
Dodatok Č. 3 k Poistnej zmluve Č. 1199000235
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 .poistnik")

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

36126624

Ing. Jaroslav Baška, predseda
Štátna pokladnica
SK51 81800000007000504489

Poistený Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59

907 01 Myjava
IČO: OO 610 721

a
Poisťovateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

Obchodný register:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len .poist'ovatel")

KOMUNÁLNA poist'ovňa, 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. 3 k Poistnej zmluve Č. 1199000235

(ďalej len ako "Dodatok č.3")

Článok I
Preambula

1. Dňa 31.7.2015 uzavreli Zmluvné strany Poistnú zmluvu Č. 1199000235 (ďalej len "Poistná
zmluva"), predmetom ktorej je poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti poisteným.

2. Zmluvné strany sa dohodli na Inasledovných zmenách Poistnej zmluvy.
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Článok II
Predmet Dodatku Č. 3

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:

a) Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 01.12.2015 sp. zn.
TSK/2015/08025/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. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
5. ústavná zdravotná starostlivosť - lôžkové oddelenia
6. ústavná pohotovostná služba
7. centrálna sterilizácia
8. centrálny príjem
9. oddelenie liečebnej výživy a stravovania
10. oddelenie dlhodobo chorých

b) Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 19.10.2015, sp. zn.
TSK/2015/07328/zdrav.- 3, v zmysle ktorého bolo Poistenému povolené poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo verejnej lekárni PRVÁ KOPANlélARSKA LEKÁREN, so sídlom Staromyjavská 59,
907 01 Myjava s oprávnením zásobovať liekmi a zdravotníckymi pomôckami ústavné zdravotné
zariadenie.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok Č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po dni jeho
zverejnenia na webstránke poistníka.

2. Dodatok Č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží 2 rovnopisy Dodatku Č.

3, poistený obdrží 1 rovnopis Dodatku Č. 3 a poisťovatel' obdrží 1 rovnopis Dodatku Č. 3.

3. Pokial' sa niektoré ustanovenie tohto Dodatku Č. 3 stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo
neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Poistnej zmluvy, alebo tohto
Dodatku Č. 3. 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. 3 zostávajú nezmenené.

5. Neoddelitel'nou prílohou tohto Dodatku Č. 3 k Poistnej zmluve je príloha:
Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 01.12.2015 sp. zn.

TSK/2015/08025/zdrav.- 2

~ENNAINSURANCEGROUP

KOM'~~
POISŤO\li~A

KOMUNALNA pcistuvňa. H.

Vienna insurance Group
Štefánikova 17. 811 OS 6rali~i~\lv""""""""""""""""""'"

IČO:31595 545. IL DPH:SK7UZ000074ii ríJlartinZummer

riaditel' pobočky pre externý obchod,
na základe splnomocnenia
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
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\... IrenČ1ansky sam.~Š?r~Wf •..raj so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podľa
ust. § 11 ods. 2 písm~,:t) \~oJF. s ust. § 17 ods, l zákona číslo 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdrav6~.~J ~st+stlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotní~t\te;:~" 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
konaní o povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny jeho
odborného zamerania, po preskúmaní potrebných podkladov, rozhodol

Trenčín, 1. decembra 2015

ozhodnutie

t a k to:

Žiadosti príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom
Staromyjavská 59, 90701 Myjava, identifikačné číslo organizácie: OO610 721, zastúpená
štatutárnym zástupcom - poverený riadením MUDr. Henrichom Gašparíkom, PhD., trvale
bytom 906 23 Rudník 406, (ďalej len "žiadatel")vo veci vydania povolenia na
prevádzkovanie zdravotnickeho zariadenia vy h ov uje a nakoľko žiadateľ splnil
všetky podmienky stanovené v druhej časti zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti p o vol' uje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
starostlivosti

v Š e obe c n Ú n..emo c nic U

identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A0043.

Rozsah činnosti je určený v prílohe tohto rozhodnutia.

Miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia sú:
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá

Budovatel'ská 1, 906 13 Brezová pod Bradlom,



Odborné zamerania je nasledovné:

1. Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť

• ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-AOOOl;

• ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-00610721-A0042;

2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost'

• ambulancia ancstéziológie a intenzívnej' medicíny
identtfikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0022;

• angiologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A 003 7;

• ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
identiflkátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0036;

• dermatovenerologická ambulancia (St. Turá)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0006;

• ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0018;

• ambulancia klinickej imunológie a alergológie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0035,.

• ambulancia klinickej onkológie
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-00610721-A0025;

• ambulancia pediatrickej nefrológie
idemifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0032;

• ambulancia pediatrickej neurológie
identiflkátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0029;

• ambulancia pracovného lekárstva
iäentifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0028;

• ambulancia vnútorného lekárstva l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0002;

• ambulancia vnútorného lekárstva II.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610 721-A0041,.



• ambulancia úrazovej chirurgie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610 72I-A0023;

• chirurgická ambulancia
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-0061 O721-A0024

• endokrinologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610 72I-A0034;

• gastroenterologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0038;

• gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
idemifikdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0026,'

• ambulancia hematológie a transfúziológie
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610 721-AOO17;

• kardiologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0040;

• nefrologická ambulancia
identifikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0033;

• neurologická ambulancia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0030;

• otorinolaryngologická ambulancia L
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610 721-A0020;

• otorinolaryngologická ambulancia II. - foniatria
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0019,.

• otorinolaryngologická ambulancia III. (St. Turá)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0007;

• pediatrická ambulancia
identiflkátor zdravotnlckeho zariadenia: 63-00610721-A0027;

• pneumologicko-ftizeologická ambulancia
identlfikátor zdravotnickeho zariadenia: 63-00610721-A0031;

• reumatologická ambulancia.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A0039;

• urologická ambulancia
ldentifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0021;



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

• gynekológia a pôrodníctvo
identiftkétor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0015;

• chirurgia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0014;

• úrazová chirurgia
• identifikdtor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A0003;

• otorinolaryngológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0016;

• urológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0013;

• ortopédia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A0004;

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

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia l.
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 O721-A 0012;

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabllítácia II. (Brezová pod Bradlom)
ldentifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0005;

• hematológia a transfúziológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610 721-A0008;

• klinická biochémia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 072I-A001 O,.

• klinická mikrobiológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-006I0721-A0011;

• rádiológia
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0009;



5. Ústavná zdravotná starostlivost' - lôžkovéoddelenia
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• pediatria
• neonatológia
• gynekológia a pôrodníctvo
• chirurgia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia ,

6. Ústavná pohotovostná služba
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• chirurgia
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• anestéziológia a intenzívna medicína

7. Centrálna sterilizácia

8. Centrálny príjem

9. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

10. Oddelenie dlhodobo chorých

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

MUDr. Henrich Gašparík PhD.,
narod. 6. 9. 1965, štátne občianstvo: Slovenská republika;

registračné číslo: 8921
Slovenská lekárska komora;

trvale bytom: 90623 Rudník 406;
v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo

špecializácia v odboroch: gynekológia a pôrodníctvo;
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve;

zdravotnícky manažment a financovanie;



Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategóriisestra je :
Mgr. Tatiana Bukovská

narod. 16. 4. 1970, občianka Slovenskej republiky
trvale bytom: 8. apríla 373/3, 907 01 Myjava
študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra

ošetrovateľstvo.

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto rozhodnutia
začína dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, najneskôr
do troch mesiacov od tohto dňa.

Žiadatel'ovi sa súčasne zrusuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - všeobecnej nemocnice, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom,
rozhodnutím číslo: TSK/2015/05381/zdrav.- 2 zo dňa 30. júla 2015, 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 i za podmienok stanovených v prílohe, ktorá je 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.

Žiadateľ písomným podaním, ktoré bolo doručené správnemu orgánu dňa 27. ll. 2015,
požiadal o zmenu povolenia číslo: TSK/2015105381/zdrav.-2 zo dňa 30. júla 2015. Jedná sa o
zmenu rozsahu činnosti z dôvodu:

1) reprofilizácief Olôžok geriatrického oddelenia a 151ôžok otorinolaryngologického
oddelenia na oddelenie dlhodobo chorých s počtom 25 lôžok;

2) zrušenie doliečovacieho oddelenia v počte 15 lôžok;

3) úprava lôžok na chirurgickom oddelení s tým, že z počtu 40 lôžok sa
vytvoria 4 lôžka ns;

Oznámenie zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného
zamerania, zmeny druhu činnosti a zmeny odborného zástupcu zakladá v zmysle ust. § 17-
ods. l zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti postup, kedy príslušný správny
orgán vydá nové povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktorým súčasne
zruší pôvodné povolenie.



Žiadatel' k žiadosti o vydanie nového povolenia doložil všetky doklady, ktoré sa
vzťahujú na požadovanú zmenu a písomne oznámil, že sa nemenia ostatné skutočnosti, na
základe ktorých mu bolo vydané pôvodné povolenie Trenčianskym samosprávnym krajom,
čo dokladoval čestným vyhlásením zo dňa 19. 11. 2015.

Z predložených dokladov mal konajúci správny orgán preukázanú oprávnenosť nároku
žiadateľa na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v
požadovanom druhu a v odbornom zameraní. Predmetom činnosti zdravotníckeho zariadenia
je poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ústavnej
zdravotnej starostlivosti (vrátane ústavnej pohotovostnej služby).

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 II Č en ie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní
od jeho doručenia na Trenčiansky samosprávny kraj (§ 54 ods. 1 a 2 zák. Č. 71/1967
Zb.). Odvolacím orgánom je podľa ust. § 24 zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

.,.-,1/

A:'(/:-:?-/7
Mgr. Elena S t ~'Íí k o v á, MPR

vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie
/

Rozhodnutie dostanú:

1. NsP Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava
2. SLK Račianská 42/A, 811 02 Bratislava
3. RLK Legionárska 28,911 01 Trenčín,
3. Daňový úrad 90701 Myjava
4. VŠZP, a.s. Partizánska 2315, 911 Ol Trenčín
5. DÔVERA ZP, a.s. Cintorínska 5, Nitra
6. Union ZP, a.s, Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
7. Úrad pre dohl'ad na zdravotnou starostlivost'ou, Legionárska 17, 911 Ol Trenčín
8. MZ SR, zdravotná starostlivosť Bratislava
9. Štatistický úrad SR - Krajská správa Trenčín, Pribinova Č. 28
10. NeZI Bratislava, Lazaretská 26
11. Do spisu



Príloha č. 1 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2015/08025/zdrav.- 2 zo dňa 1. decembra 2015

Predmetom činnosti zdravotníckeho zariadenia je poskytovanie všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
ústavnej zdravotnej starostlivosti:

AI Miesto prevádzkovania: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

1. Všeobecná ambulantná starostlivosť:

• ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast•

2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť

• ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
ambulancia vnútorného lekárstvo
kardiologická ambulancia
reumatológická ambulancia
gastroenterologická ambulancia
angiológická ambulancia
ambulancia diabefológie, porúch

látkovej premeny a výživy
ambulancia klinickej imunológie a alergológie
endokrinologická ambulancia
nefrologická ambulancia
ambulancia pediatrickej nefrológie
ambulancia pneumológie a ftizeológie
neurologická ambulancia
ambulancia pediatrickej neurológie
ambulancia pracovného lekárstva
pediatrická ambulancia
gynekologicko- pôrodnícka ambulancia
ambulancia klinickej onkológie
chirurgia ambulancia
ambulancia úrazovej chirurgia
urológická ambulancia
otorinolaryngologická ambulancia II.- foniatria
otorinolaryngologická ambulancia l.
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
ambulancia hematológia a transfúziológia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v úväzku 1,00 LM

v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,80 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,20 LM

v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0,80 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 0,20 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. 1,00 LM
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3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v špecializačnom odbore: o'

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

4. Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• v špecíalizačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
• v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
• v špecializačnom odbore klinická biochémia
• v špecializačnom odbore rádiológia
• v špecializačnom odbore hematológia a transfúziol6gia

5. Ústavná zdravotná starostlivosť -lôžkové oddelenia:

• 40 lôžok v špecíalizačnom odbore vnútorné lekárstvo z toho 4 lôžka JIS
• 20 lôžok v špecíalizačnom odbore pediatria
• 12 novorodeneckých lôžok
• 38 lôžok v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
• 40 lôžok v špecializačnom odbore chirurgie z toho 4 lôžka JIS
• S lôžok v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
• 15 lôžok v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
• 25 lôžok dlhodobo chorých

6. Ústavná pohotovostná služba v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• chirurgia
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• anestéziológia a intenzívna medicína

7. Centrálna sterilizácia

8. Centrálny príjem

9. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania



---_._----

BI Miesto prevádzkovania: Mýtna 146,91601 Stará Turá

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost'

• dermatovenerologická ambulancia
• otorinolaryngologická ambulancia III.

v úväzku 0,60 LM
v úväzku 1,00 LM

CI Miesto prevádzkovania: 906 13 Brezová pod Bradlom, Budovateľská 1

Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia



Príloha Č. 2 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2015/08025/zdrav.- 2 zo dňa 1. decembra 2015

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

1. Držiteľ povolenia je povinný zabezpečovať ústavnú pohotovostnú službu a ambulantnú
a výjazdovú LSPP pre deti a dorast na základe zmluvného vzťahu so zdravotnými
poisťovňami a v určenom spádovom území.

2. 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.

3. Držiteľ umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené
Trenčianskym samosprávnym krajom s osobitným vyznačením ordinačných hodín
vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ordinačné hodiny je
povinný dodržiavať.

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 cenník zdravotných
výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; 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.

6. Držiteľ povolenia je povinný informovať pacienta aj o úhrade za služby súvisiace
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.

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

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

---------- ...._._-_._ ...._------------- ..•.---- .-•.._-_.




