
Dodatok č. 25 
 

k Zmluve č. 33NSP2000118 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1.1. Všeobecná zdravotná pois ťovňa, a.s. 

sídlo:   Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 
zastúpená:   Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva  

MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva 
Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva 

IČO:   35937874 
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:  riaditeľ Krajskej pobočky Žilina  

JUDr. Miroslav Kováč    
adresa:   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 
zastúpený:  PhDr. Jozefom Mintálom 
IČO:   00634905 
banka:   Štátna pokladňa 
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 Definícia pojmov 
 

2.1.1. „Mimoriadnou situáciou “ sa na účely tohto dodatku rozumie vyhlásenie núdzového 
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. 

 
  



 
2.2 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa zmluvné strany dohodli na mesačnej paušálnej 

úhrade za zdravotnú starostlivosť v rámci dopravnej zdravotnej služby, typ ZS 800  
poskytovanú v zmysle zmluvy vo výške 10 372 eur  mesačne na obdobie od 1.4.2020 
do 30.6.2020.  V prípade, ak rozsah poskytnutej, riadne vykázanej a uznanej zdravotnej 
starostlivosti v rámci dopravnej zdravotnej služby v danom mesiaci je nižší ako výška 
paušálnej úhrady podľa tohto bodu, poisťovňa uhradí poskytovateľovi výšku paušálnej 
úhrady. V prípade, ak rozsah poskytnutej, riadne vykázanej a uznanej zdravotnej 
starostlivosti v rámci dopravnej zdravotnej služby v danom mesiaci je vyšší ako výška  
paušálnej úhrady podľa tohto bodu, poisťovňa uhradí poskytovateľovi rozsah uznanej 
zdravotnej starostlivosti podľa podmienok tejto zmluvy.  

 
2.3 Poisťovňa uhradí paušálnu úhradu podľa bodu 2.2 za zdravotnú starostlivosť v rámci 

dopravnej zdravotnej služby na obdobie mesiacov apríl,  máj a jún 2020 poskytovateľovi 
v termíne splatnosti faktúry za zdravotnú starostlivosť poskytnutú za mesiac apríl, máj 
a jún 2020 na účet poskytovateľa, ktorý je dňom splatnosti mesačnej paušálnej úhrady. 

 
2.4 V prípade, ak na strane poisťovne dôjde k významnému zhoršeniu ekonomickej a 

finančnej situácie, ktorú poisťovňa priebežne monitoruje, ktorá by mala za následok 
postup v zmysle § 51 resp. § 52 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
sa zmluvné strany zaväzujú spoločne pristúpiť k rokovaniu o znížení paušálnej úhrady 
za zdravotnú starostlivosť. 
 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas mimoriadnej situácie sa nebude uplatňovať 
kvartálne doúčtovanie v rámci dopravnej zdravotnej služby zmysle Čl. 7 – Osobitné 
ustanovenia, bod 7.3. zmluvy 

 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1. 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. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme zachovania kontinuity poskytovania a úhrady 
zdravotnej starostlivosti, s prihliadnutím na okolnosti Mimoriadnej situácie, ktoré sú 
definované v tomto dodatku, bude zdravotná starostlivosť hradená v súlade s týmto 
dodatkom aj za obdobie od 1.4.2020 do nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. 

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

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

 
V Žiline dňa 29.5.2020 
 
Za poskytovateľa:                                                    Za poisťovňu:  
 
 
 
 
.............................................................                    ....................................................... 
PhDr. Jozef  M i n t á l    JUDr. Miroslav  K o v á č 
riaditeľ       riaditeľ Krajskej pobočky v Žiline 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 


