Dohoda o strategickom partnerstve
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dohoda“)
Čl. 1
Zmluvné strany
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
zastúpená:
Ing. Marcel Forai, MPH, predsedom Predstavenstva
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vložka číslo: 3602/B
IČO:
35 937 874
DIČ:
2022027040
IČ DPH:
SK2022027040
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000182424/8180
(ďalej len „poisťovňa“)
a
2. Zdravita, občianske združenie
so sídlom:
Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava
zastúpené:
MUDr. Ladislavom Pásztorom, splnomocneným zástupcom
členov občianskeho združenia Zdravita
(ďalej len „Zdravita“)

Čl. 2
Predmet dohody
1. Účastníci tejto Dohody deklarujú záujem na strategickej spolupráci za účelom
efektívneho rokovania a uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
(ďalej len „PZS“), s cieľom zabezpečiť stabilizáciu situácie pri uzatváraní zmluvných
vzťahov s PZS a stabilizáciu nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2. Zdravita združuje najväčší percentuálny podiel PZS z celkového počtu PZS podľa
daného typu, a to: všeobecný lekár pre deti a dorast, všeobecný lekár pre dospelých,
gynekológ, ambulantný špecialista (vrátane odborov klinická psychológia
a logopédia), a tiež relevantnú časť poskytovateľov ADOS.
3. Poisťovňa a Zdravita ako účastníci tejto Dohody sa zaväzujú, že pri vzájomných
rokovaniach budú dbať na to, aby bola zabezpečená dostupnosť poskytovania
zdravotnej starostlivosti poistencom poisťovne a vynaložia maximálne úsilie na
vytvorenie podmienok na zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Účastníci tejto Dohody sa zaväzujú, že priebeh a výsledky rokovaní budú smerovať
k uspokojeniu potrieb PZS a poistencov a budú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Poisťovňa sa zaväzuje v záujme predchádzania nedôvodným časovým prieťahom pri
rokovaniach s PZS o určení zmluvných cien na ďalšie zmluvné obdobie, ktoré
spôsobovali vypäté vzťahy medzi poistencami, poisťovňou a PZS, bez ohľadu na
členstvo PZS v občianskom združení resp. v stavovskej organizácii, dohodovať
zmluvné ceny rokovaním so Zdravitou, z dôvodu uvedeného v bode 2. tohto článku.
5. Účastníci tejto Dohody sa zaväzujú, že budú rokovať o zmluvných podmienkach,
resp. cenách za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, pričom tieto zmluvné
podmienky budú východiskom pri stanovení zmluvných cien pri uzatváraní zmlúv s
ostatnými PZS uvedenými v čl.2 bod 2, a to bez ohľadu na ich členstvo v inom
občianskom združení resp. v stavovskej organizácii.
6. Poisťovňa sa zaväzuje využívať k zabezpečeniu cieľov tejto Dohody aj nástroje
projektového financovania úhrad poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Čl. 3
Osobitné dojednania
Za účelom dosiahnutia cieľov špecifikovaných v Čl. 2 tejto Dohody sa účastníci Dohody
zaväzujú najmä:
- uskutočňovať spoločné pracovné rokovania,
- poskytovať aktívnu súčinnosť pri tvorbe a realizácii cenovej politiky,
- poskytovať aktívnu súčinnosť pri implementácii výsledkov pracovných rokovaní do
zmlúv, resp. dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
- vypracovať procesné postupy pri rokovaniach,
- konzultovať vzájomne tvorbu kritérií pre uzatváranie zmlúv s PZS.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi Dohody
a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Dohodu môže ktorýkoľvek účastník Dohody písomne vypovedať, výpovedná lehota je
jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhému účastníkovi Dohody.
3. Účastníci Dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a túto na
znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.
4. Prílohou tejto Dohody je zoznam splnomocniteľov, ktorí sú členmi občianskeho
združenia Zdravita a súčasne účastníkmi tejto Dohody. Táto Dohoda je vyhotovená
v dvoch vyhotoveniach, z ktorých sa každý považuje za originál. Každý z účastníkov
Dohody obdrží po jednom vyhotovení Dohody s tým, že zástupca PZS, spôsobom
obvyklým, oboznámi s obsahom tejto Dohody splnomocniteľov.
V Bratislave dňa ..................2013
Za poisťovňu:

Za poskytovateľov podľa prílohy:

Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc
splnomocnený zástupca

