
DODATOK číslo 14 
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

č. 75NSP1000417 
 

uzatvorená podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Zdravotná poisťovňa: 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 

so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK2022051130 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B 

krajská pobočka Žilina,   kód : 2400 

korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1 

(ďalej len „Poisťovňa“) 

 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

Obchodné meno / 
Priezvisko, meno a titul: 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín 

IČO / registračné číslo: 00634905 

DIČ, IČ DPH: 2020563754, SK2020563754 

Sídlo /  
Miesto trvalého pobytu: 

Nemocničná 1944/10, 026 01  Dolný Kubín 

Zápis v registri 
(iba v prípade takéhoto 
zápisu): 

MZ SR č. 1970/1991-A/VI-1 

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa v súlade s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre zdravotnú 

starostlivosť (ďalej len „VZP“) dohodli na zmene Zmluvy. 

 

 

II. OBSAH DODATKU  
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 (Zoznam špecializačných odborov)  Zmluvy sa nahrádza novou 

Prílohou č. 1, ktorá tvorí prílohu dodatku. 

 

2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XIII. HODNOTIACI KOEFICIENT sa znenie bodu 13.12. 

nahrádza do 30.06.2020 nasledovne: 

 
„ 13.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v období do 30.06.2020 sa pre špecializačný odbor 

gastroenterológia uplatní Koeficient Kvality a Inovácií a Koeficient Efektívnosti (KKI+KE) vo výške 

54%. Výsledná výška úhrady za výkony do 30.06.2020 vypočítaná podľa tohto článku je: 

 

Cena bodu hodnota v € 
Cena do 

30.06.2020 

pri iných zdravotných výkonoch ako uvedených v Zozname výkonov 

s bodovým ohodnotením v časti „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“, 

pokiaľ z ďalších položiek v tejto tabuľke nevyplýva iná cena bodu 
0,025365  



pri zdravotných výkonoch: 62 (270 bodov); 63 (210 bodov) 0,025365  

              „ 

 

2.3. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že príloha č. 11 (Cenník výkonov) sa v časti „Základný rozsah“ 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„Základný rozsah  

Základný rozsah na kalendárny polrok pre špecializačný odbor podľa 

bodu 13.11. Zmluvy 

hodnota 

v bodoch 

 (001201) - vnútorné lekárstvo 360 000  

 (004201) - neurológia 291 000 

 (005201) - psychiatria 240 000 

 (007201; 007801) - pediatria 30 000 

 (009201; 009202; 009801) - gynekológia a pôrodníctvo 222 000 

 (010201) - chirurgia, (271201) - mamológia 504 600 

 (011201; 011801) - ortopédia 720 000 

 (025201) - anestéziológia a intenzívna medicína 222 000 

 (027201; 027202) - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 252 000 

 (031201) - hematológia a transfuziológia 120 000 

 (040201) - klinická imunológia a alergológia 420 000 

 (048202) - gastroenterológia 150 000 

 (049201) - kardiológia 84 000 

 (050201) - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 60 000 

 (051201) - neonatológia 12 000 

 (068201) - cievna chirurgia 132 000 

 

               

Základný rozsah  

Základný rozsah na kalendárny polrok pre špecializačný 

odbor odo dňa účinnosti Zmluvy 

V prípade, ak zmluva začína a končí v priebehu  kalendárneho polroka, použije 

sa pomerná časť. Pomerná časť sa uplatňuje aj pri zmene hodnoty v priebehu 

kalendárneho polroka. 

hodnota v bodoch 

-- -- 

              „ 

 

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté. 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

3.1. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle Poisťovne. 

V prípade, že má zákonom uloženú povinnosť zverejniť Dodatok aj Poskytovateľ, Dodatok nadobúda 

účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení Dodatku oboma zmluvnými stranami; pre určenie účinnosti 

Dodatku je rozhodujúci okamih, kedy si povinnosť zverejniť Dodatok splní v poradí prvá zmluvná strana. 

Poisťovňa a Poskytovateľ sa zaväzujú pristúpiť k uzavretiu Dodatku tak, aby nadobudol účinnosť 

k 1.11.2019. 

  



 

3.2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu. 

3.3. Poisťovňa aj Poskytovateľ vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento Dodatok podpísali.  

 

 

V Žiline, dňa 18. októbra 2019 V Dolnom Kubíne, dňa 22. októbra 2019 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

Ing. Božena Holbičková MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín 

regionálna riaditeľka pre nákup ZS                               PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ 

  



 

 



Príloha č. 1 

 

Zoznam špecializačných odborov 

(podľa bodu 1.2 Zmluvy) 

Špecializačný odbor 

Druh poskytovanej Zdravotnej starostlivosti  

ambulancie pracovisko 

SVLZ 

ústavná 

zdravotná 

starostlivosť 

JZS 

vnútorné lekárstvo áno -- áno -- 

neurológia áno -- áno -- 

psychiatria áno -- -- -- 

pediatria áno -- áno -- 

gynekológia a pôrodníctvo áno -- áno áno 

chirurgia áno -- áno áno 

ortopédia áno -- áno áno 

rádiológia -- áno -- -- 

klinická biochémia -- áno -- -- 

anestéziológia a intenzívna medicína áno -- áno -- 

fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 

áno áno -- -- 

patologická anatómia -- áno -- -- 

hematológia a transfuziológia áno áno -- -- 

klinická mikrobiológia -- áno -- -- 

klinická imunológia a alergológia áno -- -- -- 

gastroenterológia 048202 áno -- -- -- 

kardiológia áno -- -- -- 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy 
áno -- -- -- 

neonatológia áno -- áno -- 

cievna chirurgia áno -- -- -- 

funkčná diagnostika -- áno -- -- 

JIS - interná -- -- áno -- 

JIS pediatrická -- -- áno -- 

JIS neurologická -- -- áno -- 

JIS chirurgická -- -- áno -- 

dlhodobo chorých -- -- áno -- 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve -- áno -- -- 

mamológia áno -- -- -- 

echokardiografia a ultrazvukové 

vyšetrenie cievneho systému 

-- áno -- -- 

JIS centrálna -- -- áno -- 

Urgentný príjem 1. typu -- -- áno -- 

 

Obmedzenia pre poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti: 

Špecializačný odbor Typ obmedzenia  

- - 

 


