
Dodatok č. 36 
 

k Zmluve č. 33NPSL000111 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1.1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

sídlo:   Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 
zastúpená:   Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva  

MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva 
Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva 

IČO:              35 937 874 
IČ DPH:             SK2022027040 
banka:             Štátna pokladnica 
číslo účtu:           SK76 8180 0000 0070 0018 2387 
zápis:            Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,odd.: Sa, vložka č. 3602/B  
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy: JUDr. Miroslav  Kováč, 
                                                                  riaditeľ Krajskej pobočky v Žiline      
Kontaktná adresa: 1. mája 34, 010 01 Žilina  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387 
 
(ďalej len „poisťovňa“) 

 
 
 

1.2.  Psychiatrická liečebňa Sučany  
    sídlo:                                   Hradiská 23, 038 52 Sučany  

zastúpená:                          riaditeľom: Ing. Romanom Kľučiarikom  
IČO:                                    17335612  
banka:                                 Štátna pokladnica  
číslo účtu:                            SK54 8180 0000 0070 0028 6573  
identifikátor poskytovateľa: N56920  
 
(ďalej len „poskytovateľ“)  
 
 

uzatvárajú 
 

tento dodatok (ďalej len „dodatok“) 
k Zmluve č. 33NPSL000111 (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

 
Na základe Čl. 7 zmluvy – Záverečné ustanovenia, bod 7., sa zmluvné strany dohodli na týchto 
zmenách zmluvy: 
 
2.1. V zmluve sa doterajší bod 1. nahrádza nasledovný novým znením: 

 
„1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3.2021.“ 
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2.2. Zmluvné strany sa dohodli na novej Prílohe č. 1 zmluvy – Cena a podmienky úhrady 

zdravotnej starostlivosti v znení rovnakom ako bolo znenie Prílohy č. 1 zmluvy platné 
a účinné k 31.3.2020, okrem bodov 2.3., 2.4., 2.5. tohto dodatku. Nová Príloha č. 1 
zmluvy je platná do 31.12.2020. 

 
2.3. V Prílohe č. 1 zmluvy – Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti sa dátum 

„31.03.2020 “ nahrádza novým dátumom „31.12.2020“. 
 
2.4. V Prílohe č. 1 zmluvy – Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti sa pre 

individuálnu dodatkovú kapitáciu „IDK“ a pre individuálne pripočítateľné položky „IPP“ 
dátum „31.03.2020“ nahrádza dátumom „31.12.2020“. 
 

2.5. V prílohe č. 1 zmluvy – Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti,                      
časť  B. Ústavná zdravotná starostlivosť, sa tabuľka s názvom „Cena za ošetrovací deň 
(OD)“ nahrádza nasledovným novým znením: 

 
„Cena za ošetrovací deň (OD) 

Odbornosť 
oddelenia 

Názov 
oddelenia 

Cena za OD v € 
od 1.4.2020 

do 30.4.2020 

Cena za OD v € 
od 1.5.2020 

do 31.12.2020 

005 psychiatria - 
ošetrovací deň 

       72,80 63,80 

005 psychiatria - 
priepustka 

21,84 19,14“ 

005 psychiatria - 
anestéza 

13,28              13,28 

 
 

2.6. Zmluvné strany sa dohodli na novej Prílohe č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej 
starostlivosti v znení rovnakom ako bolo znenie Prílohy č. 2 zmluvy platné a účinné 
k 31.3.2020, okrem bodov 2.7., 2.8. tohto dodatku. Nová Príloha č. 2 zmluvy je platná 
do 31.12.2020. 

 
2.7. V Prílohe č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej starostlivosti sa dátum  „31.03.2020“ nahrádza 

novým dátumom „31.12.2020“. 
 
2.8. V prílohe č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej starostlivosti, sa časť II. Maximálny rozsah 

úhrady zdravotnej starostlivosti nahrádza nasledovným znením: 
 
„1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

Typ ZS zdravotná starostlivosť 

mesačný zmluvný 
rozsah v € 
na obdobie 
od 1.4.2020 

do 31.12.2020 

200 špecializovaná 339,- 

 
2. Ústavná zdravotná starostlivosť 

 

Typ ZS zdravotná starostlivosť 

mesačný zmluvný 
rozsah v € 
na obdobie 
od 1.4.2020 

do 30.4.2020 

mesačný 
zmluvný rozsah 

v € 
na obdobie 
od 1.5.2020 

do 31.12.2020 

603 liečebňa  - ošetrovacie dni vrátane priepustiek a anestéz 312 805,- 274 619,- 
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2.9. Platnosť Prílohy č. 3 zmluvy – Kritériá na uzatváranie zmlúv sa predlžuje do 31.3.2021. 

 
Čl. 3 

Prechodné ustanovenia 
 
3.1. Definícia pojmov 

 
3.1.1. „Mimoriadnou situáciou“ sa na účely tohto dodatku rozumie vyhlásenie 

núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 
znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na 
území Slovenskej republiky. 

 
3.1.2. „Oznámením o skončení mimoriadnej situácie“ sa na účely tohto dodatku 

rozumie jednostranné záväzné vyhlásenie poisťovne, ktoré bude spravidla 
nadväzovať na ukončenie Mimoriadnej situácie podľa bodu 3.1.1. Oznámenie 
o skončení mimoriadnej situácie zverejní poisťovňa na svojom webovom sídle 
alebo ho doručí poskytovateľovi v elektronickej forme prostredníctvom ePobočky 
alebo v písomnej forme poštovou službou. 

 
3.2. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa zmluvné strany dohodli na mesačnej paušálnej 

úhrade za osobitne špecifikovanú zdravotnú starostlivosť (uvedená v Prílohe č. 1 tohto 
dodatku) poskytovanú v zmysle zmluvy vo výške 187 322,- eur mesačne na obdobie od 
1.4.2020 do 30.6.2020, resp. do dňa uvedeného v Oznámení o skončení mimoriadnej 
situácie. V prípade, ak rozsah poskytnutej, riadne vykázanej a uznanej zdravotnej 
starostlivosti v danom mesiaci je nižší ako výška paušálnej úhrady podľa tohto bodu, 
poisťovňa uhradí poskytovateľovi výšku paušálnej úhrady. V prípade, ak rozsah 
poskytnutej, riadne vykázanej a uznanej zdravotnej starostlivosti v danom mesiaci je vyšší 
ako výška  paušálnej úhrady podľa tohto bodu, poisťovňa uhradí poskytovateľovi rozsah 
uznanej zdravotnej starostlivosti podľa podmienok tejto zmluvy.  

 
3.3. Poisťovňa uhradí paušálnu úhradu za zdravotnú starostlivosť na obdobie mesiacov apríl,  

máj a jún 2020 poskytovateľovi v termíne splatnosti faktúry za zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú za mesiac apríl, máj a jún 2020 na účet poskytovateľa, ktorý je dňom splatnosti 
mesačnej paušálnej úhrady. 
 

3.4. V prípade, ak na strane poisťovne dôjde k významnému zhoršeniu ekonomickej a 
finančnej situácie, ktorú poisťovňa priebežne monitoruje, ktorá by mala za následok 
postup v zmysle § 51 resp. § 52 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
sa zmluvné strany zaväzujú spoločne pristúpiť k rokovaniu o znížení paušálnej úhrady za 
zdravotnú starostlivosť. 
 

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas mimoriadnej situácie sa nebude uplatňovať kvartálne 
doúčtovanie v zmysle Čl. 6 – Osobitné ustanovenia, bod 3. zmluvy. 

 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme zachovania kontinuity poskytovania a úhrady 
zdravotnej starostlivosti, s prihliadnutím na okolnosti Mimoriadnej situácie, ktoré sú 
definované v tomto dodatku, bude zdravotná starostlivosť hradená v súlade s týmto 
dodatkom aj za obdobie od 1.4.2020 do nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. 

 
4.3. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom 

na dodatku. 
 
4.4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje 

za originál. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku. 
 
 
 

 
V Žiline dňa 25.5. 2020 
 
Za poskytovateľa:                                                     Za poisťovňu:  
 
 
 
 
 
 

.............................................................             .......................................................  
Ing. Roman  K ľ u č i a r i k                                JUDr. Miroslav K o v á č 
riaditeľ                                                               riaditeľ Krajskej pobočky v Žiline                                                                              
Psychiatrická liečebňa Sučany                                Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
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Príloha č. 1 k dodatku: Štruktúra zdravotnej starostlivosti zahrnutá do mesačnej paušálnej úhrady 
 
Štruktúra zdravotnej starostlivosti zahrnutá do mesačnej paušálnej úhrady 
  

  

Ambulantná zdravotná starostlivosť 

105 Stomatologická špecializovaná ambulantná starostlivosť 

200 Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

205 Stomatologická špecializovaná ambulantná starostlivosť 

210 Onkologická špecializovaná ambulantná starostlivosť 

302 Ústavná pohotovostná služba 

604 Denné stacionáre pre dospelých a deti 

  Výnimky: lieky (A, AS), ŠZM 

  

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

400 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  

420 Počítačová tomografia 

421 Magnetická rezonancia 

221 Priamo hradené výkony 

  Výnimky: lieky (A, AS), ŠZM 

  

Ústavná zdravotná starostlivosť 

601 Lôžková nemocničná starostlivosť  

602 Špecializovaná lôžková starostlivosť pre deti 

603 Špecializovaná lôžková starostlivosť pre dospelých 

  Výnimky: lieky (A, AS), MFNZS lieky, ŠZM, MFNZS ŠZM 

    

 
 


