Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti
uzatvorená v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Ing. Miriam Lapuníková, MBA - generálna riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková - ekonomická riaditeľka
00 165 549
Štátna pokladnica
SK35 8180 0000 0070 0027 8282; BIC/SWIFT:SPSRSKBA

Zriadený:

Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990
a

Meno, priezvisko, titul pacienta: ................................................................................................
Rodné číslo: ..........................................
Miesto trvalého pobytu: ...............................................................................................................
Kontaktná osoba/zástupca pacienta...............................................tel. č.......................................
Číslo účtu IBAN: .........................................................................................................................

Čl. I
1. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Dohode poskytne
pacientovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, v dome
ošetrovateľskej starostlivosti FNsP FDR (ďalej len „DOS“) a pacient sa zaväzuje
za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť zaplatiť dohodnutú odplatu.
2. Pacient berie na vedomie, že ošetrovateľská starostlivosť v DOS FNsP FDR nie je hradená
z verejného zdravotného poistenia.
3. Pacient je povinný počas doby umiestnenia v DOS rešpektovať pokyny personálu, ako aj
pravidlá a denný režim.
Čl. II
1. Miestom plnenia je Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica.
2. Pacient bude umiestnený v DOS, v termíne od ........................ do ......................., t.j. ............ dní,
najviac však v trvaní 1 mesiac. Prvý a posledný deň sa počítajú ako 1 deň.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, v odôvodnených prípadoch, zmeniť termín umiestnenia
pacienta v DOS- e, alebo zamietnuť umiestnenie, alebo aj ukončiť pobyt najmä vzhľadom
na zdravotný stav pacienta alebo z iných vážnych prevádzkových a organizačných dôvodov.
Čl. III
1. Odplata za poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti, resp. odplata za umiestnenie pacienta
v DOS je hradená v plnej výške pacientom, a je stanovená podľa aktuálneho cenníka Dokumentu
S-A-39 ÚHRADY ZA SLUŽBY A VÝKONY VO FNsP FDR na:
35,- EUR za 1 deň, aj začatý, t.j spolu....................................EUR za celú dobu umiestnenia.

1. Odplatu je možné uhradiť priamo v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostným prevodom na
účet poskytovateľa vedený v Štátnej pokladnici:
a. Číslo účtu: 700278282/8180
b. IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282
c. BIC/SWIFT: SPSRSKBA
d. Variabilný symbol: rodné číslo pacienta
e. Špecifický symbol: 119301
f. Konštantný doklad: 0308
2. Podpisom tejto Dohody pacient súhlasí s použitím rodného čísla ako variabilného symbolu pre
identifikáciu platby. Suma hradená cez účet sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet
poskytovateľa.
3. Odplatu je pacient povinný uhradiť v plnej výške pred umiestnením do DOS. Pacient berie na
vedomie, že bez predchádzajúcej úhrady nie je možné umiestnenie v DOS.
4. Pacient je povinný preukázať sa potvrdením o úhrade v deň nástupu do DOS.
5. Odplata zahŕňa nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s TV
a s klimatizáciou, celodennú stravu. V odplate nie je zahrnutá spotreba liekov a zdravotného
materiálu.
6. V prípade, ak:
a) pacient ukončí pobyt v DOS pred termínom stanoveným v Čl. II bod 2 tejto Dohody, alebo
b) Dohoda sa skončí pred uplynutím stanoveného termínu podľa Čl. IV bod 2 tejto Dohody,
má pacient právo na vrátenie pomernej časti z uhradenej odplaty. Pomerná časť sa vypočíta ako
rozdiel medzi zaplateným počtom dní a reálne využitým počtom dní umiestnenia pacienta.
Pomerná časť odplaty bude vrátená na účet uvedený v záhlaví tejto Dohody do 15 dní
od ukončenia pobytu, resp. od skončenia Dohody. Uvedené sa použije subsidiárne aj v prípade,
ak pacient po úhrade nenastúpi na pobyt v DOS.
Čl. IV
1. Táto Dohoda sa skončí uplynutím času, na ktorý bola dojednaná.
2. Táto Dohoda sa skončí aj:
- odstúpením poskytovateľa aj bez uvedenia dôvodu, najmä však z dôvodov podľa čl. II bod 3;
- odstúpením pacienta aj bez uvedenia dôvodu;
- hospitalizáciou pacienta;
- úmrtím pacienta.
3. Všetky spory vyplývajúce z tejto Dohody budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou
dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu podľa
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.
4. Táto Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú
zo zmluvných strán a jednom vyhotovení ako súčasť zdravotnej dokumentácie pacienta.
5. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Táto Dohoda sa uzatvára slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej
obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
V Banskej Bystrici, dňa: .................................
Poskytovateľ:

Pacient:

....................................................

........................................................

