
Dodatok č. 17 

k Zmluve č. 62NFAS000518 

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:   35937874 
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 

 (ďalej len „poisťovňa“) 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
sídlo:  Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ 
IČO:   17336112 
DIČ:  2021068324 
IČ DPH:  SK2021068324 
banka:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:  SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
identifikátor poskytovateľa: P81095 
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

uzatvárajú 
 

tento dodatok (ďalej len „dodatok“) 
k Zmluve č. 62NFAS000518 (ďalej len „zmluva“) 

 
Čl. 2 

Predmet dodatku 
 
Na základe Čl. 8 – Záverečné ustanovenia bod 8.8. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
týchto zmenách zmluvy: 
 
2.1. V Prílohe č. 1 zmluvy – Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, 

časť. A. Ambulantná zdravotná starostlivosť, Čl. II – Zložky úhrady za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť (ceny), bod 5. Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) sa 
v tabuľke „Cena za výkon“ doterajšie znenie výkonu č. 8724 – Intravitreálna aplikácia 
liekov mení a nahrádza nasledovným novým znením: 
 

 
 
 



Kód výkonu 
Názov 

výkonu 
Odbornosť 

Cena 
výkonu 

v €  
Podmienky schvaľovania 

„8724 
intravitreálna 
aplikácia 
liekov 

015 150 

Podmienky úhrady v prípade aplikácie liekov s obsahom 
liečiv na intravitreálne podanie (S01LA04 Ranibizumab 
intravitreálne 10 mg/ml, S01LA05 Aflibercept 
intravitreálne 40 mg/ml, S01LA06 Brolucizumab 
intravitreálne 120 mg/ml): 
 

 liečivá podliehajú predchádzajúcemu schváleniu 
poisťovňou, 

 liečivá spĺňajú indikačné obmedzenia uvedené 
v zozname kategorizovaných liekov v platnom znení, 

 lieky sa vykazujú ako pripočítateľná položka k výkonu 
v súlade s Metodickým usmernením ÚDZS 
o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou 
formou.“ 

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom 1.10.2021 po jeho predchádzajúcom zverejnení v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
3.2. Súhlas s obsahom dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom 

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

originál. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku. 
 
 
V Bratislave dňa 28.9.2021 
 
 
Za poskytovateľa: Za poisťovňu: 

............................................................. ....................................................... 
MUDr. Karol Hajnovič  Ing. Richard Strapko 
riaditeľ predseda predstavenstva 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Nové Zámky 
 
 

 ....................................................... 
 MUDr. Beata Havelková, MPH 
 podpredsedníčka predstavenstva 
 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 


