
 

DODATOK číslo 20  
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 III. Zmluvy sa  bod 3.3. Zmluvy nahrádza novým 

znením nasledovne: 

„3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vecnom rozsahu vyplývajúcom 

z povolenia, ktoré orgán uvedený v záhlaví Zmluvy vydal Poskytovateľovi na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti, alebo vo vecnom rozsahu, ktorý vyplýva z povolenia, ktoré  vydal 

Poskytovateľovi  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, číslo 

rozhodnutia: A/2020/00928 na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v mobilom odberovom 

mieste; Poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch 

 v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1  k Zmluve. Príloha č. 1 môže určiť obmedzenia pre poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v jednotlivých špecializačných odboroch, výkonoch zdravotnej starostlivosti 

alebo DRG skupinách podľa článku XV. Zmluvy.“ 

  

2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XII. Zmluvy sa za  bod 12.12. Zmluvy vkladajú body 

12.13. a 12.14. s nasledovným znením: 

„12.13. Poisťovňa uhradí Poskytovateľovi úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá spočíva 

v odbere a odoslaní biologického materiálu na vyšetrenie.  

12.14. Poisťovňa uhradí Poskytovateľovi v súlade s ustanovením §86zc Zákona č. 581/2004 Z.z.  o 

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa cenníka výkonov (i) úhradu za za 1 km jazdy, v prípade odberu biologického 



materiálu formou výjazdovej služby osobe, ktorá je indikovaná ošetrujúcim lekárom a ktorej následne 

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu 

zo zdravotných dôvodov, pričom výjazdovou službou sa rozumie výjazd za poistencom Poisťovne, 

ktorý nie je schopný zo závažných zdravotných dôvodov využiť všetky dostupné prostriedky na 

transport k prevádzkovateľovi mobilného odberového miesta; (ii) úhradu za odber biologického 

materiálu, ak odberový set dodá regionálny úrad verejného zdravotníctva; (iii) úhradu za 

vyhodnotenie rýchleho diagnostického kazetového imunochromatografického  testu.“     

 

2.3. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v Prílohe č. 1 sa dopĺňa uvedená tabuľka  o špecializačný odbor: 

„mobilné odberové miesto“ nasledovne: 

„ 

Špecializačný odbor 

Druh poskytovanej Zdravotnej starostlivosti  

ambulancie pracovisko SVLZ 

alebo dialyzačné 

ústavná 

zdravotná 

starostlivosť 

JZS 

Mobilné odberové miesto áno -- -- -- 

                                “

   

2.4. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v Prílohe č. 11 sa dopĺňa: 

 

a) tabuľka s názovom „Cena bodu“   o výkon „COVM“ nasledovne: 

„ 

Cena bodu hodnota v € 
Základná 

cena 

Zvýhodnená 

cena* 

COVM: 1km jazdy formou výjazdovej služby kilometer jazdy 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom 

povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, 

ktorý vykonáva odber biologického materiálu formou výjazdovej 

služby osobe, ktorej národné centrum vydalo jednoznačný 

identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov  

0,903 - 

 

 

b) tabuľka s názovom „jednotková cena výkonu“ o cenu výkonov „299x a 16x“ nasledovne: 

„ 

Cena výkonu hodnota v € 

 299x -Odber biologického  materiálu  na  vyšetrenie COVID -19 3,00 

16x-Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG na ochorenie  

COVID-19. 
        2,20 

                     „ 

 

c)     tabuľka s názovom „Zoznam zdravotných výkonov a iných nákladov, ktoré sa nezahŕňajú do 

finančného objemu podľa bodu 12.6. Zmluvy“ sa nahrádza nasledovne: 

„ 

Náklady na lieky, ktoré sú v Zozname liekov označené v stĺpci „spôsob úhrady“ písmenom „A“ lebo 

„AS“ pre stanovené finančné objemy podľa bodu 12.6. písm a. Zmluvy 

COVM, 299x, 16x 

                „ 

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 15.8.2020. 

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 14. augusta 2020 V Dolnom Kubíne, dňa 14. augusta 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 

 


