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Dodatok č. 8 
 

k Zmluve č. 33NSP2000118 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
 
1.1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

sídlo:   Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 
zastúpená:   PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, predsedníčka predstavenstva 

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

IČO:   35 937 874 
IČ DPH:   SK2022027040 
banka:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:  SK76 8180 0000 0070 0018 2387 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3602/B  
osoba oprávnená konať vo veci zmluvy:  Krajský riaditeľ pre Žilinský kraj  

JUDr. Miroslav Kováč    
adresa pobočky:  1. mája 34, 010 01 Žilina 

       (ďalej len „poisťovňa“) 
 
1.2. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 

sídlo:   ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 
zastúpená:   PhDr. Jozefom Mintálom 
IČO:   00634905 
banka:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:  SK61 8180 0000 0070 0048 1029 
identifikátor poskytovateľa: P51283 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
uzatvárajú 

 
tento dodatok (ďalej len „dodatok“) 

k Zmluve č. 33NSP2000118 (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

 
2.1. Predmetom tohto dodatku je dohoda o zabezpečovaní poskytovania plánovanej zdravotnej 

starostlivosti  v priebehu kalendárneho roka 2019 v zmysle vyhlášky MZ SR č. 412/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), poskytovateľom pre 
poistencov poisťovne, v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto dodatku. 

Čl. 3 
Rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti 

 
3.1. Poskytovateľ oznámil  poisťovni  podľa § 2 ods. 3 písm. c) vyhlášky počet zdravotných výkonov, 

ktoré je schopný poskytnúť v priebehu kalendárneho roka 2019 v rámci plánovanej zdravotnej 
starostlivosti podľa súpisu vybraných chorôb.  
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3.2. Poisťovňa podľa § 8 ods. 3 vyhlášky na základe oznámenia poskytovateľa podľa bodu 1 tohto 

článku dohodla s poskytovateľom počet zdravotných výkonov, ktoré poskytovateľ poskytne 
poistencom poisťovne v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti v priebehu  kalendárneho 
roka 2019. Maximálny počet zdravotných výkonov, ktoré poskytovateľ poskytne poistencom 
poisťovne v priebehu kalendárneho roka 2019 v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti, tvorí 
prílohu č. 1 tohto dodatku.  

 
Čl. 4 

Osobitné ustanovenia 
 
 

4.1. Zmluvné strany sú povinné pri poskytovaní plánovanej zdravotnej starostlivosti postupovať 
v súlade  so zmluvou  a platnou legislatívou. 

 
4.2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto dohode možno vykonať  iba po vzájomnej dohode  

zmluvných strán, a to formou písomných číslovaných dodatkov.       
  

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

 
 

5.1. 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. 
 

5.2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na dodatku. 
 

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

 

 

V Žiline dňa 14.12.2018 
 

 

Za poskytovateľa:                                                     Za poisťovňu: 
 
 
 
  
.............................................................                    ....................................................... 
PhDr. Jozef  M i n t á l 
riaditeľ 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 
 
 
  

JUDr. Miroslav K o v á č 
krajský riaditeľ pre Žilinský kraj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 8 
 

 

p. č. 
Vybrané choroby vyžadujúce 

plánovanú operáciu alebo 
invazívny výkon 

Kód plánovaného výkonu 
Maximálny počet 

plánovaných 
výkonov na rok 2019 

1. 
Choroby oka a jeho adnexov 
vyžadujúce implantáciu 
zdravotníckej pomôcky 

WL0101 - operácia katarakty s implantáciou 
vnútroočnej šošovky 

 

2. Choroby obehovej sústavy  

WL0201 - operácia vrodeného defektu srdcovej 
priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie 

 

WL0202 - operácia vrodenej stenózy alebo 
insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia 

 

WL0203 - operácia vrodenej stenózy/atrézie aorty 
alebo v. pulmonalis 

 

WL0204 - operácia získanej stenózy alebo 
insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne 

 

WL0205 - operácia aneuryzmy aorty   

WL0206 - operácia na koronárnych artériách 
 

WL0207 - PTCA koronárnych artérií  

WL0209 - rekonštrukčný výkon na periférnych 
artériách 

 

 
WL0210 - implantácia ICD 

 

3. 

Choroby svalovej a kostrovej 
sústavy a spojivového tkaniva 
vyžadujúce implantáciu 
zdravotníckej pomôcky 

WL0301 - implantácia TEP bedrového kĺbu 
60 

WL0302 - implantácia TEP kolenného kĺbu 
120 

WL0303 - operácia artrózy (vrátane implantácie 
endoprotézy) iných kĺbov 

 

WL0304 - operácie instabilít a deformít na chrbtici 
(vrátane použitia externých a interných fixátorov 
chrbtice) 

 

WL0305 - operácie instabilít a deformít na chrbtici 
(vrátane použitia spondyloplastických metód)  

 

 
 
 
 


