
DODATOK č. 26 

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 DODATKU    

2.1. Poskytovateľ a Poisťovňa sa dohodli na úprave Článku VI. Zmluvy „VÝŠKA ÚHRADY ZA 

ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

(VLD)“ tak, že za bod 6.10. Zmluvy sa dopĺňajú body 6.11. a 6.12. v nasledovnom znení: 

„6.11. Poskytovateľ je po overení totožnosti a poistného vzťahu poistenca s Poisťovňou 

oprávnený poskytovať poistencom Poisťovne zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z výkonov 

telemedicíny, ktoré sú uvedené  v Prílohe č. 8 (Cenník VLD). Poskytovateľ je pred poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti pozostávajúcej z výkonov telemedicíny povinný overiť totožnosť 

 poistenca a jeho poistný vzťah s Poisťovňou predovšetkým na základe rodného čísla a/alebo 

identifikačného čísla poistenca, prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, 

elektronickej pobočky Poisťovne, na webovom sídle Poisťovne, alebo telefonicky na zákazníckej 

linke Poisťovne.  

6.12. Poskytovateľ berie na vedomie, že Poisťovňa bude pri úhrade zdravotnej starostlivosti 

pozostávajúcej z výkonov telemedicíny v zmysle bodu 6.11. tohto článku Zmluvy poskytnutej 

poistencovi uvedenému v zozname dlžníkov, postupovať v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov. Informáciu o tom, či je poistenec uvedený v zozname dlžníkov a či 

má poistenec právo na úhradu aj inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti si Poskytovateľ 

overí prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, elektronickej pobočky Poisťovne, 

alebo na webovom sídle Poisťovne.“ 

 

2.2. Poskytovateľ a Poisťovňa sa dohodli na úprave Článku VIII. Zmluvy „VÝŠKA ÚHRADY ZA 

ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

PRE DETI A DORAST (VLDD)“ tak, že za bod 8.7. Zmluvy sa dopĺňajú body 8.8. a 8.9. 

v nasledovnom znení: 

„8.8. Poskytovateľ je po overení totožnosti a poistného vzťahu poistenca s Poisťovňou 

oprávnený poskytovať poistencom Poisťovne zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z výkonov 

telemedicíny, ktoré sú uvedené  v Prílohe č. 9 (Cenník VLDD). Poskytovateľ je pred poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti pozostávajúcej z výkonov telemedicíny povinný overiť totožnosť 

 poistenca a jeho poistný vzťah s Poisťovňou predovšetkým na základe rodného čísla a/alebo 

identifikačného čísla poistenca, prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, 

elektronickej pobočky Poisťovne, na webovom sídle Poisťovne, alebo telefonicky na zákazníckej 

linke Poisťovne.  

8.9. Poskytovateľ berie na vedomie, že Poisťovňa bude pri úhrade zdravotnej starostlivosti 

pozostávajúcej z výkonov telemedicíny v zmysle bodu 8.8. tohto článku Zmluvy poskytnutej 

poistencovi uvedenému v zozname dlžníkov, postupovať v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Informáciu o tom, či je poistenec uvedený v zozname dlžníkov a či 

má poistenec právo na úhradu aj inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti si Poskytovateľ 

overí prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, elektronickej pobočky Poisťovne, 

alebo na webovom sídle Poisťovne.“ 

 

2.3. Poskytovateľ a Poisťovňa sa dohodli na úprave Článku X. Zmluvy „VÝŠKA ÚHRADY ZA 

ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE GYNEKOLÓGIA A 

PÔRODNÍCTVO (GYN)“ tak, že za bod 10.10. Zmluvy sa dopĺňajú body 10.11 a 10.12. 

v nasledovnom znení: 

„10.11. Poskytovateľ je po overení totožnosti a poistného vzťahu poistenca s Poisťovňou 

oprávnený poskytovať poistencom Poisťovne zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z výkonov 

telemedicíny, ktoré sú uvedené  v Prílohe č. 10 (Cenník GYN). Poskytovateľ je pred poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti pozostávajúcej z výkonov telemedicíny povinný overiť totožnosť 

 poistenca a jeho poistný vzťah s Poisťovňou predovšetkým na základe rodného čísla a/alebo 

identifikačného čísla poistenca, prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, 

elektronickej pobočky Poisťovne, na webovom sídle Poisťovne, alebo telefonicky na zákazníckej 

linke Poisťovne.  

10.12. Poskytovateľ berie na vedomie, že Poisťovňa bude pri úhrade zdravotnej starostlivosti 

pozostávajúcej z výkonov telemedicíny v zmysle bodu 10.11. tohto článku Zmluvy poskytnutej 

poistencovi uvedenému v zozname dlžníkov, postupovať v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Informáciu o tom, či je poistenec uvedený v zozname dlžníkov a či 

má poistenec právo na úhradu aj inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti si Poskytovateľ 

overí prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, elektronickej pobočky Poisťovne, 

alebo na webovom sídle Poisťovne.“ 

 

2.4. Poskytovateľ a Poisťovňa sa dohodli na úprave Článku XII. Zmluvy „VÝŠKA ÚHRADY ZA 

ŠPECIALIZOVANÚ AMBULANTNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ (ŠAS) A ZDRAVOTNÚ 

STAROSTLIVOSŤ POSKYTOVANÚ V ZARIADENIACH SPOLOĆNÝCH VYŠETROVACÍCH A 

LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK (SVLZ)“ tak, že za bod 12.10. Zmluvy sa dopĺňajú body 12.11. a 12.12. 

v nasledovnom znení: 

„12.11. Poskytovateľ je po overení totožnosti a poistného vzťahu poistenca s Poisťovňou 

oprávnený poskytovať poistencom Poisťovne zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z výkonov 

telemedicíny, ktoré sú uvedené  v Prílohe č. 11 (Cenník výkonov). Poskytovateľ je pred 



poskytnutím zdravotnej starostlivosti pozostávajúcej z výkonov telemedicíny povinný overiť 

totožnosť  poistenca a jeho poistný vzťah s Poisťovňou predovšetkým na základe rodného čísla 

a/alebo identifikačného čísla poistenca, prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, 

elektronickej pobočky Poisťovne, na webovom sídle Poisťovne, alebo telefonicky na zákazníckej 

linke Poisťovne.  

12.12. Poskytovateľ berie na vedomie, že Poisťovňa bude pri úhrade zdravotnej starostlivosti 

pozostávajúcej z výkonov telemedicíny v zmysle bodu 12.11. tohto článku Zmluvy poskytnutej 

poistencovi uvedenému v zozname dlžníkov, postupovať v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Informáciu o tom, či je poistenec uvedený v zozname dlžníkov a či 

má poistenec právo na úhradu aj inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti si Poskytovateľ 

overí prostredníctvom informačného systému Poskytovateľa, elektronickej pobočky Poisťovne, 

alebo na webovom sídle Poisťovne./ 

 

2.5. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na doplnení Prílohy č. 8 (Cenník VLD),  Prílohy č. 9 (Cenník 

VLDD), Prílohy č. 10 (Cenník GYN) o nové výkony  „Výkony Telemedicíny“ nasledovne: 

 

„Výkony Telemedicíny  
 

Výkon Cena bodu v Eur 

1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky  
(160 bodov) 
Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS 
alebo telefonicky obsahuje:  

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly, vo vzťahu k jednému orgánovému 
systému  

 popis subjektívnych ťažkostí,  

 diagnostický záver,  

 poučenie o diéte a životospráve,  

 v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu 
potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu  

 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára  

 poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným 
stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie  

 
Vykazovanie výkonu:  

 výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia pacienta; 

 zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii;  

 súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, popis 
zdravotného výkonu dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o 
odporučení neodkladnej návštevy iného lekára;  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi;  

 výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta;  

 vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň; 
 
Vykonávanie výkonu: výkon vykonáva lekár, klinický psychológ  
 

0,027 

 11a - Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v 
online prostredí (webová aplikácia, videohovor) (210 bodov) 
 
Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  Konzultácia s pacientom prostredníctvom doložiteľnej 
elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, 
prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografii pacienta / 
vyšetrovaného orgánu pre pridanie do zdravotnej dokumentácie a obsahuje:  

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo 
vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom  

 zhodnotenie výsledkov,  

 vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie,  

 poučenie pacienta,  
 diagnostický záver  

 určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení 
neodkladnej návštevy iného lekára.  

 
Vykazovanie zdravotného výkonu:  

 výkon sa vykazuje ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia  

0,027 



 súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online prostredia,  

 popis zdravotného výkonu  

 diagnostický záver, ak je potrebné dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly  

 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára.  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi  

 ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len výkony, ktoré sa 
vykonali ambulantne a výkon sa nevykazuje  

 výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x deň  
 
Vykonávanie výkonu: výkon vykonáva lekár 
 

70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov (40 bodov) 
 
Popis výkonu(ďalej len „výkon“):  

 Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou pre lieky/ zdravotné pomôcky, 
ktoré pacient užíva dlhšie ako 3 mesiace a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku  
 

 Vykazovanie výkonu:  

 výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia pacienta  
  súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online prostredia 

  údaj, kedy bol recept vypísaný  

 údaj o predpise lieku/ zdravotnej pomôcky pacientovi prostredníctvom elektronických služieb  
 výkon sa vzťahuje na jedného pacienta bez ohľadu na počet liekov/ zdravotnej pomôcky, 

ktoré boli pacientovi predpísané  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi  
 

Vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň, bez ohľadu na počet vystavených receptov a/alebo 
poukazov.  
 
Vykonávanie zdravotného výkonu: výkon vykonáva lekár 

 

0,027 

“ 

2.6. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v Prílohe č. 8 (Cenník VLD),  Prílohe č. 9 (Cenník VLDD), 

Prílohe č. 10 (Cenník GYN) sa tabuľka s názvom „Zoznam zdravotných výkonov a iných nákladov, 

ktoré sa nezahŕňajú do finančného objemu“ dopĺňa o riadok: „Výkony Telemedicíny“ 

nasledovne: 

„Zdravotné výkony a iné náklady, ktoré sa nezahŕňajú do finančného objemu  

Výkony Telemedicíny 

               „  

2.7. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na doplnení Prílohy č. 11 (Cenník výkonov) o nové výkony  

„Výkony Telemedicíny“ nasledovne: 

 

„Výkony Telemedicíny  
 

Výkon Cena bodu v Eur 

1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky  
(160 bodov) 
Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS 
alebo telefonicky obsahuje:  

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly, vo vzťahu k jednému orgánovému 
systému  

 popis subjektívnych ťažkostí,  

 diagnostický záver,  

 poučenie o diéte a životospráve,  

 v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu 
potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu  

 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára  

 poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným 
stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie  

 
Vykazovanie výkonu:  

 výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia pacienta; 

 zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii;  

 súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, popis 
zdravotného výkonu dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o 
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odporučení neodkladnej návštevy iného lekára;  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi;  

 výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta;  

 vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň; 
 
Vykonávanie výkonu: výkon vykonáva lekár, klinický psychológ  
 

 11a - Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v 
online prostredí (webová aplikácia, videohovor) (210 bodov) 
 
Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  Konzultácia s pacientom prostredníctvom doložiteľnej 
elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, 
prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografii pacienta / 
vyšetrovaného orgánu pre pridanie do zdravotnej dokumentácie a obsahuje:  

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo 
vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom  

 zhodnotenie výsledkov,  

 vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie,  
 poučenie pacienta,  

 diagnostický záver  

 určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení 
neodkladnej návštevy iného lekára.  

 
Vykazovanie zdravotného výkonu:  

 výkon sa vykazuje ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia  

 súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online prostredia,  

 popis zdravotného výkonu  

 diagnostický záver, ak je potrebné dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly  

 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára.  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi  

 ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len výkony, ktoré sa 
vykonali ambulantne a výkon sa nevykazuje  

 výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x deň  
 
Vykonávanie výkonu: výkon vykonáva lekár a natýka sa zubno lekárskej starostlivosti 
 

0,027 

70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov (40 bodov) 
 
Popis výkonu(ďalej len „výkon“):  

 Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou pre lieky/ zdravotné pomôcky, 
ktoré pacient užíva dlhšie ako 3 mesiace a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku  
 

 Vykazovanie výkonu:  
 výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia pacienta  

  súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online prostredia 
  údaj, kedy bol recept vypísaný  

 údaj o predpise lieku/ zdravotnej pomôcky pacientovi prostredníctvom elektronických služieb  

 výkon sa vzťahuje na jedného pacienta bez ohľadu na počet liekov/ zdravotnej pomôcky, 
ktoré boli pacientovi predpísané  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi  
 

Vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň, bez ohľadu na počet vystavených receptov a/alebo 
poukazov.  
 
Vykonávanie zdravotného výkonu: výkon vykonáva lekár 

 

0,027 

1c – Krízová konzultácia psychiatrom a psychológom prostredníctvom 
elektronickej komunikácie (1000 bodov) 
 
Popis zdravotného výkonu (ďalej len „výkon“):  
Konzultácia s pacientom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo webovej 
aplikácie alebo videohovoru obsahuje:  

 cielenú anamnézu,  
 popis subjektívnych ťažkostí,  

 krízovú psychoterapeutickú intervenciu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej 
dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu)  

 diagnostický záver,  

 poučenie o psychohygiene,  

 v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu  
 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára  

 poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným 
stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie  

 

0,027 



Vykazovanie výkonu:  
 výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez osobnej prítomnosti pacienta  

 zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii  

 súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, popis 
zdravotného výkonu v trvaní najmenej 45 minút, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, 
prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára  

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi.  
 výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta.  

 výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň  

 opakované vykázanie v jednom liečebnom prípade vyžaduje osobitné zdôvodnenie v 
zdravotnej dokumentácii  
 

Vykonávanie výkonu : výkon vykonáva lekár so špecializáciou psychiatria, detská psychiatria, 
gerontopsychiatria a klinický psychológ 

               „ 

2.8. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

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. V prípade, že majú obe Zmluvné strany povinnosť zverejniť 

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

k 01.06.2020.  

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, Dodatok podpísali. 

 

 

V Žiline, dňa 29. mája 2020 V Sučanoch, dňa 29. mája 2020 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Psychiatrická liečebňa Sučany 

Ing. Božena Holbičková Ing. Roman Kľučiarik 

Regionálna riaditeľka pre nákup ZS          riaditeľ  

 


