
DODATOK číslo 24 
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

č. 75NLDC000114 
 

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: 

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. 

 

II. OBSAH DODATKU  

2.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že  v článku XIX. Zmluvy sa pred bod 19.1. Zmluvy vkladá  nový 

bod 19.1. nasledovne: 

 „19.1.  

a) Vzhľadom na epidemiologickú situáciu ohľadom ochorenia COVID-19, vládou prijaté opatrenia 

a predpoklad zásadného poklesu úhrad v špecializovanej ambulantnej starostlivosti sa 

Poisťovňa a Poskytovateľ dohodli na prechodnej paušálnej úhrade za špecializovanú zdravotnú 

starostlivosť najmenej vo výške 48,- Eur mesačne. Výška paušálnej úhrady je vypočítaná ako 

0,75 násobok priemernej mesačnej úhrady pre Poskytovateľa za špecializovanú ambulantnú 

starostlivosť v roku 2019. V prípade, ak Poskytovateľ v roku 2019 neposkytoval špecializovanú 

ambulantnú starostlivosť, výška paušálnej úhrady je vypočítaná ako 0,75 násobok priemernej 

mesačnej úhrady za zdravotnú starostlivosť zúčtovanú a uhradenú k 15.3.2020. V prípade, ak 

úhrada za špecializovanú ambulantnú starostlivosť v danom mesiaci vypočítaná podľa tejto 

Zmluvy je nižšia alebo rovnajúca sa paušálnej mesačnej úhrade podľa tohto bodu Zmluvy, bude 

Poskytovateľovi uhradená suma paušálnej mesačnej úhrady.  V prípade, ak úhrada za 

špecializovanú ambulantnú starostlivosť v danom mesiaci vypočítaná podľa tejto Zmluvy je 

vyššia ako suma paušálnej mesačnej úhrady podľa tohto bodu Zmluvy, bude Poskytovateľovi 

uhradená výška úhrady vypočítaná podľa tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknutý 

spôsob úhrady liekov označených v Zozname liekov v stĺpci „spôsob úhrady“ písmenom „A“. 

Toto ustanovenie Zmluvy je účinné do 30.06.2020. 

 

b) Všeobecné podmienky pre zavedenie 75% paušálu: 



i. Poskytovateľ je povinný byť poistencom Poisťovne k dispozícii a poskytovať im zdravotnú 

starostlivosť formou telefonických konzultácii a poradenstva, prípadne fyzického 

vyšetrenia či kontroly v rozsahu minimálne 75% schválených ordinačných hodín,  za 

súčasného dodržiavania všetkých opatrení a podmienok vyhlásených príslušnými 

inštitúciami v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19; 

ii. Poskytovateľ je povinný v maximálnej miere využívať nástroje na efektívne poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti,  využívať elektronickú preskripciu liekov, zdravotníckych 

pomôcok, či dietetických potravín, indikovať odber spoločných vyšetrovacích zložiek, 

poskytovať poistencom Poisťovne telefonické konzultácie a poradenstvo a poskytovať 

zdravotnú starostlivosť a úkony s ňou súvisiace v rozsahu vydaného povolenia a platných 

právnych predpisov a odosielať poistencov Poisťovne k lekárom prvého kontaktu, k 

poskytovateľom ambulancie pohotovostnej služby, či k poskytovateľom ústavnej 

zdravotnej starostlivosti len nevyhnutných a odôvodnených prípadoch;  

iii. Poskytovateľ je povinný poskytnutú zdravotnú starostlivosť, vrátane telefonických 

konzultácii a elektronickej preskripcie liekov, zdravotníckych pomôcok, či dietetických 

potravín zapísať do  zdravotnej dokumentácie poistenca Poisťovne a E-zdravia v súlade 

so Zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Zákonom č. 153/2004 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov;  

iv. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať Poisťovňu a príslušný samosprávny 

kraj o dočasnej neprítomností v práci a oznámiť poskytovateľa, ktorý ho počas dočasnej 

neprítomnosti bude zastupovať; 

v. Poskytovateľ je povinný plniť všetky povinnosti, opatrenia, nariadenia a príkazy 

príslušných inštitúcií, ktoré sú vydané v súvislosti s ochorením COVID-19 

na zabezpečovanie ochrany verejného zdravia.“ 

 

2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že pôvodné body článku XIX. Zmluvy sa primerane prečíslujú. 

 

2.3. 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 1.4.2020.  

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 25. marca 2020 V Sučanoch, dňa 25. marca 2020 

 

 

 

 

_______________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa Sučany 

Ing. Božena Holbičková Ing. Roman Kľučiarik 

Regionálna riaditeľka pre nákup ZS         riaditeľ  
 

 

 


