170/22

Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 8a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zriadená:
registrovaná:
V zastúpení:

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
00 610 470
2021254631
SK 2021254631
Zriaďovacia listina Ministerstva zdravotníctva SR 1970/1991-A/VIII-1
v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci vedenom Štatistickým úradom SR pod reg. č. 11902/2020
Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

(ďalej aj ,,Zdravotnícke zariadenie“ alebo „Organizátor“)
a
Obchodné meno: MIDAMED, s.r.o.
Sídlo:
K dolnej stanici 18,91101 Trenčín
IČO:
44182961
DIČ:
2022619687
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
Registrácia:
zapísaná v obchodnom registri Okr. Súdu Trenčín, oddiel : Sro,vložka č.
20326/R
V zastúpení:
MUDr. Miroslav Gavenda
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej aj „Poskytovateľ“)

Zdravotnícke zariadenie a Poskytovateľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú po
oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a
súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 8a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov túto Zmluvu o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti
a dorast (ďalej aj len ako „Zmluva“ alebo „táto Zmluva“):
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.1. Zdravotnícke zariadenie je na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. S11270-2018-OVSASK zo dňa 25.9.2018 oprávnené prevádzkovať ambulanciu
pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod: Trenčín v spádovom
území: okres Trenčín (ďalej len „Organizátor“).
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1.2. Pevná ambulantná pohotovostná služba (ďalej podľa potreby aj len ako „APS“) pre deti a dorast je
poskytovaná Organizátorom v pracovných dňoch v čase od 16.00 hod do 22.00 hod a v dňoch
pracovného pokoja v čase od 7.00 hod do 22.00 hod.
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich
zo záväzku Poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť v rámci pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby pre deti a dorast (do dovŕšenia 19. roku veku, t. j. 18 rokov + 364 dní)
a pacientov na základe slobodnej voľby lekára v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej
služby pre deti a dorast prevádzkovanej Organizátorom pre pevný bod mesto Trenčín- spádové
územie okres Trenčín, spôsobom vyplývajúcim z predmetu tejto Zmluvy, a zo záväzku
Organizátora zaplatiť Poskytovateľovi za poskytované služby odmenu špecifikovanú v čl. IV tejto
Zmluvy.
2.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej
pohotovostnej služby pre deti a dorast plne kvalifikovaný a oprávnený podľa rozhodnutia
vydaného príslušným orgánom štátnej správy, ktoré je Poskytovateľ povinný predložiť
Organizátorovi pri podpise tejto Zmluvy.
2.3. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu podľa tejto Zmluvy osobne
alebo svojimi zamestnancami- lekármi s profesijným titulom pediater, pričom Poskytovateľ
v plnom rozsahu zodpovedá za to, že zamestnanci spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na
výkon povolania.
Čl. III
Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť podľa čl. II bod 2.1 tejto Zmluvy
osobám, ktoré požiadajú o všeobecnú ambulantnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného
stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje ich život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo
základných životných funkcií, ktorá vznikla v čase mimo riadnej prevádzky zdravotníckeho
zariadenia, avšak v čase prevádzky ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Organizátora. V nevyhnutnom rozsahu je predmetom tejto Zmluvy aj návštevná služba
v domácom prostredí alebo inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná
pohotovostná služba poskytuje.
3.2. Miestom výkonu APS pre deti a dorast je Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
pre deti a dorast v priestoroch Zdravotníckeho zariadenia vymedzených na tento účel. Organizátor
sa zaväzuje, že ním vyhradené priestory budú v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 22.00 hod.
a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. slúžiť výhradne na vykonávanie
APS pre deti a dorast.
3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie APS v rozsahu podľa rozpisu služieb na
zabezpečenie poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
vyhotovenom Organizátorom, o ktorom Organizátor informuje Poskytovateľa najneskôr do 10.
kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý je rozpis služieb vyhotovený.
3.4. Pre prípad, že Poskytovateľ nebude môcť zabezpečiť poskytovanie APS pre deti a dorast pre
chorobu alebo úraz (haváriu), určí osobu s potrebnou kvalifikáciou, ktorou zabezpečí svoje
zastúpenie v rozsahu podľa čl. II. tejto Zmluvy. Poskytovateľ predloží Organizátorovi v lehote do
15 pracovných dní od podpisu Zmluvy vyplnený a podpísaný zoznam ustanovených zástupcov za
Poskytovateľa.
3.5. V prípade nezabezpečenia výkonu APS pre deti a dorast ani určeným zástupcom, uhradí
Poskytovateľ Organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za jeden prípad porušenia.
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Zmluvnú pokutu zaplatí Poskytovateľ Organizátorovi v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy
na jej zaplatenie. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty
nie je dotknuté právo Organizátora na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu vznikla
v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Poskytovateľa.
Čl. IV
Odmena a platobné podmienky
4.1. Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast bola
stanovená dohodou Zmluvných strán: a) počas pracovných dní pondelok – piatok vo výške
16,20 €/ hod. , b) sobota, nedeľa a vo sviatok 17 Eur/ hod..
4.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vyúčtovať Organizátorovi poskytnuté služby faktúrou vystavenou
a doručenou najneskôr do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli
služby poskytnuté. K predmetnej faktúre priloží poskytovateľ výkaz odpracovaných hodín,
schválený odborným zástupcom Organizátora- MUDr. Pavlom Šimurkom, PhD. Faktúra je splatná
do 30 dní odo dňa jej doručenia Organizátorovi.
4.3. Ak Poskytovateľ nepredloží Organizátorovi vyúčtovanie v lehote a spôsobom uvedeným v bode
4.2 tohto článku, Organizátor je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,03% za každý deň omeškania so splnením predmetnej povinnosti.
4.4. Ak Organizátor nezaplatí Poskytovateľovi fakturovanú sumu v lehote uvedenej v bode 4.2 tohto
článku, Poskytovateľ je oprávnený požadovať popri nároku na zaplatenie splatnej odmeny aj úrok
z omeškania v zákonom stanovenej výške za každý deň omeškania so zaplatením fakturovanej
ceny.
Čl. V
Práva a povinnosti Zmluvných strán
5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci APS pre
deti a dorast s odbornou starostlivosťou a v súlade so zaužívanými lekárskymi postupmi a
dosiahnutými poznatkami lekárskej vedy (lege artis). Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať všetky
pokyny Organizátora, resp. ním poverených osôb, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť podľa tejto
Zmluvy.
5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje viesť v súvislosti s poskytovaním APS pre deti a dorast potrebné
výkazníctvo a toto následne predložiť Organizátorovi na účely vyúčtovania poskytnutých služieb
zdravotným poisťovniam.
5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje v zmysle ustanovenia § 18 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, riadne viesť dokumentáciu o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako
sa Poskytovateľ zaväzuje riadne viesť internú dokumentáciu Organizátora o výkone APS pre deti
a dorast, s ktorou bude vopred oboznámený.
5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci APS pre deti a dorast od
pacienta Organizátora. Zároveň sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri poskytovaní APS pre deti a dorast predpisy o ochrane a
bezpečnosti zdravia pri práci a požiarnej ochrane a nebude konať v rozpore s oprávnenými
záujmami Organizátora.
5.6 Organizátor sa zaväzuje vytvárať pre Poskytovateľa dostatočné podmienky na riadny výkon APS
pre deti a dorast.
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5.7 Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť materiálno-technické zabezpečenie na včasné zabezpečenie
diagnostiky a riadne vykonávanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby pre deti a dorast, ako aj prítomnosť zdravotníckeho personálu – sestry
a ostatného personálu, potrebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je
oprávnený zadávať týmto zamestnancom Organizátora záväzné pokyny, usmerňovať ich činnosť,
a ukladať im pracovné úlohy nevyhnutné pre zabezpečenie riadnej zdravotnej starostlivosti
v rámci poskytovanej APS pre deti a dorast.
5.8 Organizátor sa zaväzuje počas výkonu APS pre deti a dorast zabezpečiť pre Poskytovateľa voľný
prístup ku všetkým priestorom, v ktorých sa bude poskytovanie APS vykonávať.
5.9 Organizátor je oprávnený kontrolovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť, najmä z hľadiska jej
medicínskeho odôvodnenia, účelnosti, hospodárnosti a dodržiavania podmienok stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky poskytovania zdravotnej
starostlivosti a touto Zmluvou.
5.10 Poskytovateľ je povinný hlásiť príslušným orgánom a Organizátorovi poškodenia zdravia
a úrazy, ak má dôvodné podozrenie, že k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia došlo v dôsledku
konania tretej osoby, alebo si ich spôsobil poistenec sám, v opitosti alebo po požití omamných
látok.
5.11 Za účelom zamedzenia duplicitného vykonávania diagnostických a liečebných výkonov je
Poskytovateľ povinný po prijatí poistenca do starostlivosti vyžadovať a akceptovať výsledky
doteraz realizovaných diagnostických a liečebných postupov a tieto opakovať iba v sporných
alebo inak odôvodnených prípadoch. Pri odovzdávaní pacienta do starostlivosti inému
poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti je povinný poskytnúť informácie potrebné pre
zabezpečenie nadväznosti pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v písomnej forme.
5.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, za účelom zabezpečenia riadneho výkonu APS pre deti a dorast
a plnenia ďalších záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich, poskytovať si vzájomnú súčinnosť
a informovať sa o všetkých relevantných skutočnostiach, súvisiacich s poskytovaním APS pre deti
a dorast.
5.13 Za účelom zabezpečenia výkonu APS pre deti a dorast a len v súvislosti s ňou sa Zmluvné
strany dohodli, že je Poskytovateľ oprávnený bezplatne využívať parkovisko v areáli
Organizátora. Na tento účel obdrží Poskytovateľ pri vstupe motorovým vozidlom do areálu
Organizátora parkovací lístok, ktorý následne na jeho zadnej strane opatrí odtlačkom svojej
pečiatky, vlastnoručným podpisom a informáciou o ŠPZ motorového vozidla, ktorým do areálu
Organizátora vstúpil, pričom takto opatrený parkovací lístok po ukončení služby pri odchode
z areálu Organizátora odovzdá fyzickej osobe na vrátnici Organizátora zabezpečujúcej o.i. aj
stráženie objektu zdravotníckeho zariadenia. V prípade akéhokoľvek zneužitia parkovacieho
lístka, neoprávneného sprístupnenia, poskytnutia alebo akejkoľvek inej formy scudzenia tretej
osobe alebo akéhokoľvek zneužitia odtlačku pečiatky Poskytovateľom v súvislosti s parkovacím
lístkom uhradí Poskytovateľ Organizátorovi pokutu v sume 10 Eur za každý takýto prípad a to do
5 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.
Čl. VI
Zodpovednosť za škodu
6.1. Za škodu spôsobenú tretím osobám (pacientom) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci
APS pre deti a dorast zodpovedá Organizátor, pre ktorého sa APS pre deti a dorast poskytuje. Tým
nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za škodu, ktorá vznikla tretím osobám výlučne
v dôsledku porušenia povinností Poskytovateľom, vyplývajúcich z tejto Zmluvy ako aj z platných
právnych predpisov.
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6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať sa bezodkladne o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
škody, ku ktorej došlo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci APS pre deti a
dorast.
Čl. VII
Vyhlásenia Zmluvných strán
7.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že má riadne uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a je povinný
zabezpečiť platnosť tejto poistnej zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu
s Organizátorom.
7.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by vylučovali uzatvorenie
tejto Zmluvy, alebo ktoré by bránili Poskytovateľovi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
v rámci APS pre deti a dorast pre Organizátora.
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju
pohľadávku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka (FN
Trenčín). Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na
tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.V prípade, že
dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy
postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za
neplatné.
VIII.
Zánik zmluvy
8.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.7.2022 do 30.6.2023.
8.2. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dôvodu
v dvojmesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba začína plynúť doručením výpovede druhej
Zmluvnej strane. Rovnaké účinky pre začatie plynutia výpovednej doby má aj odmietnutie
prevzatia výpovede, pričom toto odmietnutie sa vyznačí na doručenke, alebo priamo na výpovedi,
ak je výpoveď doručovaná Zmluvnou stranou osobne.
8.3. Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán.
8.4. Ak niektorá zo Zmluvných strán podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti, alebo tieto
povinnosti poruší opakovane, je druhá Zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Takýmto
podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä poskytovanie APS pre deti a dorast
Poskytovateľom v hrubom rozpore s odbornou starostlivosťou alebo so zaužívanými lekárskymi
postupmi, alebo omeškanie Organizátora so zaplatením odmeny za poskytované služby na základe
vystavenej faktúry viac ako 3 kalendárne mesiace. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom
písomného doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako
„Oznámenia“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým
z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, kuriérom, alebo emailom
na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak
zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je
Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni
(neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto
Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej
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známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej
lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia
považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu
zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného
priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného,
popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo
Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá
je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán
v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy,
považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená
najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:
potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa
doručuje osobne, alebo
potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa
doručuje kuriérom, alebo
potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa
doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou, alebo
potvrdenia doručenia emailu adresátom, a v prípade, ak k potvrdeniu doručenia emailu nedôjde ani
nasledujúci deň po jeho odoslaní, dňom nasledujúcim po dni odoslania emailu, ak sa doručuje
emailom.

9.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom
1.7.2022, s tým, že ak k jej zverejneniu dôjde neskôr ako 30.6.2022, tak nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka..
9.3. Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
9.4. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý Zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.
9.5. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Organizátor obdrží dve vyhotovenia
a Poskytovateľ jedno vyhotovenie.
9.6. Zmeny tejto Zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými
stranami.
9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu bezo
zvyšku porozumeli, uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, bez akéhokoľvek
nátlaku, nie v tiesni, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa .........................

Za Organizátora:

Za Poskytovateľa:

_________________________________
Ing. Tomáš Janík, MBA
riaditeľ

__________________________________
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