
 

DODATOK číslo 19  
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

č. 75NSP1000417   
 

uzatvorenej 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, zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 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. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XIII. Zmluvy sa  bod 13.13. Zmluvy nahrádza novým 

znením nasledovne: 

„13.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prechodnom období do 31.12.2020 sa pre jednotlivé 

odbornosti pracovísk SVLZ uvedené v Prílohe č. 1 bude uplatňovať hodnota ceny bodu pre príslušný 

špecializačný odbor uvedená v Cenníku.“ 

 

2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na zmene bodu 15.5. nasledovne: 

„15.5. Poisťovňa a Poskytovateľ sa od 1.7.2020 dohodli na zmene bodu 15.5. písm. a. Zmluvy nasledovne: 

„a. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Poisťovni mesačnú úhradu za Hospitalizačné prípady 

podľa bodu 15.4. vo výške za príslušné obdobie nasledovne: 

Od 1.7.2020 208 819,- € 

 pričom táto úhrada podlieha dodatočnému prepočtu podľa písmena b.;“ 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na zmene dátumov v Prílohe č. 11 (Cenník výkonov) tak, že 

platnosť výkonov s dátumom „do 30.06.2020“ sa predlžuje „do 31.12.2020“ a časť výkonov, ktorá mala 

byť platná od 01.07.2020 sa použije od 01.01.2021. 

 

2.4. V Prílohe č. 14 sa písm. c.  a d. mení a znie nasledovne: 

„ 

c) Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na určení konkrétnej hodnoty parametra UHRx-n;ref,   

EMZSx-n;ref, CMx-n;ref  a PHPx-n;ref  v referenčnom období 2019 nasledovne:  

RO UHR EMZS CM PHP 

1-3;2019  600 135 14 246 503 575 

1-6;2019 1 230 336 25 782 1 003 1 151 

1-9;2019  1 856 793 37 319 1 503 1 728 

1-12;2019 2 483 250 48 855 2 003 2 304 

 
d) Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na určení konkrétnej hodnoty parametra UHRx-n;ref,   

EMZSx-n;ref, CMx-n;ref  a PHPx-n;ref  v referenčnom období 2020 a nasledujúcom takto:  

RO UHR EMZS CM PHP 

1-3;2020 a nasl.  626 457 11 536 500 576 

1-6;2020 a nasl.  1 252 914 23 073 1 000 1 153 

1-9;2020 a nasl. 1 879 371 34 609 1 500 1 729 

1-12;2020 a nasl. 2 505 828 46 146 2 000 2 305 

 

Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že číselné vyjadrenie parametra uvedené 

v tabuľke vyššie má vždy prednosť pred jeho slovným vyjadrením podľa bodu 15.4. písmeno a. a b. 

Zmluvy.“ 

 

2.5. 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 1.7.2020. 

3.2. Vzhľadom na odmezenú možnosť spoľahlivo predpovedať vývoj produkcie Poskytovateľa vo vzťahu 

k nárastu počtu Poistencov v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zariadeniach 

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek po odoznení epidemiologickej situácie ohľadom 

ochorenia COVID - 19 sa Zmluvné strany dohodli na garancii kumulatívnej úhrady za uvedenú 

zdravotnú starostlivosť za odbobie január až december 2020 určenej na základe predpokladu v celkovej 

výške 33 162,- Eur. V prípade, ak kumulatívna úhrada za výkony spôsobené nárastom počtu 

Poistencov v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zariadení spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek v uvedenom období bude nižšia ako garantovaná kumulatívna 

úhrada, Poisťovňa uhradí tento rozdiel formou preddavku najneskôr s faktúrou za december 2020.  

3.3. Zdravotná poisťovňa zároveň po zúčtovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle bodu 15.5. Zmluvy  

a prípadnom vysporiadaní nadlimitných výkonov v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložkách za obdobie január až december 2020 vykoná zúčtovanie uhradenej garantovanej kumulatívnej 

úhrady podľa predchádzajúceho bodu tohto Dodatku. Výsledok zúčtovania bude zohľadnený najneskôr 

s úhradou za marec 2021. 

 

 

 



 

 

 

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

3.5. 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 29. júna 2020 V Dolnom Kubíne, dňa 29. júna 2020 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

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 

 

 


