
Union ZP_UNZS_VH_2018 

Dodatok č. 8 

k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
č. 6004NSP2000117 

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

zastúpená: Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia 
so sídlom: Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
IČO: 36 284 831 
DIČ: 2022152517 
IBAN:  SK37 8180 0000 0070 0025 6518 
označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3832/B, právna forma: akciová spoločnosť 
kód Union zdravotnej poisťovne, a. s.: 27 
(ďalej len „zdravotná poisťovňa“) 
 

a 
 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 

zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ 
so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 00 634 905 
identifikátor poskytovateľa (prvých šesť znakov kódu poskytovateľa): P51283 
(ďalej len "poskytovateľ") 

(spoločne aj „zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú tento dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6004NSP2000117 (ďalej len 
„zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“): 
 

Článok 1 

Predmet dodatku 

Na základe článku X bodu 10.4. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zmluvné strany dohodli na tejto 
zmene zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti: 
 
1. Znenie bodu 4.4. článku IV zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa mení a znie nasledovne: 

„4.4. Zmluvné strany sa zaväzujú pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

 
2. Na konci bodu 4.6. písm. g) sa pripája nová veta, ktorá znie nasledovne: 

„Poskytovateľ je povinný vykazovať poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto písmena aj v prípade, že 
zdravotná starostlivosť je uhrádzaná formou paušálnej úhrady. V prípade, ak je zdravotná starostlivosť 
uhrádzaná formou paušálnej úhrady za urgentný príjem, poskytovateľ vykazuje poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť podľa tohto písmena s nulovou hodnotou,“.  
 

3. V bode 4.6. sa za písmeno „s)“ vkladá písmeno „t)“, ktoré znie nasledovne:  
„t) dodržiavať všetky požiadavky na materiálno-technické a personálne vybavenie podľa Výnosu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na 
personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 
v znení neskorších predpisov a Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých 
druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.“.  
 

4. Bod 5.1. zmluvy sa mení a znie nasledovne:  
„Zmluvné strany sa dohodli, že zdravotná poisťovňa uhradí v súlade s touto zmluvou vykázanú a zdravotnou 
poisťovňou uznanú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „uznaná zdravotná starostlivosť“) bližšie určenú v 
prílohe č. 2a (okrem gynekologickej špecializovanej ambulantnej starostlivosti, všeobecnej ambulantnej 
starostlivosti, lekárskej služby prvej pomoci zubno-lekárskej, ambulantnej pohotovostnej služby, záchrannej 
zdravotnej služby, výkonov asistovanej reprodukcie, paušálnej úhrady za urgentný príjem 1.typu a/alebo 
2.typu), v prílohe č. 2b zmluvy, v prílohe č. 2c zmluvy,  vrátane zdravotnej starostlivosti dohodnutej podľa § 8 
ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 412/2009 Z. z. v platnom znení, a uznaný špeciálny zdravotnícky materiál1 (ak ho 
poskytovateľ vykazuje a ak náklady na špeciálny zdravotnícky materiál podľa zmluvy a/alebo podľa 
niektorého z predpisov uvedeného v bode 4.1. zmluvy nie sú zahrnuté v úhrade za zdravotnú starostlivosť 
v súvislosti, s ktorou bol špeciálny zdravotnícky materiál použitý) poskytnutý v príslušnom kalendárnom 
mesiaci poistencom zdravotnej poisťovne (okrem poistencov EÚ) najviac do výšky celkovej mesačnej úhrady 



(ďalej len  „globálny rozpočet“). Zdravotná starostlivosť, na ktorú sa podľa tohto bodu globálny rozpočet 
nevzťahuje, sa uhrádza bez určenia finančného rozsahu a v cenách uvedených v príslušných prílohách.“.  
 

5. Text bodu 5.2. článku V zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa mení a znie nasledovne: 
V bode 5.2. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa v písm. a) doterajšia suma nahrádza novou 
sumou „49.003,- eur“.  
 

6. Na konci bodu 6.1. sa pripája nová veta, ktorá znie nasledovne:  
„Poskytovateľ paušálnu úhradu za urgentný príjem 1.typu a/alebo 2.typu a/alebo paušálnu úhradu za 
ambulantnú pohotovostnú službu a výkony ambulantnej pohotovostnej služby vykazuje jednou osobitnou 
faktúrou za jedno zúčtovacie obdobie.“.  
 

7. V bode 8.2. sa za čísla „8.1.“ vkladajú slová „a bodu 8.16.“.  
 

8. Za bod 8.15. sa s účinnosťou od 1.10.2018 vkladá nový bod 8.16., ktorý znie nasledovne:  
„8.16. Ak poskytovateľ porušil povinnosť podľa článku IV, bod 4.6, písm. t) tejto zmluvy pri prevádzkovaní 
zdravotníckeho zariadenia, na ktorom sa zdravotná starostlivosť uhrádza aj formou paušálnej úhrady 
a zdravotná poisťovňa túto paušálnu úhradu už uhradila, má zdravotná poisťovňa nárok na vrátenie tejto 
paušálnej úhrady za každý kalendárny mesiac, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti podľa článku IV, bod 
4.6, písm. t) ako neoprávnenej úhrady podľa bodu 8.2 zmluvy; ak zdravotná poisťovňa paušálnu úhradu ešte 
neuhradila, poskytovateľovi nevznikne nárok na úhradu paušálnej úhrady za ten kalendárny mesiac, v ktorom 
došlo k porušeniu povinnosti podľa článku IV, bod 4.6, písm. t).“.  

 
9. V bode 10.3. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa slová „30.4.2019“ nahrádzajú slovami 

„30.6.2019“. 
 

10. Príloha č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu 
tohto dodatku. 
 

11. Príloha č. 2a k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu 
tohto dodatku.  

 
12. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ostávajú týmto dodatkom nezmenené. 
 
 

Článok 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento dodatok je 
vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých sa každý považuje za originál. Každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom vyhotovení dodatku. 

2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na poslednej strane tohto 
dodatku. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spoločným úmyslom a záujmom bolo uzavrieť tento dodatok s účinnosťou 
od 01.07.2018. Preto sa zmluvné strany dohodli na úhrade zdravotnej starostlivosti podľa tohto dodatku aj za 
obdobie od 01.07.2018 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho 
zverejnenia na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

 
Bratislava dňa .......................2018   Dolný Kubín dňa ........................2018 
 
Union zdravotná poisťovňa, a.s.   Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  
      MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 
 

 

 

 

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

Ing. Elena Májeková    PhDr. Jozef Mintál 
riaditeľka sekcie zdravotného poistenia   riaditeľ 
na základe plnej moci 


