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Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií 

č. 017/5/2022/123 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Dohoda")  

medzi zmluvnými stranami: 

   

 

Poskytovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

Sídlo:   ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina 

V zastúpení:  Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ 

IČO:                           17335825 

IČ DPH:                     SK2020699923 

Založená:                    zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR zo 

dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1 v znení Rozhodnutia o 

zmene zriaďovacej listiny zo dňa 18.9.2009 s účinnosťou od 

1.10.2009 

                                    (ďalej aj ako ,,Poskytovateľ“ alebo  

                                    ,,Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“) 

a 

Príjemca:  Accordance a.s. 

Sídlo:   Rastislavova 2, 821 08 Bratislava 

V zastúpení:  Ing. Ivo Krpelan - predseda predstavenstva 

IČO:                           44174276 

IČ DPH:                     SK2022616420 

Založená:                   zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 

43/2008, Nz 18462/2008 dňa 2.5. 2008 v zmysle príslušných 

ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

                                    (ďalej aj ako ,,Príjemca“) 

(Poskytovateľ a Príjemca ďalej spoločne aj ako ,,ÚčastníciDohody“)  

   

Čl. I 

Definície základných pojmov 

1. „Dôverné informácie" znamenajú všetky údaje, informácie, obchodné tajomstvo, know-how, 

analýzy, kompilácie, štúdie, správy, databázy, dokumenty, finančné, štatistické a osobné 

údaje, podnikateľské plány alebo iné materiály, poskytnuté ústne, písomne, vizuálne, 

poskytnutím prístupu k informáciám (napr. databáze) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 

týkajúce sa účelu uvedeného v Čl. II tejto Dohody, alebo s ním akokoľvek súvisiace. Za 

„Dôverné informácie" sa považujú aj akékoľvek výsledky a analýzy z poskytnutých údajov 

vypracované Príjemcom. 

2. Informácie, údaje, dokumenty a listinné podklady poskytnuté, resp. sprístupnené si 

navzájom Účastníkmi tejto Dohody, u ktorých nebude jednoznačne zrejmé z ich povahy, či 

tvoria predmet ochrany dôverných informácií alebo obchodného tajomstva, sa považujú za 

Dôverné informácie. -  
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Čl. II 

Účel a predmet Dohody 

Účelom tejto Dohody je úprava podmienok, za ktorých budú Príjemcovi poskytnuté, resp. 

sprístupnené Dôverné informácie v rámci spolupráce s Poskytovateľom pri zhromažďovaní 

jednotlivých dát a informácií, a to v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi 

Poskytovateľom a jednotlivými zdravotnými poisťovňami, s ktorými bude Príjemca 

nakladať, spracovávať ich, vyhodnocovať za účelom poskytnutia komplexnej analýzy podľa 

potrieb a zadania Poskytovateľa. Na účely zachovania mlčanlivosti o informáciách 

poskytovaných Poskytovateľom Príjemcovi v súvislosti s vytvorením analýzy, tákajúcej sa 

zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a jednotlivými zdravotnými poisťovňami 

v rozsahu podľa potrieb a konkrétneho zadania Poskytovateľa, Účastníci Dohody spoločne 

uzatvárajú túto Dohodu. Účel poskytnutých informácii je pre spresnenie tejto Dohody okrem 

predchádzajúcej vety aj vypracovanie predbežnej analýzy zmluvných podmienok a výšky 

rozpočtov medzi zdravotnými poisťovňami a Poskytovateľom. Analýza bude následným 

podkladom pre rokovanie uzavretia vzájomnej dohody o spolupráci  pre špecifikované 

činnosti v budúcom obchodnoprávnom vzťahu alebo pracovnoprávnom vzťahu (ďalej 

spoločne v Dohode ako ,,predmet dohody“). 

Čl. III 

Predmet Dohody 

1. Predmetom tejto Dohody je zabezpečenie zachovania ochrany a mlčanlivosti o Dôverných 

informáciách poskytnutých, resp. sprístupnených Príjemcovi za účelom uvedeným v čl. II 

tejto Dohody. 

2. Príjemca je povinný zabezpečiť ochranu a utajenie Dôverných informácií poskytnutých, 

resp. sprístupnených Poskytovateľom, nepoužiť ich v rozpore s účelom, na ktorý boli 

poskytnuté, a neposkytnúť ani nesprístupniť ich žiadnej tretej strane, resp. osobe bez 

predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Pre účely tejto Dohody sa Účastníci Dohody 

dohodli na tom, že za tretie strany, resp. osoby, voči ktorým je Príjemca povinný zachovávať 

mlčanlivosť ohľadne Dôverných informácií, sa nepovažuje: (i) žiadna osoba z členov 

štatutárnych orgánov Príjemcu, (ii) zamestnanci Príjemcu pracujúci a plniaci úlohy 

bezprostredne súvisiace s analýzou, vyplývajúce z účelu uvedeného v článku II. tejto 

Dohody, avšak Príjemca sa zaväzuje, že takto vyššie definované osoby sú zároveň uvedené 

v prílohe č.1 Dohody.. 

3. Pred poskytnutím Dôverných informácií týmto osobám sa však Príjemca zaväzuje 

zabezpečiť, aby tieto osoby boli vo vzťahu k Dôverným informáciám viazané povinnosťou 

zachovávania mlčanlivosti a povinnosťou zabezpečenia ochrany a utajenia Dôverných 

informácií v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sú stanovené touto Dohodou 

a na tento účel, prípadne ak to bude nevyhnutne potrebné, alebo na základe pokynu 

Poskytovateľa aj uzatvoriť s týmito osobami písomnú dohodu, na základe ktorej bude takáto 

osoba zaviazaná povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k Dôverným informáciám a 

povinnosťou zabezpečenia ochrany a utajenia Dôverných informácií v rovnakom rozsahu a 

za rovnakých podmienok ako sú stanovené touto Dohodou. 

4. Príjemca sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby súčasťou tejto Dohody bola identifikácia 

fyzických osôb minimálne v rozsahu meno priezvisko, trvale bytom, označenie, že ide 

o zamestnanca, alebo spoločníka Príjemcu, alebo o inú osobu, ktoré budú počas tvorby 

analýzy ako predmetu dohody nakladať, analyzovať, alebo iným spôsobom spracovávať 

dáta, resp. budú sa v mene Príjemcu akýmkoľvek spôsobom podieľať na predmete Dohody. 
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Zoznam a identifikácia týchto osôb v zmysle predchádzajúcej vety bude tvoriť prílohu č. 1 

tejto Dohody a bude tak jej neoddeliteľnou súčasťou.  

5. Príjemca sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Dohody odo dňa poskytnutia, resp. 

sprístupnenia akejkoľvek Dôvernej informácie: 

a)   bude zachovávať ochranu poskytnutých, resp. sprístupnených Dôverných informácií, 

mlčanlivosť o poskytnutých, resp. sprístupnených Dôverných informáciách a 

zaobchádzať s nimi ako s vlastnými dôvernými údajmi, najmä chrániť poskytnuté 

Dôverné informácie pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, akýmkoľvek 

iným sprístupnením alebo vyzradením akýmkoľvek tretím stranám, okrem  osôb , ktoré 

sú identifikované v prílohe č. 1 tejto Dohody, 

b) písomne oznámi Poskytovateľovi akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 

konfliktu záujmov s Poskytovateľom alebo ktoré by mohli viesť k vzniku ohrozenia 

alebo narušenia ochrany alebo mlčanlivosti v súvislosti s poskytnutím, resp. 

sprístupnením Dôverných informácií, 

c) použije Dôverné informácie iba v súvislosti s plnením účelu tejto Dohody, a nepoužije 

ani neumožní použitie Dôverných informácií na žiadne iné účely a nevyužije, ani 

neumožní využitie Dôverných informácií vo svoj prospech, alebo v prospech 

akejkoľvek tretej strany, resp. osoby, 

d) obmedzí poskytnutie Dôverných informácií iba tým osobám, ktorým sprístupnenie 

týchto Dôverných informácií pripúšťa táto Dohoda, t.j. ktoré sú identifikované v prílohe 

č. 1 tejto Dohody a iba v rozsahu na vytvorenie predmetu Dohody a nevyhnutne 

potrebnom na plnenie ich práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý boli Dôverné 

informácie poskytnuté podľa tejto Dohody. 

6. Ak v súvislosti s vytvorením predmetu dohody vznikne potreba akokoľvek poskytnúť alebo 

sprístupniť Dôverné informácie akýmkoľvek tretím stranám, resp. tretím osobám, iným než 

uvedeným v prílohe č. 1 tejto Dohody ako aj v zmysle čl. III bod 2. a čl. IV bodu 2 písm. d. 

tejto Dohody, tak Príjemca je v takom prípade povinný, vopred písomne informovať 

Poskytovateľa o takej potrebe poskytnutia alebo sprístupnenia Dôverných informácií 

a samotnom  rozsahu Dôverných informácií, ktoré majú byť poskytnuté alebo sprístupnené 

iným tretím stranám, resp. tretím osobám a vyžiadať si na tento účel vopred od Poskytovateľa 

písomný súhlas s poskytnutím alebo sprístupnením Dôverných informácií, a to všetko ešte 

pred poskytnutím alebo sprístupnením akýchkoľvek Dôverných informácií tretím stranám, 

resp. tretím osobám. V prípade udelenia súhlasu Poskytovateľa s poskytnutím alebo 

sprístupnením Dôverných informácií tretím stranám, resp. tretím osobám iným než 

uvedeným v prílohe č. 1 tejto Dohody je Príjemca povinný, ešte pred poskytnutím, alebo 

sprístupnením akýchkoľvek Dôverných informácií, zabezpečiť dodržanie povinností 

mlčanlivosti o Dôverných informáciách, zabezpečenia ochrany a utajenia Dôverných 

informácií zo strany tretích osôb, resp. tretích strán, ktorým majú byť Dôverné informácie 

poskytnuté alebo sprístupnené, a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako sú 

stanovené v tejto Dohode, a na ten účel vopred uzatvoriť s tretími stranami, alebo tretími 

osobami písomnú dohodu o mlčanlivosti, a tú následne bezodkladne predložiť 

Poskytovateľovi.  

 

7. Príjemca je tak povinný pri takomto sprístupnení podľa bodu 6 tohto Článku, t.j. v prípade 

udelenia súhlasu Poskytovateľa s poskytnutím alebo sprístupnením Dôverných informácií 

tretím stranám, resp. tretím osobám iným než uvedeným v prílohe č. 1 tejto Dohody doplniť 

prílohu č. 1 Dohody o tie osoby, alebo subjekty spolu z ich identifikáciou, ktoré budú mať 

taktiež prístup k dôverným informáciám a ktorým Poskytovateľ udelil súhlas, aby s nimi 

nakladali alebo inak pracovali v zmysle predmetu dohody.   
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Čl. IV 

Ďalšie záväzky Účastníkov 

 

1. Na žiadosť Poskytovateľa sa Príjemca zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať 

Poskytovateľa o aktuálnom stave nakladania a zabezpečovania ochrany a mlčanlivosti s 

Dôvernými informáciami. 

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa tejto Dohody sa 

nevzťahuje: 

a. na informácie, ktoré už sú v čase podpisu tejto Dohody verejne známymi, 

b. na informácie, ktoré sa stali po podpise tejto Dohody verejne známymi inak než 

porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Dohody zo strany Príjemcu 

alebo inej osoby, ktorej Príjemca poskytol Dôverné informácie, 

c. na informácie, ktoré nie sú verejne známe a ktoré Príjemca získal alebo získa v súlade so 

všeobecne záväzným právnym predpisom od tretej osoby, ak súčasne tretia osoba 

poskytnutím týchto informácii Príjemcovi neporušila všeobecne záväzný právny predpis, 

d. na prípady kedy povinnosť poskytnúť Dôverné informácie vyplýva Príjemcovi z platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom Príjemca je v takom prípade povinný, 

pokiaľ mu to príslušný právny predpis výslovne nezakazuje, písomne informovať 

Poskytovateľa, ešte pred poskytnutím Dôverných informácií, o vzniku povinnosti 

poskytnúť Dôverné informácie na základe platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a o spôsobe a rozsahu poskytnutia Dôverných informácií; Príjemca je taktiež 

povinný poskytnúť Dôverné informácie výhradne v rozsahu nevyhnutnom na splnenie 

povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 

 

3. Na žiadosť Poskytovateľa sa Príjemca zaväzuje bez zbytočného odkladu odovzdať 

Poskytovateľovi dokumenty a listinné podklady ako aj ich kópie, ktoré boli Príjemcovi 

poskytnuté, resp. sprístupnené na základe tejto Dohody. Ak Poskytovateľ Príjemcu požiada, 

musia byť všetky materiály a dokumenty, ktoré Príjemca vypracoval na základe Dôverných 

informácií poskytnutých, resp. sprístupnených zo strany Poskytovateľa zničené, bez 

zachovania kópií. Takéto zničenie materiálov a dokumentov potvrdí Príjemca 

Poskytovateľovi písomným protokolom, alebo záznamom. 

4. Príjemca sa zaväzuje konať v dobrej viere tak, aby zachoval dôvernú povahu Dôverných 

informácií. 

5. V prípade porušenia, ktorejkoľvek z povinností zachovania mlčanlivosti o Dôverných 

informáciách, zabezpečenia ochrany a utajenia Dôverných informácií podľa tejto Dohody 

Príjemcom je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si voči Príjemcovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- eur (slovom päťtisíc eur), a to za každé jednotlivé 

porušenie zvlášť. Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti za ktoré táto Dohoda stanovuje zmluvnú pokutu, a to aj vo výške 

prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností, akýkoľvek negatívny 

následok, nepriaznivý vplyv alebo iná skutočnosť, ktoré sú a/alebo môžu byť považované za 

následok jednej udalosti (alebo súvisiaceho sledu udalostí), sa budú vždy pre účely tohto 

článku Dohody považovať za jedno porušenie povinnosti mlčanlivosti. 

Čl. V 

Doba utajenia v zmysle Dohody 

1. Povinnosti zachovania mlčanlivosti o Dôverných informáciách, zabezpečenia ochrany a 

utajenia Dôverných informácií podľa ustanovení tejto Dohody trvá nepretržite po dobu, na 
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ktorú sa uzatvára táto Dohoda, a to bez ohľadu na to, či dôjde alebo nedôjde odovzdaniu 

predmetu dohody Príjemcom Poskytovateľovi. 

2. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do protokolárneho odovzdania analýzy, resp. 

predmetu Dohody Príjemcom priamo Poskytovateľovi 

3. Povinnosti zachovania mlčanlivosti o Dôverných informáciách, zabezpečenia ochrany a 

utajenia Dôverných informácií podľa ustanovení tejto Dohody trvá nepretržite aj po dobe, 

resp. po okamihu protokolárneho odovzdania analýzy, resp. predmetu Dohody Príjemcom 

priamo Poskytovateľovi.  

4. V prípade ak nedôjde k protokolárnemu odovzdaniu analýzy, resp. predmetu Dohody 

Príjemcom priamo Poskytovateľovi v dohodnutom termíne obchodného vzťahu a Príjemca 

sa oboznámil s označenými utajovanými a Dôvernými informáciami alebo z ich časťou,  

povinnosť zachovania mlčanlivosti o Dôverných informáciách, zabezpečenia ochrany a 

utajenia Dôverných informácií podľa ustanovení tejto Dohody trvá pre Príjemcu rovnako 

nepretržite v zmysle bodu 3 tohto článku. 

Čl. VI 

  Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Účastníkmi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Táto Dohoda sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

najmä Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Dohody je možné vykonať len po vzájomnej dohode 

Účastníkov Dohody vo forme písomných dodatkov. 

4. Účastníci Dohody sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Dohody sa považuje v konkrétnom 

prípade za doručenú dňom prevzatia písomnosti jej adresátom alebo jeho odmietnutím túto 

písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku alebo 

prostredníctvom renomovanej medzinárodne pôsobiacej kuriérskej služby (ďalej ako 

„kuriérska služba“) vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje 

sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik alebo kuriérska služba 

preukázateľne vykonal/a jej doručovanie (usiloval/a sa preukázateľne o doručenie v mieste 

uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo uvedené v 

záhlaví tejto Dohody, pokiaľ si Účastníci Dohody neoznámia včas inú adresu pre 

doručovanie písomností. 

5. Účastníci Dohody nesmú postúpiť túto Dohodu, previesť alebo postúpiť žiadne právo alebo 

povinnosť z tejto Dohody na tretiu osobu, a to bez ohľadu na právnu formu takejto 

transakcie, bez prechádzajúceho písomného súhlasu druhého Účastníka Dohody, pričom 

akékoľvek takéto postúpenie je v rozpore s podmienkami tejto Dohody, tým sa stane  

neplatné a neúčinné. a Poskytovateľ má právo postupovať v zmysle podmienok Čl. IV bod. 

5 Dohody a uplatniť si tak voči druhému Účastníkovi Dohody, ktorý porušil takúto 

povinnosť pokutu v rovnakej výške. 

 

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Dohody, ktoré v čase podpisu tejto Dohody je neplatné alebo 

nevykonateľné alebo sa takým stane, nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných 

ustanovení tejto Dohody. V takom prípade strany nahradia takéto neplatné ustanovenie 

takým platným a účinným ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje 

pôvodnému ustanoveniu. Toto platí analogicky aj pre prípady, keď sa vyskytne zmluvná 

medzera, vyžadujúca si zmenu alebo doplnenie tejto Dohody. 
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7. Účastníci Dohody sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia 

všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva 

druhého Účastníka Dohody. 

8. Dohoda bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre každého z Účastníkov po dvoch 

vyhotoveniach predmetnej Dohody. 

 

 

 

V Bratislave dňa 10.06.2022    V Žiline, dňa 20.06.2022 

 

Za Príjemcu:      Za Poskytovateľa: 

                                

 

 

 

................................................    .......................................... 
Ing. Ivo Krpelan                                                    Mgr. Eduard Dorčík 

predseda predstavenstva             riaditeľ                    
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Prílohy:  

 

Príloha č. 1 - identifikácia subjektov, alebo osôb, ktorí budú nakladať s dátami 

a Dôvernými informáciami  
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Príloha č. 1  

k Dohode o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií 

uzatvorenej medzi: 

 

Poskytovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

Sídlo:   ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina 

V zastúpení:  Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ 

IČO:                           17335825 

IČ DPH:                     SK2020699923 

Založená:                    zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR zo 

dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1 v znení Rozhodnutia o 

zmene zriaďovacej listiny zo dňa 18.9.2009 s účinnosťou od 

1.10.2009 

                                    (ďalej aj ako ,,Poskytovateľ“ alebo  

                                    ,,Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“) 

 

a 

 

Príjemca:  Accordance a.s. 

Sídlo:   Rastislavova 2, 821 08 Bratislava 

V zastúpení:  Ing. Ivo Krpelan - predseda predstavenstva 

IČO:                           44174276 

IČ DPH:                     SK2022616420 

Založená:                   zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 

43/2008, Nz 18462/2008 dňa 2.5. 2008 v zmysle príslušných 

ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

                                    (ďalej aj ako ,,Príjemca“) 

 

Táto príloha obsahuje presnú identifikácia subjektov, alebo osôb v rozsahu minimálne meno 

priezvisko, trvale bytom, označenie, pracovné zaradenie, či sa jedná o zamestnanca Príjemcu,  

ktorí budú počas doby tvorby analýzy pre Poskytovateľa ako predmet dohody nakladať, 

pracovať, alebo iným spôsobom spracovávať dáta, resp. budú sa v mene Príjemcu akýmkoľvek 

spôsobom podieľať na predmete Dohody. 

Jedná sa o nasledovné osoby: 

1. Meno: Ing. Ivo Krpelan 

Trvale bytom:  

Pracovné zaradenie: Odborný konzultant 

Pracovná vzťah k Príjemcovi: Dohoda o pracovnej činnosti 

Iné: Špecializácia – obchod, marketing a riadenie vzťahov v zdravotníctve 

 

2. Meno: Ing. Vladimír Grešš 

Trvale bytom: Terchovská 4, 040 01, Košice 

Pracovné zaradenie: Odborný konzultant 

Pracovná vzťah k Príjemcovi: Dohoda o pracovnej činnosti  

Iné: Špecializácia - manažment v zdravotníctve, vzťahy so zdravotnými poisťovňami 

honkoval
Rectangle
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3. Meno: Slavomír Sabol 

Trvale bytom:  

Pracovné zaradenie: Odborný konzultant  

Pracovná vzťah k Príjemcovi: Dohoda o pracovnej činnosti 

Iné: Špecializácia – audit, poradenstvo a finančný manažment v zdravotníctve 

 

4. Meno: Ing. Igor Dorčák 

Trvale bytom:  

Pracovné zaradenie: Odborný konzultant 

Pracovná vzťah k Príjemcovi: Dohoda o pracovnej činnosti 

Iné: Špecializácia - zdravotné poistenie, manažment zdravotných poisťovní 

 

5. Meno: Ing. Adriana Poláková 

Trvale bytom:  

Pracovné zaradenie: Odborný konzultant 

Pracovná vzťah k Príjemcovi: Dohoda o pracovnej činnosti 

Iné: Špecializácia - finančný manažment v zdravotníctve, vykazovanie zdravotníckych 

výkonov na zdravotné poisťovne, finančné analýzy 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.06.2022 

Za Príjemcu:       

                                

 

 

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

Ing. Ivo Krpelan                                                                           
     predseda predstavenstva     

 

 

 

 

           

V Žiline, dňa 20.06.2022 

Za Poskytovateľa zobral na vedomie: 

 

 

 

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

Mgr. Eduard Dorčík 

 riaditeľ                       

 


