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DODATOK č. 32 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

č. 76NVSC000414 
 

uzatvorenej 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, zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 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  Zvolen,       kód : 2400 
korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1 
 (ďalej len „Poisťovňa“) 

 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

Obchodné meno / 
Priezvisko, meno a titul: 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 

IČO / registračné číslo: 37954920 

DIČ, IČ DPH: 2022037215, SK2022037215 

Sídlo  
/ Miesto trvalého pobytu: 

Predná Hora 126, 049 01 Muráň 

Zápis v registri 
(iba v prípade takéhoto zápisu): 

Register neziskových organizácií KÚ   Banská Bystrica,  
č. OVVS/NO-39/2005 

 (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 článku XIII. Zmluvy sa  bod 13.13 Zmluvy nahrádza novým 

znením nasledovne: 
„13.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prechodnom období do 30.06.2022 sa pre jednotlivé 
odbornosti pracovísk SVLZ uvedené v Prílohe č. 1 bude uplatňovať hodnota ceny bodu pre príslušný 
špecializačný odbor uvedená v Cenníku.“ 

 
2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na zmene dátumov v Prílohe č. 11 (Cenník výkonov) tak, že 

platnosť výkonov s dátumom „do 31.12.2021“ sa predlžuje „do 30.06.2022“ a časť výkonov, ktorá 
mala byť platná od 01.01.2022 sa použije od 01.07.2022. 
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2.3. 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 01.01.2022.  

3.2. V prípade, ak dôjde k zverejneniu Dodatku neskôr a tým nadobudne účinnosť po 01.01.2022 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 01.01.2022 do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku uhradená 
v súlade s týmto Dodatkom. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu. 
3.4. 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.  
 

 
Vo Zvolene, dňa 31. decembra 2021.       V Prednej Hore, dňa 31. decembra 2021. 

 
___________________________  ____________________________  
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Ing. Katarína Baranová 
regionálna riaditeľka pre nákup ZS 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 
Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav PhD., MPH 
riaditeľ 

 


