
Dodatok Č. 1 k Poistnej zmluve Č. 1199000233

uzatvorenej v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho

zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Poistník
Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len .pcistnik")

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

36126624

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Štátna pokladnica

SK51 81800000007000504489

Poistený Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO: 17 335 795

a
Poisťovateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

Obchodný register:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len .poist'ovatel")

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Martin Zummer, riaditeľ pobočky pre externý obchod,
na základe splnomocnenia
Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 3345/B
31 595545
2021097089
SLSP, a.s.

SK28 0900 0000 0001 78195386

(ďalej poistník za poisteného a poisťovateľ spoločne ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako

"zmluvná strana".)

uzatvárajú tento
Dodatok Č. 1 k Poistnej zmluve Č. 1199000233

(ďalej len ako "Dodatok č.1")

Článok I
Preambula

1. Dňa 31.7.2015 uzavreli Zmluvné strany Poistnú zmluvu Č. 1199000233 (ďalej len "Poistná
zmluva"), predmetom ktorej je poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti poisteným.

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Poistnej zmluvy.
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Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2 článku II Poistnej zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Druh zdravotnej starostlivosti je špecifikovaný v nasledovných rozhodnutiach Trenčianskeho
samosprávneho kraja:

Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 22.12.2015 sp. zn. TSK/2015/06569/zdrav.-
2, v zmysle ktorého ide o všeobecnú nemocnicu s nasledovným zameraním:

1. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť
2. špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
3. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
4. stacionáre
5. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
6. pracovisko urgentného príjmu
7. centrálna sterilizácia
8. oddelenie liečebnej výživy a stravovania
9. ústavná zdravotná starostlivosť - lôžkové oddelenie
10. ústavná pohotovostná služba

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po dni
jeho zverejnenia na webstránke poistníka.

2. Dodatok Č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží 2 rovnopisy Dodatku Č.
2, poistený obdrží 1 rovnopis Dodatku Č. 1 a poisťovatel' obdrží 1 rovnopis Dodatku Č. 1.

3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tohto Dodatku Č. 1 stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo
neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Poistnej zmluvy, alebo tohto
Dodatku Č. 1. Zmluvné strany sú v uvedenom prípade povinné bez zbytočného odkladu začať
rokovania o nahradení neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Poistnej zmluvy neupravené týmto
Dodatkom Č. 1 zostávajú nezmenené.

5. Neoddelitel'nou prílohou tohto Dodatku Č. 1 k Poistnej zmluve je príloha:
Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 22.12.2015 sp. zn.

TSK/2015/06569/zdrav.- 2

V Trenčíne dňa: ?..~ ~~.N. v .11t(!!..fJ.(!... ... dňa: //lt~.!.:t/!.(~....
KOMU~Ál~A~

......:..........._ -1/· '::::;::~::::O:'HHHHH/.:!.
• •• / j Vienna Insurance Group

Ing. Jarosla Baška '-- __ I $tefánikova 17, 811 OS Bratislava Martin Zummer
predseda Trenčianskeho samo spra ne~ / IlO: 31 595 545, IIDPH: i-Mtiľťl?W!p'ffil8čkypre externý obchod,

kraja ----- - na základe splnomocnenia
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TRENClANSKY SAMOSPRA VNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O1 Trenčín

Císlo spisu: TSK/2015/06569/zdrav.- 2 Trenčín, 22. decembra 2015_._--,--_._---_.~--_.j
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Trenčiansky samos~{~~a~~.o sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podl'a
ust. § II ods. 2 písm. g)'%%.~~1! ust. § 17 ods. l zákona číslo 578/2004 Z. z. o
poskytovatel'och zdravotne~L1ľvosti: zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a'o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti") a v súlade s
ust. § 46 a § 47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v
konani o povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny jeho
odborného zamerania, po preskúmaní potrebných podkladov, rozhodol

takto:

Žiadosti organizácie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Nemocničná 2,
972 01 Bojnice, identifikačné číslo organizácie: 17335 795, zastúpenej štatutárnym
zástupcom - Mgr. Ivanom Gašparovičom, poverený riadením nemocnice, trvale bytom
Sadová 11, 972 51 Handlová, (ďalej len "žiadatel''') o zmenu povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia sa podľa ust. § 17 ods. 1 v spojeni s ust. § 12 a § 13 zákona
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vy h o v uje a žiadateľovi sa podľa ust. §
7 ods. 4 písm. a) bod l; zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti p o vol' uje
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

všeobecnú nemocnicu
identifikdtor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0065

v rozsahu činnosti určenom v prílohe tohto rozhodnutia.

Miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia sú:

1) Nemocničná 2, 97201 Bojnice

2) Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza

3) Nábrežná 5, 97101 Prievidza

4) SNP 397, 97213 Nitrianske Pravno.



Odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia:

1. Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivost':

• ambulancia všeobecného lekára pre dospelých l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0007

• ambulancia všeobecného lekára pre dospelých II.
identiflkátor zdravotnickeho zariadenia: 63-1733579 5-A0057

• ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast l.
identiflkátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-AOOOl

• ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0064

2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost' :

• algeziologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0053

• ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0031

• angiologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0047

• chirurgické ambulancia l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0052

• chirurgická ambulancia II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0033

• ambulancia úrazovej chirurgie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0034

• ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
identifikdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0046



• dermatevenerologícká ambulancia l.
ldentiflkútor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0028

• dermatovenerologická ambulancia II.
identiflkátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0060

• ambulancia klinickej psychológie
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0036

• ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0025

• ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0078

• gastroenterologická ambulancia
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0048

• geriatrická ambulancia
identiflkdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0050

• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0035

• gynekologicke-pôrodnícka ambulancia D.
identifikátor zdravotnlckeho zariadenia: 63-17335795-A0072

• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III.
identiflkútor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0073

• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0074

• hematologická a transfúziologická ambulancia l.
identifikútor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0026

• hematologická a transfúziologická ambulancia II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0077

• infektologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0044

• kardiologická ambulancia
identlfikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0049
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• neurologická ambulancia l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0069

• neurologická ambulancia II.
identiftkdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0070

• neurologická ambulancia ID.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0055

• ambulancia klinickej onkológie
identlfikáun: zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0029

• otorinolaryngolngícká ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0067

• oftalmologická ambulancia l.
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0027

• oftalmologická ambulancia II.
identlflkátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0076

• oftalmologická ambulancia DI.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0079

• ortopedická ambulancia l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0054

• ortopedická ambulancia II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0071

• pediatrická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0041

• ambulancia pediatrickej neurológie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0040

• ambulancia pediatrickej kardiológie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0039

• ambulancia pediatrickej nefrológie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0038

• ambulancia pracovného lekárstva
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0061

• psychiatrická ambulancia 1.
identifikdtor zdravotnickeho zariaden ia: 63-1733579 S-A0043



• psychiatrická ambulancia II. - medicína drogových závislostí
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A001 O

• pneumologicko -ftizeologická ambulancia l.
identifikčtor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0032

• pneumologicko -ftizeologická ambulancia II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia; 63-17335795-A0075

• ambulancia vnútorného lekárstva l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0056

• ambulancia vnútorného lekárstva II.
identifikdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0081

• urologická ambulancia l. - onkológia v urológii
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-AOOll

• urologická ambulancia II.
identitikator zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0030

3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v špecialízačných odboroch:

• gynekológia a pôrodníctvo
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0023

• otorinolaryngológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-1733579545-A0005;

• urológia
identifikdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-1733579545-A0003

• chirurgia
iäentiflkátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0022

• úrazová chirurgia
idenťifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0002

• oftalmológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0024

• ortopédia
identiflkátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0004



4. Stacionáre
v špecíalízačných odboroch:

• psychiatria
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0021

• algeziológia
identifikútor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A 0020

• medicína drogových závislostí
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0019

• neurológia
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0080

5. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v špecializačných odboroch:

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
identifikdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-1 7335795-A0059

• klinická biochémia I.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0058

• klinická biochémia II.
ldentifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0017

• rádiológia.
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-17335795-A0063

• klinická imunológia a alergológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0012

• funkčná diagnostika
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0013

• hematológia a transfúziológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0014

• patologická anatómia
identifikátor zdravotn/ekeho zariadenia: 63-1 7335795-A0015

• klinická mikrobiológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-17335795-A0066
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6. Pracovisko urgentného príjmu

7. Centrálna sterilizácia

8. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

9. Ústavná zdravotná starostlivost' - lôžkové oddelenia
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• geriatria
• pneumológia a ftizeológia
• neurológia
• psychiatria
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• chirurgia
• úrazová chirurgia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• ortopédia
• urológia
• otorinolaryngológia
• oftalmológia
• dermatovenerológia
• oddelenie dlhodobo chorých
• neonatológia

10. Ústavná pohotovostná služba
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• chirurgia
• úrazová chirurgia
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• psychiatria
• neurológia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• otorinolaryngológia
• oftalmológia
• pneumológia a ftizeológia
• urológia



Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategórii lekár je :

MUDr. Ladislav Gerlich, MPH
narod. 15. 12. 1955, štátne občianstvo Slovenská republika;

registračné číslo: 3974
Slovenská lekárska komora;

trvale bytom: Rázusa 46/3, 971 01 Prievidza;
v zdravotníckom povolaní lekár

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo a geriatria.

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategórii sestra je:

PhDr. Iveta Pastieriková
narod. 26. 1. 1963, štátne občianstvo Slovenská republika;

registračné číslo: 15945
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek;
trvale bytom: Stará cesta 549, 972 17 Kanianka;

v zdravotníckom povolaní sestra
v študijnom odbore ošetrovateľstvo

špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivost'.

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategórii pôrodná asistentka je :

. Mária Hlin k o v á
narod. 10.10. 1961, štátne občianstvo Slovenská republika;

registračné číslo: 0280
Slovenská komora sestier apôrodných asistentiek;

trvale bytom: M. R. Štefánika 130/30, 971 01 Prievidza;
v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

v študijnom odbore pôrodná asistencia
v špecializačnom odbore: intenzívna starostlivost' v gynekológiia pôrodníctve.

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto rozhodnutia
začína dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia.



Žiadateľoví sa súčasne zrušuje povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice,
vydané Trenčianskym samosprávnym krajom, rozhodnutím zo dňa 21. júla 2014, číslo:
TSK/2014/05124fzdrav.- 2, ktorého súčasťou je príloha, kde bol určený rozsah odborného
zamerania zdravotníckeho zariadenia.

Držiteľ povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a predpismi vydanými na jeho vykonávanie ako
iza podmienok stanovených v prílohe, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

Odôvodnenie

Podľa ust. § II ods. 2 písm. g) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
je vecne príslušným orgánom na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - všeobecnej nemocnice samosprávny kraj.

Žiadate!' písomným podaním, ktoré bolo doručené správnemu orgánu, požiadal o zmenu
povolenia číslo: TSK/2014/05124/zdrav.-2 zo dňa 21. júla 2014 z dôvodu:

• zvýšenia úväzku lekárskeho miesta
angiologickej ambulancii - z: 0,40 LM na: 0,50 LM;
pediatrickej nefrológie - z: 0,80 LM na: 1,00 LM;
oftalmologickej ambuL II- z: 0,90 LM na: 1,00 LM;
ambulancie diabetológie - z: 0,50 LM na: 0,80 LM;

• zrušením:
ambulancie funkčnej diagnostiky; psychiatrickej ambulancie III.( úväzok O,40 LM) ;
ambulancie cievnej chirurgie; ambulancie onkológia v chirurgii; endokrinologickej
ambulancie; ambulancie pediatrickej oftalmológie;

• zriadením
stacionára v špecíalizačnom odbore neurológia a oftalmologickej ambulancie nl.

• zmenou miesta prevádzkovania zdravotníckych zariadení zo Svätoplukovej u1.96,
Prievidza do priestorov nemocnice Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2,
972 01 Bojnice.
Žiadateľ súčasne požiadalo zmenu odborného zástupcu zodpovedného za

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kategórii pôrodná asistentka, kde novým
odborným zástupcom sa stala Mária Hlinková.



Žiadateľ predložil všetky doklady, ktoré sa vzťahujú na požadovanú zmenu a zároveň
konajúcemu správnemu orgánu oznámil, že sa nemenia ostatné skutočnosti, na ktorých
základe mu bolo vydané pôvodné povolenie, čo dokladoval čestným vyhlásením.

Žiadateľ doložil licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní pôrodná
asistentka, ktorú vydala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v číslo: 222/2006
zo dňa 7.9.2006, čím bola splnená podmienka pre vydanie povolenia daná v ust. § 12 ods. 3
písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa ust. § 12 ods. 9 zákona
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom
vzťahu alebo v obdobnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo žiadateľ
dokladoval predložením pracovnej zmluvy.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie nového povolenia doložil všetky doklady, ktoré sa
vzťahujú na požadovanú zmenu a zároveň konajúcemu správnemu orgánu písomne oznámil,
že sa nemenia ostatné skutočnosti, na ktorých základe mu bolo vydané pôvodné povolenie,
čo dokladoval čestným vyhlásením.

Správny orgán preskúmal žiadosť žiadateľa o zmenu povolenia a predložené doklady
a zistil, že žiadateľ splnil všetky podmienky uvedené v druhej časti zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

p o u č e nie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní
od jeho doručenia na Trenčiansky samosprávny kraj (§ 54 ods. 1 a 2 zákona číslo
7111967 Zb.). Odvolacím orgánom je podľa ust. § 24 zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

v

~Ý7
Mgr. Elena ..~ f í k o v á, MPH

vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

Rozhodnutie dostanú:
1. NsP Prievidza so sídlom Bojnice, Nemocničná 2
2. SLK Račianska 42/A, Bratislava
3. RLK Legionárska 28, Trenčín
3. Daňový úrad Prievidza
4. VŠZP, a.s. Partizánska 2315, Prievidza
5. DÔVERA ZP, a.s. Cintorínska 5, Nitra
6. UNION ZP, a.s. Bajkalská 29/ A, 821 08 Bratislava
7. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, Nemocničná 4, 911 O1 Trenčín
8. MZ SR, zdravotná starostlivosť Bratislava
9. Štatistický úrad SR - Krajská správa Trenčín, Pribinova č. 28
10. NCZI Bratislava, Lazaretská 26
ll. Do spisu



Príloha č. 1 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2015/06569Izdrav.- 2 zo dňa 22. decembra 2015

Predmetom činnosti. zdravotníckeho zariadenia je poskytovanie všeobecnej
ambulantnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej' starostlivosti a ústavnej
zdravotnej starostlivosti v nasledovnom rozsahu:

AI Miesto prevádzkovania: Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Centrum sociálnej pomoci

1. Všeobecná ambulantná starostlivost':

• ambulancia v špecializačnom odbore pediatria
ako všeobecný lekár pre deti a dorast v úväzku 0, 20 LM

Bt Miesto prevádzkovania: Nábrežná 5, 971 01 Prievidza

1. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• klinická biochémia II.

CI Miesto prevádzkovania: SNP 397, 97213 Nitrianske Pravno

1. Všeobecná ambulantná starostlivost':

• ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
ako všeobecný lekár pre dospelých

v úväzku 1,00 LM



DI Miesto prevádzkovania: Nemocničná 2, 97201 Bojnice

1. Všeobecná anibulantná starostlivost':

• ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
ako všeobecný lekár pre dospelých v úväzku l, OOLM

• ambulancia v špecializačnom odbore pediatria
ako všeobecný lekár pre deti a dorast v úväzku 1, OOLM

2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost':

• ambulancia vnútorného lekárstva l.
• ambulancia vnútorného lekárstva II.
• neurologická ambulancia I.
• neurologická ambulancia II.
• neurologická ambulancia III.
• ortopedická ambulancia l.
• ortopedícká ambulancia II.
• algeziologická ambulancia
• chirurgická ambulancia l.
• chirurgická ambulancia Il.
• ambulancia úrazovej chirurgie
• pediatrická ambulancia
• ambulancia pediatrickej neurológie
• ambulancia pediatrickej kardiológie
• ambulancia pediatrickej nefrológie
• geriatrická ambulancia
• kardiologická ambulancia
• gastroenterologická ambulancia
• angiologická ambulancia
• ambulancia díabetológle, porúch látkovej

premeny a výživy
• infektologická ambulancia
• psychiatrická ambulancia l.
• psychiatrická ambulancia II.- medicína drog. závislostí
• pneumologicko-ftizeologická ambulancia I.
• pneumologicko -ftizeologická ambulancia II.
• ambulancia klinickej psychológie
• ambulancia ancstéziológie a intenzívnej medicíny
• urologická ambulancia I.
• urologická ambulancia II. - onkolôgia v urolágii
• ambulancia klinickej onkológie
• dermatovenerologická ambulancia l.
• dermatovenerologická ambulancia II.
• gynekologícko-pôrodnícka ambulancia l.

v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,50 LM
vúväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku O20 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,60 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,50 LM
v úväzku 1,00 LM

v úväzku 0,50 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,50 LM

v úväzku 0,80 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,50 LM
v úväzku 0,50 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,50 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM



• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II
• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III.
• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV.
• oftalmologická ambulancia l.
• oftalmologická ambulancia II.
• oftalmologická ambulancia ITL
• ot~rinolaryngologická ambulancia
• hematologická a transfúziologická ambulancia I.
• hematologická a transfúziologická ambulancia II.
• ambulancia fyziatrie, balneológie a

liečebnej rehabilitácie I.
• ambulancia fyziatrie, balneológie a

liečebnej rehabilitácie II.
• ambulancia pracovného lekárstva

v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,70 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,80 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM

v úväzku 1,00 LM

v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,20 LM

3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v špecíalizačných odboroch:

• gynekológia a pôrodníctvo
• chirurgia
• oftalmológia
• otorinolaryngológia
• ortopédia
• urológia
• úrazová chirurgia

4. Stacionáre
v špecializačných odboroch:

• psychiatria
• algeziológia
• medicína drogových závislostí
• neurológia



5. Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v špecializačných odboroch:

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
• klinická imunológia a alergológía
• klinická mikrobiológia
• klinická biochémia
• rádiológia vrátane prevádzkovania CT prístroja
• oddelenie patologickej anatómie
• centrálna sterilizácia
• hcmatológia a transfúziolégia
• funkčná diagnostika
• oddelenie liečebnej výživy a stravovania

6. Pracovisko urgentného príjmu

7. Centrálna sterilizácia

8. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

9. Ústavná zdravotná starostlivosť -lôžkové oddelenia:

• 50 lôžok v špecíalizačnom odbore vnútorné lekárstvo z toho 6 lôžok JIS
• 30 lôžok v špecializačnom odbore geriatria
• 28 lôžok v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
• 41 lôžok v špecializačnom odbore neurológia z toho 5 lôžok JlS
• 54 lôžok v špecializačnom odbore psychiatria
• 38 lôžok v špecializačnom odbore pediatria z toho 4 lôžka JIS
• 15 novorodeneckých postelí
• 50 lôžok v špecializačnom odbore gynekol. a pôrodníctvo z toho 9 lôžok JIS
• 60 lôžok v špecializačnom odbore chirurgia z toho 10 lôžok JIS
• 25 lôžok v špecializačnorn odbore úrazová chirurgia z toho 5 lôžok JIS
• 5 lôžok v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
• 23 lôžok v špecializačnom odbore ortopédia
• 18 lôžok v špecializačnom odbore urológia
• 22 lôžok v špecialízačnom odbore otorinolaryngológia
• 10 lôžok v špecializačnom odbore oftalmológia
• 23 lôžok v špecialízačnom odbore dermatovenerológia
• 25 lôžok oddelenia dlhodobo chorých



10. Ústavná pohotovostná služba
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• chirurgia
• úrazová chirurgia
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• psychiatria
• neurológia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• otorinolaryngológia
• oftalmológia
• pneumológia a ftizeoIógia
• urológia



Príloha Č. 2 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2015/06569/zdrav.- 2 zo dňa 22. decembra 2015

Pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto povolenia
samosprávny kraj určuje tieto podmienky:

1. Držiteľ povolenia je povinný označiť zdravotnícke zariadenie v súlade so zákonom
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania
tohto povolenia.

2. Držiteľ povolenia je povinný zabezpečovať ústavnú pohotovostnú službu.

3. Držiteľ povolenia uzavrie s poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Toto
poistenie musí trvať po celý čas prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

4. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných
poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

5. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené
a potvrdené Trenčianskym samosprávnym krajom; ordinačné je povinný dodržiavať.

6. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných
výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; za prístupné a viditeľné
miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne
alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie
na webovom sídle poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ho má zriadené.

7. Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať zoznam výkonov a služieb, pri ktorých možno
požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho
zmeny samosprávnemu kraju, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.

8. Držiteľ povolenia je povinný informovať pacienta aj o úhrade za služby suvisrace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj o skutočnosti, ktoré osoby sú oslobodené
od úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pacientovi vydať
účtovný doklad o úhrade za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

9. Držiteľ povolenia je povinný oznámiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju do 15 dní
všetky zmeny, ktoré sa dotýkajú údajov obsiahnutých v povolení.

Pri nedodržaní podmienok a povinnosti určených zákonom o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti a právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti ako i ďalších podmienok uvedených v povolení, Trenčiansky samosprávny
kraj bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku zdravotníctva.



REFUGIUM s.r.o. so sídlom Súvoz 739, Trenčín
zastúpená riaditeľkou JUDr. Ivanou Hudecovou

Písomné vyhlásenie

Po oboznámení sa s rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo:
TSK/2015/08342/zdrav.- 2 zo dňa 21. decembra 2015 vo vydania povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia - hospicu, s miestom prevádzkovania: Súvoz 739, Trenčín, súhlasím s
jeho obsahom a v súlade s ust. § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, vzdávam sa ako účastník konania práva na odvolanie.

V Trenčíne dňa .

JUDr. Ivana Hudecová


