
 

DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

č. 78NSP1000121 

 

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 Košice,    kód : 2400 

korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1 

 (ďalej len „Poisťovňa“) 

 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

Obchodné meno / 

Priezvisko, meno a titul: 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

IČO / registračné číslo: 00606707 

DIČ, IČ DPH: 2021141969, SK2021141969 

Sídlo  

/ Miesto trvalého pobytu: 
RASTISLAVOVA 785/43, 041 90 KOŠICE-JUH 

Zápis v registri 
(iba v prípade takéhoto zápisu): 

Ministerstvo zdravotníctva SR zriaďovacia listina číslo 

1842/1990-A/I-2 

 (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 Príloha č. 11 (Cenník výkonov) sa  v tabuľkovej časti „Cena 

bodu hodnota v €“ dopĺňa takto: 

 

Cena bodu hodnota v € 
Základná 

cena 

Zvýhodnená 

cena* 

pri zdravotných výkonoch magnetickej rezonancie vrátane 

aplikovania kontrastnej látky vykázanej na pracovisku 

(228501,228502) 

0,004232 - 

pri zdravotných výkonoch počítačovej tomografie vrátane 

aplikovania kontrastnej látky vykázanej na pracovisku  

(576501, 576502, 576503) 

0,004514 - 

             
  
2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 



 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok nadobúda účinnosť prvým dňom po  jej 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 9.4.2021. 

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

3.2. Poisťovňa aj Poskytovateľ vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, Dodatok podpísali. 

 

 

V Košiciach, dňa  V Košiciach, dňa  

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.     Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

JUDr. Elena Báthoryová        Ing. Vladimír Grešš, generálny riaditeľ 

regionálny riaditeľ nákupu ZS     

 

         Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
                                                                                             MUDr. Martin Paulo, výkonný riaditeľ 

        

 

      Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

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

  

 


