
Dodatok č. 18 

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, MBA 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), sa na konci bodu 6. Spoločné vyšetrovacie a liečebné 
zložky (SVLZ) dopĺňa nový podbod s nasledovným znením: 
 
 

 



 
„Preventívne výkony – skríning karcinómu prsníka 

 

 
Cena za výkon 

 

Kód 
výkonu 

Názov 
výkonu 

Charakteristika výkonu 
Kód 

diagnózy 

Cena za 
výkon 

(€)* 

1301 

skríningová 
mamografia 

negatívny nález 

Z01.6 
Z80.3 
Z87.7 

30,00 

1301a abnormálny nález po mamografii, bez USG a biopsie 

1301b 
negatívny nález po mamografii, doplnkových 
mamografických snímkach a/alebo USG, bez biopsie 

1301c 
abnormálny nález po mamografii, doplnkových 
mamografických snímkach a/alebo USG, bez biopsie 

1301d 
negatívny nález po mamografii, doplnkových 
mamografických snímkach a/alebo USG a po biopsii 

1301e 
malígny nález po mamografii, doplnkových snímkach 
mamografie a/alebo USG a biopsii 

* V cene za výkon sú zahrnuté náklady za komplexné vyšetrenie poistenky, t. j. cena za mamografiu, USG, 
biopsiu, administratívne účely s tým spojené a následné odoslanie poistenky na vyššie pracovisko 
v prípade pozitívneho nálezu. 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu Charakteristika výkonu  

1301f 
Ďalšie vyšetrenia v rámci diagnostiky 
prípadnej choroby zistenej na základe 
skríningu 

Ďalšie vyšetrenia v rámci diagnostiky prípadnej 
choroby zistenej na základe skríningu. 

Výkon 1301f  
- vykazuje sa súčasne s kódom 1301c, 1301d, alebo 1301e;  
- hradí sa s nulovou cenou. 

Poisťovňa uhradí poskytovateľovi zdravotnú starostlivosť súvisiacu so skríningom karcinómu prsníka za 
nasledovných podmienok: 

a) Skríning nádorov prsníkov predstavuje organizovanú a vyhodnocovaciu činnosť majúcu za cieľ včasné 
zachytenie zhubných nádorov prsníka vykonávaním skríningových mamografických vyšetrení prsníkov 
a prípadne iných doplnkových diagnostických vyšetrení (USG, biopsia) u poistenkýň pozvaných 
poisťovňou.  

b) Skríning nádorov prsníkov sa vykonáva a uhrádza u poistenky, ktorá bola poisťovňou pozvaná na 
skríning nádorov prsníkov a poskytovateľovi sa preukáže „Pozývacím listom“ poisťovne. Pozývací list 
sa pre tieto účely považuje za odporúčanie na poskytnutie mamografie a ďalšej zdravotnej 
starostlivosti súvisiacej so skríningom nádorov prsníkov a pri vykázaní na úhradu do poisťovne sa ako 
odporúčajúci lekár uvedie lekár v špecializačnom odbore rádiológia zamestnaný u poskytovateľa.  

c) Poskytovateľ v čase realizácie skríningu nádorov prsníkov spĺňa všetky podmienky vstupu 
mamografického pracoviska do populačného skríningu rakoviny prsníka zverejnených na webovom 
sídle Ministerstva zdravotníctva SR v dokumente „Skríning rakoviny prsníka“. 

d) Poskytovateľ je povinný oboznámiť poistenku o výsledku vyšetrenia bezodkladne po ukončení výkonu. 

Písomné vyrozumenie zašle poskytovateľ elektronickou alebo bežnou poštou ošetrujúcemu lekárovi, 

ktorého poistenka uvedie pri skríningovom vyšetrení, a to do 3 pracovných dní od ukončenia výkonu, 

v prípade biopsie do 14 pracovných dní. V prípade pozitívneho nálezu mamografického skríningu je 

poskytovateľ povinný odoslať poistenku na vyššie pracovisko.  

e) Poskytovateľ je povinný nahlásiť poisťovni kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefonický 

kontakt slúžiace na objednanie poistenkýň na skríning mamografie, a to zaslaním kontaktných údajov 

elektronicky na skrining@vszp.sk do 3 pracovných dní odo dňa zazmluvnenia preventívnych výkonov 

skríningovej mamografie. Poskytovateľ sa zaväzuje oznamovať poisťovni každú zmenu v kontaktných 

údajoch bezodkladne. Poskytovateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že poisťovňa bude 

poskytovateľom oznámené kontaktné údaje uvádzať na Pozývacom liste.  

f) Poskytovateľ postupuje v súlade s dokumentom „Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho 
ožiarenia a na výkone prevencie – skríningová mamografia“ vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR.  

g) Výkon skríningovej mamografie sa vykazuje samostatne 1x za 2 kalendárne roky v prípade, ak 
poistenka v posledných 2 rokoch neabsolvovala preventívnu mamografiu a bola poisťovňou pozvaná 
na skríningovú  mamografiu. 

h) Poisťovňa akceptuje úhradu výkonu nad zmluvne dohodnutý maximálny rozsah úhrady zdravotnej 
starostlivosti. 

mailto:skrining@vszp.sk


i) Výkon nebude poisťovňou akceptovaný v prípade, ak: 

- poistenka bola zaslaná na mamografický skríning v rámci gynekologickej prevencie; 

poskytovateľ v tomto prípade vykazuje poisťovni zdravotnú starostlivosť pod kódom výkonu 

prevencie 

- poskytovateľ nepostupoval v súlade s dokumentom „Štandardný postup na vykonávanie 

lekárskeho ožiarenia a na výkone prevencie – skríningová mamografia“ vydaným Ministerstvom 

zdravotníctva SR 

- poskytovateľ vykáže výkony skríningovej mamografie (1301a až 1301e) súčasne  

poskytovateľ vykáže výkony skríningovej mamografie (1301a až 1301e) a diagnostickej (preventívnej) 
mamografie súčasne“ 

 
2.2. V Prílohe č. 2 zmluvy – Rozsah zdravotnej starostlivosti, časť III. Úhrada nad „Maximálny 

rozsah úhrady zdravotnej starostlivosti“, sa pri zdravotnej starostlivosti hradenej 
prospektívnym rozpočtom doterajší bod 2. nahrádza nasledovným novým znením: 
 
„2.  Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – výkony č. 5303, 5305 a 5308 s Dg.Z01.4 ako súčasť 

preventívnej prehliadky; výkony č. 1301 a 1301a až 1301e s Dg. Z01.6, Z80.3 a Z87.7 ako súčasť 
skríningu karcinómu prsníka.“ 

 

2.3. V Prílohe č. 5 – Prospektívny rozpočet, časť I. Štruktúra prospektívneho rozpočtu, sa 
časť tabuľky Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky nahrádza nasledovným novým 
znením: 

 
 

 
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

 

400 
 
 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  
 
   

420 
Počítačová tomografia   

 

 
Výnimky: výkony č. 5303, 5305 a 5308 
s Dg.Z01.4 ako súčasť preventívnej 
prehliadky; výkony č. 1301 a 1301a až 1301e 
s Dg. Z01.6, Z80.3 a Z87.7 ako súčasť 
skríningu karcinómu prsníka 
   

 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

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

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho predchádzajúcom zverejnení v zmysle   
§47 a 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 21.12.2021 
 
 
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, MBA 
 podpredsedníčka predstavenstva 
 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 


