
Zmluva o nakladaní B líekml, zdravotnickymi pom6ckami a špeciálnym 
zdravotniekym materiálom Č. 62NSP1000512 

ČI . 1 
Zmluvné strany 

1. Vieobacná zdravotná poisfovňa, a.s. 
so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratíslava, 
Zastúpená Ing. Marcelom Foraiom, MPH, predseda Predstavenstva 
ICO: 35937874 
IC DPH: SI<2022027040 
Zapísaná v Obchodnom regístri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, 
vložka číslo : 3602/B 
Bankové spojenie: ·8180 Státna pokladnica 
Clslo účtu: 7000182387/8160 
(ďalej len "poisťovňa") 

• 
2. Meslská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca 

so síd lom: Bernolákova 4/496. 953 01. Zlaté Moravce 
Zastúpený: Michal Grujbár 
Miesto výkonu činnosti : Bernolákova 4/496. 953 01 , Zlaté Moravce 
Identifikátor poskytovatera: P23145 
ICO: 17336015 
Bankové spojenie: 0900 Slovenská Sporiterňa, a.s. 
Clslo účtu : 000000-0232143908/0900 
(ďalej len "poskytovala") 

uzatvérajú 

v súlade s § 6 ods. 13 plsm. b) zákona Č. 58112004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohrade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení 
neskoršich predpisov (dalej len .zákon Č. 58112004 Z. z."), zákonom Č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonnik v zneni neskoršfch predpisov (dalej len .Obchodný zákonn fk·), zákonom 
Č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnfckych pomôckach a o zmene a doplnenI niektorých 
zákonov, zákonom č. 36312011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotnickych 
pomôcok a dietetických potravin na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR Č . 365/2009 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pom6ckach. ktoré mOže obstaral' zdravotna poisťovňa túto Zmluvu 
o nakladani s liekmi, zdravotn ickymi pomôckami a Špeciálnym zdravotnfckym materiálom 
(dalej len .Zmluva") : 

ti. 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie pravidiel nakladania s liekmi, zdravotn lckymi 
pomôckami a špeciálnym zdravotnlckym materiálom (dalej len .Iieky a ZP"), ktoré 
v súlade s § 6 ods. 13 plsm. b) zákona Č . 58112004 Z. z. obstarala pre poskytovatela 
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h) postupovať účelne a hospodárne podra súčasných poznatkov farmakoterapie. 

ČI.5 
Vykazovanie a úhrada 

1. Posky1ovaler je povinný vykazovaf lieky a ZP v súlade s platným Metodickým 
usmernením Úradu pre dohrad nad zdravotnou starostlivosťou o spracovaní 
a vykazovani zdravotných yYkonov poskytovatefov zdravotnej starostlivosti elektronickou 
fonnou. 

2. Poskytovater sa zaväzuje vykazovať poisťovni tie lieky a ZP, ktoré mu obstarala 
poisťovňa. AI< posky1ovater podé porovnateIný liek s vyšiou úhradou poisťovne. 
poisťovňa mOže v odôvodnených prlpadoch uhradiť posky1ovaterovi aj porovnaterný liek. 
maximálne v~ak do yYäky ceny lieku centrálne obstaraného poisťovňou . Na účely tejto 
Zmluvy sa za porovnaterný liek považuje liek z referenčnej skupiny, v ktorej sú zaradené 
lieky S obsahom rovnakého liečiva a zároveň s rovnakou cestou podania, rovnakou 
liekovou formou, rovnakým množstvom liečiva v jednej dávke, rovnakou verkosťou 
balenia. rovnakým dávkovanim. 

ČI.6 
Kontrola 

1. Poisťovňa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou 
vykonáva kontrolnú činnosť u poskytovatera zameranú na účelnosť. efektlvnest' 
a hospodárnosť vynakladania prostriedkOV verejného zdravotného poistenia, na 
doddiavanie v-äeobecne záväznýCh právnych predpisov a tejto Zmluvy. Zamestnanci 
poisfovne (kontrolné skupina) sú povinnl preukézať sa pri kontrole slutobným 
preukazom a plsomným poverením na výkon kontroly. Kontrolná činnosť sa vykonáva za 
prítomnosti poskytovatera, alebo nim poverenej osoby tak, aby nebola závažne 
naru§ená prevádzka poskytovatera. 

2. Poisfovňa vykonáva kontrolu aj na základe informácii, podkladov, dokumentov, ktoré 
poskytol poskytovater poisťovni a údajov obsiahnutých v informačnom systéme 
poisfovne. 

3. Posky1ovater, alebo osoba nim poverené. je pli výkone kontroly povinný najmä: 
a. umožnif vykonanie kontroly, umožniť vstup do objektov, zariadeni a prevádzok, na 

pozemky a do iných priestorov kontrolovaného poskytovatera ak bezprostredne 
súvisia s predmetom kontroly. poskytnúť súčinnosf a požadované informácie a 
vysvetlenia pri výkone kontroly, 

b. poskytnúf účtovné a iné doklady a dokumenty, vrátane technickych nosičov údajOV, 
ktoré súvisia s nákladmi uhrádzanými z verejného zdravotného poistenia za účelom 
kontroly účelnosti. efektlvnostl a hospodérnosti vynakladania prostriedkov 
z verejného zdravotného poistenia, 

c. vyhotoviť alebo umožniť vyhotovenie výpisu, alebo kópie kontrolovaných 
dokumentov. 

d. predložiť na vytiadanie poiSťovni dokumenty. na základe ktorých posky1ol 
zdravotnú starostlivosť. 

4. Kontrolu u poskytovatera vykonáva kontrolná skupina, ktorá o yYs!edku kontroly 
vypracuje: 

a) "Záznam o kontrole~, ak sa nezistí pOnJ~eníe vAeobecne závazných právnych 
predpisov alebo porušenie podmienok Zmluvy; podpisanim zúnamu 
poskytovaterom a vedúcim kontrolnej skupiny je kontrola uzavretá, 

b) .Protokol o kontroleM, ak sa kontrolou zisti poruAenie všeobecne záväznýCh 
právnych predpisov alebo poruienie podmienok dohodnutých v Zmluve. 

5. Protokol ak!bo záznam o kontrole za~le poisťovňa poskytovaterovi najneskôr do 15 dni 



od ukončenia kontroly. Ukončenie kontroly je vykonanie všetkých úkonov potrebných na 
posúdenie kontrolovaných skutočnosti. 

6. Poskytovatel' má právo podať pfsomné námietky proti opodstatnenosti 
a preukázateľnosti kontrolných zisteni a záverov uvedených v protokole do 15 dní od 
doručenia protokolu. Pokiaľ poskytovater v stanovenej lehote nepodá námietky 
k protokolu o kontrole, kontrola sa považuje za uzavretú dflom nasledujúcim po uplynutí 
lehoty na podanie námietok. 

7. Pokial poskytovatel v stanovenej lehote podá námietky k protokolu o kontrole, zmluvné 
strany prerokuju námietky k protokolu do 30 dni odo d~a ich doru~enia poisťovni. 
Poisťovňa vyhotovi zápisnicu o prerokovani námietok k protokolu, ktorú podpfše vedúci 
kontrolnej skupiny a zodpovedný zástupca poskytovatela. 

8. Kontrola je uzavretá v deň prerokovania protokolu a podplsania zépisnice o prerokovani 
protokolu, resp. doom odmietnutia podpísania zápisnice o prerokovaní protokolu. 

9. Kontrola u poskytovatera sa zameriava hlavne na: 

a. kontrolu zdravotnej dokumentácie poistenca, počet schválených ba~ni, podante lteku 
alebo poskytnutie ZP, vyhodnocovanie efektivity lie~by, dodržiavanie preskripčných a 
indika~ých obmedzeni 

b. zabezpečenie uchovávania liekov a ZP v súlade s požiadavkami správnej lekárenskej 
praxe a zabránenie ich poškodenia alebo zneužitia 

c. kontrolu počtu dodaných balenl liekov resp. počtu dodaných ZP, stavu zásob, 
exspiráciu 

d. kontrolu dodrtiavania podmienok tejto Zmluvy. 

Čl. 7 
Sankcie 

1. Za porušenie zmluvných podmienok maju zmluvné strany právo uplatniť si u drUhej 
zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo výjke 100 Eur za každé poru~nie zmluvných 
podmienok . 

2. Uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodu 1 tohto ~Iánku nie je dotknuté právo 
poškodenej strany na náhradu škody. 

Čl. 8 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o každej zmene súvisiacej 
so zmluvným vzťahom do 7 dní odo dňa, kedy nastala zmena súvisiaca so zmluvným 
vzťahom a zmenu doložiť príslu~nými dokladmi. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť rozpory, ktoré sa týkajú plnenia záväzkov 
a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy dohodou. Výzva na dohodovacie konanie musi byt' 
plsomná. pokiar nedôjde k takejto dohode v lehote do dvoch mesiacov odo d~a 
doručenia výzvy na dohodovacie konanie druhej zmluvnej strane, môže sa ktorákorvek 
zo zmluvných strán domáhať svojich práv súdnou cestou. 

3. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
informáciách akejkorvek povahy, s ktorými sa oboznámia v rámci plnenia tejto Zmluvy a 
zaväzujú sa, že zabezpečia dodržiavanie tohto záväzku svojimI pracovnfkmi príp. 
subdodávatermi. 

ČI.9 
Záverečná ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 



3. Každá zmluvné strana je oprávnené vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedné lehot. je dvojmesačná a začin. plynúf prvým d~om mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručené druhej zmluvnej strane. 

4. K okamžitému skončeniu zmluvného vzťahu dôjde v prlpadoch zruäenia povolenia 
poisťovne na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, zruäenia povolenia na 
prevádzkovanie zdravotniekeho zariadenia alebo zánikom platnosti povolenia 
poskytovatera. 

5. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve možno vykonat' iba po vzájomnej dohode 
zmluvných strán, • to formou plsomných člslovaných dodall<ov. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za 
originál. Každá zo zmluvných strán obdrži jeden rovnopis Zmluvy. 

7. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia vAeobecne záväznými právnymi predpismi. 
B. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečitaii a jej obsahu porozumeli. Zmluvné 

strany uzatvérajú Zmluvu slobodne, vážne a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpisujú. 

9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
od 01 .2.2013. 

V Br.tislave dňa 30.1.2013 

~~~:~~~~:~ ~' 
Všeobecnej Zdravot~~~ ovne, a.s. 

V~ .......... ; .... ; ;;~~~a ................. . 
Pr, r. Rll;dolfa Korca, DrSc. 

B I tft'I. 953 ~ Zlaté Moravce 
/Jď ............................. . 

Mich.1 Grujbár 
riaditer 


