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ZMLUVA O SPOLUPRACI

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
IČO: 00606723
Zastúpený: MUDr. Katarína Strmenská, MPH, regionálny hygienik
(ďalej len: "RÚVZ Košice")

2. Slovenský červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Komenského č. 19, 040 O1 Košice
IČO: 00416193
Zastúpený: MVDr. Lucia Cangárová, riaditeľ
(ďalej len: "SČK Košice-mesto")

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizovaní a zabezpečovaní
odbornej prípravy fyzických osôb na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie epidemiologicky závažných čilIDostí podľa § 11 písm. s) a § 15 ods. 2 písm. a),
b) a c) zák. Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov

II.

RÚVZ Košice sa v zmysle článku l. tejto zmluvy zaväzuje:

1. V súlade so zák. Č. 355/2007 Z.z., vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
a v súlade s odbornými usmerneniami nadriadených orgánov verejného zdravotníctva
pre jednotlivé epidemiologicky závažné činnosti pripraviť plán odbornej prípravy,
tematické určenie a osnovu školení, v prípade potreby zmien v tematickej náplni tieto
operatívne zabezpečiť a včas ich oznámiť druhej zmluvnej strane.

2. Poskytovať lektorov na organizované školenia podľa potreby oznámenej SČK Košice-
mesto s prihliadnutím na plán odbornej prípravy a osnovu školení podľa profesného
zamerama.

3. Poskytovať spoluúčasť pri propagácii školení pre jednotlivé epidemiologicky závažné
činnosti.

III.

SČK Košice-mesto sa v zmysle článku l. tejto zmluvy zaväzuje:

1. Pripravovať, propagovať, organizačne a materiálne zabezpečovať realizáciu školení.

2. Priebežne prijímať prihlášky na školenia a viesť evidenciu účastníkov školení.

3. Minimálne 7 dní pred uskutočnením školenia informovať RÚVZ Košice o počte
prihlásených osôb a o ich profesnom zameraní a požiadať RÚVZ Košice o odborné
zabezpečenie školenia v zmysle bodu 2 článku II. tejto zmluvy.



4. Po predchádzajúcej dohode s RÚVZ Košice určovať výšku účastníckeho poplatku za
školenie a spolupracovať s RÚVZ Košice pri jeho vyúčtovaní.

5. Zabezpečiť kontrolu úhrady účastníckeho poplatku pred začiatkom školenia.

Odborná príprava sa bude uskutočňovať, po vzájomnej dohode zmluvných strán,
v priestoroch objektov RÚVZ Košice alebo v priestoroch objektu SČK Košice-mesto.

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba dohodou zmluvných strán formou číselne
označených písomných dodatkov k zmluve.

3. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je trojmesačná
a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
strane.

4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Po dva exempláre dostane každá
zo zmluvných strán.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že bola
uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné
strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom.

6. Zmluva nadobúda ÚČilU10Sťdľ10mpodpísania obidvomi zmluvnými stranami.
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