
ZMLUVA O ZÁSADÁCH A PODMIENKACH VZÁJOMNÉHO 

POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a zákona č. 

578/2004 Z. z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), (ďalej len „Zmluva“): 
 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská 

Bystrica 

Sídlo: Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka  

IČO: 00 165 549 

IČ DPH: SK 2021095670 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282 

Zriadená: Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990  

(ďalej aj len „FNsP FDR“)  

a 

 

Názov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

Sídlo: Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Gallo, riaditeľ 

IČO: 37 957 937 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745 

Zriadená:  Zriaďovacou listinou MZ SR č. 14192-6/2004-OPP z 24.11.2004  

(ďalej aj len „DFNsP“) 

    (spolu ďalej len „zmluvné strany“) 
 

 

Článok II.  

Úvodné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany sú štátne príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a zároveň 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prostredníctvom svojich zdravotníckych 

pracovníkov poskytujú zdravotnú starostlivosť v rozsahu vymedzenom zriaďovateľom 

a v súlade so zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti,  zákonom o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

 

Článok III.  

Predmet a účel zmluvy 

3.1 Zmluvné strany sa spoločne dohodli na zásadách a podmienkach vzájomného 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a ich finančnej úhrade, za podmienok 

stanovených v tejto Zmluve v prípadoch, keď: 

 jedna zmluvná strana potrebuje pre zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej 

starostlivosti využiť diagnostické a terapeutické, prípadne iné zdravotné výkony 

zamestnancov druhej zmluvnej strany, pričom sama tieto výkony neposkytuje; 
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 jedna zmluvná strana vykoná vlastné diagnostické a terapeutické výkony 

na pracoviskách druhej zmluvnej strany; 

 potrebnú zdravotnú starostlivosť budú zabezpečovať kombinované tímy 

zamestnancov oboch zmluvných strán; 

 pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti je potrebné odborné zastúpenie pre daný 

odbor, ktoré odborné zastúpenie poskytne v čase neprítomnosti zamestnanca 

(zmluvného partnera) jednej zmluvnej strany zamestnanec (zmluvný partner) druhej 

zmluvnej strany; 

 v iných nepredvídaných prípadoch; 

a to za predpokladu, že tak umožňujú kapacitné, personálne a odborné možnosti druhej 

zmluvnej strany. 

3.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu vedené snahou vzájomnej podpory 

pri poskytovaní a zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. 

 

Článok IV.  

Doba trvania Zmluvy 

4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

jej účinnosti. 

 

Článok V.  

Špecifikácia zásad a podmienok vykonávania zdravotných výkonov zamestnancami 

zmluvných strán 

5.1 Diagnostické a liečebné výkony v chirurgických odboroch: 

5.1.1 Klinika detskej chirurgie SZU DFNsP a chirurgické pracoviská DFNsP 

(kliniky, ambulancie, špecializované pracoviská) zabezpečujú ambulantnú 

a ústavnú chirurgickú starostlivosť o pediatrických pacientov v rozsahu 

tejto Zmluvy. 

5.1.2 Pri potrebe ústavnej špecializovanej chirurgickej starostlivosti môžu 

pracoviská DFNsP a FNsP FDR požiadať o konziliárne posúdenie zdravotného 

stavu pacienta s odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického 

postupu. 

5.1.3 Chirurgické tímy uvedených pracovísk na požiadanie môžu poskytovať 

operačné výkony. 

5.1.4 V čase čerpania dovolenky, pracovnej neschopnosti alebo z iných dôvodov 

dlhodobej neprítomnosti primára alebo iných lekárov na pracovisku, štatutárni 

zástupcovia zmluvných strán môžu zabezpečiť prevádzku pracoviska 

na základe písomnej dohody o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon 

práce druhej zmluvnej strane.  

5.1.5 Ambulantnú starostlivosť v ostatných chirurgických odboroch (napr. ORL, 

traumatológia, očná chirurgia, plastická chirurgia, neurochirurgia apod.) 

vykonávajú prioritne odborné ambulancie v DFNsP alebo v prípade, ak DFNsP 

nie je schopná zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť, tak v prípade 

dostatočných kapacít vo FNsP FDR. Zabezpečujú diagnostiku, terapiu, 

dispenzarizáciu, indikujú potrebu hospitalizácie detských pacientov v rozsahu 

odbornosti príslušnej odbornej ambulancie. 

5.1.6 Počas ústavnej starostlivosti u pediatrických pacientov z ostatných 

chirurgických odborov, primári alebo iní lekári odborných oddelení oboch 
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účastníkov môžu požiadať o konziliárne posúdenie zdravotného stavu pacienta 

s písomným odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu. 

5.1.7 Operačné výkony u detských pacientov uskutočňujú v indikovaných prípadoch 

lekári DFNsP alebo v prípade, že DFNsP nie je schopná operačné výkony 

zabezpečiť u ostatných chirurgických odborov FNsP FDR, prípadne 

kombinované tímy operatérov oboch účastníkov zmluvy. 

5.1.8 Predtransplantačnú prípravu detského pacienta a darcu zabezpečí DFNsP. 

Vlastný operačný výkon – transplantáciu orgánu, vykoná buď chirurgický tím 

zložený výlučne zo zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR alebo 

tzv. zmiešaný chirurgický tím zložený zo zdravotníckych pracovníkov FNsP 

FDR a zdravotníckych pracovníkov DFNsP. Pooperačnú a ďalšiu starostlivosť 

zabezpečí DFNsP. 

5.2 Diagnostické a liečebné výkony v ostatných odboroch:  

5.2.1 Intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o detských pacientov zabezpečuje 

klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v DFNsP. 

Potrebnú pooperačnú kontrolu vo vzťahu k výkonu zabezpečuje poverený lekár 

operačného tímu. 

5.2.2 V prípade infekčných ochorení zabezpečuje ústavnú starostlivosť pacientom 

všetkých vekových skupín oddelenie infektológie FNsP FDR. 

5.2.3 DFNsP v prípade potreby u detského pacienta s podozrením na vysoko 

nebezpečné nákazy poskytne aj potrebné, podľa disponibilných kapacít 

dostupné, prístrojové vybavenie. Taktiež DFNsP poskytne neodkladne 

konziliárnu službu u takéhoto pacienta. 

5.2.4 Ambulantnú starostlivosť ostatných odborov vykonávajú odborné ambulancie 

DFNsP alebo v prípade, ak DFNsP nie je schopná zabezpečiť adekvátnu 

ambulantnú zdravotnú starostlivosť, tak v prípade dostatočných kapacít FNsP 

FDR. Zabezpečujú diagnostiku, terapiu, dispenzarizáciu, indikujú potrebu 

hospitalizácie detských pacientov v rozsahu odbornosti príslušnej odbornej 

ambulancie. 

5.2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom v závislosti od dostupných 

personálnych kapacít poskytovať v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy 

zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosť pre druhého zamestnávateľa 

na základe písomných dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru (§ 223 a nasl. Zákonníka práce), v rozsahu dohodnutom s prednostami 

kliník, a to výlučne v čase, keď nevykonávajú prácu u svojho primárneho 

zamestnávateľa. Činnosti vykonávané v pracovnom čase budú hradené 

v zmysle článku VI tejto zmluvy. 

5.2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že budú navzájom spolupracovať a poskytovať 

si súčinnosť počas medzinemocničných pozemných transportov kriticky 

chorých a nezrelých novorodencov (ďalej len „novorodencov“) 

z Banskobystrického kraja, u ktorých je indikovaný prevoz inkubátorom, 

v zmysle platných právnych predpisov v rámci Slovenskej republiky. 

Novorodenec je na účely tejto zmluvy špecifikovaný ako dieťa do veku 

44. postkoncepčného týždňa, ktorý je od narodenia nepretržite hospitalizovaný 

na novorodeneckom pracovisku, ak je u neho indikovaný prevoz v inkubátore 

komplexným transportným neonatologickým systémom. Ostatní pacienti 

sú považovaní za pediatrických. 
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5.2.7 Obe zmluvné strany sú povinné mať zabezpečený transportný tím odborne 

spôsobilých a plne kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, v zložení 

lekár a zdravotná sestra v súlade s odborným usmernením MZ SR č. 03334-

OZS-2015 zo dňa 11.02.2016, o preprave dieťaťa transportným inkubátorom 

a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne 

ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej 

starostlivosti. 

5.2.8 Transport novorodencov bude realizovaný nasledovne: 

5.2.8.1 V pracovných dňoch bude transportný tím FNsP FDR realizovať 

transport novorodencov v čase odchodu na transport od 06.00 hod 

do 14.00 hod a transportný tím DFNsP bude realizovať transport 

novorodencov v čase odchodu na transport od 14.00 hod. 

do 06.00 hod. 

5.2.8.2 Počas dní pracovného voľna a štátnych sviatkov bude transport 

novorodencov realizovať DFNsP a to od 6.00 hod do 6.00 hod, t. j. 

24 hodín. 

5.2.9 Pri požiadavke na transportný tím DFNsP si službukonajúci lekár II. KPAIM 

SZU vyhradzuje právo rozhodnúť, kedy a akou formou bude transport 

realizovaný. V prípade nemožnosti plnenia povinností zo strany DFNsP, 

z titulu už prebiehajúceho iného transportu, si tieto povinnosti plní transportný 

tím FNsP FDR. DFNsP je povinná túto skutočnosť oznámiť FNsP FDR ústne 

ako aj písomne na email: jnikolinyova@nspbb.sk s uvedením dôvodov, 

pre ktoré nie je možné transport realizovať. 

5.2.10 Transportný tím musí byť zabezpečený zmluvnými stranami po nevyhnutnú 

dobu prevozu novorodenca, ktorá predstavuje čas od prípravy na prevoz, 

čas dopravy potrebný v MIJ na prevzatie novorodenca, čas jeho ošetrenia 

a dovoz na príslušné pracovisko až po dovoz zamestnancov príslušného 

zdravotníckeho zariadenia. 

5.2.11 Transportný tím, ktorý zabezpečuje transport je povinný správne a riadne 

vyhotovovať zdravotnú dokumentáciu – Záznam o zhodnotení zdravotného 

stavu osoby po každom uskutočnenom transporte novorodenca a to v troch 

vyhotoveniach rovnopisoch, pričom originál odovzdá po výjazde príslušnému 

zamestnancovi záchrannej zdravotnej služby vo vozidle, druhý rovnopis 

odovzdá s novorodencom na cieľovom pracovisku a tretí si ponechá príslušná 

zmluvná strana. 

5.2.12 Zber krvotvorných kmeňových buniek zabezpečuje lekár FNsP FDR 

v súčinnosti s lekárom DFNsP BB na pracovisku KPOH v DFNsP BB. 

5.2.13 DFNsP BB zabezpečí podľa možností na požiadanie FNsP FDR prácu 

anestéziológa pre potreby pacientov neonatologickej kliniky SZU FNsP FDR. 

5.3 Ostatné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: 

5.3.1 Prenájom operačných sál sa organizačne zabezpečuje podľa platných 

interných postupov používaných na oddelení centrálnych operačných sál FNsP 

FDR pri tvorbe plánovaného operačného programu, a pri zabezpečení 

neodkladných výkonov. 

5.3.2 FNsP FDR sa zaväzuje poskytnúť DFNsP podľa jej potrieb služby krvnej 

banky FNsP FDR. 
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5.3.3 FNsP FDR sa zaväzuje poskytnúť pre DFNsP v závislosti od personálnych 

kapacít služby sanitárov pre odvoz exitov neodkladne po nahlásení – 

so zabezpečením prevádzky aj mimo pracovného času. 

5.3.4 FNsP FDR sa zaväzuje zabezpečiť pre DFNsP aseptické rozpĺňanie 

parenterálnych liečiv a poskytovanie lekárenských služieb pri príprave 

parenterálnych liečiv prostredníctvom nemocničnej lekárne FNsP FDR. 

5.3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poruchy zdravotníckej techniky 

si vzájomne vypožičajú zdravotnícku techniku v prevádzkyschopnom stave 

na obdobie, ktoré je nevyhnutné na odstránenie poruchy, a to v súlade s platnou 

legislatívou.  

5.3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že si v prípade akútnej potreby budú vzájomne 

vypožičiavať lieky, liečivá a špeciálny zdravotnícky materiál, a to v súlade 

s platnou legislatívou. Zmluvná strana, ktorá si vypožičala lieky, liečivá 

a zdravotnícky materiál sa zaväzuje ich bezodkladne vrátiť. 

5.3.7 Poskytovanie výkonov oddelenia centrálnej sterilizácie FNsP FDR: 

5.3.7.1 FNsP FDR sa zaväzuje prostredníctvom Oddelenia centrálnych 

operačných sál a centrálnej sterilizácie zabezpečovať sterilizáciu 

materiálov plynom a parou a sterilizáciu a dekontamináciu postelí, a 

to na základe samostatných objednávok.  

5.3.7.2 Objednávka sterilizácie materiálu a sterilizácie a dekontaminácie 

postelí sa uskutoční na základe písomných objednávok. DFNsP 

v objednávke uvedie čitateľne svoj názov a názov oddelenia, ktoré 

sterilizáciu požaduje, zoznam materiálu predloženého na sterilizáciu, 

dátum vystavenia, objednávku opečiatkuje a podpíše poverený 

zamestnanec DFNsP. 

5.3.7.3 Prepravu postelí a materiálu zabezpečuje DFNsP na vlastné náklady 

(odvoz a dovoz na oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej 

sterilizácie FNsP FDR). 

5.3.7.4 FNsP FDR sa zaväzuje poskytnúť služby uvedené v bode 5.3.7.1 

nasledovne:  

 sterilizáciu parou do 24 hodín od prevzatia; 

 sterilizáciu plazmou a plynom do 48 hodín od prevzatia. 

5.3.7.5 Záruka na sterilizáciu materiálu je poskytovaná v súlade s vyhláškou 

MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia (ak je materiál zabalený v jednom obale, záruka 

je 1 mesiac a ak je zabalený v dvoch obaloch, záruka je 3 mesiace, 

pod podmienkou neporušenia obalu). 

 

Článok VI.  

Úhrada zdravotných výkonov poskytnutých zamestnancami zmluvných strán 

6.1 Platba za konzílium si budú zmluvné strany fakturovať nasledovne: (konzíliá 

poskytované vzájomne) 

6.1.1 Konzílium (konzultácia) mikrobiológa (vrátane antimikróbnej terapie), 

biochemika, hematológa, imunológa, genetika, toxikológa, prípadne iného 

odborného pracovníka SVLZ pri lôžku pacienta vo výške 19,80 Eur, 
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6.1.2 Konzílium poskytnuté odborným lekárom FNsP FDR (alebo DFNsP) 

na základe vyžiadania primára DFNsP (alebo FNsP FDR) alebo ním 

povereného ošetrujúceho lekára vo výške 19,80 Eur, 

6.1.3 Konzílium mimo pracovného času poskytnuté odborným lekárom FNsP FDR 

(alebo DFNsP) na základe vyžiadania primára DFNsP (alebo FNsP FDR) alebo 

ním povereného ošetrujúceho lekára vo výške 26,40 Eur. 

6.2 Úhrada za výkony a služby v prípade, že sa operačný a/alebo diagnostický výkon 

realizuje vo FNsP FDR, si budú zmluvné strany fakturovať nasledovne: 

6.2.1 Lieky, krv a krvné výrobky, zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotný 

materiál a náhrady a iný materiál použitý pri operačnom alebo inom 

terapeutickom výkone (operačný výkon, diagnostický výkon, vyšetrenie, 

transport apod.) vyfakturuje FNsP FDR vo výške obstarávacej ceny tohto 

materiálu (vrátane DPH). 

6.2.2 Cena  práce personálu FNsP FDR, ktorý je k dispozícii počas operačného alebo 

iného výkonu, ktorý nie je možné vykázať zdravotným poisťovniam, 

sú vypočítané ako násobok hodinovej ceny práce lekára (operatéra, asistenta 

operatéra, anestéziológa) a ošetrovateľského personálu (sestry, inštrumentárky) 

a dĺžky operačného výkonu a prípravného času.  

6.2.3 Úhrada za prenájom operačných sál bude fakturovaná v zmysle Prílohy č. 1 

tejto zmluvy. FNsP FDR vyfakturuje reálny čas obsadenia operačnej sály 

podľa anestéziologického záznamu.  

6.2.4 V prípade potreby poskytnúť pacientovi stravu bude cena stravného 

fakturovaná v obstarávacej cene stravy (vrátane DPH). FNsP FDR vyfakturuje 

reálny počet podaných jedál. 

6.2.5 Služby sterilizácie (lôžka na sále / lôžka, dekontaminácia paplóna, vankúša, 

matraca apod.) v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy. FNsP FDR vyfakturuje 

reálny počet a typ sterilizovaného materiálu. 

6.2.6 V prípade, že FNsP FDR vzniknú v súvislosti s poskytnutím operačného 

a/alebo diagnostického výkonu aj iné náklady (napr. dopravné náklady, 

náklady za odber orgánu apod.), FNsP FDR vyfakturuje tieto položky vo výške 

nákladov (vrátane DPH).  

6.2.7 Ak budú pacientovi poskytnuté ambulantné alebo SVaLZ-ové vyšetrenia vo 

FNsP FDR, budú tieto účtované v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy. FNsP FDR 

vyfakturuje reálny počet vykázaných bodov za dané vyšetrenia krát jednotková 

cena bodu. Cena ambulantného výkonu ŠAS nezahŕňa cenu krvi a krvných 

výrobkov použitých pri výkone a cena zobrazovacieho výkonu SVALZ (RTG, 

CT a MR) nezahŕňa cenu materiálu použitého pri výkone. Tento materiál bude 

FNsP FDR fakturovať osobitne vo výške obstarávacej ceny tohto materiálu 

(vrátane DPH). 

 

6.3 Úhrada za výkony a služby v prípade, že sa operačný a/alebo diagnostický a/alebo 

terapeutický výkon realizuje v DFNsP, si budú zmluvné strany fakturovať 

nasledovne: 

6.3.1 Cena práce personálu FNsP FDR, ktorý je k dispozícii počas operačného alebo 

iného výkonu, ktorý nie je možné vykázať zdravotným poisťovniam, 

je vypočítaná ako násobok hodinovej ceny práce lekára (operatéra, asistenta 
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operatéra, anestéziológa) a ošetrovateľského personálu (sestry, inštrumentárky, 

pôrodné asistentky) a dĺžky operačného výkonu a prípravného času.  

6.3.2 V prípade, že FNsP FDR vzniknú v súvislosti s poskytnutím operačného 

a/alebo diagnostického výkonu aj iné náklady (napr. lieky, zdravotnícke 

pomôcky, iný materiál, dopravné náklady, náklady za odber orgánu a pod.), 

FNsP FDR vyfakturuje tieto položky vo výške nákladov (vrátane DPH).  

6.3.3 Ak budú pacientovi poskytnuté ambulantné alebo SVaLZové vyšetrenia v 

DFNsP, ktoré nie je možné vykázať do zdravotných poisťovní (samoplatitelia), 

budú tieto účtované v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy. DFNsP  vyfakturuje 

reálny počet vykázaných bodov za dané vyšetrenia krát jednotková cena bodu. 

6.4 Úhrada za prenájom operačných sál  DFNsP pre FNsP FDR bude fakturovaná 

v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy (t.j. recipročne). DFNsP vyfakturuje reálny čas 

obsadenia operačnej sály podľa anestéziologického záznamu. 

6.5 Úhrada za výkony počas anestézie alebo iného výkonu na neonatologickej klinike SZU 

FNsP FDR je vo výške hodinovej ceny práce lekára (anestéziológa) a dĺžky výkonu 

a prípravného času. 

6.6 Úhrada za výkony služieb sanitárov urgentného príjmu (transport transfúznych 

prípravkov) a manipulačný poplatok pri exite (transport tiel na oddelenie patologickej 

anatómie) je účtovaný v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

6.7 DFNsP uhradí cenu za poskytnuté vyšetrenia v krvnej banke vo FNsP FDR v zmysle 

Prílohy č. 3 tejto zmluvy.  

6.8 DFNsP uhradí obstarávacie náklady parenterálnych liekov a náklady spojené 

s ich aseptickým rozpĺňaním (taxa laborum) v nemocničnej lekárni FNsP FDR vo 

výške 9,59 EUR za výkon.  

6.9 Zmluvné strany si vzájomne uhradia náklady spojené s prevádzkou vypožičanej 

zdravotníckej techniky vo výške odpisov zdravotníckej techniky prepočítaných 

na obdobie výpožičky. V prípade, že je zdravotnícka technika účtovne odpísaná, použije 

sa na výpočet výške odpisov uplatňovaná posledný rok odpisovania. V prípade 

poškodenia zdravotníckej techniky počas výpožičky sa zaväzujú uhradiť náklady na 

opravu zdravotníckej techniky v plnej výške. V prípade, ak bude vrátená zdravotnícka 

technika nefunkčná, zmluvná strana sa zaväzuje uhradiť druhej zmluvnej strane jej 

zostatkovú hodnotu. 

6.10 FNsP FDR uhradí cenu za transport vykonaný transportným tímom DFNsP podľa tejto 

zmluvy vo výške 500,00 EUR za jeden transport. Úhrada liekov a medicinálnych 

plynov prebehne nasledovne: 

6.10.1 Poskytnuté finančne náročné lieky pri transporte pacientov FNsP FDR budú 

uhrádzané na základe faktúry takto: 

6.10.1.1 účinná látka: Albumín ľudský, ATC B05AA01 albumín bude 

uhradený v plnej výške 

6.10.1.2 účinná látka: bravčový pľúcny surfakant, ATC R07AA02 prírodný 

fosfolipid bude uhradený v plnej výške. 

6.10.2 Poskytnuté medicinálne plyny budú účtované a uhrádzané v úhrne za 5 po sebe 

nasledujúcich transportov. 

6.11 Zamestnancovi, ktorý bude na základe písomnej dohody zmluvných strán o dočasnom 

pridelení zamestnanca pre výkon práce u iného zamestnávateľa (užívateľský 

zamestnávateľ) pridelený na výkon práce k druhej zmluvnej strane, počas dočasného 
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pridelenia poskytuje mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady ten zamestnávateľ, ktorý 

zamestnanca dočasne pridelil k druhému zamestnávateľovi – všetky takto vynaložené 

náklady si zmluvné strany vzájomne vyúčtujú a zaplatia. 

6.12 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že ceny za poskytované služby sa môžu 

zmeniť podľa aktuálnych cenových predpisov a interných predpisov FNsP FDR. 

6.13 V prípade zmeny aktuálnych cenových predpisov alebo interných predpisov FNsP FDR 

bude predložený druhej zmluvnej strane návrh na uzatvorenie dodatku. V prípade, 

ak druhá zmluvná strana nebude súhlasiť so zmenou, ktorá vyplýva z aktuálnych 

predpisov, je druhá zmluvná strana oprávnená túto Zmluvu vypovedať v tej časti, ktorej 

sa zmena týka. 

6.14 DFNsP berie na vedomie, že v prípade ak jej FNsP FDR poskytne služby nad rámec 

tejto zmluvy, FNsP FDR bude fakturovať za tieto služby v zmysle v tom čase 

aktuálneho a platného cenníka alebo oproti kalkulácii nákladov, ktoré boli vynaložené 

na poskytnutie služby alebo tovaru. 

 

Článok VII. 

 Platobné podmienky 

7.1 Ceny za poskytnuté služby sa uhrádzajú na základe vystavenej faktúry.  

7.2 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia. Zmluvné strany sa zaväzujú vystaviť 

faktúru 5-teho pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za 

ktorý sa fakturujú poskytnuté služby. 

7.3 Zmluvné strany si vzájomne uhradia dohodnutú odplatu na základe vystavených faktúr, 

ktoré budú doručené druhej zmluvnej strane elektronicky (ďalej len „elektronická 

faktúra“). 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia 

vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronicky vystavenej a doručenej 

faktúre na základe tejto zmluvy. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená a nebude do už 

vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah. 

7.5 Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr 

v zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu 

a čitateľnosť elektronickej faktúry po celú dobu úschovy. 

7.6 DFNsP bude vystavené faktúry zasielať z e-mailovej adresy: .................na emailovú 

adresu FNsP FDR: ...........................  

7.7 FNsP FDR bude vystavené faktúry zasielať z emailovej adresy: ......................... na 

emailovú adresu DFNsP:........................ 

7.8 Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že majú prístup k týmto e-mailovým adresám, ich 

použitie nie je blokované  u žiadnej zo zmluvných strán a že prístup majú iba oprávnení 

zamestnanci.  

7.9 Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú druhej zmluvnej strane v okamihu 

zaslania e-mailovej správy. 

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto Zmluvy považujú za dostatočný na to, 

aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry. 

7.11 Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať 

všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musia byť relevantné 

podklady, na základe ktorých bola vystavená a musí obsahovať aj odvolávku na číslo 

tejto zmluvy. Fakturované položky uvedené vo faktúre sa musia označením a popisom 
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zhodovať s označením a popisom položiek podľa tejto Zmluvy tak, aby ich bolo možné 

vo faktúre jednoznačne identifikovať. 

7.12 Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Kúpna cena sa 

považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.  

7.13 Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá 

náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť 

upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota 

splatnosti faktúry, ktorá je 30 dní,  začína v tomto prípade plynúť až okamihom 

doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu. 

7.3. V prípade, ak bude jedna zmluvná strana v omeškaní so splnením peňažného záväzku 

v zmysle tejto zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená vyúčtovať si úrok 

z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., v spojení s § 1 ods. 1 

a 3 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka, a to vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej 

centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku 

zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania 

platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Uplatnením nároku 

na úroky z omeškania nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody. 

 

Článok VIII. 

Postúpenie a započítanie pohľadávok 

8.1 Akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje niektorá zo zmluvných strán voči druhej 

zmluvnej strane, nie je možné v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu tej zmluvnej strany, ktorá je dlžníkom.  Právny úkon, ktorým budú 

postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa  predchádzajúcej 

vety, bude podľa  § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas dlžníka je zároveň 

platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 

MZ SR (viď Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 

vydaný pod číslom: Z42993-2017-OZZAP). 

8.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že započítanie pohľadávok štátu je možné len 

na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu a to v zmysle § 8 zákona 

č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších zmien a doplnení. 

 

Článok IX. 

Iné dojednania  

9.1 FNsP FDR sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby DFNsP  výkony pracoviska oddelenia 

rádiológie (CT, MR vyšetrenie) a výkony centrálneho laboratórneho komplexu 

(laboratórne vyšetrenia) v rozsahu poskytovanom FNsP FDR. 

9.2 DFNsP sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy vyvíjať maximálne úsilie 

pre zabezpečenie vlastných špecializovaných a vyškolených odborných zdravotníckych 

pracovníkov, a na tieto účely, najmä so zámerom zvýšenia kvalifikácie, zabezpečiť 

školenie svojich zdravotníckych pracovníkov v iných zdravotníckych zariadeniach.  

9.3 DFNsP sa súčasne zaväzuje vyvíjať maximálne úsilie na zariadenie vlastných 

pracovísk, kde bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostické 

a terapeutické výkony.  

9.4 FNsP FDR sa zaväzuje zasielať podklady (operačné protokoly, zoznamy použitého 

špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre jednotlivých pacientov apod.) 
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pre vykázanie požadovaných údajov do zdravotných poisťovní elektronicky 

zabezpečené šifrovaním na adresu: ......................... 

 

Článok X. 

Skončenie zmluvy 

10.1 Táto zmluva zaniká: 

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

10.1.2 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane.  

10.1.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že druhá 

zmluvná strana opakovane porušila pri plnení tejto Zmluvy právne predpisy 

alebo povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto Zmluvy, alebo z dôvodov 

výslovne uvedených v tejto zmluve. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy je pri jej uzatvorení neplatné alebo 

sa stane neplatným po jej uzatvorení, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení 

tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie Zmluvy 

nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali 

v čase jej uzavretia.  

11.2 Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení, 

zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 578/2004 Z.z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako aj ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

11.3 Na doručovanie písomností sa použijú podporne ustanovenia § 105 a nasl. zákona 

č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 

11.4 Podmienky tejto Zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou 

platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo 

vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou 

dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu 

príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

11.5 Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomných a očíslovaných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
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11.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávneného zástupcu poslednej 

zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv SR. 

11.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Zmluvy. 

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Zmluva 

je určitá, zrozumiteľná, zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, že sa touto zmluvou 

pred jej podpísaním dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu 

s ňou súhlasia a ich štatutárni zástupcovia ju na znak súhlasu s jej obsahom 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa ................................. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa ................................. 

  

 

 

 

    ................................................                   .................................................... 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA                    Ing. Juraj Gallo 

   riaditeľka riaditeľ 
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Príloha č. 1 – Cenník poskytovaných služieb FNsP FDR 

 
NS Popis položky Cena 

2xxxxx Cena za jeden bod za ambulantné (ŠAS) výkony 0,050 Eur 

5024xx, 5031xx, 

5034xx 
Cena za jeden bod za laboratórne výkony 0,020 Eur 

5023xx Cena za jeden bod za rádiologické (zobrazovacie) výkony* 0,020 Eur 

518501 Cena za prenájom operačnej sály / 1 hod.* 132,00 Eur 

091202 Manipulačný poplatok pri exite 14,40 Eur 

 

* Poznámka: Cena za jeden bod za rádiologické (zobrazovacie) výkony (RTG, CT a MR) 

nezahŕňa cenu materiálu použitého pri výkone. V cene operačnej hodiny nie je zahrnutá 

spotreba liekov a zdravotného materiálu a tiež nie sú zahrnuté osobné náklady. 
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Príloha č. 2 – Cenník sterilizačných výkonov FNsP FDR 
 

Druh materiálu a služby Kód 

výkonu 

Veľkosť 

obalu 

Cena 

obalu  

Jednotkov

á cena 

vrátane 

obalu  

Operačná bielizeň 8008 A 0,04 € 1,24 € 

8010 B 0,08 € 2,68 € 

8011 K 0,16 € 6,26 € 

8012 C 0,33 € 7,53 € 

8014 60x60 0,13 € 8,13 € 

8015 90x90 0,26 € 14,46 € 

8016 120x120 0,44 € 20,64 € 

Obväzový materiál 8001 A 0,04 € 1,14 € 

8003 B 0,08 € 3,58 € 

8005 K 0,16 € 5,26 € 

8007 C 0,33 € 7,53 € 

Iný zdravotný materiál 8021 A 0,04 € 3,34 € 

8023 B 0,08 € 5,98 € 

8024 C 0,33 € 8,63 € 

8025 K 0,16 € 5,26 € 

8026 60x60 0,13 € 14,53 € 

8027 90x90 0,26 € 22,56 € 

8028 120x120 0,44 € 22,84 € 

Sterilizácia PLYNOM – ethylénoxid – EO 8029 A 0,03 € 2,93 € 

8030 B 0,06 € 4,06 € 

8031 C 0,48 € 10,58 € 

Plazma – peroxid vodíka 8032 A 0,20 € 2,60 € 

8033 B 1,48 € 8,28 € 

8034 B 0,76 € 11,26 € 

8035 K 1,19 € 19,49 € 

8036 K 1,42 € 23,42 € 

8037 C 1,71 € 40,21 € 

8038 C 2,21 € 162,41 € 

Dekontaminácia prístrojov 8039     26,70 € 

a) malé vrecko A a B 8039/1   0,03 € 2,73 € 

b) veľké vrecko C a K 8039/2   0,06 € 2,86 € 

Lôžko 8040     27,60 € 

Dekontaminácia paplóna 8040/1     4,20 € 

Dekontaminácia vankúša 8040/2     4,20 € 

Dekontaminácia matraca 8040/3     5,40 € 

Dekontaminácia kostry postele 8040/4     3,50 € 

Obliečky (2 vankúše, 1 paplón, 1 plachta, 1 

poťah)  

8040/5     10,60 € 

Príloha č. 3 – Cenník za laboratórne vyšetrenia poskytnuté Krvnou bankou FNsP FDR 
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Cena za vyšetrenia je vypočítaná podľa nižšie uvedenej tabuľky a závisí od počtu vyšetrení za 

príslušný kalendárny štvrťrok. Po ukončení kalendárneho štvrťroka vystaví referent RFÚ 

odberateľovi faktúru na základe podkladov získaných od CLK. 

 
NS Počet vyšetrení  

za kalendárny štvrťrok 

Paušálny poplatok za kalendárny 

štvrťrok 

521302 od 1 do 5 vyšetrení 325,00 € 

521302 od 6 do 10 vyšetrení 650,00 € 

521302 od 11 do 25 vyšetrení 1 300,00 € 

521302 od 26 do 50 vyšetrení 1 950,00 € 

521302 od 51 do 85 vyšetrení 2 405,00 € 

521302 od 85 do 100 vyšetrení 2 730,00 € 

521302 od 101 do 250 vyšetrení 4 160,00 € 

521302 od 251 do 500 vyšetrení 4 810,00 € 

521302 od 501 do 1 000 vyšetrení 5 525,00 € 

521302 od 1 001 do 2 000 vyšetrení 5 850,00 € 

521302 od 2 001 do 3 000 vyšetrení 6 500,00 € 

521302 od 3 001 do 5 000 vyšetrení 6 825,00 € 

521302 nad 5 001 vyšetrení 7 150,00 € 

 

 


