
 
 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi : 

 
 

1.      Názov: Activa C&S, s.r.o. 
Sídlo: Jaltská 29, 040 22  Košice 
Štatutárny orgán: MVDr. Eduard Horovský - konateľ 
IČO: 36207756 
DIČ: 2020050318 
Bankové spojenie: Tatrabanka 

      Číslo účtu                        2927838545/1100 
 
 

a 
 
2.  Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom               

                                        v Banskej Bystrici 
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., regionálna hygienička 
IČO: 00606979 
DIČ: 2021085759 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                     7000138212/8180 

 
I. 

Predmet dohody 

1.1 Na základe tejto zmluvy  RÚVZ BB vykoná zber údajov týkajúcich sa  
kardiovaskulárneho zdravia detí - odosielanie dát, ich štatistické spracovanie 
a vkladanie údajov  do databázy. Štatistickú analýzu predmetných údajov a vzťahové 
relácie RÚVZ BB vykoná v celoslovenskom rozsahu.  Údaje z NPPOSC  časť deti 
a dorast poskytne hlavnému gestorovi programu – Doc. MUDr. Jozefovi Mašurovi, 
PhD, MUDr. Pavlovi Šimurkovi a spoločnosti Activa C&S, s.r.o. – technickému 
realizátorovi NPPOSC – časť deti a dorast. 

1.2 Interpretácia výsledkov predmetného celoslovenského výskumu z  hľadiska 
medicínskeho a  z  hľadiska hodnotenia biologických vzťahov bude v kompetencii 
pediatrického odborného tímu v spolupráci s epidemiologickým riešiteľským tímom 
RÚVZ Banská Bystrica. 

 
   II. 
Cena 

 

2.1.  Na základe tejto zmluvy poskytne Activa C&S, s.r.o., so sídlom Jaltská 29, 040 22   
Košice, finančné prostriedky vo výške 4000 (slovom štyritisíc) EUR Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici /ďalej len „RÚVZ BB“/, pre účely 
plnenia jednotlivých častí Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev – časžť 
deti a dorast /ďalej len NPPOSC/. 

 
 



 
III. 

Čas plnenia 
 

3.1.    Čas plnenia si zmluvné strany dojednali na termín 31. 12. 2011 
 

 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1    Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
4.2.   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných origináloch, z ktorých jeden obdrží každá   
          zmluvná strana. 
4.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle RÚVZ Banská Bystrica. 
 
 

 
 
V Košiciach dňa..............                                                  V Banskej Bystrici dňa.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ...................................................                                   .................................................... 
               MVDr. Eduard Horovský                               doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. 
             konateľ Activa C&S, s.r.o.      regionálna hygienička 

 
              
 
 
 
 
 

 
 


