
Union ZP_UNZS_AL_2019 

Dodatok č. 14 
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, 02601 Dolný Kubín 
IČO: 00634905  
identifikátor poskytovateľa (prvých šesť znakov kódu poskytovateľa):P51283 
(ďalej len "poskytovateľ") 

(spoločne aj „zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 14 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. V prílohe č. 2b k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v časti III. bodu 1 sa údaje uvedené v tabuľke pod 

vybranými kódmi menia a znejú nasledovne: 
„ 

8539k operácia varixov oboch dolných končatín 010,068 511 487   

8539a 
operácia varixov dolných končatín s použitím 
rádiofrekvenčného katétra - vrátane ceny za 
katéter 

010,068 798 760 
  

9219 
endoskopická operácia syndrómu karpálneho 
tunela 

010,107,011,013,108,038 587 559 
  

7006 vyšetrenie v celkovej anestézii  267 254 predchádzajúci súhlas ZP 

8525k 
operačné riešenie hallux valgus v kombinácii s 
iným výkonom 011, 013, 108 

473 450 
  

8526 operačné riešenie pes transversoplanus 011, 013, 108 315 300   

8611k konizácia cervixu v kombinácii s iným výkonom 009, 017 330 314   

8616 punkcia ovariálnych cýst 009, 017 168 160   

8617 hysterosalingografia 009, 017 158 150   

8636 excízia zo steny pošvy na histológiu 009, 017 219 209   

8643k 
predná pošvová plastika v kombinácii s iným 
výkonom 

009, 017 420 400 
  

8727 kombinovaná operácia odlúpenia sietnice 015, 336 805 767   

9614 
operácia kongenitálnej katarakty s implantáciou 
umelej vnútroočnej šošovky 

015, 336 389 370 
  

8800k 
endoskopická adenotómia v kombinácii s iným 
výkonom 

014, 114 438 417 
  

8801k tonsilektómia  v kombinácii s iným výkonom 014, 114 438 417   

8802k tonzilotómia v kombinácii s iným výkonom 014, 114 438 417   

8803k uvulopalatoplastika v kombinácii s iným výkonom 014,114 438 417   

8809k 
endoskopická chordektómia v kombinácii s iným 
výkonom 

014, 114 427 407 
  

8815k turbinoplastika v kombinácii s iným výkonom 014, 114 564 537   

8820k myringoplastika v kombinácii s iným výkonom 014, 114 564 537   

8821k 
tympanoplastika (bez protézy) v kombinácii 
s iným výkonom 

014, 114 438 417 
  

8825k adenotómia v kombinácii s iným výkonom 014, 114 343 327   

8827k septoplastika v kombinácii s iným výkonom 014, 114 564 537   

8828k 
rekonštrukcia perforácie nosového septa 
v kombinácii s iným výkonom 

014, 114 606 577 
  



8830k 
funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FESS) 
v kombinácii s iným výkonom 

014, 114 606 577 
  

8832k 
funkčná septorinoplastika v kombinácii s iným 
výkonom 

014, 114 606 577 
  

8841k 
endoskopická operácia prínosových dutín 
v kombinácii s iným výkonom 

014, 070, 114 658 627 
  

8847k 
transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej 
trubičky obojstranne 

014, 114 179 170 
  

8905k 
obojstranné zavedenie a/alebo odstránenie 
uretrálnej endoprotézy 

012, 109,332 326 310 
  

8906 perkutánna nefrostómia 012, 109 315 300   

8911k plastika varikokély v kombinácii s iným výkonom 012, 109 469 447   

8914k operácia hydrokély v kombinácii s iným výkonom 012, 109 403 384   

„ 
 

2. 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 01.05.2019. Preto sa zmluvné strany dohodli na úhrade zdravotnej starostlivosti podľa článku 1 tohto dodatku aj za 
obdobie od 01.05.2019 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 17.05.2019  Dolný Kubín dňa.......................2019 
 

 

 

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

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

PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
 
 

 

 

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

Ing. Elena Májeková 

riaditeľka sekcie zdravotného poistenia  
na základe plnej moci 

 


