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Dodatok č. 13 
k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

č. 4004NFAL000117 
 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

zastúpená: Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia 
so sídlom: Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
IČO: 36 284 831 
DIČ: 2022152517 
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0025 6518 
označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3832/B, právna forma: akciová spoločnosť 
kód Union zdravotnej poisťovne, a. s.: 27 
(ďalej len  „zdravotná poisťovňa“) 

a 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky            

zastúpený:     MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD., riaditeľ 
so sídlom: Slovenská 11/A, 94052 Nové Zámky 
IČO: 17336112 
identifikátor poskytovateľa (prvých šesť znakov kódu poskytovateľa): P81095 

 (ďalej len "poskytovateľ") 
(spoločne aj „zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 13 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117 (ďalej 
len „zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“): 

Článok 1 

Predmet dodatku 

Na základe článku X bodu 10.4. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa zmluvné strany dohodli na tejto zmene 
zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti: 
 
1. V prílohe č. 2a k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v časti III. Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo, písm. A) sa bod 3 nahrádza nasledovným znením: 

„3.Cenou výkonu sa uhrádzajú nasledovné zdravotné výkony: 

Kód 
výkonu Špecifikácia podmienok úhrady  

Cena 
výkonu 

v € 

4M04004 

Konzultačná – expertná kolposkopia 

Výkon sa uhrádza:  

- v prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky  
- ak ho vykoná lekár evidovaný v informačnom systéme zdravotnej poisťovne u daného 

poskytovateľa a tento lekár je súčasne uvedený v Zozname lekárov na konzultácie v 
prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom 
zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom 
v čase vykonania výkonu, 

- aj v rámci ambulancií ŠAS s odbornosťou 017, 019, 229, ak sú predmetom 
dohodnutého rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

25 

4M04007 

Punch biopsia 

Výkon sa uhrádza:  

- v prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky  
- ak ho vykoná lekár evidovaný v informačnom systéme zdravotnej poisťovne u daného 

poskytovateľa a tento lekár je súčasne uvedený v Zozname lekárov na konzultácie v 
prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom 
zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom 
v čase vykonania výkonu, 

- ak bol vykázaný v rámci manažmentu abnormálnych cytologických nálezov  s 
niektorou s nasledovných cytologických diagnóz: Ascus- R87.60, ASC-H- R87.61, L-
SIL- R87.62, H-SIL-R87.63, karcinóm- R87.64, chýbajú žľazové bunky transformačnej 
zóny- R87.65, Iný abnormálny cytologický nález- R87.66, Nešpecifikovaný 
abnormálny cytologický nález- R87.67, 

- ak bol vykázaný po stanovení histologickej diagnózy v rámci ďalšieho sledovania, 
follow up, s niektorým z nasledovných histologických diagnostických kódov:  N87.0 
(CIN I, low grade SIL, ľahká dysplázia, N87.1 (CIN II), D06.0 (CGIN, AIS), D06.1 (CIN 
III, high grade SIL, ťažká dysplázia), C53.0-9 (invazívny karcinóm), 

- aj v rámci ambulancií ŠAS s odbornosťou 017, 019, 229, ak sú predmetom 
dohodnutého rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

15 
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2. V prílohe č. 2a k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v časti III. Špecializovaná ambulantná starostlivosť 
v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo, písm. B) sa  bod 2 nahrádza nasledovným znením: 

„2. Cenou výkonu sa uhrádzajú nasledovné zdravotné výkony: 

Kód 
výkonu Špecifikácia podmienok úhrady  

Cena 
výkonu 

v € 

4M04004 

Konzultačná – expertná kolposkopia 

Výkon sa uhrádza:  

- v prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky  
- ak ho vykoná lekár evidovaný v informačnom systéme zdravotnej poisťovne u daného 

poskytovateľa a tento lekár je súčasne uvedený v Zozname lekárov na konzultácie v 
prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom 
zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom 
v čase vykonania výkonu, 

- aj v rámci ambulancií ŠAS s odbornosťou 017, 019, 229, ak sú predmetom 
dohodnutého rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

25 

4M04007 

Punch biopsia 

Výkon sa uhrádza:  

- v prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky  
- ak ho vykoná lekár evidovaný v informačnom systéme zdravotnej poisťovne u daného 

poskytovateľa a tento lekár je súčasne uvedený v Zozname lekárov na konzultácie v 
prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom 
zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom 
v čase vykonania výkonu, 

- ak bol vykázaný v rámci manažmentu abnormálnych cytologických nálezov  s 
niektorou s nasledovných cytologických diagnóz: Ascus- R87.60, ASC-H- R87.61, L-
SIL- R87.62, H-SIL-R87.63, karcinóm- R87.64, chýbajú žľazové bunky transformačnej 
zóny- R87.65, Iný abnormálny cytologický nález- R87.66, Nešpecifikovaný 
abnormálny cytologický nález- R87.67, 

- ak bol vykázaný po stanovení histologickej diagnózy v rámci ďalšieho sledovania, 
follow up, s niektorým z nasledovných histologických diagnostických kódov:  N87.0 
(CIN I, low grade SIL, ľahká dysplázia, N87.1 (CIN II), D06.0 (CGIN, AIS), D06.1 (CIN 
III, high grade SIL, ťažká dysplázia), C53.0-9 (invazívny karcinóm), 

- aj v rámci ambulancií ŠAS s odbornosťou 017, 019, 229, ak sú predmetom 
dohodnutého rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

15 

             „ 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ostávajú týmto dodatkom nezmenené. 
 

Článok 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento dodatok je vyhotovený 
vo dvoch rovnopisoch, z ktorých sa každý považuje za originál. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení 
dodatku. 

2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na poslednej strane tohto dodatku. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spoločným úmyslom a záujmom bolo uzavrieť tento dodatok s účinnosťou  
od 01.11.2020. Preto sa zmluvné strany dohodli na úhrade zdravotnej starostlivosti podľa článku 1 tohto dodatku aj za 
obdobie od 01.11.2020 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle zdravotnej poisťovne.   
 

  V Bratislave dňa 3.11.2020 
 

 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

.......................................................... 

MUDr. Mgr. Daniel  Žingor, PhD., riaditeľ 
 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  
    

 

...........................................................  

Ing. Elena Májeková   
riaditeľka sekcie zdravotného poistenia  
na základe plnej moci 


