
Dodatok č. 48

k Zmluve č. 33NSP2000411

Čl. 1
Zmluvné strany

• Všeobecná zdravotná pois ťovňa, a.s.
so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: Mgr.Miroslav Kočan, predseda predstavenstva

 Ing. Milan Horváth, podpredseda predstavenstva
 doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., člen predstavenstva
 PaedDr. Tibor Papp, člen predstavenstva

IČO: 35 937 874
IČ DPH: SK2022027040
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,                  
vložka číslo: 3602/B
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: riaditeľ krajskej pobočky v Žiline,                   
JUDr. Miroslav  K o v á č   
Adresa krajskej pobočky: P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387
(ďalej len „pois ťovňa“)

a

2.    Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L . Nádaši Jégého Dolný 
Kubín
       so sídlom: ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
       Zastúpený: PhDr. Jozefom Mintálom, riaditeľom
       Identifikátor poskytovateľa: P51283
       ICO: 00634905
       Bankové spojenie: Štátna pokladnica
       Číslo úctu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
       (ďalej len „poskytovate ľ“)

uzatvárajú

tento dodatok k Zmluve č. 33NSP2000411(ďalej len „zmluva“)

Čl. 2
Predmet dodatku

Na základe Čl. 7 - Záverečné ustanovenia bod 7 zmluvy sa zmluvné strany dohodli 
na týchto zmenách zmluvy:

• Platnosť Prílohy č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti 
sa predlžuje do 31.3.2017.
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• V Prílohe č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, 
sa od 1.1.2017 pre individuálnu dodatkovú kapitáciu „IDK“ dátum „31.12.2016“ 
nahrádza dátumom „31.3.2017“.

• V Prílohe č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, 
sa od 1.1.2017 pre individuálne pripočítateľné položky „IPP“ dátum „31.12.2016“ 
nahrádza dátumom „31.3.2017“.

• V Prílohe č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti 
sa od 1.1.2017 bod 6. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), 
nahrádza nasledovným znením:

„6. Spolo čné vyšetrovacie a lie čebné zložky (SVLZ)

SVLZ – laboratórne:
Kód 
odbornost
i

Špecializa čný odbor Cena bodu v €

024 Klinická biochémia – nepretržitá prevádzka 0,006141

029 Patologická anatómia 0,005992

029 Patologická anatómia č. výkonu 9980 / 1000 bodov 0,006639

031 Hematológia a transfuziológia – nepretržitá prevádzka 0,006639

034 Klinická mikrobiológia – nepretržitá prevádzka 0,006473

SVLZ – zobrazovacie :
Špecializa čný odbor cena  bodu v €

Rádiológia odb. 023 – typ ZS 400 0,007303

CT – počítačová tomografia – typ ZS 420 – Klaster 2 0,003878

MR – magnetická rezonancia – typ ZS 421 – Klaster 2 0,004542

SVLZ – ostatné:

Kód odb. Špecializa čný odbor Cena bodu v €

027
výkony z II. časti Zoznamu výkonov (výkony SVLZ) z časti FYZIATRIA 
BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA s kódmi č.: 509a, 512, 513, 
514a, 516, 518, 522, 523a, 530, 531, 532, 533a, 540, 541, 542;  

0,011618

027 výkony z II. časti Zoznamu výkonov (výkony SVLZ okrem vybraných výkonov) 
z časti FYZIATRIA BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA 0,007303

187 Ostatné výkony SVLZ (zobrazovacie diagnostické metódy – typ ZS 400), 
okrem SVLZ – laboratórne, SVLZ – zobrazovacie a SVLZ – FBLR 0,006971

Maximálne ceny pripo čítateľných položiek k výkonom SVLZ (typ ZS 400)  :

• Maximálne ceny pripo čítateľných položiek  pri výkonoch interven čnej rádiológie

Pri poskytovaní výkonov intervenčnej rádiológie môže poskytovateľ vykázať iba 
kategorizovaný špeciálny zdravotnícky materiál (ďalej len „ŠZM“) uvedený 
v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov (ďalej len 
„Zoznam kategorizovaných ŠZM“), pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. 
Poisťovňa uhradí poskytovateľovi cenu vo výške skutočných nadobúdacích 
nákladov ŠZM, maximálne však vo výške úhrady kategorizovaného ŠZM 
so  stanovenou maximálnou tzv. pripočítateľnou položkou (ďalej len 
„pripočítateľná položka“), ktorá je zverejnená na webovej stránke poisťovne v 
Zozname kategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou tzv. pripočítateľnou 
položkou.

• Maximálne ceny pripo čítateľných položiek -  filmov a PACS archivácie pri výkonoch  v 
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rádiológii 

   Filmové materiály:
Kódové ozna čenie tradi čných filmových materiálov Maximálna cena 1 snímku 

s DPH v €

FOTO01 Snímok rozmer 3 x 4 (stomatologický) 0,37
FOTO02 Snímok rozmer 15 x 30 (stomatologický) 0,66
FOTO03 Snímok rozmer 18 x 24 0,50
FOTO04 Snímok rozmer 24 x 30 0,83
FOTO05 Snímok rozmer 35 x 35 1,43
FOTO06 Snímok rozmer 30 x 40 1,33
FOTO07 Snímok rozmer 35 x 43 1,73
FOTO08 Snímok rozmer 24 x 30 (pre mamografiu) 1,83
FOTO09 Snímok rozmer 18 x 24 (pre mamografiu) 1,10
FOTO10 Snímok rozmer A4 0,76
FOTO11 Snímok rozmer 14 x 17 inch laser 5,97
FOTO12 Snímok rozmer 8 x 10 inch laser 1,53
FOTO13 Snímok rozmer A3 2,82
FOTO14 Snímok rozmer 13 x 18 0,33
FOTO15 Snímok rozmer 15 x 40 0,76
FOTO16 Snímok rozmer 5 x 7 (axiálna projekcia) 2,32
FOTO17 Snímok rozmer 18 x 43 0,86

FOTO18 Snímok rozmer 20 x 40 0,93

Poskytovateľ vykáže k jednotlivým výkonom rádiológie reálny počet snímkov a kódové označenie 
použitých snímkov, ktoré použil pri výkone.

PACS archivácia
Úhrada PACS archivácie pri výkonoch v rádiológii vykazovanej v zmysle platného dátového 
rozhrania je ocenená paušálnou cenou 0,93 € pri každom realizovanom výkone.“

      SVLZ – projekt  MAMO

Kód 
výkonu Počet bodov Názov výkonu

5092p 1 500
Mamografia bilaterálna (štandardná mamografia - v dvoch projekciách každý 
prsník aj so zobrazením axíl) vykonaná v súvislosti s preventívnou 
prehliadkou

5308p 1 500
Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických 
uzlín vykonané v súvislosti s preventívnou prehliadkou

       Výkony sú hradené nad rámec zmluvného rozsahu poskytovateľom zapojeným do projektu MAMO.
Výkony sú hradené cenou bodu - SVLZ zobrazovacie, rádiológia – typ ZS 400, za súčasného 
splnenia nasledovných podmienok: 
• uvedené výkony sú vykázané s diagnózou Z01.4 a Z01.6,
• vyšetrenie je poskytnuté, v čase do 15 pracovných dní, poistenkám VšZP, ktoré o to 

požiadajú. Uvedené sa netýka prípadov, keď poistenka sama požiada o neskorší termín resp. 
jej zdravotný stav nedovoľuje vyšetrenie vykonať,

• vyšetrenie je vykonané prostredníctvom digitálneho mamografu,
• zdravotná starostlivosť je poskytnutá v súlade s platnou legislatívou, pričom je zabezpečené 

najmä dvojité čítanie,
• je zabezpečené telefonické a osobné objednávanie  poisteniek na vyšetrenie,
• poskytovateľ spolupracuje na vyhodnotení projektu zvýšenia prevencie a skvalitnenia 

diagnostiky.
V prípade opakovaného porušenia uvedených podmienok poskytovateľom, môže poisťovňa od 
realizácie úhrad nad rámec maximálneho rozsahu úhrady zdravotnej starostlivosti odstúpiť.

• V Prílohe č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, 
časť B Ústavná zdravotná starostlivosť sa text „274n“ nahrádza textom „274a“.
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• Platnosť Prílohy č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej starostlivosti sa predlžuje 
do 30.6.2017.

• V prílohe č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej starostlivosti, časť II. Maximálny 
rozsah úhrady zdravotnej starostlivosti sa od 1.1.2017 znenie bodu 2. Spoločné 
vyšetrovacie a liečebné zložky  nahrádza znením: 

2. Spolo čné vyšetrovacie a lie čebné zložky

„Spolo čné vyšetrovacie a lie čebné zložky – úhrada zdravotnej starostlivosti form ou degresu

Typ ZS zdravotná starostlivos ť

zmluvný rozsah  
v €

400 SVLZ laboratórne, zobrazovacie a iné -  mesačný zmluvný rozsah 146 078,00

400 SVLZ laboratórne, zobrazovacie a iné  – polro čný zmluvný rozsah 876 468,00

420 CT – počítačová tomografia – mesačný zmluvný rozsah 26 910,00

420 CT – počítačová tomografia – polro čný  zmluvný rozsah 161 460,00

421 MR- magnetická rezonancia – mesačný zmluvný rozsah 47 000,00

421 MR- magnetická rezonancia – polro čný  zmluvný rozsah 282 000,00
Pokiaľ Poskytovateľ poskytol zdravotnú starostlivosť vo výške presahujúcej zmluvný rozsah na 
kalendárny polrok, Poisťovňa  ju Poskytovateľovi uhradí nasledovným spôsobom: úhrada bude 
realizovaná vo výške 35% zo sumy presahujúcej zmluvný rozsah na kalendárny polrok, 
maximálne však vo výške 35% zo sumy vypočítanej ako 10% zmluvného rozsahu na kalendárny 
polrok. V tomto prípade sa postup podľa čl. 6 bodu 3 Zmluvy nepoužije.“

8.   Platnosť Prílohy č. 3  - Kritéria na uzatváranie zmlúv sa predlžuje do 30.6.2017. 

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

• Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v zmysle § 47a zákona   č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov.

• Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojim 
podpisom na dodatku.

• Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje 
za originál. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku.

V Žiline dňa 27.12.2016

Za poskytovateľa:                                                    Za poisťovňu:

.............................................................                    

.......................................................
PhDr. Jozef  M i n t á l JUDr. Miroslav K o v á č
zástupca poskytovateľa riaditeľ krajskej pobočky

Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a.s.

v Žiline
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