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DODATOK číslo 19 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

č. 74NSP1000118  
 

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 Nitra, kód : 2400 

korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1 

(ďalej len „Poisťovňa“) 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

Obchodné meno / 
Priezvisko, meno a titul: 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

IČO / registračné číslo: 17336112 

DIČ, IČ DPH: 2021068324 

Sídlo /  
Miesto trvalého pobytu: 

Slovenská  11A, 940 34  Nove  Zámky 

Zápis v registri 
(iba v prípade takéhoto 
zápisu): 

------ 

 (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 na obdobie od 15.08.2021 do 31.03.2022 na doplnení Prílohy 

č. 11 (Cenník výkonov) v časti „Jednotková cena výkonu“ o výkony 5D87007, 299d spolu 

s podmienkami úhrady nasledovne: 

 

„Jednotková cena výkonu pre obdobie od 15.8.2021 do  31.3.2022 

Výkon hodnota v € 

5D87007: PCR vyšetrenia na dôkaz SARS-CoV-2 pri diagnózach U07.1, U07.2 
 

36,00 

299d: Odber a odoslanie biologického  materiálu  na  bakteriologické, sérologické, 
mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na 
infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie pri diagnózach U07.1, U07.2 

6,00 

Ďalšie podmienky úhrady výkonov 5D87007, 299d:                                                                 
Výkon je indikovaný a poskytnutý v súlade so Štandardným postupom pre rýchle usmernenia 
klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) 
v zmysle jeho aktuálnej  revízie platnej v čase poskytnutia výkonu. 
              „ 
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2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na obdobie od 15.08.2021 do 31.03.2022 na doplnení Prílohy 

č. 11 (Cenník výkonov) v časti „Zoznam zdravotných výkonov a iných nákladov, ktoré sa nezahŕňajú do 

finančného objemu podľa bodu 12.6. Zmluvy“ o výkony: „5D87007, 299d“. 

 

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 15.08.2021.  

3.2. V prípade, ak dôjde k zverejneniu Dodatku neskôr a tým nadobudne účinnosť po 15.08.2021 Poisťovňa 

a Poskytovateľ  sa dohodli a berú na vedomie, že pre prípad potreby zachovania kontinuity 

poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti poistencom Poisťovne bude zdravotná starostlivosť 

poskytnutá Poskytovateľom v čase od 15.08.2021 do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku uhradená 

v súlade s týmto Dodatkom. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu. 

3.4. 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 Nitre, dňa 12. augusta 2021 V __________, dňa 12. augusta 2021 

  
___________________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

Ing. Zita Ženišová          MUDr. Karol Hajnovič 

Regionálna riaditeľka nakupu ZS                              

 

 


