
DODATOK č. 23 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

č. 75NLDC000114 

 

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: 

Psychiatrická liečebňa Sučany 

IČO / registračné číslo: 17335612 

DIČ, IČ DPH: 2020598888 

Sídlo /  
Miesto trvalého pobytu: 

Hradiská 23, 038 52  Sučany 

Zápis v registri 
(iba v prípade takéhoto 
zápisu): 

MZ SR č. 3724/1991-A/V-5 

 (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 (ďalej len „Dodatok“).  

 

II. OBSAH ZMENY ZMLUVY 

2.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na mimoriadnom jednorazovom navýšení úhrady za zdravotnú 

starostlivosť poskytnutú v období od 01.4.2020 do 30.4.2020 vo výške 11.044,-EUR, ktorá bude 

uhradená na základe samostatnej faktúry vystavenej Poisťovňou a potvrdenej Poskytovateľom so 

splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia potvrdenej faktúry Poisťovni.     

 

2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XII. Zmluvy sa za posledný bod dopĺňa bod 12.10. 

Zmluvy, ktorý znie nasledovne: 

„12.10. Zmluvné strany sa dohodli, že pri rokovaní o úhrade výkonov spoločných vyšetrovacích 

a liečebných zložiek nad rámec dohodnutého Finančného objemu alebo o úprave výšky Finančného 

objemu v tej časti, v ktorej je prekročenie Finančného objemu spôsobené vyššími nákladmi na 

prepočítaného poistenca v porovnaní s priemerom danej odbornosti vypočítanými pre účely 

parametra Náklady na pacienta, bude zohľadnené plnenie tohto parametra.“ 

 



2.3. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XIII. Zmluvy sa bod 13.8. písm. a. Zmluvy nahrádza 

novým znením, ktore znie nasledovne: 

„a. Poisťovňa zistí každý z parametrov za všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí 

poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo výkony v zariadeniach SVLZ v rovnakom 

špecializačnom odbore ako Poskytovateľ;“ 

 

2.4. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XIII. Zmluvy sa bod 13.11. Zmluvy nahrádza novým 

znením, ktore znie nasledovne: 

„13.11. Výsledná cena sa zaokrúhli matematicky na šesť desatinných miest. Takto zistená výsledná 

cena bodu patrí Poskytovateľovi za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas kalendárneho 

polroka nasledujúcom po výpočte podľa tohto článku Zmluvy. Poisťovňa je povinná vypočítať 

a oznámiť Poskytovateľovi výslednú cenu bodu vždy najneskôr pred začiatkom toho kalendárneho 

polroka, za ktorý bude Poskytovateľovi bude výsledná cena výkonov patriť. V prípade, ak priemerný 

počet vykázaných bodov na jedného ošetreného Poistenca v príslušnom špecializačnom odbore počas 

sledovaného obdobia vzrastie o viac ako 10% v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím, 

uplatní sa u Poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti Základný rozsah podľa bodu 

12.4. Zmluvy.  Takto určený Základný rozsah patrí Poskytovateľovi za poskytovanie špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti počas kalendárneho polroka nasledujúcom po výpočte podľa tohto článku 

Zmluvy.“ 

 

2.5. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XIII. Zmluvy sa za bod 13.12. Zmluvy dopĺňa bod 

13.13. Zmluvy, ktorý znie nasledovne: 

„13.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prechodnom období do 30.06.2020 sa pre jednotlivé 

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

špecializačný odbor uvedená v Cenníku.“ 

 

2.6. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v článku XIX. Zmluvy sa body 19.7. a 19.8. Zmluvy nahrádzajú 

novým znením nasledovne: 

„19.7. Poisťovňa sa zaväzuje zasielať Poskytovateľovi zoznam preskripcie liekov podľa § 88 Zákona 

o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, tak aby mal Poskytovateľ priebežné informácie ohľadom 

plnenia záväzku z memoranda o dofinancovaní sektora z roku 2019. 

 

19.8. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v prípade zásadného poklesu disponibilných zdrojov 

v sektore verejného zdravotného poistenia pristúpia zmluvné strany bezodkladne k rokovaniu 

o úprave zmluvných a cenových podmienok.“ 

 

2.7. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že pôvodné body 19.7 až 19.11 sa primerane prečíslujú. 

2.8. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že doterajšia príloha č. 12 Zmluvy sa na nahrádza novým znením, 

ktorá tvorí prílohu Dodatku. 

2.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté. 

 
 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté. 

3.2. 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. Zmluvné strany sa zaväzujú dbať na to, aby Dodatok nadobudol účinnosť 1.4.2020. 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

obsah Dodatku zodpovedná ich skutočnej a slobodnej vôli, Dodatok podpísali.  

 

 

V Žiline, dňa 24. marca 2020 V Sučanoch, dňa 24. marca 2020 

 

 

 

 

_______________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa Sučany 

Ing. Božena Holbičková Ing. Roman Kľučiarik 

Regionálna riaditeľka pre nákup ZS riaditeľ  
 
 



Príloha č. 12 

 

Cenník  hospitalizácií 

 
 

Názov oddelenia Kód oddelenia Cena lôžkodňa 

Psychiatria 

N56920005101 
N56920005102 
N56920005103 
N56920005104 
N56920005105 
N56920005106 

  
68,- 

 
 
Finančný objem podľa bodu 14.13. Zmluvy; do finančného objemu sa 
nezahŕňa zdravotná starostlivosť podľa bodu 14.9 a 14.10 Zmluvy 

44.491,- 

 


