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Zmluva

DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25,851 01 Bratislava
35 942 436
i"pi"una v obchodnom registri okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka

číslo: 3627/8
lng. Martin Kultan, generálny riaditel'
24 

,!!

Na účely tejto Zmluvy:

1. Dokumentom je:

a) listina, tlačivo alebo písomne zachytená informácia, zasielaná druhej Zmluvnej strane v súlade so

všeobecne r5r52nl,mi'právnymi preopisml, metodickými usmerneniami orgánov verejnej správy (na.pr,

ú;;á; pre Johl,aď nad zdravotnou 
'starostlivosťou, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej rePublikY)

alebo uzatvorenou Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo na ich základe, ktorej zaslanie

Elektronická pobočka umožňuje,
b) akákol,vek iná listina, tlačivo álebo inat< zachyíená informácia, ktorú ktorákol'vek Zmluvná strana vloŽÍ do

Elektronickej pobočky, zašle cez rtettronicxŮ pobočku druhej Zmluvnej strane, .generuje 
v Elektronickej

pobočke a/alebo ju v Elektronickej pobáčke uschová zainým Ůčuto* ako je uvedené v písmene a) (d'alej

len ,,Dokument").

Zdravotná poisťovňa v podmienkach používania Elektronickej poboČky uvádza, ktoré DokumentY mÓŽu

Zmluvné strany elektronicky prostredníctvom Elektronickej poboČky zaŠi"lat', generovat' alebo uschovávat'

alebo inak elektronicky spracovávať.

2, Elektronickou pobočkou je aplikácia zdravotnej poisťovne prístupná na internďe, _cez,softvérové 
vybavenie

používatel,a, prípadne 
"". 

.Óniln,:, alebo inir aiti't<aciu, kde sú pristupné údaje PouŽÍvatel'a alebo iné Údaje a

informácie určené pre Používatel'a a

a) prostredníctvom ktorej sú Zmluvné strany oprávnené elektronicky zasielat'DokumentY tak, abY bolo moŽné

zachytit, obsah Dokumentu, čas odos'iania Dokumentu a jednoznačne urČit' osobu, ktorá Dokument

odoslala,
b) využívať d,alšie Elektronické služby (d,alej len ,,Elektronická pobočka"),

3. Elektronickou službou alebo funkcionalitou je akákol'vek funkcionalita, nástroj Či aPlikácia, ktorej vYuŽitie

o etektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
uz-avretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

(d'alej len ,,Zmluva")

Zmluvné strany

Zdravotná poist'ovňa
obchodné meno :

sídlo:
tČo:
registrácia:

zastúpená:
kód poist'ovne:

(d'a|ej len,,Zdrav otná poisťovňa")

používatel'
meno a priezvisko / obchodné meno: Materská škola
miesto podnikania / sídlo: BUDApEšT|ANSKA 1 , 04013 KošlCE

zá.tup"n:;, 
Yí}1.,.Yilá,?J§:li}"""YJ , ,,],,,',] :, , ,._ , ]i''.'',,,.,,.,;;,',. i , , , ,,:':,',_'_, 

-,' ',, 
', .- ,

(d'alej len,,Používatel"') ,l ' l,,,l(d'alej len,,Použivatel"') ,l .,,,, .ll., l., ,,,,,,
'] ) ;];'] ..

(Zdravotná poist'ovňa a Používatel'd'alej aj ako ,,Zmluvné strany") : i , , ,

il r l]l .i'i]]]i 
,::;]]]:

ín , :,,,,
čl, l , r,,,,]l, ,: ---l5 . .-, ..-.,,.",,-

Vymedzenie pojmov a súvisiace ustanovenia

/,



+.

5,

ilmillilililllllilillmlilmnllmn
(253) 8588005B54 o4769383083

umožňUje pre PoUžíVate'a Elektronická pobočka (d,alej len ,,Elektronic*á sluŽba; alebo ''Funkcionalita")'

zoznam Elektronickýcr,' ,r"z-rcň, x,oré sú p;;rír.i;b;í t oisbozicli, "pÁron 
a podmienkY ich vYuŽÍvania

oznamuje a uvádzaror"*,,tři.i""nu pouzi"á|rĚui u poomi"nt ach'PoŮŽÍvania Elektronickej PoboČkY'

Platite|,omjeplatitel,poistnéhonaverejnézdravotnépoistenie,t.j,zamestnávatel',samostatnezárobkovočinná
osoba a iná osoba ure"ňá'u'ža[án" o id,"uotnom poistení (d,alej len "platitel",),

PodmienkypouŽívaniaElektronickejpobočkysúpravidlá,ktorépodrobnejšieupravujúprávaapovinnosti
zmluvných strán:

a)prielektronickomzasielaníDokumentovpodl,atejtoZmluvy,určujúnajmáspÓsobodosielaniaDokumentov' a formu odosielaných Dokumentov,

b) pri využívarií d,alších Elektronických služieb (d,alej len "Podmienky 
používania Elektronickej pobočky"),

PodmienkypouŽívaniaElektronickejpobo.čkysúzverejnenévE]ektronickejpobočkePouŽívatel'a,Podmienky
používania Elektronickej pobočky ma,zorauoiňa-boi.t""nu ori::^i;;ť,,pričom každú zmenu Zdravotná

poisťovňa oznámi 
" 

ellřti".iór,ej ponočke. používatel, sa zavaz.uiě dborziavat podmienky používania

Elektronicke] pobočky 
"j" 

Jňá řr.l zverejnenia v Elektronickej pobočke.

Poskytovate|,omjeposkytovatel,zdravotnej..starostlivostipodl'azákonaČ,578t2Oo4Z'z,oposkytovatel'och
zdravotnej starostlivosti,loravotnict<y"t] pr"coui,iřócň, stavovst<ých organizáciách v zdravotníctve a o zmene a

doplnení ňiextorých ,áii;;;;;;;;i;;rí.fii"h predpisov (d,alej len ,,poskytovatel",),

používate',om je platitel,a/alebo poskytovatel,a/alebo tretia osoba v inom právnom.po-stavení' ktorý na základe

tejto Zmluvy využíva ,r"žov á"xtronióxe; pouoálv-iJ ei ián ,Pouzivaút"'j. rori"r je P-ouŽÍvatel' iba Platitel'om'

nevzťahujú .u nu nu,ll'"itá""""ii," ;.ie;k, r7i 'Ziiúuý, uní ine ustanJv"nia tejto Zmluvy, ktoré sú svojím

lňaiaXterom jednoznačne určené iba pre Poskytovatel'a,

poveretrou osobou je tretia osoba, ktorá na základesplnomocnenia alebo akejkol'vek dohodY s PouŽÍvatel'om:

a) zabezpečuje pre používatel,a (v jeho mene ana jeho účet).plnenie jeho zákonných a/alebozmluvných

oovinností voči zdravotnej poisťovni u ,u tý.io-,ie"tom elet<tronióxy xoruňit uje v mene a na účet používatel'a

so Zdravotnou poisťovňou a/alebo

b)využívaVmeneanaúčetPouŽívatel,ad,alŠieElektronickésluŽbyurčenéprePouŽívatel'a(ďalejlen
,,Poverená osoba").

o.

7.

B.

9. preberací protokol je dokument, ktorým používatel' potvrdí prewatie Prihlasovacích Údajov' ktoré mu Pridelila

priamo zdravotná á"":ř;;;;"i;;i;ilá;,pi"ui,i".i ó.tóxoti) ya,iňua" prihlasovacích, údajov, ktoré udel'uje

sám používatel, v Elektronickej ponoerl]"-póúeia"i prótoxot 'nahrádza informácia zobrazená priamo

v Elektronickej pobočke,

.1 0, prihlasovacie údaje sú údaje vymenované v preberacom protokole alebo udelené PouŽÍvatel'om v Elektronickej

pobočke, xtore srúziá poůziuátut,oui na jeerý-vsi"n_". á9 Erer.tráňicxej *t":lr, ? |l_ot.é 
vydáva Zdravotná

poist,ovňa pouziuaíJiJuiza óoomlenox uu"o"ný".-oatelv Zmluve (d,alejien "prihlasovacie 
údaje"),

11.Zákonozdravotnompoisteníjezákonč.58o/20o4Z,z,ozdravotnompoisteníaozmen.eadoplnenízákonač.
g5t2O02Z. z. o poisťovníctve a o zmene 

"ooír"áninie*iorýcrr 
zar<onov v znenÍ neskorŠÍch PredPisov (d'alejlen

,,Zákon o zdravotnom poistení"),

12. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon ó, 122t2o13, Z, z, o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnenínier<torýJň"záXánou táár"llón ,,Zákon o ochrane Oú").

13. zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je ,Tl_uu9_uzatvorená medzi zdravotnou poisťovňou

a poskytovate',om podl,a ustanovenia s zljron. e!-saltzooq Z:;:'áioiavotnYctr Poisťovniach' dohl'ade nad

zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
" 
d;plř; 

"l"xt"iy"h 
zaxonov v znení ňeskorších PredPisov (d'alej len

"Žrruuu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti");

14. Zákono poskytovate',och je zákon. č. 5,7.B,t20o4 Z.z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti' zdravotnÍckych.

pracovníkoch, .t**šřyJň oióani.aciach v zdravotnictve a o zmene a doplnení niektoryich zákonov v znenl

neskorších preOpisocň (á'aIej lJn "Zákon 
o poskytovatel'och"),

z



čt, tt
účel zmluvy

účelom Zmluvy je zefektívnit, vzájomnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, v súlade s P|atnou Právnou

úpravou realizovat,vzájomné doiučovanie Dokumentov elektronicky prostredníctvom Elektronickej PoboČkY

a sprístupnit' Používatel'ovi d'alšie Elektronické služby.

čl. ttt
Predmet Zmluvy

predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán:

a) pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronicke1 poboČ<1', so: ..':,:': , ,:?,z^"a

Používatel'a, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie,

b) pri využívaní d'alších Elektronických služieb,

a to všetko podl,a podmienok špecifikovaných v ustanoveniach..tejto zmluvy.

čI. tv
Registrácia používatel'a a formy získania Prihlasovacích Údajov PouŽÍvatel'om

1. používatel,sa za účelom využívania služieb Elektronickej pobočky registruje prostredníctvom webovej stránkY

Zdravotnej poist,ovne ww*.douo.l:a,g[ alebo na registráciu využije iné komunikačné kanály urČené Zdravotnou

poist'ovňou.

2. Na základe registrácie používatel'a pridelí Zdravotná poist'ovňa PouŽívatel'ovi Prihlasovacie Údaje, Na základe

žiadosti používatel,a pridelí Zdravotňá poist'ovňa Používatel'ovi d'alšie Prihlasovacie Údaje, a to aj Pre Poverené

osoby. používatel, móže súčasne sám udel'ovat' d'alšie Prihlasovacie údaje aj Povereným osobám Priamo

v Ele'ktronickej pobočke. Rozsah a podmienky pridelenia Prihlasovacích Údajov a udel'ovania d'alŠÍch

prihlasovacícň uoajov sú určené v Podmienkach používania Elektronickej PoboČkY,

3, používatel, móže na základe prihlasovacích údajov využívat' Elektronické sluŽbY v role Platitel' a/alebo

poskytovatel,, Aktivácia alebo zrušenie Prihlasovacích údajov Používatel'a pre kaŽdú z uvedených rolí sa
uskutoční na základe požiadavky Používatel'a zadanej bud' pri registrácii alebo kedykol'vek neskÓr v súlade

s Podmienkami používania Elektronickej pobočky.

4, používatel,móže na základe rozhodnutia Zdravotnej poist'ovne pouŽit' Prihlasovacie Údaje aj na VStuP do d'alŠÍch

samostatných elektronických aplikácií, ktoré nie sú súčast'ou Elektronickej PoboČkY.

čt. v
písomná forma Dokumentov a ich doručovanie

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia podl'a ZmluvY nahrádza listinnú Podobu

doručovaných Dokumentov v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka1, zákona o ÚČtovníctve2 a iných

všeobecne závázn:tych právnycrr predpisov a/alebo zmlúv uzatvorených medzi zdravotnou poist'ovňou

a Používatel'om.

2, Zmtuvné strany sa dohodli, že Dokument doručený prostredníctvom Elektronickej poboČkY budú PovaŽovať za.

rovnocenný s Dokumentom zaslaným poštou na aOiusu trvalého pobyiu, sídla alebo adresu dohodnutú medzi

Zmluvnýmistranami ako adresu určenú pre doručovanie zásielok.

3. Dokument odosielaný používate|,om sa považuje za doručený v okamihu jeho riadneho zobrazenia a uloŽenia

v Elektronickej pobočke, Zdravotná poist,ovňa v Podmienkach pouŽÍvania Elektronickej poboČky urČÍ.typy

Dokumentov, ktorých doručenie bude Používatel'ovi oznamovat' formou elektronického oznámenia, v týchto

prípadoch sa považuje Dokument za úspášne doručený v momente, ked' Používatel' obdrŽÍ elektronické

oznámenie o jeho úspešnom doručení.

rVzmysle§40ods.4zákonaó.40/1964Zb.občianskehozákonníkaVzneníneskoršíchpredpisovjepísomnáforma.zachovaná,akjepráVnyťlkon
uskutočnený elektronickými piosřiedkami, ktoré umožňujt1 zachytenie obsahu práVn€ho Úkonu a urČenie osoby, ktorá právny Úkon urobila,

2V zmysle § 31 ods. 2 zákona ó,431l2lo2ž. z. o účtovnícive viíeni nesxorSích predpisov v nadváznosti na 5 Ót ods, 4 uvedeného zákona PÍsomná aj

technická (elektronická) forma účtovných záznamov je rovnocenná, prióom technická'forma musí umoŽňovatiprevedenie do pÍsomnej Íormy (tlaČ);

prevedenie do písomnej podoby sa nevyžaduje pri poapisovoÁ za-r,iuÁ". eo,jpi.ovýmzázn.amom sa podl'a tohto zákona rozumie ÚČtovný záznam,

ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný pr"uMlui"rny oet orÁ,9 37Ž*y nahrádza.iÚci'vlaslnoruČný podpis.V lechnickej ÍoÍme, Na obidVe

formy podpisového záznamu ;;'Úil printiaoa rovnató i ouioře sa .ozu poúzir na mieste, kde sa VYŽaduje vlastnoruČný PodPis,
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7.

5 ÓárXň"!ňí zdravotnej starostlivosti pripúšta1,,

PouŽívatel,vyhlasuje,ŽeDokumentyodoslanécezEiektronic<-:::::'-aa2':.,cŽe^ea'eccuschované
Používate|,om v prostreái něxř""i"xti pobočt<i,Jbxr.".,): ,_r,,^:, c.laraKier.e daný,iy,lučne charakterom

právneho vzťahu poři,iuúiu- a zoiavotne1 porstc,lne, p,r čo,T sučasne vyhIasule, Že v Plnom rozsahu

zodpovedá za ictr oosJn,li" .i-*aomri tono, že tento..obsah nesmie súvléiet' S trestnou ani protiprávnou

činnost,ou používatel,a alebo akejkol,vek tretej ásooy za čo týmto preberá zodpovednost" Zdravotná poist,ovňa

nezodpovedá za stratu]JňiĚenie,alenoznelóJnotenie Dokumentov, Pokial' tieto neboli súČast'ou elektronickej

komunikácie, ktorou zabezpečoval používateIliň"ni. 
'axonných 

povinností alebo povinností vyplývajúcich zo

';l;;' 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

Ministerstuo zdravotníctva Slovenskej repuc

Dokumentyodoslané prostred,níctv"_'.il_'j'::^_,-: : _:'::,'^:='_::j _'='_'. _,_._,.:.'_,," _" -"''-

čt. vt

osobitné ustanovenia o elektronickej komunikácii medzi Zdravotnou poist'ovňou a Poskytovatel'om

poskytovatel, prostredníctvom Elektronickej pobočky doručuje i účtovné doklady, ktoré vypIní priamo

u ÉteŘtronict<ej pobočke a potvrdí ich správnost"

Touto zmluvou nie je dotknutá povinnost, poskytovalel,a zasielať zdravotnej poisťovni originály a rovnopisy

Dokumentov, ktorých 
-ĚĚ*ironibxo .asietunie''uvru"i Zdravotná ,poisťovná 

v podmienkach používania

Elektronickej pobočky 
"rJá 

p,iktorých sa tak Zmluvné strany dohodnú,

zmluvné strany dekla rujú, že pre riadne.a úplné doručenie všetkých zúčtovacích dokladov (tak ako to

predpokladá Zmluva o poskytovani_z!la1!3] šiuio,iri"o,til, a ,teda 
á1 pre vyxonanie úhrady za poskytnutú

zdravotnú starostlivost, zo strany Zdravotnej pJ,toun" je potrebné" aby poskytovatel, doručil Zdravotnej

poisťovni faktúru alareoi-aávŘy,eÉttronlc*ý !Óo.ÓnÓ.'uveoenlim 
'v 

tejto Zmluve a súČasne zúČtovacie

doklady, pri ktorých sa vyžaduje doručenie 
",isji"eiú 

tňoJ i tot,to článku Zmluvy) poštou alebo osobne,

AkjevZmluveoposkytovanízdravotnejstarostlivostiupravenédoručovanieDokumentovmedziZmluvnými
.irunurni inak, preónos{ majú ustanovenia tejto Zmluvy,

1.

J.

4.

2.

čt. vtt
Spoločné ustanovenia a ochrana osobných údajov

Ak používatel, disponuje softvérovým vybavením, mobilnou alebo inou aplikáciou, ktoré umožňujú

elektronickú komunikáciu so zdravotnou poi.tounou priáro z informačného systému používatel'a' móže

doručovat, Dokumenty aj takýmto spósobom. urňouunlu tejto Zmluvy a podmieňok používania Elektronickej

pobočky primerane pr]t.á"ál ňr"' elektronickř'**omunirac1, uuYrŽírunie d'alŠÍch Elektronických sluŽieb

prostredníctvom sottuerlulnJ'"ioá"*á ioužívate1a, mobilnej alebo ine| aplikácie,

ZapoužívaniePrihlasovacíchúdajovPouŽívate|,om,Poverenýmiosobamialeboakýmikol'vektretímiosobami,
ktorým Používatel, priňůro"róĚ,údaje udelí"ur"oo oatei áxouxot'u.ex tormou póskytne' vplnom rozsahu

zodpovedá používatel,, ktorému boli prihlas;;;ň 
-uoáiu 

vydanď zdravotnou póisťovňou alebo ktorý

prihlasovacie údaje v Elektronickej pobočke udelil. používátet,ša zaváiuje chrániť.irihlasovacie údaje pred

stratou, odcudzením, .;";;J;"i;.1,], u n"oprjiň"'.y, p9"ilim, v.pripaoó straty, odcu,dzenia, znehodnotenia

alebo neoprávneného použitia prihlasovacícr.,'ŮlriJ" iJ-používatel' pJulnný bez zbYtoČného odkladu oznámit'

túto skutoónost' Zdravotnej poisťovni,

Niektoré Elektronické služby móžu v súlade s právnymi qr9lgis.mi obsahovat, a spracovávať citlivé osobné

údaje, ztohto dóvodu je povinnost,ou pouzivaij,u u do najváčšej .oin"r Áiere cr,ianit, sprístupnené osobné?

o.



4.

n
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.:z.=..?'-.-:.3::1'j'-].'e'súvislosliS.prá\,n),Í]],1Z.'e..--,1..]:=.-=.=....--=_:'=..-.-:-:-.-
Použír,atel zodpovedá za rladne nakIadanie Sosobnými úcajr:^i =",ž,a,,=:* 2:,,,Z-,^_ ::_:,^-

a akýmikol,vek osobami, xioryn,.' sprístupní Elektronickú pobočku. V prícace ?ac,z,,, z_ =,, ::,:,= ,:, =

poistencov sú akýmkoi,vux-"po.obo. zneužívané alebo ich ochrana je ohíozená, je p3_ž ,;:. 11," :

Vykonať opatrenia na Zamedienie takémuto Zneužitiu/ohrozeniu a bezodkladne oznámil U\"e]'-- s',:::^:::

Zdravotnej poisťovni.

Používatel,Zodpovedá Za obsah, spráVnosť a úplnost,údajov uvedených V Dokumentoch, kic-é :, =?s 
2_^,

z jeho Elektronickej poŇky;Ěb" iným spósobom uložené7spracované V prostredí Elektronicke- :::::", =:z
akékol,vek úkony v ne; výŘáirane, poŮzivaiet,zodpovedá zaIo,že Dokument obsahujúci prá',n" ;,l:- :3sa--:
prejav jeho skutočnej u'aloooán"i vóle a berje na Vedomie, ŽeZdravoIná poist'ovňa |9 r,l 7Í])'S,?:=.:: -^'-",

za takýto právny ,ixon'pouáluje.'používatel,berie na vedomie, že Dokumenty, ktoré pot,erelá cs.3a zaš e

prostredníctvom Elektronickej pobočky Používatel,a a akékol,vek iné úkony, ktoré vykoná ?c"e,e,a 
"_,lca

v Elektronickej pobočke, považuje zdravoíná poist,ovňa za Dokumenty zasIané a úkon,i ," lkonané

2c;ž íva,teI'om.

pc;žívatel, zodpovedá za správnost, údajov poskytnutých Zdravotnej poist'ovni pri_ registrácii a Pridelení

a udelení d,alších prlhlasovacich údajov, nťexotvet< Žr"ny údajov je Použivatel'povinný bezodkladne oznámit'

Zdravotnej poist'ovni prosiredníctvom Elektronickej pobočky,

čt. vttt
Bezpečnost' prenášaných údajov

prostredie Elektronickej pobočky je chránené pred neoprávneným prístupom k informáciám uvedeným

v Elektronickej pobočke. btizsi" informácie ohl'adom bezpečnosti sú uvedené v Podmienkach pouŽÍvania

Elektronickej pobočky,

Nakol,ko elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami pri doručovaní Dokumentov a d'alŠie Eiektronické

služby sú technicky zabezpečované treťou straňou - poskytovatel'om elektronických komunikaČných sluŽieb,

Zdravotná poist,ovňa nezodpovedá za škodu alebo iné ňast"Ot y, ktoré vzniknÚ PouŽÍvatel'ovi v dÓsledku

technickej alebo inej poruchy'na strane tohto poskytovatel'a elektronických komunikaČných sluŽieb,

Zdravoíná poist,ovňa týmto informuje používatel'a, že elektronickú komunikáciu a d'alŠie Elektronické sluŽbY

medzi Zmluvnými stranami technicky zabezpečulje dodávatel' lT služieb Zdravotnej poist'ovne, ktorý je zároveň i

sprostredkovate;,om, xtoiy spractva osobné údaje dotknutých osób v zmysle Zákona o ochrane oU,

čl, tx
Trvanie a zánik Zmluvy

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveo,Óu niekíorej zo Zmluvných strán, a to aj bez udania dÓvodu. VýPovedná doba je tri

mesiace azaóína prýnúi prvym oňom kalándárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola

výpoved' doručená druhej Zmluvnej strane,

Zmluvazaniká aj:
a) zánií<om používatel,a bez právneho nástupcu, ak je používate;,om právnická osoba,

b) smťou poŮiúatel,a alebo vyhláse ním za mrtveho, ak je Používatelbm fYzická osoba,

1.

2.

3.

1.

2.

3.

čt. x
Záverečné a prechodné ustanovenia

1, zmluva nadobúda platnost,a účinnost,dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,

3zákon o ochrane oú
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|ůo" žhodný alebo čo najviac podobnv Ls,= - , = ,

Zmluvy musí byi,r:;;;;* óo oony,_xli.i iáů; ::-:.?^..ro""uŽurltá. rorrako';Ša< a: c'e p'Ípad' :e '

, nei nedójde uon"., š" ná nahradenie ""pi;,'Jň.- 
]:-: --:e"o 

"*"ol'Í""u"Jtit'rn'no-uďanovenia 
PcuŽ''Ú ir:

,rsianovenia telto zňíuuv a ak také.ni" ,t,l'p"i"_ ,]",,_i" 1;1;;;;;;o;;vnycn 
predpisov, a to r,žd), :a<:

u sta novenia, n'"r.ui"JoJ"áoliu' xritoriarn ňoár'u p ": : :, a:zajúcej vety,

7.Zmluvajevyhotovenávdvochvyhotoveniach,prekaŽcúZmluvnústranuvjednomvyhoto'rení.

8 zrrluvné .,:l1=,]|]";;ii.,;";"ili5iJ:'i"li,ii,}'Ě[."_.i?l"1i,iXl["*lf,""TÍ,:ťffii''"""'j-:"?ff'fil
s|obodnej a Yazfle] VUll d.l''""':_;;^-,,iakažd,e| Zmluvne| strany,
oodpísali k tomu r"i]'O* ipi'","ni ,a,tup"ovia každej Zmluvne; s

9. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že podpisom ielto ZmluvY oboma Zmluvnými, stranami zanikajú vŠetkY

zmluvy u,utuo,unt ;;;;, zi,iuunli.i .,|,"řJ.ř o,"o r"9ol::],iiť;?*:H;:n'1;1,:'.""U:§Tfi":'-,1:
oodmienok p"".i"""^i, Éj"x]'"ni"xái PobočkV medzi Zmluvnu'runo, 

zostávajú nad,aleJ v platnosti a na ich

boli Používat"roul'žilu"iinóu poištour,ou na ich základe _vyt

použitie,u p,i,"ur",iu';;i;ň;j 
j 

ŮO mi"nXy-Oohod n uté v tejto Zmluve,

v Bratislave, dňa 02. augusta 20.18 u ,tl_ i:í)Ž,1',í/,,i 
|:,'oo^02, augusta 2018

Zdravotná poisťovňa

;ÓVĚŘÁ zdravotná poisťovňa, a, s,

lno. Martin Kultan
gJnerálny riaditel'

Materská šXo!/
MGR. lvEiA dŤnrafunovn
iiu'tuiarnv zástupóa - konate|'


