Od vzniku Zdravita o. z. zo samotnej jeho činnosti postupne vyplynula potreba prijímania zmien,
ktoré by umožnili prispôsobenie sa novým situáciám pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami
a samotnej praxi fungovania združenia.
Zmeny boli prerokovávané a prijímané postupne na zasadnutiach Zboru spoločných zástupcov
a členských schôdzach Zdravita o. z. , pričom prijaté zmeny boli prenesené a zapracované do
Zmluvy o združení.
Na základe uvedeného po zapracovaní prijatých zmien je
aktuálne úplné znenie zmluvy o združení
nasledovné:

ZMLUVA
o združení uzatvorená podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, v znení prijatých zmien
I. Účel združenia
1. Účelom tohto združenia je formulovanie spoločných požiadaviek na obsah zmlúv a dodatkov so
zdravotnými poisťovňami, ako aj spoločný postup a zastupovanie záujmov členov združenia pri
rokovaní o zmluvných podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými
poisťovňami ako aj zmlúv so Sociálnou poisťovňou, kontrola plnenia zmluvy so zdravotnou
poisťovňou, konkrétne preplácanie faktúr, ich výšky a dodržiavania včasnosti úhrady.
II. Názov a sídlo združenia
1. Účastníci združenia budú pri spoločnej činnosti používať názov: ZDRAVITA, občianske združenie
2. Sídlom združenia je: Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava.
III. Účasť v združení
1. Účasť v združení je dobrovoľná.
2. Účastníkmi združenia sú účastníci tejto zmluvy.
3. Účastníkom združenia sa môžu stať ďalšie osoby, ktoré o účasť prejavia záujem a súčasne splnia
podmienky dohodnuté v tejto zmluve a prijaté členmi združenia.
4. Účastníci združenia sú vedení v zozname účastníkov združenia.
IV. Podmienky účasti v združení
1. Podmienkami účasti v združení sú:
a. podanie Žiadosti o vstup do Zdravita o.z. a Dotazníka pred vstupom do Zdravita o.z.s
prílohami
b. platné členstvo v ASL SR
c. podpísanie prehlásenia o pristúpení k tejto zmluve o združení

d. podpísanie splnomocnenia na zastupovanie
e. podpísanie čestného prehlásenia o zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami
f. úhrada ročných vkladov do združenia.
Podmienky uvedené pod písm. a. - e. musí člen združenia spĺňať súčasne, pričom k vstupu do
združenia je potrebné kladné vyjadrenie Zboru spoločných zástupcov a splnenie podmienok
a kritérií prijatých členmi združenia.
2. Na pristúpenie ďalších účastníkov združenia sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov združenia.
V. Majetkové hodnoty vnesené do združenia
1. Pre potreby združenia sa účastníci združenia pri vstupe do združenia zaväzujú poskytnúť
majetkový vklad vo výške, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Majetkový vklad je
splatný ku dňu podpísania prehlásenia o pristúpení k tejto zmluve o združení. Majetkový vklad do
združenia v roku kedy účastník vstúpil do združenia nahrádza ročný vklad.
2. Účastníci združenia sa zaväzujú pravidelne prispievať pre dosiahnutie účelu združenia ročnými
vkladmi vo výške špecifikovanej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Účastníci združenia sa zaväzujú uhradiť ročné vklady do združenia vždy do 31.1. kalendárneho
roka.
VI. Spôsob výkonu spoločnej činnosti
1. Účastníci združenia budú činnosť, ktorá je účelom združenia vykonávať prostredníctvom Zboru
spoločných zástupcov, ktorými sú prezident ASL SR a ôsmi zástupcovia jednotlivých krajov, za
každý kraj jeden.
Spoločnými zástupcami sú:
a. MUDr. Marián Šóth - generálny riaditeľ Zdravita o. z.
b. MUDr. Ján Šimaljak - Krajský riaditeľ pre Bratislavský kraj
c. MUDr. Andrej Zlatoš - Krajský riaditeľ pre Trnavský kraj
d. PhDr. Libuša Repiská - Krajský riaditeľ pre Nitriansky kraj
e. MUDr. Renáta Raclavská - Krajský riaditeľ pre Trenčiansky kraj
f. MUDr. Peter Sečník - Krajský riaditeľ pre Banskobystrický kraj
g. MUDr. Ján Hruška - Krajský riaditeľ pre Žilinský kraj
h. MUDr. Marianna Šestinová - Krajská riaditeľka pre Košický kraj
i. MUDr. Peter Čičvák - Krajský riaditeľ pre Prešovský kraj
Za účastníkov združenia koná MUDr. Marián Šóth, generálny riaditeľ Zdravita o.z., ktorého
zastupuje MUDr. Peter Sečník, krajský riaditeľ Zdravita o.z. pre Banskobystrický kraj.
2. Účastníci združenia poverujú spoločných zástupcov k obstarávaniu všetkých bežných záležitostí
týkajúcich sa činnosti združenia. K hospodáreniu s majetkom združenia všetkým úkonom s tým
súvisiacich poverujú účastníci správcov združenia.
3. O ostatných (nie bežných) záležitostiach rozhodujú účastníci združenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov, a to spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
4. Medzi takéto záležitosti patrí:
- nákup a predaj majetku nad sumu 1.660,- €
- prijatie alebo poskytnutie úveru
- odmietnutie daru
- uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
- schválenie rozpočtu a hospodárenia združenia, vrátane zmeny výšky ročného vkladu do
združenia
- menovanie a odvolanie spoločných zástupcov a správcov združenia
- rozpustenie združenia.
5. O týchto záležitostiach môžu účastníci združenia rozhodovať aj korešpondenčne, na základe
podkladov predložených spoločnými zástupcami, pričom v prípade, ak účastník v lehote

stanovenej v doručených podkladoch nedoručí do sídla združenia negatívne stanovisko, považuje
sa to za súhlas s navrhnutým rozhodnutím. Spoloční zástupcovia sú povinní zabezpečiť v lehote 30
dní korešpondenčné hlasovanie o ktorejkoľvek otázke uvedenej v čl. VI. bod. 4, v prípade ak o to
písomne požiada viac ako 25% členov združenia.
6. Účastníci združenia budú pre dosiahnutie účelu združenia poskytovať súčinnosť v zmysle
ustanovení tejto zmluvy.
VII. Práva účastníkov združenia
1. Každý účastník združenia má právo najmä:
- pri každej zmene zmluvných podmienok (zmena zmluvy, nové znenie zmluvy, dodatok k
zmluve) obdržať pokyny a informáciu o stave rokovania s príslušnou poisťovňou
- spolurozhodovať o obstaraní spoločných vecí mimo rámca bežných záležitostí
- byť informovaný minimálne raz ročne o činnosti združenia, ako aj o hospodárení združenia
- požadovať od účastníkov poverených správou majetkových hodnôt, ako aj od osôb poverených
k výkonu činnosti združenia v zmysle čl. VI. tejto zmluvy, informácie o ktorejkoľvek záležitosti
združenia
- nahliadnuť do účtovných dokladov združenia
- podávať podnety a návrhy k činnosti združenia
- požadovať náhradu ujmy vzniknutej porušením ustanovení tejto zmluvy niektorým
z účastníkov.
VIII. Povinnosti účastníkov združenia
1. Každý účastník združenia je povinný najmä:
- splnomocniť spoločných zástupcov v zmysle čl. VI. tejto zmluvy k zastupovaniu vo vzťahu k
zdravotným poisťovniam
- v lehotách stanovených touto zmluvou uhrádzať vklady do združenia
- na základe žiadosti spoločných zástupcov poskytnúť pre potreby združenia informácie,
podklady a súčinnosť nevyhnutné pre dosiahnutie účelu združenia
- zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie účelu
združenia a rešpektovať usmernenia zástupcov združenia
- dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy
- oznámiť písomne na adresu sídla združenia možnosti komunikácie (mimo poštovej adresy)
elektronickou poštou (adresu na e-mail), resp. č. tel. na fax.
- spĺňať podmienky a kritériá prijaté členmi združenia, ktoré sú súčasne kritériami pre vstup do
Zdravita o. z..

IX. Spôsob hospodárenia
1. Správou majetkových hodnôt združenia sú poverení traja členovia združenia , pričom správcovia
sú oprávnení konať vždy dvaja spoločne. Správcovia sú poverení hospodáriť s prostriedkami
združenia, podľa zásad dohodnutých v tejto zmluve.
Správcami združenia sú:
1. MUDr. Mário Moro
2. MUDr. Andrej Zlatoš
3. Ing. Peter Sobota
Za združenie sú oprávnení uzatvárať zmluvy , dohody, podpisovať objednávky, prijímať finančné
záväzky správcovia, a to za podmienok ustanovených v tejto zmluve.
2. Peňažné prostriedky združenia sa budú sústreďovať na jedinom účte, zriadenom v peňažnom
ústave. Disponovať finančnými prostriedkami na účte a vykonávať platby sú vždy dvaja správcovia
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spoločne. Prostredníctvom tohto účtu sa budú realizovať platby súvisiace s činnosťou združenia,
okrem platieb realizovaných v hotovosti.
Všetky výdavky spojené s činnosťou združenia sa uhrádzajú z prostriedkov združenia.
Správcovia združenia sú povinní pri činnosti združenia rešpektovať rozpočet združenia a zaväzovať
združenie len do výšky príjmov združenia v danom účtovnom období. V prípade porušenia tohto
záväzku osoba, ktorá sa tohto porušenia dopustila, zodpovedá členom združenia. Správcovia
združenia zodpovedajú za účelné vynakladanie finančných prostriedkov v súlade s dosiahnutím
účelu združenia.
Združenie vedie účtovníctvo o stave majetku, o príjmoch a výdavkoch a prípadných ďalších
finančných vzťahoch. Za vedenie účtovníctva sú zodpovední správcovia.
Zástupcovia združenia zostavujú rozpočet združenia pre nasledujúci rok, podľa ktorého združenie
hospodári, vždy najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho roku. Rozpočet združenia podlieha
schváleniu účastníkmi združenia.
Vyúčtovanie výsledkov hospodárenia sa vykonáva do 1 mesiaca po skončení kalendárneho roka.
Po vykonaní ročnej uzávierky výsledky hospodárenia schvaľuje zhromaždenie členov združenia
nadpolovičnou väčšinou členov, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Čl. X. Zánik účasti v združení
1. Účasť v združení zaniká:
- vylúčením zo združenia
- vystúpením zo združenia
- smrťou účastníka
- zánikom členstva v ASL SR.
2. Účastník združenia môže byť vylúčený zo združenia rozhodnutím Zboru spoločných zástupcov, v
prípade ak:
- neuhradil ročný vklad do združenia napriek písomnej výzve a dodatočne poskytnutej lehote,
pričom sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov združenia
- obzvlášť závažným spôsobom alebo opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy a na
porušenie bol písomne upozornený, pričom sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov
združenia,
- poškodzuje dobré meno Zdravita o.z. a svojím konaním pôsobí proti záujmom Zdravita o.z.
a záujmom jeho účastníkov.
3. Účastník združenia je oprávnený so združenia vystúpiť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
a to na základe písomnej výpovede s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede do sídla združenia.
4. Účastník združenia nie je oprávnený zo združenia vystúpiť v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných
účastníkov združenia.
5. Z vážnych dôvodov je účastník združenia oprávnený zo združenia vystúpiť kedykoľvek, a to aj bez
dodržania výpovednej lehoty. Za takéto dôvody sa podľa tejto zmluvy považuje: napr. účastník
združenia prestal vykonávať lekársku prax.
6. Účastníkovi, ktorý bol vylúčený alebo vystúpil, sa vyplatí podiel na majetku podľa stavu v deň
ukončenia účasti v združení. Vklad do združenia zaplatený pri vstupe do združenia sa nevracia.
Čl. XI. Zánik združenia
1. Združenie bolo založené na dobu neurčitú a zaniká rozhodnutím účastníkov združenia spôsobom
dohodnutým v tejto zmluve. Na rozpustenie združenia sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny
účastníkov združenia.
2. V prípade zániku združenia účastníkom nevzniká nárok na vrátenie vkladu do združenia. Majetok
získaný počas činnosti združenia sa medzi účastníkmi vysporiada rovnakým dielom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia
1. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a túto na znak
súhlasu slobodne a vážne podpísali.

V Bratislave dňa 5. septembra 2017

MUDr. Marián Šóth
generálny riaditeľ Zdravita o.z.

