
Zmluva o poskytovaní preventívnej zdravotnej starostlivosti

obchodné meno: Onkologický ústav 5v. Alžbety, s.r.o.
sídlo : Heydukova 10, 812 50 Bratislava
štatutárny orgán: RNDr. Ing. Pavol Svec, CSc., konateľ
IČO: 35681462
DIČ: 2020812343
IČ DPH: SK20208 12343
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa. a. ~
IBAN:
BIC:
zapísaný: uocnoany register Ukresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,

vložka ě. 10184/B
(d‘alej len „poskytovatel“)

a

obchodně meno: Fond ochrany vkladov
sídlo: Kapitulská 12, 81247 Bratislava
zastúpený: Ing Pavol Komzala, predseda Prezídia

Fondu ochrany vkladov
JUDr. Ildikó Hurínek Kamenická, Členka
Prezídia Fondu ochrany vkladov

ICO: 35 700 564
DIČ: 2020862030
IČ DPH: FOV nie je platcom DPH
bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN:
BIC:
zapísaný: do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 10.10.1996,

oddiel Po. vložka č. 566/B

(d‘alej len „objednávatel“)

uzatvárajú podľa ustanovenia ~ 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoimík v znení
neskorších predpisov a subsidiárne podľa zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o poskytovaní preventívnej zdravotnej starostlivosti
(d‘alej lea „zmluva“)

Článok I.
UčeI zmluvy

ÚČelom tejto zmluvy je rámcová právna úprava zmluvných podmienok pre poskytovanie
preventívnej zdravotnej starostlivosti medzi zmluvnými stranami.
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Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovat‘ zamestnancom
obj ednávateľa v jeho preventívnom centre preventívne prehliadky v rozsahu uvedenom
v prílohe Č. 1 a 2 k tejto zmluve (ďalej len „preventívne prehliadky“).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je rovnako záväzok objednávateľa poskytnúf poskytovateľovi
potrebnú sůčimiosť, aby poskytovateľ mohol riadne plniť záväzok z tejto zmluvy,
a zároveň zaplatit‘ poskytovateľovi za vykonané preventívne prehliadky dohodnutů cenu
riadne a včas.

2.3 Objednávateľ zašle oprávnenej osobe poskytovateľa zoznam jeho zamestnancov, ktorí
majú preventívne prehliadky absolvovat‘, v lehote do 15 dní odo dňa uzatvorenia tejto
zmluvy, a to e-mailom, ktorý bude oznámený objednávateľovi pri podpise zmluvy.
Zoznam zamestnancov bude obsahovat‘ poradové číslo, meno a priezvisko zamestnanca.

Článok lIL
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonat‘ u zamestnancov objednávateľa preventívne prehliadky
na základe písomnej objednávky objednávateľa doručenej kontaktnej osobe poskytovateľa
(osobne, poštou, faxovým prenosom alebo e-mailom) v slovenskem jazyku. Objednávka
musí obsahovať poradové číslo zamestnanca podľa zaslaného zoznamu, rok narodenia
zamestnanca a variant preventívnej prehliadky. Po predchádzajúcej dohode zmluvných
strán sa objednávky móžu v jednotlivých odóvodnených prípadoch realizovat‘ aj
telefonicky, avšak najneskór do 3 pracovných dní musí byt‘ každá telefonická objednávka
doručená poskytovateľovi aj v písomnej forme za účelom jej zdokladovania.

3.2 Po dohode s objednávateľom určí poskytovateľ najbližší možný termín preventívnej
prehliadky. Preventívne prehliadky budú vykonávané počas pracovných dní v čase od
7.15 do 14.30 hod.; po dohode zmluvných strán m8žu byť vykonané aj v sobotu, a to vždy
so začiatkom preventívnej prehliadky o 8.00 hod. V prípade vykonania preventívnej
prehliadky v sobotu sa zvyšuje cena každého variantu preventívnej prehliadky uvedenej
v bode 4.1 tejto zmluvy o 30%/osoba.

3.3 Objednávateľ je povinný písomne informovat‘ poskytovateľa najneskór 3 pracovné dni
vopred, že jeho zamestnanec sa na dohodnutý termín preventívnej prehliadky nedostaví.
Ak si túto povinnost‘ objednávateľ nesplní, vzniká poskytovateľovi nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 15% z ceny preventívnej prehliadky podľa bodu 4.1 tejto
zmluvy za každého jedného neospravedlneného zamestnanca.

3.4 Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby preventívne prehliadky vykonal počas
jedného dňa až jeden a po1 dňa, a to v závislosti od zvoleného variantu preventívnej
prehliadky.

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že preventívne prehliadky vykoná prostredníctvom odborne
spósobilých osůb. Pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný
postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.6 Za účelom riadneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti sa zamestnanci objednávateľa
budú nadit‘ pokynmi pred vykonaním preventívnej prehliadky uvedenými v prílohe
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č. 4 k tejto zmluve, ako aj ďalšími pokynmi kontaktných osób poskytovateľa, s ktorými
ich títo včas na mieste oboznámia. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený
vykonanie preventívnej prehliadky, resp. príslušného vyšetrenia odmietnut‘.

3.7 Po vykonaní preventívnej prehliadky vyhotoví poskytovateľ lekársku správu, ktorú může
poskytovateľ odovzdať len dotyčnému zamestnancovi osobne alebo ju může zaslať poštou
na adresu miesta jeho trvalého pobytu alebo inú korešpondenčnú adresu, ktorú
zamestnanec objednávatel‘a určí v deň vykonania preventívnej prehliadky na recepcii
preventívneho centra.

3.8 Do troch mesiacov od obdržania lekárskej správy sa zamestnanec objednávatel‘a může
objednat‘ na konzultáciu u lekára - internistu v preventívnom centre, aby určil prípadné
doriešenie zdiagnostikovaných zdravotných problémov. Uvedené platí pri variantoch
preventívnych programov, ktoré obsahuj ú konzultáciu.

3.9 Ak sa podľa výsledkov preventívnej prehliadky zistí negatívna zmena zdravotného stavu
zamestnanca objednávateľa, poskytovateľ může podľa svojich možností zabezpečiť pre
zamestnanca objednávateľa potrebné doplňujúce odborné vyšetrenia v rámci
špecializovaných ambulancií preventívneho centra a ostatných pracovísk (kliník) OUSA
(napr. MR, CT a pod.).

3.10 Zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytovať všetku súčinnost‘, ktorú možno od
nich v súvislosti s plnením tejto zmluvy spravodlivo žiadať.

Článok IV.
Cena za preventívne prehliadky

4.1 Cena za preventívne prehliadky je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona ě.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/ĺ 996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom vyplýva z cenníka poskytovateľa
platného v čase uzatvorenia zmluvy.

Cena diagnosticko-preventívnej prehliadkyje v čase uzavretia tejto zmluvy nasledovná:
a) 77004 Preventívny program EVA (1 osoba) 474,00
b) 77005 Preventívny program MANAGER (1 osoba) 474,00

4.2 K cene za preventívne prehliadky nebude fakturovaná daň z pridanej hodnoty, keďže
v zmysle ~ 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti od dane z pridanej hodnoty
oslobodené.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za preventívne prehliadky je splatná do 14 dní odo
dňa vystavenia faktúry prevodom na účet poskytovateľa uvedený vo faktúre.

4.4 Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru až po vykonaní preventívnych prehliadok
v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to najneskůr do 10 dní Po uplynutí kalendárneho
mesiaca, v ktorom boli preventívne prehliadky vykonané. Poskytovateľ je povinný k
faktúre vyhotoviť prílohu, ktorá bude obsahovať poradové čísla zamestnancov, ktorým
bota preventívna prehliadka v príslušnom kalendámom mesiaci vykonaná s uvedením
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variantu preventívnej prehliadky. Na výslovnú žiadosť objednávateľa bude príloha
obsahovať menný zoznam zamestnancov, ktorým bola preventívna prehliadka vykonaná.

4.5 Faktúra musí obsahovat‘ náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti
alebo k nej nebude priložená dohodnutá príloha, obj ednávateľ je oprávnený takúto faktúru
vrátiť poskytovateľovi s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom nasleduj úcim Po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi.

4.6 Zmluvné strany sa móžu dohnúť, že cena za preventívne prehliadky je splatná vopred do
14 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry poskytovateľa prevodom na jeho účet.
V takom prípade poskytovateľ vystaví faktúru bez zbytočného odkladu po podpise
zmluvy. Po úhrade zálohovej faktúry vyhotoví poskytovatel‘ vyúčtovaciu faktúru (daňový
doklad) Ohjednávateľ w záloho‘i platbou

o súhlasí nesúhlasí.

4.7 Cena za preventívne prehliadky sa považuje za ubradenú dňom jej pripísania na účet
poskytovatel‘a.

4.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za preventívnu prehliadku riadne
a včas vzniká poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok V.
Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť

5.1 Poskytovateľ informuje objednávateľa, že je samostatným prevádzkovateľom a pri
výkone svojej činnosti spracúva osobně údaje dotknutých osób (zamestnancov
obj ednávatera). Poskytovateľ sa zaväzuj e, že pri spracúvaní osobných údaj ov dotknutých
osób bude postupovať v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje dotknutých osób pred zneužitím,
odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo mými neprípustnými
formami spracúvania, a pri spracúvaní osobných údajov vykoná primerané teclmické a
organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej riziku, so zreteľorn na
najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení, a na povahu, rozsah, kontext a účely
spracúvania.

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov, ktoré spracúva,
pričom táto povixmosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Poskytovater
zabezpečí, aby ním určené osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli pred
spracúvaním osobných údajov riadne poučené a zaviazané poviimosťou mlčanlivosti
o týchto údajoch, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k poskytovateľovi.
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5.4 Poskytovateľ informuje objednávateľa, vrátane jeho zamestnancov, že podmienky
spracúvania ich osobných údajov a uplatnenia ich práv sú uvedené v prílohe „Informácia
pre dotknuté osoby“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čIánokVI.
Riešenie sporov

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie vzájomných sporov
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou a k ich vyriešeniu
najmä prostredníctvom rokovania oprávnených osób alebo ich poverených zástupcov.

6.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú na spósobe riešenia vzájomného sporu, má každá
zmluvná strana právo uplatniť si svoj nárok žalobou na vecne a miestne príslušnom
slovenskom súde.

Článok VIL
Vznik a úČinnosť zmluvy

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022

7.2 Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

7.3 Táto zmluva zaniká na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

7.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán může túto zmluvu vypovedať, a to aj bez udania důvodu.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa
dohodli, že výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho Po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Kontaktnou osobou poskytovateľa pre preventívne prehliadky je Ing. Igor Botka (e-mail:
botkaousa~gmai1.com, tel. č. 0 948 080 311). Kontaktnou osobou objednávateľa je JUDr.
Ildikó Hurínek Kamenická (e-mail: i.kamenicka@fovsr.sk, tel. č. 0910 388 436).

8.2 Táto zmluva spolu s prílohami k nej predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán
o predmete tejto zmluvy.

8.3 Túto zmluvu je možné menif len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme
očíslovaných dodatkov k nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

8.4 V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia účinnosť, ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajú platné a namiesto neúčinných ustanovení sa zmluvné strany zaväzujú
písomnou formou dohodnúf nové, alebo sa použijú ustanovenia príslušnej platnej právnej
úpravy, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie k obsahu, významu a účelu tejto
zmluvy.
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8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Po podpísaní každá zmluvná
strana obdrží Po jednom rovnopise.

8.6 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria jej prílohy Č. 1 až 5.

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňou ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 01.03.2022 V Bratislave, dňa 01.03.2022

Za poskytovateľa: Za objednávateľa:

RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. Ing. Pavol Komzala, predseda
Konateľ Prezídia Fondu ochrany vkladov

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Preventivne centrum

Heydukova 10, 812 50 Bratislava
ičo: 35681462, 1ÓDPH:SK2020812343 JUDr. IIdikó Hurinek Kamenická

Zapisaný v Obchodnom registri Okresněho súdu Členka Prezídia Fondu ochrany vkladov
Bratislava‘. Oddiel Sro, vložka Č. 10184/B

Priloha Č. I - Diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskuláma prehliadka „Eva“,
Priloha Č. 2 - Diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskuláma prehliadka „Manager“,
Priloha Č. 3 - Zoznam zamestnancov objednávateľa — zasielaný osobitne
Priloha Č. 4 - Pokyny k vykonaniu preventivnej prehliadky
Príloha Č. 5 Informácia pre dotknuté osoby
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