
Dodatok č. 2

k Zmluve č. 21ADOS000115

ČI. 1
Zmluvné strany

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 
Štatutárny orgán: Mgr. Miroslav Kočan, predseda predstavenstva 

Ing. Milan Horváth, podpredseda predstavenstva 
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD., člen predstavenstva

IČO: 35 937 874 
IČ DPH: SK2022027040
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo: 3602/B
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy:
riaditeľka Krajskej pobočky v Banskej Bystrica, Ing. Anna Golianová
Adresa krajskej pobočky: Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0018 2387
(ďalej len „poisťovňa“)

a

2. Nezábudka, n. o.
so sídlom: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpený: Ing. Máriou Velikou, riaditeľkou 
Identifikátor poskytovateľa: U79373 
IČO: 42 000 041
Zapísaný v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na 
Krajskom úrade v Banskej Bystrici pod č. OWS/NO-51/2005 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK19 0200 0000 0032 3051 1758 
(ďalej len „poskytovateľ“)

uzatvárajú

tento dodatok k Zmluve č. 21ADOS000115 (ďalej len „zmluva“)

ČI. 2
Predmet dodatku

Na základe ČI. 7 - Záverečné ustanovenia bod 7 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na týchto 
zmenách zmluvy:

1. V ČI. 7 -  Záverečné ustanovenia sa znenie bodu 1 nahrádza nasledovným znením:

„1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2017.“



2. Platnosť Prílohy č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti sa 
predlžuje do 31.3.2017.

3. V Prílohe č. 1 zmluvy - Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti, časť 
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, sa od 1.1.2017 text pod tabuľkou „Cena za výkon“ 
nahrádza nasledovným znením;

Sestra poskytujúca zdravotnú starostlivosť poistencom poisťovne má odbornú spôsobilosť v súlade 
s platnou legislatívou a poskytuje zdravotnú starostlivosť správne. V ošetrovateľskej dokumentácii 
poistenca sa nachádza aj Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 
starostlivosti a záznam o informovanom súhlase v zmysle platnej legislatívy.
Poskytovateľ predkladá poisťovni Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len 
„Návrh“) na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na internetovej stránke poisťovne. Návrh predkladá 
spolu s faktúrou za príslušné zúčtovacie obdobie. Povinnou prílohou faktúry sú dávky vykázané podľa 
platného dátového rozhrania.
Na každú sestru poskytujúcu zdravotnú starostlivosť poistencom VšZP, poskytovateľ zasiela 
samostatnú dávku, v ktorej je zdravotná starostlivosť vykázaná pod kódom ošetrujúcej sestry 
prideleným ÚDZS.
Návrh musí byť riadne vyplnený, zdôvodnený a potvrdený. Všeobecný lekár poistenca, v Návrhu 
uvedie epikrízu a zdôvodnenie pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, lekárske diagnózy 
a po jeho kompletnom vyplnení spolu so zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb Návrh 
podpíše a potvrdí pečiatkou. V Návrhu je, okrem identifikačných údajov poistenca, uvedený aj dátum 
prijatia alebo posledného opätovného prijatia do zariadenia, ktorý sa vpisuje do časti „Bydlisko ■>
prechodné“.
Spolu s faktúrou za príslušné zúčtovacie obdobie predkladá poskytovateľ VšZP aj Rozpis vykonaných 
služieb sestier.
V prípade poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti o dekubity poisťovňa akceptuje Návrh 
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na obdobie 1 mesiaca. Ak po 1 mesiaci zdravotný stav 
poistenca vyžaduje pokračovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, je potrebný nový Návrh 
s priebežným hodnotením ošetrovateľskej starostlivosti sestrou a epikrízou vyhotovenou ošetrujúcim 
lekárom.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poistencov s chronickým ochorením, s diagnózou L97 (vred 
dolnej končatiny) a I83.2 Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom, poisťovňa akceptuje 
Návrh na obdobie maximálne 6 mesiacov. Ak po 6 mesiacoch zdravotný stav poistenca vyžaduje 
pokračovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, je potrebný nový Návrh s priebežným 
hodnotením ošetrovateľskej starostlivosti sestrou a epikrízou vyhotovenou ošetrujúcim lekárom.

4. Platnosť Prílohy č. 2 zmluvy -  Rozsah zdravotnej starostlivosti sa predlžuje do 31.3.2017.

ČI. 3
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok, ktorý tvorí súčasť zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Súhlas s obsahom,, dodatku vyjadria zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom 
na dodatku.



3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál. 
Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku.

V Banskej Bystrici dňa 9. 12. 2016

Za poskytovateľa: Za poisťovňu:

Ing. Mária Veliká 
zástupca poskytovateľa

Ing. Anna/0olianová 
riaditeľka/ Krajskej pobočky 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 
v Banskej Bystrici

a. s.


