
č.126/20121GRANT 
DAROVACIA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Obeianskeho zékonnlka medzi: 

1. GlaxoSmlthKllne SIQVllkia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bnltlslava, ICo: 35 734 833. OIC; 2020219520, rC DPH: SK2020219520, 
Registrácia: Obchodný register Okresného sUdu Bratislava t, oddiel Sro, vložka e. 1619818 (dalej len • Darcll ') 

• 
2. Mestská nemocnica prof MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce. Bernolákova 4, 953 ~4 Zlaté 

Moravce ICO: 17336015 IC DPH: 51<-. ____________ .-=::._ ....... ....... , orc~~.:ffSq/Q~. , čislo účtu: .,~_ 1't.J . 90! oqet:., 
registn!.cia: ............................................ :::::::: ...........................................•......................................................... _ ... {dalej len • Obdarovaný 'j 

I. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelov6ho daru tpecifitovaného v odseku 2 tohto Clanku r. zo strany Darcu v prospech 
Obdarovaného. 

2 . Darom sa 'I zmysle tejto zmluvy rozumie FONENDOSKOP JEDNOSTRANNY (2ka) a n.AKOMER HODINKOvY R1ESTER E .... EGA (2ka) Y 

celkoWlj hodnote 165,60 € wát:ane DPH (dalej len "dar"). 
3. Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdal"OY8.nému a Obdarovaný dar od Darcu v celosti prijíma. 

II. ÚtEL DAROVANIA 

1. Darca prenecháva Obdarovanému dar na účely akYalltnen" dl-anodcUho vybawnia a tým na Učely zyýAenla kvality starosllivosti 

o pacientov na chlrurgtckom oddeleni nemocnice y Zlatých Monrvca.ctl •. 
2. Obdarovaný sa zavlZuje, že dar poutife Yýt1radne a iba na úOeI darovania yYITIedzený v odseku 1 tohto Clénku II. 

III. OSOBITN~ DOJEDNANIA 

1. Obdarovaný potvrdzuje prijatie dokumentu "Prevencia korupcie - Smemica pre tretie osoby", ktorY je Prllohou Č. 1 k tejto zmluve a súhlasI s 
pinenim jeho povinnosti pocIfa tejto zmluvy v súlade s prindpmi stanovenými v uvedenom dokumente. 

2. Obdarovaný je povinný za každých okolnosti riadit' sa a konať vždy v zhode so vtetkjmi pliltnýrni vieobecne závlznými pr.!ivnyrnl predpismI, 
najma, avtak nie výlučne, platnými protikorupčnými zékonml Slovenskej republiky. 

3. Obdarovany Yyhlasuje, ;le y sOVisklltl a pInenIm • zmlUVy nealúbil, nesplnomocn~, neschválil, neponúkol vykOnal' ani neuslttltočnH 
akýkofvek úkon za ueelom podpory akéhokol'Valt pel'latn6ho alebo nepel'lafného plnenia, tJ lI.f priamo alebo nepriamo a zavazuje sa ani v 
budlk:nosti tak neurobir YO vzťahu k; (i) ake;kof\lek fyzickej osobe Yfátane Predstivitel'ov Itttu (y zmysle nitAie uvedenej definlcie): alebo (ii) 
sprostredkowterovl za platbu v prospech akejltol'Yek fyzickej osoby vrttane PredataYiteI'ov ItlIItu; alebo (iii) akejkorvek politickej strane. 
Zámerom oboch zmlLMIjdl strán je, aby žiadne pel'la!n6 ani nepeňafn6 plnenia neboti uskutočňované, srubovane, autorizované, 

schvaf0Y8né alebo ponúkané, ktorjch úmyslom alebo nésledkom je verejn. alebo obchodná korupcia, súhlas. vydieranim all!tbo podvolenie 
sa vydieraniu. poskytnutie provlzie alebo iné nezákonné alebo nedovolen6 SPOSOb)' zabezpeOenia si nedovolenej 'ljhody alebo ziskania 
alebo udriania si obchodu. 

4. Na ut.ely tohto odseku 3 "Predstavíter ltátu" znamené: (a) akjkol'vek úradnIk alebo zamestnanec itétu alebo akéhokol'Vek !tátneho oddelenia 
alebo agentúry: (b) akikorwtk osoba konajúca z titulu svojej funkcie v mene Jtatu alebo ak6hokolVek Mttneho oddelenia alebo agentúry: (cj 
akýkolVek úradnIk alebo zamestnanec spoločnosti alebo podniku Ylastneného ti ut celkom alebo z easti itItOm: (d) akýkorvek uradnfk alebo 
zamestnanec verejnej medzinarodnej orvanDcie, ako sú napriklad swtovi banka alebo OSN: (e) akjkorvet úradnIk alebo zamestnanec 
politickej strany alebo akilkOfVek osoba konajúca z titulu svojej funkcie za poIilidl:ú stranu: alalebo (f) akýttofvek uchádzač O politickú funkciu. 

5. Obdarovaný je povinný zabezpečit, aby vietky transakcie podfa ta;to zmluvy boli spnllvne a presne zaznamenané vo vtelkých podstatných 
ohradoch v jeho úl:knmých knihách a záznamoch • aby každý dokument. na úklade ktorého sa zaznamen6vajú záznamy do takýchto 
Učtovnych knitl a zjznamov, bol uplný a presný YO vkIIkjch jeho POdSIatnÝCh ohradoch. Obdarovaný musi udr!iavaC systém vnútornej 
účtovnej kontroly primerane SPOSObiIj zabezpečit, aby neYiedol a neudrflavalfiadne neofici6lne (berne) uetovnlc:tvo. 

6 . Dart:a je opr6vnený ukončH' platnos( tejto zmluvy s okam!llou Učinnosfou 8 potadovaf YflHanie daru formou p[somného oznámenia 
doručeného Obdarovantnlu, ak sl Obdafl)Y8ny neplni svoje povinnosti podra tohto Clánlw III. Obdarovany nemi vQOi Darcovi žiaden rnlIrok na 
náhradu akejkorv&k Akody Tubovol'nej povahy z titulu ukončenia platnosti t8jIO zmluvy v zmysle tohto Clánku III. 

lY. OSTAM DOJEDNANIA 

1. Dart:a vyhlasuje že dar Je podra jeho najleplieho vedomia a svedomia plne poutJlefny na út:el vymedzeny v Clanku II. ods. 2 tejto zmluvy. 
2. Ak Obdarovaný pou.t:ija dar na iný ú08l, než je lN8dený v Clánku II. ods. 21ej1:o zmluvy, je Darca oprávnený od tejto zmluvy odslllpil'. V 

prlpade odstupenia Darcu od zmlUYy je Obdarovany povinný dar Dan;:ovl bezodkladne ntir, a ak to nebude motné z dOvodu spotrebovania 
daru, je povinny uhradif na poiiadanie Dan::ovi hodnotu daru uvedenú v Čl:6nku I. OdS.. 2 tejto zmluvy. 

3. Obdarovany SúhlasI so zverejnenim údajov o predmete zmluvy vnitane hodnoty daru, ťitelu darovania a údajov o ňom samotnom. 
-4. Dar bude Obdarovanému poskytnutý ~tne - fonnou úhrady flIktúry priamo dod6vaWovI. 
5. Osoba poverené prevzatlm daru pri doručeni lfet'ou nezávislou (kuriérskou) spoločnosťou: MUDr. Jozef Hanzel 

V. ZÁVEREtNÉ USTANOVENIA 

1 Tato zmluva nadobúda platnosť a útinnosf dr'lom Jej podplsania oboma zmluvnými sWnami. 
2 . Tato zmluva sa yYhotovuje y dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmlLMIú stranu. 



3. Akékol'vek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné Jen v plsomnej forme, po ic:tl odsuhlasenI a podpIsan! oboma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva sa riadi a vykladá podra zákona e. 4011964 Zb. Občiansky zákonnIk v znanl neskort!eh predpisov. 
5. Zmluvne strany vyhlaslJju, že Ich zmluvná voI'nosf nebola tiadnym &p6sobom obmedzená, a le táto zmluva nabola uzavreté v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, te sú plne sp6sobil6 na právne ukony, fe tsxt tejto zmluvy je urtilým a zrozumiterným vyjadrenim ieh vátnej a 

slobodnej VOle byt' viauné touto zmluvou, a;te si zmluvu pred jej podpisom pt8ČItaIi, tejto v celom fOZIYhu porozumeli a na znak súhlasu. jej 

obsahom k naj pripájaju svoja vlastnorueM podpisy. 

V Bratislave, dňa .l.'?..1.!:~p.!.j!.. 

GlaxoSmlthKlIne SIOVJIkia a.r.o. Mestská nemocnica prof MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Meno: Charles 
Funkcia: konatef 

~" , . ' .< , ' :' \ ': , 
chal Grujbár 

ri~~~t:...! unkcia: itatutámy zástupca . : ...... 
OO 

Funkcia: konater 

Priloha~. 1 

PREVENCIA KORUPCIE - SMERNICA PRE TRETIE OSOBY 

ProtiúplatkálSka a protikorupčnj politil;a (POL-GSK-007) vytaduje sulad s najvyMImi etickými Atandardmi a vAetkými platnými protikorupčnými 
zákonmi v krajinách, v ktorých G5K (či ul prostrednletvom tretej osoby alebo inak) ~ svoju podnlkat.rslu:' činnost'. POL-GSK-007 vytaduje, 
aby vietci zamestnanci GSK aka aj akakolVek tretie osoby konajúce Pn!I alebO v mana GSK zabezpečili, aby vtetky obchody s t~timi osobami, či 
už v privátnej alebo ttélnej sfér8, bOli vykonáYlln6 y Sl.i1ad8 so v6etkými prisluinjmi úkonmi a predpismi a normami eestnosti a poctivosti 
vyžadOvanými v rémci celého podnikania GSK. GSK si cenl 0Istn0ll' a lrllnaparentnosr a má nuJoW toleranciu p~ korupfné konania ilKéhokol'vek 
druhu, či uf spáchané zamestnancami GSK, členmi jej ibltutámyeh org6n<W alebo tnrtlmi osobami konajúcimi pra alebo v mene GSK. 
Korupčne platby - zamestnaná GSK a akákol'vek tretia oeoba konajUcl pre al8bo y mer. GSK nesmie, či ut priamo alebo nepriamo, sMbif, 
autoriz.ovaf, schyjlif alebo ponúknuf uskutoenenie akejkOl'vek -pLatby" "t:ohokol'vek hodnotn6ho" (ako sa UVáCtZII '1/ slovnIku pojmov) akejkOl'vek 
fyzickej osobe (alebo na žiadost' akejkolVek fyzickej osoby), vritana "itátneho uradnlka" (ako sa uvádza v s/ovnllw pojmov), na nedovolené učely 
alebo na uOely podnecovania alebo ovplyvňovania, alebo ako odmenu u akýkofwJk Ilkon, opomenutie alebo rozhodnutie a cierom ubezpečiť 
ne"'1e1it1l výhodu alebo ne"'1e1tte napomahaf spoIoenOSti pri zlSkanlalebo udržanl:sl obchodu. 
!itttnlllradnfcl- Hoci polllita GSK zakazUje platby zo strany GSK alebo tretieh stnIIn konajUcich pre alebo v mena GSK akajkoMfl: fyzjQ(.j osobe, 
súkromnej alebo 'o'8I'8jnej, YO fOm'IeI "nieto za nieto" za obchody, v d6sledku existencie tpecifických protikorupčnjch zákonov v krajinách, kde 
pôsobime, sa tito politika obzvlMl' vzl'ahuje na "platby" "Oohokorvek hodnotntho" (ako sa wlldza v slovnIku pojmov) alebo na základe požiadavky 
"ttátnych úradnlkov" (ako sa uridza v aIovnlku pojmov). 
Ul'ahtovacle platby - za llčelOm vyhnutia sa pochybnostiam, urahčovacle platby (inak tiel: známe ako ·uplatk.y" a definované ako platby tYzickej 
osobe za účelom zabezpečenia alebo urýchlenia vykonania betného úkonu pri výkone ttatnej moci tJlátnymi úradnlkmi) nepradstawju výnimku zo 
vAeobecrrých pravidiel a Pf8Io sú zak8zané. 
SLOVNfK POJIlOV 
Pojmy definovant v tomto slovniku by sa mail Airoko vykladal' za účelom naplnenia litery a ducha poIiticy Anti-Smery and Corruption. GSK Je 
odelanI! najvytlilm etickjm princfpom v obchodnom styII:u a akékolvek konanie, kto'" vytvára zdanie sFubovania, ponťlftania, dáYania alebo 
autorizovania platieb zakézaných touto politikou, sa nebude tolerovaf. 
(::okorv.k hodn0tn6: tento poiem zahMa hotovosť alebo ekvivalenty I\otovoeti, dary, sIu2by, ponuky zamestnania, úvery, cestovné nrllklady, 
zIIbava, pollllcke prtspevlcy, ehariatfvne dary, doIAcIe, denne platby, sponzorovania, čestné dary alebo POSkYlnUU M8hokorvek inAho majetku, 
hoci aj v nepatrnej hodnote. 
Platby: tento pojem 118 týka a zahMa akékofvek priame či nepriame ponuky zaplatil', prIsruby zaplatif, autorizácie platieb alebo zaplatenie 
čohokol\tek hodn0tn6ho. 
!itttny úradnik znamená: 
akýkorvek úradnik alebo zamestnanec Matu alebo akéhokol'ltet uraclu, správneho orgAnu alebo Atátnej moci; 
akúkorvek osobu konajúcu z titulu SYOiej funkcie pl8 AW alebo y mene Ititu alebo akéhokolVek úradu, sprjvnaho orgAnu alebo Atatnej moci; 
akýkorvek úradnlk alebo zamestnanec SPOIOl;nOati alebo podniku Ylaatneného ci ut CeI«lm alebo z e.ti Il*tom; 
akýkol'vek uradnlk alebo umestnanac verejnej medzinárodne! orpnizrllci8, ako napriklad Svetová banka alebo Organizácia spojenýdl národov; 
akýkol'vek Ilradnik alebo zamestnanec POtItiCkej strany alebo akékdvek osoba konajUcl z titulu svojej funkcie y mena poIlllckej strany; alalebo 
akýkol'vek uchádzač o poIltidW funkCiu. 
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