
Zmluva o spolupráci pri  poskytovaní zdravotnej starostlivosti  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Laboratórium: 

Obchodné meno:  Alpha medical, s. r. o. 

Sídlo:    Záborského 2, 036 01 Martin 

IČO:    31 647 758 

DIČ:     2020577603 

IČ DPH:   SK 2020577603 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:                       IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 

Registrácia:                         Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro,  

    vložka č.63112/L 

Konajúca prostredníctvom:    Ing. Peter Lednický – konateľ  

               Ing. Jozef Karlík – konateľ 

(ďalej len ako „laboratórium") 

 

Poskytovateľ:                           

Obchodné meno:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

Sídlo:     ul. Rastislavova 785/43, 040 01 Košice 

IČO:  00 606 707 

DIČ:  2021141969 

IČ DPH:  SK2021141969 

Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou vydanou MZ SR č. 1842/1990 

- A/I - 2 zo dńa 18.12.1990 

Konajúca prostredníctvom:  Ing. Vladimír Grešš, generálny riaditeľ 

     MUDr. Martin Paulo, výkonný riaditeľ 

     MUDR. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, výkonný riaditeľ 

 

  

                                            (ďalej len ako „poskytovateľ") 

 

s nasledovným obsahom: 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ je subjekt, ktorý je ku dňu účinnosti tejto zmluvy prevádzkovateľom 

zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie -  

veľkokapacitného mobilného odberového miesta COVID 19 na mieste prevádzkovania 

Košice, Ipeľská 1  (ďalej len „VOM“) na základe povolenia príslušného orgánu, v 

ktorom je oprávnený vykonávať osobám s prideleným s platným identifikátorom 



COVID-19-PASS, ktorým  bol výkon indikovaný a poskytnutý v súlade s usmerneniami 

Ministerstva zdravotníctva SR pre vyšetrovanie na prítomnosť SARS-CoV-2 (ďalej len 

„Pacienti“) odbery biologického materiálu za účelom laboratórnej diagnostiky ochorenia 

spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „vzorky COVID-19“). 

2. Laboratórium je subjekt, ktorý je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek na základe povolenia príslušného orgánu a je oprávnené zabezpečiť pre 

Pacientov laboratórne vyšetrenia vzoriek COVID-19, pričom  sa zaväzuje  zabezpečiť 

pre poskytovateľa odberový set k odberu vzoriek COVID-19. 

3. Zmluvné strany zaväzujú spolupracovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to: 

3.1 poskytovateľ sa zaväzuje  

a) na účet laboratória poskytnúť v VOM zdravotnú starostlivosť vo vlastnom mene pre 

Pacientov a to odbery vzoriek COVID-19 Pacientom za účelom laboratórnej 

diagnostiky ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 a súvisiace činnosti 

a služby spojené s poskytnutím zdravotnej starostlivosti pre Pacientov v VOM vrátane 

dezinfekcie a odoslanie odobratého biologického materiálu na vyšetrenie laboratóriu 

(ďalej len „Odber vzorky ") a  

3.2 laboratórium sa zaväzuje 

a) dodať poskytovateľovi odberový set na odobratie vzorky biologického materiálu 

Pacientom;  

b) zaplatiť poskytovateľovi za vykonaný Odber vzorky dodanej na vyšetrenie laboratóriu 

odplatu,  

a to za podmienok a v rozsahu uvedených v tejto zmluve pre obe zmluvné strany. 

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že   

(i) je držiteľom všetkých povolení, oprávnení, osvedčení a licencií potrebných k výkonu 

svojej  činnosti,  

(ii) má všetky povolenia potrebné na uzatvorenie tejto zmluvy  a jeho oprávnenie 

uzatvoriť túto zmluvu je bezchybné a nesporné ku dňu jej podpisu, 

(iii) spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a že je plne 

kompetentný túto zmluvu  uzatvoriť a schopný  riadne plniť v celom rozsahu 

záväzky v nej obsiahnuté. 

 

II. 

Spôsob a podmienky poskytnutia Odberu vzoriek 

 

1. Laboratórium bezodplatne poskytne poskytovateľovi odberové sety v zmysle čl. IV. bod 

2 tejto zmluvy za účelom ich použitia na vykonávanie Odberov vzoriek Pacientom pre 

ich laboratórne vyšetrenie laboratóriom podľa predpokladaného počtu Pacientov 

k Odberu vzoriek. Laboratórium dodá odberové sety do VOM, pričom sa zaväzuje, že 

počet odberových setov bude denne dopĺňať a to najneskôr pred zahájením prevádzky 

VOM nasledujúceho dňa tak, aby bola zabezpečená riadna prevádzka VOM. Počet 

odberových setov dodaných laboratóriom v daný deň je odvodený od predpokladaného 

počtu  Pacientom pre daný deň, ktorým sa rozumie najmenej priemerný počet pacientov 



za predchádzajúce 2 dni.  Laboratórium sa zaväzuje doplniť počet odberových setov vždy 

na požiadanie poskytovateľa a to do 3 hodín odo dňa požiadania.. 

2. Poskytovateľ na základe spolupráce s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a 

Národným centrom zdravotníckych informácii na základe žiadaniek od lekárov vykoná 

Pacientom - držiteľom jednoznačného identifikátora COVID-19-PASS Odbery vzoriek v 

presných časoch, ktoré Pacientom boli pridelené Národným centrom zdravotníckych 

informácii pre VOM. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať Odber vzoriek v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi tak, aby mohol byť dosiahnutý účel použitia vzorky na laboratórnu 

diagnostiku, najmä dodržať podmienky použitia odberového setu (média), manipulácie 

s odberovým materiálom, podmienok odberu, a za týmto účelom riadne usmerniť 

Pacienta k súčinnosti. Poskytovateľ zodpovedá do okamihu odovzdania laboratóriu za 

riadne a správne nakladanie s odobratým biologickým materiálom a za jeho odovzdanie 

v stave spôsobilom na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia spôsobeného 

koronavírusom SARS-CoV-2. 

4. Poskytovateľ zabezpečí riadne označenie každej odobratej vzorky Pacienta a jej správne 

spárovanie s Pacientom prostredníctvom scanu čiarového kódu, vyznačenie súvisiacich 

sprievodných informácií (čas odberu vzorky a pod.). 

5. Poskytovateľ je povinný zabaliť odobraté vzorky podľa návodu na balenie biologického 

materiálu na transport a zabezpečiť ich skladovanie do času ich odovzdania k laboratórnej 

diagnostike laboratóriu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude prevádzkovať VOM v  dňoch pondelok 

- nedeľa. Tento čas môže byť poskytovateľom jednostranne zmenený, ak to odôvodnia 

prevádzkové dôvody na strane poskytovateľa, spočívajúce v opatreniach boja proti 

epidémii koronavírusu SARS-CoV-2 alebo spočívajúce v aktuálnom vývoji 

epidemiologickej situácie v Slovenskej republike (prevádzkovými dôvodmi môžu byť 

najmä (ale nielen) nedostatok personálu, nedostatok osobných ochranných pracovných 

prostriedkov príslušného personálu, karanténne opatrenia, vynútené presuny personálu 

z dôvodu núdzovej situácie a podobne), pričom poskytovateľ informuje o zmenách 

prevádzkového času laboratórium a to spravidla vopred. 

7. Laboratórium na základe informácie poskytovateľa o zrealizovaní Odberov vzoriek 

zabezpečí podľa dohody s poskytovateľom prevzatie odobratých vzoriek a vykoná ich 

laboratórne vyšetrenie. Laboratórium prevezme odobraté vzorky priamo vo VOM na 

vlastné náklady. 

8. Poskytovateľ odovzdá laboratóriu odobratý biologický materiál k laboratórnej 

diagnostike v čase, ktorý si zmluvné strany vždy operatívne dohodnú prostredníctvom 

kontaktných osôb, určených na realizáciu tejto zmluvy.  

 

       

III. 

Odplata 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľovi patrí za poskytnutie Odberu vzoriek vo 

vzťahu k jednému Pacientovi odplata .....              V odplate podľa predchádzajúcej vety 

sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady poskytovateľa na prevádzku VOM a Odber 



vzoriek, najmä avšak nie výlučne na zabezpečenie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov pre personál, prostredníctvom ktorého bude poskytovateľ plniť túto zmluvu.  

2. Poskytovateľ vystaví faktúru na úhradu odplaty podľa bodu 1 tohto článku vždy ku 

koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k vykonaniu Odberov vzoriek. V rámci 

jednej faktúry poskytovateľ vyfakturuje celkovú odplatu za všetky Odbery vzoriek 

COVID-19 dané na vyšetrenie laboratóriu v kalendárnom mesiaci, za ktorý vystavuje 

faktúru. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa práva 

Slovenskej republiky. 

4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia laboratóriu. Pokiaľ faktúra nebude 

obsahovať predpísané alebo dohodnuté náležitosti, vrátane príloh, laboratórium je 

oprávnené vrátiť ju poskytovateľovi bez úhrady na opravu alebo doplnenie, pričom sa 

nedostane do omeškania so splnením svojho peňažného záväzku voči poskytovateľovi. 

Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti. 

5. Fakturovaná suma bude zaplatená prostredníctvom banky na účet uvedený vo faktúre. 

6. Poskytovateľ berie na vedomie, že úhradu odberu biologického materiálu voči zdravotnej 

poisťovni uplatňuje laboratórium, keďže v súlade s § 86zc ods. 4 písm. d) zákona č. 

581/2004 Z.z. „odber biologického materiálu, ak odberový set dodá zariadenie 

spoločných zložiek, uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zariadenie 

spoločných zložiek“, úhradu odberu vykonáva laboratórium poskytovateľovi na základe 

tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť k zabezpečeniu úhrady 

odberu biologického materiálu laboratóriu zo strany zdravotnej poisťovne, ak bude 

potrebná, najmä doložením príslušnej dokumentácie týkajúcej sa a súvisiacej s Odberom 

vzoriek.  

 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ je povinný vykonávať Odber vzoriek riadne a odborne v súlade s 

požiadavkami  pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so 

štandardnými diagnostickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu Pacienta a s 

prihliadnutím na technické parametre odberového materiálu. 

2. Laboratórium je povinné dodať poskytovateľovi vopred  podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy 

odberový materiál: 

a) skúmavku s médiom 

b) sterilnú výterovú štetôčku na výter nasopharyngu 

c) sterilný výterový tampón na vytretie oropharyngu 

pre uskutočnenie Odberu vzoriek a poskytovateľ sa zaväzuje ho použiť výlučne na 

poskytnutie Odberu vzoriek Pacientom podľa tejto zmluvy .  

3. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si navzájom všetku súčinnosť potrebnú na riadne 

splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

4. Odber je vykonaný správne ak bol vykonaný s potrebnou odbornou starostlivosťou, pri 

dodržaní všetkých bezpečnostno-technických opatrení, ktoré sú pri takom odbere 



potrebné (vzorka nesmie byť kontaminovaná, musí byť odobratá zo správneho miesta 

a musí byť správne priradená Pacientovi).  

5. Za Odber vzoriek zodpovedá výhradne poskytovateľ. Za správnosť výsledku testu 

odobratej vzorky zodpovedá výhradne laboratórium.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v 

tejto zmluve, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách alebo ktoré sa 

zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, sú považované za dôverné 

informácie, o ktorých sú obe zmluvné strany povinné a zaväzujú sa zachovávať 

mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis platný a účinný na území Slovenskej republiky alebo 

písomná dohoda zmluvných strán nestanovuje inak. Tento záväzok zahŕňa povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Pacientov. Povinnosť mlčanlivosti podľa 

tohto článku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú 

tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Ak 

zmluvná strana akýmkoľvek spôsobom poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tohto 

článku, je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť tým spôsobenú škodu v plnej výške. 

8. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa tohto 

článku tejto zmluvy sa nepokladá použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch 

súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom 

uplatňovania práv podľa tejto zmluvy. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti 

vyplývajúca z tohto článku vzťahovala aj na osoby, ktoré prichádzajú do styku s touto 

zmluvou alebo realizujú práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce. 

10. Kontaktné osoby zmluvných strán pre plnenie tejto zmluvy : 

       a/ za laboratórium : Mgr. Iveta Varadzínová, MBA, tel.: 0911 820 568, e-mail:                     

                                        varadzinova.iveta@alphamedical.sk 

       b/ za poskytovateľa : MUDr. Peter Kizek,PhD.,MHA,MPH, tel. č.0903 626 951 e-mail :  

                                         peter.kizek@unlp.sk 

 

V. 

Doručovanie 

 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 

medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Písomnosť“) sa rozumie doručenie Písomnosti 

doporučene poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa 

bodu 3 tohto článku, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou 

zmluvnou stranou. Doručovanie sa uskutočňuje výhradne na adresu určenú podľa 

bodu 3 tohto článku. 

2. Za deň doručenia Písomnosti sa pokladá: 

a) aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písomnosť 

prevziať (a to bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania podľa bodu 1), alebo 

b) ak je Písomnosť doručovaná zmluvnej strane prostredníctvom pošty ako obsah 

poštovej zásielky, aj deň, v ktorý 



ba) márne uplynie úložná doba určená poštou pre vyzdvihnutie si tejto poštovej 

zásielky, alebo 

bb) je na tejto poštovej zásielke preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená 

poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 

podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví zmluvy,  

4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie Písomností sa príslušná 

zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu;  

VI. 

Ustanovenia o ochrane osobných údajov 

 

1. Zmluvné strany ako prevádzkovatelia sú povinné v súvislosti s vykonávaním  Odberov 

vzoriek a laboratórnych vyšetrení  podľa tejto zmluvy a súvisiacim spracúvaním 

osobných údajov Pacientov dodržiavať Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 2016/679 - o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov. 

VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu, 

ktorým sa povoľuje poskytovateľovi prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti ambulancie -  veľkokapacitného  mobilného odberového miesta 

COVID 19 na mieste prevádzkovania  Košice, Ipeľská 1 .  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť 

a) písomnou výpoveďou; výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť dňom 

doručenia výpovede. Výpoveď možno podať z akéhokoľvek dôvodu, ale aj bez 

existencie osobitného dôvodu 

b) dohodou zmluvných strán v písomnej forme, 

c) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. 

3. Ak niektorá zmluvná strana využije, či už v tejto zmluve dohodnuté, alebo z príslušného 

zákona vyplývajúce právo odstúpiť od zmluvy, odstúpenie sa nedotýka nároku na 

zaplatenie v tejto zmluve dohodnutého odškodnenia, ani iných ustanovení, z ktorých 

povahy vyplýva, že majú trvať aj po skončení trvania zmluvy. V súvislosti s odstúpením 

od tejto zmluvy sa strany odchylne od ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka 

dohodli, že po odstúpení od nej niektorou zmluvnou stranou, sa plnenia realizované na 

základe tejto zmluvy, nebudú vracať. Ďalej nezaniká nárok poskytovateľa na zaplatenie 

odplaty za Odbery vzoriek podľa tejto zmluvy, ktoré poskytovateľ do zániku zmluvy v 

súlade s touto zmluvou odovzdal laboratóriu na vyšetrenie a ktorú odplatu laboratórium 

do okamihu odstúpenia od tejto zmluvy poskytovateľovi nezaplatilo. 



4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej 

forme a po dohode laboratória a poskytovateľa. 

5. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadi právnymi predpismi  Slovenskej 

republiky. 

6. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné 

alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť 

ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije 

úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 

zmluvy. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky na znak čoho pripojili svoje podpisy. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ....................                                             V Košiciach, dňa .................... 

 

V mene laboratória:  V mene  poskytovateľa : 

 

   

                                                                                                

________________________ ________________________ 

       Ing. Peter Lednický           Ing. Vladimír Grešš 

                konateľ          generálny riaditeľ 

       Alpha medical, s. r. o.             Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

         

                              

                                                                  

________________________ ________________________ 

        Ing. Jozef Karlík          MUDr. Peter Kizek, PhD, MHA, MPH 

           konateľ                                                                               výkonný riaditeľ 

    Alpha medical, s. r. o.             Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 


