
D O D A T O K č. 1 
K Z M L U V E O P O S K Y T O V A N Í Z D R A V O T N E J S T A R O S T L I V O S T I 

č . 7 5 N L D C 0 0 0 2 1 2 

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, 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: 

Obchodne meno / 
P s y c h i a t r i c k á l iečebňa Sučany 

Pnezvisko, meno a titul: 

IČO / registračné číslo: 17335612 

DIČ, IČ DPH: 2020598888 

Sídlo 
/ Miesto trvalého pobytu: Hradiská 20,038 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 pri uzatváraní tohto Dodatku vychádzajú z predpokladu, že pre účely 
naplnenia zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných 
asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier") zo strany 
Poskytovateľa zabezpečí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
„Ministerstvo zdravotníctva SR") rozpustenie finančnej rezervy v celkovom objeme 50 miliónov 
eur, a to vo forme zvýšenia sadzby poistného pre štát vo výške 4, 32881343% na obdobie od 
1.júla do 31. decembra 2012. 

1.2. Dňa 20.6.2012 bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky zákon, ktorým sa zmení 
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 115/20012 Z.z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„novela zákona o zdravotnom poistení"), na základe ktorého by malo dôjsť k zvýšenie sadzby 
poistného pre štát vo výške uvedenej v bodu 1.1. Dodatku. Novela zákona o zdravotnom poistení 
má byť v najbližších dňoch podpísaná prezidentom Slovenskej republiky a následne publikovaná 
v Zbierke zákonov. Predpokladaná účinnosť novely zákona o zdravotnom poistení je 1.7.2012. 
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1.3. Poisťovňa a Poskytovateľ uvedomujúc si dôležitosť naplnenia zákona o minimálnych mzdových 
nárokoch sestier a zohľadňujúc predpokladanú účinnosť novely zákona o zdravotnom poistení 
sa dohodli na doplnení Zmluvy, ktoré spočíva v dohode o dočasnom zvýšení úhrad za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť za stanovených podmienok (ďalej len „Dodatok"). 

1.4. Poskytovateľ berie na vedomie, že podmienkou na poskytnutie zvýšenej úhrady za zdravotnú 
starostlivosť zo strany Poisťovne dojednanej v tomto Dodatku je poukázanie zvýšenej sadzby 
poistného pre štát zo strany Ministerstva zdravotníctva SR na účet Poisťovne v príslušnom 
kalendárnom mesiaci, za ktorú Poisťovni prináleží, počas celého obdobia jej zvýšenia. 

II. OBSAH DODATKU 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zvýšená úhrada patrí Poskytovateľovi za zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v období od 1.7.2012 do 31.12.2012 (ďalej len „dojednané obdobie"). 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri zdravotných výkonoch vykonaných pri preventívnej prehliadke 
plne uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia sa cena bodu v dojednanom období upravuje 
na hodnotu 0,03171 EUR. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zdravotná poisťovňa uhradí v dojednanom období 
Poskytovateľovi výkon 4571a C - reaktívny proteín, pre kapitovaných poistencov do dovŕšenia 
19. roku života v sume 3,00 EUR s frekvenciou vykazovania maximálne 1 krát za deň na 
jedného kapitovaného poistenca. 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poisťovňa priplatí Poskytovateľovi v dojednanom období: 

a) ku každému hradenému Hospitalizačnému paušálu sumu vo výške --,- EUR; 

b) ku každému hradenému Lôžkodňu sumu vo výške 2,00 EUR; 

c) ku každej hradenej cene osobitného výkonu sumu vo výške --,-EUR. 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v dojednanom období sa mení dojednaný Finančný objem 
nasledovne: 

Finančný objem hodnota v € 

podľa bodu 8.3. písm. a. Zmluvy na poskytovanie všeobecnej ambulantnej 
starostlivosti 

----

podľa bodu 8.3. písm. a. Zmluvy na poskytovanie špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore „gynekológia 
a pôrodníctvo" 

----

podľa bodu 8.3. písm. b. Zmluvy ----

podľa bodu 8.3. písm. c. Zmluvy ----

podľa bodu 10.13. Zmluvy 17.926,-

2.6. 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. 

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. 
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V Žiline, dňa 25. júna 2012 V Sučanoch dňa 25. júna 2012 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 

MUDr. Oliver Kupka 

regionálny riaditeľ pre nákup ZS 

Psychiatrická liečebňa Sučany 

MUDr. Ľubomír Strelka 

riaditeľ PL 
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