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Zmluva 
 

o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len 

ako „zmluva“) uzatvorená podľa § 75 ods. 6 zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 363/2011 

Z.z.“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 
 

I.    

   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Sídlo:   Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   165 565 

Štatutárny orgán: Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka 

 
(ďalej len ako „Ministerstvo“) 

 

a 

 

II. 

 

Obchodné meno: CardioFocus, Inc. 

Sídlo: 500 Nickerson Road, Suite 500-200, Marlborough, MA 017 52, USA 

Štatutárny orgán: Omari V. Bouknight  

 
(ďalej len ako „Používateľ“ ) 

 
zastúpený: 

 

Obchodné meno: Operatíva medicínska spoločnosť, s.r.o. 

Sídlo: Donská 61, 841 06 Bratislava 

IČO: 35 757 329 

Štatutárny orgán: Ing. Silvia Augustinová 

 
(ďalej len ako „Zástupca“ ) 

 
 

 

 

Používateľ spoločne s Ministerstvom (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzatvorení tejto 

zmluvy: 

 

Článok II 

Základné ustanovenia 
 

1. Ministerstvo zriadilo a prevádzkuje na účely kategorizácie liekov, kategorizácie zdravotníckych 

pomôcok, kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov, kategorizácie dietetických potravín a 

úradného určenia cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov, elektronický 

portál ministerstva na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len ako „elektronický portál 

Kategorizácia“), ktorý je prístupný na webovom sídle ministerstva. 

 

2. Používateľ môže za podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované touto zmluvou, bezodplatne využívať 

elektronický portál Kategorizácia na doručovanie žiadostí a iných podaní (ďalej len ako „podanie“) 

Ministerstvu podľa § 75 ods. 1 zákona. Ak elektronický portál Kategorizácia poskytuje aj iné 
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doplňujúce služby, Používateľ môže tieto služby využívať bezodplatne za podmienok bližšie 

špecifikovaných touto zmluvou. 

 

 

Článok  III 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri používaní služieb elektronického 

portálu Kategorizácia, úprava spôsobu vzájomnej elektronickej komunikácie, náležitostí elektronického 

doručovania, spôsobu overovania podania urobeného elektronickým portálom Kategorizácia a spôsob 

preukazovania doručenia takéhoto podania. 

 

 

Článok IV 

Zmluvné podmienky 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie 

a používanie služieb elektronického portálu Kategorizácia (ďalej len ako „Všeobecné zmluvné 

podmienky“) zverejnené na webovom sídle Ministerstva, s ktorými sa Používateľ oboznámil 

a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ministerstvo je oprávnené zmeniť alebo doplniť Všeobecné zmluvné 

podmienky. Zmenené alebo doplnené Všeobecné zmluvné podmienky Ministerstvo zverejní na svojom 

webovom sídle, pričom účinnosť nadobudnú najskôr dňom ich zverejnenia. 

 

2. Používateľ sa zaväzuje využívať služby elektronického portálu Kategorizácia v súlade s touto zmluvou 

a Všeobecnými zmluvnými podmienkami. 

 

3. Doručovanie podaní Ministerstvu prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia je podmienené 

získaním prístupového a podpisového certifikátu, ktorý poskytuje Ministerstvo (ďalej len ako 

„certifikát“) fyzickej osobe oprávnenej samostatne konať v mene Používateľa (ďalej len ako „držiteľ 

certifikátu“). Certifikát poskytuje Ministerstvo na základe žiadosti Používateľa, v ktorej Používateľ 

určí fyzickú osobu, ktorá sa má stať držiteľom certifikátu a ktorá je v čase podania žiadosti oprávnená 

samostatne konať v mene Používateľa. 

 

4. Používateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Ministerstvo o akýchkoľvek zmenách osôb 

oprávnených konať v mene Používateľa a zmenách v rozsahu alebo účinnosti plnomocenstiev 

udelených týmto osobám. 

 

5. Ministerstvo nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú použitím certifikátu 

neoprávnenými osobami, a to ani v prípade, ak podanie prostredníctvom elektronického portálu 

Kategorizácia vykoná držiteľ certifikátu, ktorý v čase podania už nie je oprávnený samostatne konať 

v mene Používateľa. 

 

6. Doručenie podania vykonaného prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia sa preukazuje 

jeho okamžitým zverejnením vo verejnej zóne elektronického portálu Kategorizácia. 

 

7. Ministerstvo poskytne Používateľovi najviac 

 

a) dva certifikáty na účel doručovania podaní vo veciach kategorizácie liekov a úradného určenia cien 

liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov,  

b) dva certifikáty na účel doručovania podaní vo veciach kategorizácie zdravotníckych pomôcok a 

kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov a  

c) dva certifikáty na účel doručovania podaní vo veciach kategorizácie dietetických potravín. 
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Článok V 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Zmluvu je možné vypovedať len písomne. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

3. Zmluva zaniká smrťou Používateľa, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo jeho zánikom bez právneho 

nástupcu. 

 

4. Zmluvné strany sa budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

 

5. Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Ministerstvo obdrží dva rovnopisy a 

Používateľ obdrží jeden rovnopis. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 

 

 

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

          

  za Používateľa                                     za Ministerstvo 

                                                                                                      Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. 


