
tislo zmluvy HPl spot s r. o.: LOAI9112013 

Zmluva o poskytovani laboratómych diagnostických analýz 

uzatvorena padra VéeobecnYch podmtenok poskytovania laboratórnych diagn06tickych analjz 
spoločnosti HPL lIPOl. 8 r. o. platnYch od 1. 4. 2012 

medzi zmluvnými stranamI: 

Laboratórium: HPL apoi . • r. o . Banka: 
Sldlo: 
Registrácia: 

ICO: 

Isbij.ská lO, 841 07 Bratislava 
Obchodný register OS Br.ItiGIaVa l, 
odd.: Sro, vl. č. : 11164IB 
35 692 +48 

CI"" útlu, 
Tetefón: 
Fax: 
E-mail: 

+421 269202912, .... 21269202911 
+421 2 69202902 
sekrelaria!@hc!. SIS 

OIC: 2020861656 
IC DPH: nie Je platcom DPH 

a 

poHytowtel': ...... ki nemocnica prof. MUDr. 

Rudol" Korca. DrSc. ZIat6 Moravce 
SldlolTr. pobyt: 8emotM:ova 4 , 953 34 zlaté Monwce 
Adresa zz:. BemoIékova 4, 953 34 ZIa1é Monwce 
Registräcia: ... _ ...•............•........... .............. 

ICO: 
OIC: 

i'i ú . ďi~i~::.; · ••• · •• ······· ··•· 
JOl .... ~ .. ql .. "ť ....... ........ ... . 

Web: 
b stupenle: 

Banka: 
t islo úe2u: 
T~: 

Fb: 
E-mail: 
Web: 
Zastúpenie: 

Člinok1 
PNdmet: zmluvy 

_ .hDI ,sk, 
MUDr. Juraj Hanzen. generálny 
riaditel' 

.. h'lli!~~· J!t ·!lt· tl!'!i:".1.1 

.~~tl/)Jj""§~H···· ·rR· 
fhn&!J!+.(4J .~.,~.~7..: ....... . 

Michal Grujbér 

Predmetom zmluvy je zéyAzotl: l.tX:M atOna usltutoftlovat jn ~efa IabOrat6I'ne diagnostidc.é .anaij'zy 
biologického materiélo padentov poskytovatera (ďa6ej)en ako ..analýzy'") \I odboroch: 
a) klinické mikrobiot6gia 
b) kliflidc.á biochémia 
e) hematológia a transfUziol6gla 
d) klinickt imunológia a alergiológia ' 
za podmienok a \I rozsahu uvedenom v tejto zmluve 110 VteobecnYch podmienkach poakytOvania laboratómych 
diagnostických analjz laboratória (dalej len ako .VPPLDAl azévAz:ok poskytovater. spravo\lllt' sa touto 
zmluvou, VPPLDA a odporučeniami laboratória. 

c-a 
UhrNl! .,..týz 

1. Uhrada analjz sa bude na základe verejMho 2draYOt~ho poistenia uplatflovar voči zdravotnym 
poistO'lniam. \I ktorých &u poisteni pacienti poskytovalera, ak s týmito poisťovňami mé poskytovater 
uzatvorenu zmluvu o ~vani zdravotnej starostlivosti. 

2. Analýxy mimo verejného zdravotného poistenia uhrádza poskytovater alebo priamo jeho pacient, pre ktorého 
sa analýzy vykonávajťl . Na uhradu takYchto analýz: slúti platný cennik laboratórnych diagnostických analýz, 
ktorý je zverejnený internetovej atrénke laboratória na webovej edrese: http: ftw.yw.hQ\.sklooouka-hplJponuKa
'fYf§tr9ni (oennlk pre samopJatoov). 

3. Úhrada anatyz a p&at0bn6 podmienky SU podrobne Apccifikované v čl. 5 VPPLOA. 

1 Nehodiace u pretkrtnúf. , ,2 



tislo zmluvy HPL spol. s r. o.: LDN91/2013 

Čli.nok 3 
Elektronictui spristupnenle výsledkov 

1. Laboratóriwn sa zavazuje, na základe po;fiadavky poskytovateI'a zaslanej na e..mailovú adresu 
sekretariat@hpl.sk, sprIstupňovat' vjsledky analjz elektronicky, a to bud: 
a) ich zasielanim priamo do eleldronickej zdravotnej dokumentácie pacienta alalebo 
b) prostredníctvom portálu El.AB. 

2. Podmienky elektronidcého sprIstupňovania výsledkov sú uvedené v čl . 6 VPPLDA. 

Člinok4 
Z6veretn6 uatJinovenla 

1. Práva a povinnosti zmluvných stran sa pri zabezpečovanI a výkone analýz, ochrane a spracovávaní 
osobnych údajov pacientov, povinnej mlčanlivosti, ochrane dôverných informácii, zodpovednosti za äkodu 
a zániku právneho vzt'ahu založeného touto zmllNOU spravujú ustanoveniami VPPLDA. VPPLDA SU 
zverejnené na internetovej strénke laboratória na webovej adrese: nno:fllNww.hpJ.sklponuka·hplfponuka
vyseirenI. VPPLDA sú I8ktiež dostupné k nahliadnutiu II každej jednej z prevádzok laboratória. 

2. PoskytovateI' podpisom tejto zmluvy zároveň prehlasuje, :le sa oboznámil s VPPWA eIte pred podpfsanim 
tejto zmluvy, že VPPLDA sú mu dostupné a, le s VPPLDA v celom rozsahu bez výhrad sOhlasl. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, dňom jej podplsania oboma zmluvnými stranami. 

4 . Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každY má platnosť originálu a ka!dá zmluvná strana 
dostane jeden rovnopis. 

5. Na základe iniciatlvy ktorejkotvek zmluvnej strany sa v dohodnutom termine uskutočni rokovanie medzi 
zmluvnými stranami, na ktorom sa prerokujú otázky d'al&ej spolupráce. 

6. Doplnenia alebo zmeny tejto zmluvy ~ výnimky z ustanoveni VPPLDA mOlu byť uskutočnené iba po 
vzéjomnaj dohode zmluvných sb'án formou piaomnjch dodatkov ku tejto zmluve. Dodatky sú uzatvorené 
dňom ich podpísania oboma zmluvnyrni stranami. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu a VPPLDA pozorne prečítali, obsahu zmluvy a VPPLDA 
porozumeli a ten predstavuje ich skutOCnú a slobodnú voru zbavenú akéhokofvek. omylu. Svoje prajavy vOle 
obsiahnuté v zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiterné, vyjadrené nie v tiesni a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany n8 znak svojho súhlasu s obsahOm tejto zmluvy 
a s obsahom VPPLDA túto zmluvu podpisaIi. 

za a v mene laboratória 
na základe plnej moci: 

MUD~ Juraj a 

HPL spol. S r.o .1 

" 

generálny riaditef HPL spol. s r. o. 

V .,. •• Iove, dO •... 1.z..~J01J 

za a v mene poekytovateI'a: 

72
'1 .. " :l N TlOC 1,';.] 

F Rudolfa Korca. nrSr:. 
r,,,, c ; ~ !tt C1<;~ ']..\ ll;ll.e- r roravce 

.... ;--; .... . .................... ........ .... ... . . 
aJ-Grujbár 

estské nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. ZJaté Moravce 
V .I1:.!f.ť.~I.'!.q:( dňa . .t[Jf,~~J) 

2,2 


