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DODATOK číslo 26  

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, že v čl. V. Úhrada za zdravotnú starostlivosť sa dopĺňa nový bod 

5.12. s nasledovným znením: 

  

 „5.12. Poisťovňa a Poskytovateľ sa v súlade so schváleným rozpočtom verejnej správy pre rok 2022, 

ktorý počíta s úsporou nákladov na lieky, a v súlade potrebou účelného, efektívneho a hospodárneho 

vynakladania prostriedkov z verejného zdravotného poistenia dohodli na sledovaní a vyhodnotení 

parametra efektívnosti indikovania a preskripcie preferovaných cenovo efektívnych biosimilárnych 

liekov (ďalej len „Parameter“), ktoré centrálne nakupuje Poisťovňa (ďalej len „Liekový projekt“). 

Medzi centrálne nakupované biosimilárne lieky v Liekovom projekte patria lieky z ATC skupiny: 

Adalimumab, Etanercept, Glatirameracetát, Infliximab, Rituximab. 

 

Poisťovňa písomne oznámi Poskytovateľovi zoznam preferovaných liekov z Liekového projektu (ďalej 

len „zoznam“)  pred podpisom tohto Dodatku. Poisťovňa je povinná v prípade zmeny zoznamu 

Poskytovateľovi  písomne oznámiť nový zoznam bez zbytočného odkladu. 
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Ukazovateľom plnenia Parametra je priemerný mesačný náklad na lieky v Liekovom projekte na 

jedného Poistenca (ďalej len „Ukazovateľ“). Zmluvné strany sa dohodli, že referenčným obdobím pre 

vyhodnotenie Parametra bude obdobie 1.1.2021 až 31.12.2021 a sledovaným obdobím bude 6 

kalendárnych mesiacov po podpise tohto Dodatku. Poisťovňa sa zaväzuje vyhodnotiť Parameter 

najneskôr do 3 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia. 

Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že Parameter sa bude považovať za splnený v prípade, ak 

v sledovanom období dôjde k zníženiu Ukazovateľa o 5% a viac. V prípade, ak bude Parameter 

splnený Poisťovňa sa zaväzuje v mesiaci nasledujúcom po vyhodnotení Parametra navýšiť úhradu 

podľa bodu 15.5. a. Zmluvy o sumu vypočítanú podľa nasledujúceho vzorca: 

N=((U1-U2)* avg. PP * 6) * 50% 

Kde 

U1 je hodnota Ukazovateľa v referenčnom období 

U2 je hodnota Ukazovateľa v sledovanom období 

avg. PP je priemerný mesačný počet Poistencov vstupujúcich do výpočtu Ukazovateľa“ 

2.2. 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 01.08.2022. 

3.2. V prípade, ak dôjde k zverejneniu Dodatku neskôr a tým nadobudne účinnosť po 01.08.2022 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 01.08.2022 do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku uhradená 

v súlade s týmto Dodatkom. 

3.3. 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 29. júla 2022 V Nových Zámkoch, dňa 29. júla 2022 

___________________________ ____________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 

Ing. Zita Ženišová 

regionálna riaditeľka nákupu ZS 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

MUDr. Karol Hajnovič 


