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Všeobecné zmluvné podmienky 
k Dohode o poskytnutí nadštandardných služieb (výkonov)/o výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentnky 

uzavretej podľa § 269 ods.2, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť  a služby súvisiace s poskytovaním ZS a to 
s poukazom na zákon NR SR č.576/2004 Z.z. a zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s pokytovaním ZS č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním ZS, v súlade so 
zákonom NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v súlade so zák. č. 579/2004 Z.z,  o Záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov 
a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 
2. Objednávateľ je osoba, ktorá žiada (a to pre seba alebo v prospech inej osoby – pacienta) 
2.a) o poskytnutie služby – zdravotného výkonu na svoju vlastnú výslovnú požiadavku bez zdravotnej 
indikácie, pričom takto poskytnutá služba/výkon nie je  vykazovaná zdravotnej poisťovni. 
2.b) o poskytnutie služby/výkonov, ktoré  nie sú zahrnuté  v základnej zdravotnej starostlivosti, 
hradenej na základe verejného zdravotného poistenia alebo  nadštandardnej služby spojenej 
s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. 
3. Poskytovateľ v rámci svojej činnosti uvedenej v ods. 1  tohto čl. poskytne objednávateľovi alebo  
pacientovi na základe požiadavky objednávateľa hore uvedené služby (výkony) na svojom  hore 
uvedenom oddelení v zmysle tejto dohody. 
 

Článok II. 
Ustanovenia o poskytnutí nadštandardných služieb (výkonov)  a služieb (výkonov) poskytnutých na 

vlastnú žiadosť 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe výslovnej požiadavky objednávateľa poskytne 
poskytovateľ výkony uvedené v tejto dohode pre pacienta a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za 
poskytnutie uvedených služieb/výkonov v zmysle tejto dohody poskytovateľovi cenu dohodnutú 
v tejto dohode, s ktorej výškou súhlasí. 
2. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že cena dohodnutá v tejto dohode je cenou 
služby/výkonu poskytnutého na vlastnú žiadosť alebo nadštandardného/ých výkonov, v zmysle 
platného cenníka, a poskytnutá služba/výkon nebude poskytovateľom vykazovaný zdravotnej 
poisťovni.  
 

Článok III. 
Ustanovenia o výkonoch čiastočne hradených alebo nehradených  zdravotnou poisťovňou 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe výslovnej požiadavky objednávateľa poskytne 
poskytovateľ výkon/y uvedené v tejto dohode pre pacienta a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za 
poskytnutie uvedených výkonov v zmysle tejto dohody poskytovateľovi cenu dohodnutú v tejto 
dohode, s ktorej výškou súhlasí. 
2. Objednávasteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena poskytnutého výkonu je cenou ustanovenou 
v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 
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zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 
ktorá je určením výšky spoluúčasti pacienta na zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby 
v zozname chorôb v zmysle nariadenia vlády č. 777/2004 Z.z., ktorým sa  vydáva Zoznam chorôb, pri 
ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného 
zdravotného poistenia v súlade s § 3 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, pričom zdravotný 
výkon nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách, 
poskytnuté pri liečbe inej ako prioritnej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých sa 
zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného poistenia. 
 

Článok IV. 
Ustanovenie o poskytnutí nadštandardnej izby na lôžkových oddeleniach poskytovateľa 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe výslovnej požiadavky objednávateľa poskytne 
poskytovateľ objednávateľovi pre pacienta počas doby hospitalizácie alebo časti doby hospitalizácie 
objednávateľa pre pacienta nadštandardnú izbu uvedenú v tejto dohode a objednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť za poskytnutie nadštandardnej izby v zmysle tohto odseku tejto dohody poskytovateľovi cenu 
dohodnutú v tejto dohode, s ktorej výškou súhlasí. 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena dohodnutá v tejto dohode je výlučne cenou za 
poskytnutie nadštandardnej izby počas doby hospitalizácie alebo časti doby hospitalizácie 
objednávateľa alebo pacienta, nie odmenou za poskytnutie zdravotnej starostlivosti ani úhradou za 
stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti v zmysle zák. č. 577/2004. 
Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú je objednávateľ 
povinný uhradiť v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 
3. Objednávateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že cena uvedená v tejto dohode zahŕňa pobyt 
objednávateľa alebo pacienta v nadštandardnej izbe v zmysle podmienok uvedených v cenníku 
služieb, s ktorým bol objednávateľ oboznámený, čo potvrdzuje svojím podpisom pod túto dohodu. 

 
Článok V. 

Osobitné ustanovenia o poskytnutí nadštandardnej izby na detskom oddelení 
 

1. Objednávateľ je sprievodcom maloletého pacienta alebo mladistvého pacienta v ústavnej 
starostlivosti poskytovateľa v zmysle § 13 zákona č. 576/2004 Z.z. zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov, a to najmä zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, 
ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej  
osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti alebo osoba, ktorá má záujem 
stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti (ďalej len „sprievodca“). 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe výslovnej požiadavky objednávateľa poskytne 
poskytovateľ objednávateľovi počas doby hospitalizácie alebo časti doby hospitalizácie maloletého 
pacienta alebo mladistvého pacienta  nadštandardnú izbu, uvedenú v tejto dohode a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť za poskytnutie nadštandardnej izby v zmysle tohto odseku tejto dohody 
poskytovateľovi cenu, dohodnutú v tejto dohode, s ktorej výškou súhlasí. 
3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že pacient v ústavnej starostlivosti poskytovateľa, 
ktorým je najmä maloleté dieťa alebo mladistvá osoba (ďalej len  „maloletý pacient  alebo mladistvý 
pacient“) bude počas svojej hospitalizácie alebo časti doby hospitalizácie, počas ktorej bude 
poskytovateľom poskytnutá jeho sprievodcovi nadštandardná izba v zmysle tejto dohody, 
umiestnený v nadštandardnej izbe spoločne s jeho sprievodom na samostatnom lôžku, pričom 
zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že maloletý pacient alebo mladistvý pacient je počas 
doby pobytu v nadštandardnej izbe oslobodený od úhrady za poskytnutie nadštandardnej  izby 
a úhrada za poskytnutie nadštandardnej izby sa vzťahuje výlučne na sprievodcu maloletého pacienta 
alebo mladistvého pacienta – objednávateľa. 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena dohodnutá v tejto dohode je výlučne cenou za 
poskytnutie nadštandardnej izby poskytovateľom objednávateľovi počas doby hospitalizácie 
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maloletého pacienta alebo mladistvého pacienta, nie odmenou za poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti ani úhradou za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti 
pacienta, ani úhradou za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti v zmysle zákona č. 577/20004 Z.z. 
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré je objedndávateľ povinný uhradiť v zmysle 
zákons č. 577/2004 Z.z. 
 

Článok VI. 
Ustanovenie o výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe výslovnej požiadavky objednávateľa zabezpečí 
poskytovateľ, aby zákrok/službu/výkon uvedený v tejto dohode realizoval lekár, sestra alebo pôrodná 
asistentka uvedená v písomnej žiadosti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zabezpečenie možnosti 
výberu v zmysle tohto odseku tejto dohody poskytovateľovi odmenu dohodnutú v tejto dohode.  
2. Lekár, sestra, pôrodná asistentka je zamestnancom poskytovateľa na základe riadnej pracovnej 
zmluvy alebo zamestnancom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo má vydanú 
licenciu/povolenie na výkon zdravotníckej praxe alebo zdravotníckeho povolania. Lekár, sestra alebo 
pôrodná asistentka  primár príslušného oddelenia svojimi podpismi tejto dohody potvrdzujú, že 
súhlasia s tým, že zákrok/službu/výkon uvedený v tejto dohode vykoná objednávateľom zvolený 
lekár, sestra alebo pôrodná asistentka na základe požiadavky objednávateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov Slovenskej republiky a v zmysle vnútorných smerníc poskytovateľa. 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že odmena dohodnutá v tejto dohode nie je odmenou za vlastnú 
realizáciu zákroku/službu/výkonu, ktorá bude hradená v zmysle zákona NR SR č. 577/2004 Z.z. 
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
4. Objednávateľ prehlasuje, že výber lekára, sestry, pôrodnej asistentky v zmysle tejto dohody sa 
realizuje na základe jeho výslovnej požiadavky, pričom výber lekára, sestry, pôrodnej asistentky 
uskutočnil sám slobodne a bez nátlaku a súhlasu bez výhrad s tým, aby v prípadoch vyššej moci, 
v prípadoch nezavinených poskytovateľom, ako aj v iných odôvodnených prípadoch, ktoré zabránia 
realizácii zákroku/služby/výkonu vybraným  lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou, 
zákrok/službu/výkon poskytol iný kvalifikovaný pracovník poskytovateľa alebo príslušný odborník. 
5. Poskytovateľ zabezpečí, aby zákrok/službu/výkon realizoval vybraný lekár, sestra, pôrodná 
asistentka, potvrdzuje, že lekár, sestra, pôrodná asistentka má kvalifikáciu, ktorú vyžadujú všeobecne 
záväzné právne predpisy platné a účinné v SR na realizáciu zákroku, zabezpečí v prípade uvedenom 
v odseku 4 tohto článku tejto dohody, aby zákrok/službu/výkon vykonal iný lekár, sestra, pôrodná 
asistentka, pri zachovaní podmienok kvalifikácie v zmysle tohto odseku a na základe žiadosti 
objednávateľa vráti bezodkladne po vykonaní zákroku/služby/výkonu v prípade uvedenom odseku 4 
tohto Článku tejto dohody objednávateľovi ním zaplatenú odmenu v zmysle tejto dohody.  
 

Článok VII. 
Povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ/Pacient: 
- zaplatí poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby(výkony) uvedené v tejto dohode po ich 
poskytnutí v hotovosti, v prípade ústavnej starostlivosti pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo 
do 10. dňa po prepustení na účet poskytovateľa 
- prehlasuje a berie na vedomie, že služby/výkony poskytnuté poskytovateľom v zmysle tejto dohody 
sa realizujú na základe výslovnej požiadavky objednávateľa 
- prehlasuje, že bol riadne informovaný o možných rizikách a dáva informovaný súhlas na vykonanie 
požadovaného výkonu/služby 
- prehlasuje, že žiada a súhlasí, že služby (výkony) uvedené v tejto dohode poskytnuté 
poskytovateľom v zmysle tejto dohody nebudú vykazované zdravotnej poisťovni 
- súhlasí s uvedením a spracovaním jeho osobných údajov poskytovateľom v rámci spracovania 
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databázy poskytovateľa. 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzavreli túto dohodu vážne, určite, žiadna zo strán nekonala v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si každá zo strán riadne prečítala, porozumela jej a na 
znak súhlasu zmluvu podpisuje. 
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden si ponechá objednávateľ a jeden 
poskytovateľ. 
3. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
4. Zmluvné strany sa dohodli  a súhlasia, že táto dohoda slúži zároveň ako príjmový doklad pre 
objednávateľa. 
5. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 252  Obchodného zákonníka v platnom znení  dohodli, že ich 
záväzkový vzťah založený touto dohodou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


