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Dohoda o vzájomnej spolupráci č. NSM-16-43/2019 

-uzavretá podľa § 51 občianskeho zákonníka 

 
Účastníci  dohody: 

 

Nemocnica svätého Michala, a.s.   

Satinského  I.7770/1, 811 08 Bratislava 

IČO: 44 570 783 

Číslo účtu/IBAN: SK69 8180 0000 0070 0034 3048 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č.4677/B 

Zastúpená: MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA, predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ 

(ďalej len „Nemocnica“) 

a 

 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA)  

(občianske združenie) 

mestská časť Staré Mesto, Kuzmányho 8, 040 01 Košice 

IČO: 42043514 

Zastúpená: JUDr. Hristo Gluškov, prezident 

(ďalej len „Asociáciaʺ) 

Čl. 1 

Predmet dohody  

  

Táto dohoda o vzájomnej spolupráci (ďalej len „dohoda“)  upravuje vzájomnú 

spoluprácu medzi Nemocnicou a Asociáciou s cieľom vytvárať podmienky pre zabezpečenie 

kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre bývalých príslušníkov Policajného zboru - poberateľov  

dôchodkov z výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“).  

 

Čl. 2 

Oblasti a formy spolupráce 

 

 Obe strany sa dohodli na nasledujúcich oblastiach a formách spolupráce: 

 

a) vzájomná výmena skúseností a informácií spoločného záujmu v oblastiach zameraných na 

postavenie poberateľov VD pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, 

b) Asociácia bude aktívne spolupracovať a spolupôsobiť s Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky pre vytváranie čo najlepších finančných a materiálno-technických podmienok 

Nemocnice a pri vytváraní podmienok pre zabezpečovanie trvalej preventívnej lekárskej 

starostlivosti VD, 

c) Nemocnica pri zachovaní selektivity (s tým, že budú na tento účel vytvorené limity) 

zabezpečí vo vlastných zariadeniach kompletnú a ústavnú starostlivosť a  všetky dostupné 

odborné lekárske vyšetrenia a v prípade, že zdravotný stav si bude vyžadovať odborné 

lekárske vyšetrenie v inom zdravotníckom zariadení, takéto vyšetrenie sprostredkuje, 

d) VD sa na vyšetrenie objednáva osobne. Výnimku tvoria imobilní VD, alebo výsluhoví 

dôchodcovia s miestom stáleho pobytu mimo sídla nemocnice,  

e) na preukázanie príslušnosti k VD bude použitý preukaz člena Asociácie, resp. preukaz 

dôchodcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
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f) Nemocnica po vykonaní analýzy súčasného stavu a dopadu poplatkov niektorých 

zdravotných úkonov pre VD na celkové príjmy akciovej spoločnosti, upraví vo svojich 

cenníkoch ich zníženie o 50 %, konkrétne v Cenníku zdravotných výkonov, časť 

Vyšetrenia v ambulancií všeobecného lekára a vybraných špecializovaných ambulanciách  

evidenčné číslo služby (vyšetrenia) 90001; 90006; 90007; 90008; 90257; 90258; 90260; 

1227; 1386; a 603a. 

 

Čl. 3 

 Záverečné ustanovenia 

 

a) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami všeobecne 

platných právnych predpisov a interných normatívnych aktov. 

b) Komunikáciu  strán dohody bude zo strany Nemocnice zabezpečovať generálny riaditeľ a 

 zo strany Asociácie prezident  alebo nimi poverení zástupcovia. 

c) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

d) Každá zo strán môže dohodu kedykoľvek vypovedať, a to písomnou formou bez udania 

dôvodu alebo mimoriadnou dohodou obojstranne akceptovanou. Výpovedná lehota je 

trojmesačná. Začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

alebo po oznámení o ukončení dohody druhej zmluvnej strane. 

e) Obsah dohody možno meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a byť 

akceptované účastníkmi obidvoch zmluvných strán. Sporné otázky týkajúce sa výkladu 

alebo uplatnenia zmluvy budú zmluvné strany vzájomne konzultovať. 

f) Vyhodnotenie spolupráce na základe tejto dohody sa uskutoční raz ročne na spoločnom 

rokovaní poverených zástupcov  oboch strán. 

 

 Čl. 4 

 Osobitné ustanovenia 

 

a) Táto dohoda  nadobudne platnosť  dňom jej podpísania zástupcami oboch  strán a účinnosť 

v deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

b) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Nemocnicu a jeden pre 

Asociáciu.   

                        

V Bratislave: 11. februára 2019                                   V Košiciach: 11. februára 2019 

 

 

 

Za Nemocnicu svätého Michala, a.s.                             Za Asociáciu policajtov vo výslužbe 

                                                                                       (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA                               JUDr. Hristo Gluškov 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ        prezident 

 

 


