Memorandum o poskytnutí údajov
(ďalej len „memorandum“)
medzi nasledovnými stranami:
Union zdravotnou poisťovňou, a.s.
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 284 831
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 3832/B
V zastúpení:
Ing. Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva
Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva
(ďalej len „Union ZP“)
a
Trnavský samosprávny kraj
so sídlom: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
(ďalej len „TTSK“)
(ďalej len „zmluvné strany“).
Preambula
Zmluvné strany spoločne deklarujú, že je v ich záujme zlepšovať služby pre občanov
(poistencov, pacientov) v oblasti poskytovania aktuálnych a spoľahlivých informácií
o dostupnosti, resp. o zmluvných vzťahoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí
prevádzkujú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti TTSK. Zmluvné strany za týmto
účelom uzatvárajú toto memorandum o poskytnutí údajov.

Článok 1
Predmet memoranda
1.

S cieľom implementovať zámery uvedené v preambule tohto memoranda zmluvné
strany vyjadrili všeobecný súhlas spolupracovať navzájom (s následným vymedzením)
v týchto oblastiach:
a)

TTSK poskytne pre Union ZP nasledovné údaje v štruktúrovanej podobe:
1. Verejné údaje o zdravotníckych zariadeniach,
2. Verejné údaje o schválených ordinačných hodinách (OH),
3. Verejné údaje o schválených doplnkových ordinačných hodinách (DOH),
4. Verejné údaje o nahlásených nedostupnostiach
(neprítomnostiach/zastupovaní v ambulanciách) od PZS.

b)

Union ZP poskytne TTSK údaje o platných a účinných, resp. aktuálne ukončených
zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, a to formou textového
súboru - dávku 534 v nasledovnom rozsahu a štruktúre: Poradové číslo

riadku|Identifikátor PZS|IČO|Kód PZS|Kód
vzťahu|Dátum ukončenia zmluvného vzťahu|.

lekára|Dátum

začiatku

zmluvného

Článok 2
Práva a povinnosti strán memoranda
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie údajov podľa čl. 1 tohto memoranda je
bezodplatné a že ho zabezpečia prostredníctvom tretej osoby.
2. Zmluvná strana nie je oprávnená údaje poskytnuté druhou zmluvnou stranou
upravovať ani pozmeňovať.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ jedna zo zmluvných strán prejaví záujem rozšíriť
rozsah zdieľaných dát, druhá zmluvná strana bude pripravená konať v prospech prvej
zmluvnej strany v rozsahu ako to stanovuje zákon.
4. Union ZP bude poskytovať údaje ak tomu nebudú brániť okolnosti technickej,
legislatívnej, alebo inej povahy.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom
sídle TTSK.
2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Memorandum možno ukončiť
dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením alebo výpoveďou s výpovednou dobou 1
mesiac, pričom výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej slobodnej
vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú pripravení
ich riadne a včas plniť.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade nutnosti riešenia akéhokoľvek problému
súvisiaceho s dohodnutými podmienkami spolupráce budú postupovať a konať tak, aby
bolo rešpektované právo vyjadrenia názoru každej zmluvnej strany.
5. Zmluvné strany sú oprávnené vykonať zmeny a doplnenia tohto memoranda, a to len
základe písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Návrh na zmeny a doplnky v memorande môže predložiť ktorákoľvek zmluvná strana.
6. Toto memorandum je vypracované v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, jedno
pre Union ZP a dve pre TTSK.

V Bratislave, dňa 21.1.2020
Za Union zdravotná poisťovňa, a.s.

........................................................................
Ing. Tomáš Kalivoda, v.r.
člen predstavenstva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

.........................................................................
Ing. Elena Májeková, v.r.
členka predstavenstva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

V Trnave, dňa 31.1.2020
Za Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Jozef Viskupič predseda
TTSK, v.r.

