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   Metodické usmernenie č. 2/1/2011 
 

Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov  
zdravotných poisťovní  

v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti   
 

 
Článok 1   

Úvodné ustanovenia 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto metodické 
usmernenie pre zdravotné poisťovne na zabezpečenie jednotného postupu pri predkladaní údajov 
pre hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu 
zdravotnej starostlivosti. 

Článok 2   
Predkladanie údajov 

 
Zdravotné poisťovne predkladajú údaje pre hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov 
zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti v zmysle § 43 zákona č. 581/2004 
Z. z. o  zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pravidelne dvakrát ročne. 
 

2.1 Za prvý polrok predkladajú údaje vždy do 90 dní po ukončení kalendárneho polroka 
(t.j. stav k 30.06.) v jednotnom formáte v štruktúre vzorových tabuliek, v elektronickej 
podobe na mailovú adresu vykonyzs@udzs.sk.  

 
2.2 Za rok predkladajú údaje vždy do 90 dní po ukončení kalendárneho roka (stav k 31.12.) 

v jednotnom formáte v štruktúre vzorových tabuliek, v elektronickej podobe na 
mailovú adresu vykonyzs@udzs.sk. 

 
2.3 Štruktúru vzorových tabuliek zdravotné poisťovne zadefinujú ako MS EXCEL súbor 

s názvom OVA_kód ZP_obdobie, kde kód zdravotnej poisťovne je dvojmiestne číslo 
určené na identifikáciu zdravotnej poisťovne pridelené úradom a obdobie dávky uvedú 
v tvare YYYYMM (YYYY – rok, MM – mesiac), a to podľa obdobia, ktorého sa dávka 
týka, napr. v prípade polročnej dávky 201106 a v prípade ročnej dávky 201112. 

 
Článok 3   

Základné pojmy  
 
IČO zdravotnej poisťovne - je identifikačné číslo organizácie pridelené štatistickým úradom pri 
vzniku subjektu. Slúži na jeho identifikáciu a má evidenčný charakter. Typ (veľkosť) položky - 
CHAR(8). 
 
Kód zdravotnej poisťovne - je dvojmiestne číslo pridelené úradom, ktoré je určené na 
identifikáciu zdravotnej poisťovne. Typ (veľkosť) položky – CHAR(2). 
 
Právna forma ZP - uvedie sa právna forma zdravotnej poisťovne (napr. a. s.). Typ položky – 
CHAR. 
 
Predkladateľ - uvedie sa názov, resp. obchodné meno spoločnosti t.j. zdravotnej poisťovne, ktorá 
údaje predkladá. Typ položky – CHAR. 
 
Sídlo ZP - uvedie sa presná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ) zdravotnej poisťovne. Typ položky – 
CHAR. 
 
Identifikačné číslo organizácie – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len 
„IČO“) - je číslo, ktoré bolo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pridelené štatistickým úradom 
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a ktoré identifikuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je 
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia 
alebo živnostenského oprávnenia, fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe 
licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných 
kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne. Typ (veľkosť) položky - CHAR(8). 
 
Názov PZS - uvedie sa presný názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Typ položky – CHAR. 
 
Sídlo PZS - uvedie sa presná adresa (ulica, číslo, obec, PSČ) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Typ položky – CHAR. 
 
Kraj sídla poskytovateľa - uvedie sa číselný kód samosprávneho kraja Slovenskej republiky, 
v ktorom má poskytovateľ sídlo. Ak poskytovateľ má prevádzky aj mimo sídla vo viacerých krajoch, 
vždy sa uvedie číselný kód kraja sídla. Typ položky – CHAR. 
 
Druh zdravotníckeho zariadenia - uvedie sa štvormiestny číselný kód podľa číselníka vydaného 
Národným centrom zdravotníckych informácií - "Kategórie druhov zariadení v zdravotníckej 
štatistike". Typ (veľkosť) položky - CHAR(4). 
 
 
Kód odbornosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti jednoznačne identifikuje odbornosť 
poskytovateľa. Časť kódu v tvare spp je trojmiestne číslo označujúce odbornú špecializáciu útvarov, y 
je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (oddelenie, ambulancia, neambulujúci lekár a pod.) 
podľa Metodického usmernenia č. 1/6/2007 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. V prílohách 3A, 3B, 3C, 3E sa uvedie kód odbornosti v tvare „spp“ a v prílohe č. 2A, 2B, 
2C, 2D a 2E sa uvedie kód odbornosti v tvare „sppy“. Typ (veľkosť) položky - CHAR(4). 

 
Článok 4 

Vysvetlivky k vzorovým tabuľkám 
  

Príloha č. 1A 
 
Finančné objemy výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých 
foriem ZS a druhov zdravotníckych zariadení 
 
Zmluvný objem spolu - uvedie sa kumulatívny mesačný zmluvný finančný objem podľa platných 
zmlúv o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti uzatvorených medzi poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou. V prípade, že zdravotná poisťovňa zmluvný objem 
vo finančnom vyjadrení neuzatvára, stĺpec sa nevypĺňa. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 

Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 

Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú 
sa vo výške, v ktorej sa už uhradili alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná poisťovňa 
nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných 
výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

Finančný objem položiek v osobitnom režime - uvedie sa súčet nákladov, ktoré sú uhrádzané 
v súlade s platným cenovým opatrením MZ SR podľa osobitného režimu (ide napríklad o osobitne 
uhrádzanú zdravotnú starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe 
schvaľovacieho procesu zdravotnými poisťovňami, napríklad transfúzne lieky, ženské materské 
mlieko, cenovým opatrením určené niektoré výkony mimoriadne finančne náročnej zdravotnej 
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starostlivosti - transplantačné výkony, liečba niektorých určených popálenín, dlhodobá domáca 
oxygenoterapia, niektoré určené zdravotnícke pomôcky pri finančne náročných výkonoch a iné 
mimoriadne finančne náročné zdravotné výkony u hospitalizovaných poistencov). Položka je 
vyjadrená v platnej mene. 

Úhrady za bežný rok1 - uvedie sa údaj o realizovaných úhradách finančne uznaných 
a zaúčtovaných výkonov bežného roka. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

Zápočty za bežný rok - uvedie sa údaj o vzájomnom nefinančnom vyrovnaní pohľadávok 
a záväzkov na základe písomných dohôd medzi ZP a PZS, týkajúcich sa finančne uznaných 
a zaúčtovaných výkonov bežného roka. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

Spolu za bežný rok - uvedie sa sumárny údaj stĺpcov 5 a 6. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

Úhrady za minulé roky2 - uvedie sa údaj o realizovaných úhradách v bežnom roku, týkajúcich sa 
finančne uznaných a  zaúčtovaných výkonov predchádzajúcich rokov. Položka je vyjadrená v platnej 
mene. 

Zápočty za minulé roky - uvedie sa údaj o vzájomnom nefinančnom vyrovnaní pohľadávok a 
záväzkov na základe písomných dohôd medzi ZP a PZS, realizovaných v bežnom roku, týkajúcich sa 
finančne uznaných a zaúčtovaných výkonov predchádzajúcich rokov. Položka je vyjadrená v platnej 
mene. 

Spolu za predchádzajúce obdobia - uvedie sa sumárny údaj stĺpcov 8 a 9. Položka je vyjadrená 
v platnej mene. 

Spolu - uvedie sa sumárny údaj stĺpcov 7 a 10. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 

                                                 
1 Bežný rok - v prípade polročnej dávky  je to obdobie od 01.01. do 30.06;  a v prípade ročnej dávky je to obdobie od 01.01. do 31.12. 

 
2 Minulé roky –  akékoľvek obdobie, ktoré predchádza bežnému obdobiu. 
 
    V stĺpcoch 5-11 „úhrady vrátane zápočtov v sledovanom roku sa vypĺňajú len riadky:   

- IV. (súčet I.+II.+III.) Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti SPOLU 
- V. (súčet V.A až V.E) ZS poskytnutá cudzincom, v cudzine, bezdomovcom,  utečencom,  neodkl. ZS 

� V.A  v tom:  bezdomovci 
� V.B  utečenci 
� V.C   neodklad. ZS osobám, ktoré nemajú  prihlášku na verejné zdrav. poistenie 
� V.D   liečenie v cudzine 
� V.E    liečenie cudzincov   

- VI. (IV.+V.) ÚHRN 
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Príloha č. 1B 

Vybrané ukazovatele vyjadrené vo finančných objemoch u PZS za obdobie 
 

Zmluvný objem - uvedie sa kumulatívny mesačný zmluvný finančný objem podľa platných zmlúv 
o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti uzatvorených medzi poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a zdravotnou poisťovňou. V prípade, že zdravotná poisťovňa zmluvný objem vo 
finančnom vyjadrení neuzatvára, stĺpec sa nevypĺňa.  Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 
Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 
Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú 
sa vo výške, v ktorej sa už uhradili alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná poisťovňa 
nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných 
výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 
Finančný objem položiek v osobitnom režime - uvedie sa súčet nákladov, ktoré sú uhrádzané 
v súlade s platným cenovým opatrením MZ SR podľa osobitného režimu (ide napríklad o osobitne 
uhrádzanú zdravotnú starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe 
schvaľovacieho procesu zdravotnými poisťovňami, napríklad transfúzne lieky, ženské materské 
mlieko, cenovým opatrením určené niektoré výkony mimoriadne finančne náročnej zdravotnej 
starostlivosti - transplantačné výkony, liečba niektorých určených popálenín, dlhodobá domáca 
oxygenoterapia, niektoré určené zdravotnícke pomôcky pri finančne náročných výkonoch a iné 
mimoriadne finančne náročné zdravotné výkony u hospitalizovaných poistencov). Položka je 
vyjadrená v platnej mene. 
 
Úhrady za bežný rok3 - uvedie sa údaj o realizovaných úhradách finančne uznaných 
a zaúčtovaných výkonov bežného roka. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 
Zápočty za bežný rok - uvedie sa údaj o vzájomnom nefinančnom vyrovnaní pohľadávok 
a záväzkov na základe písomných dohôd medzi ZP a PZS, týkajúcich sa finančne uznaných 
a zaúčtovaných výkonov bežného roka. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Spolu za bežný rok - uvedie sa sumárny údaj stĺpcov 10 a 11. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 

Úhrady za minulé roky4 - uvedie sa údaj o realizovaných úhradách v bežnom roku, týkajúcich sa 
finančne uznaných a  zaúčtovaných výkonov predchádzajúcich rokov. Položka je vyjadrená v platnej 
mene. 

 

Zápočty za minulé roky - uvedie sa údaj o vzájomnom nefinančnom vyrovnaní pohľadávok a 
záväzkov na základe písomných dohôd medzi ZP a PZS, realizovaných v bežnom roku, týkajúcich sa 
finančne uznaných a zaúčtovaných výkonov predchádzajúcich rokov. Položka je vyjadrená v platnej 
mene. 

 

Spolu za predchádzajúce obdobia - uvedie sa sumárny údaj stĺpcov 13 a 14. Položka je 
vyjadrená v platnej mene. 
 
Spolu - uvedie sa sumárny údaj stĺpcov 12 a 15. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

                                                 
3 Bežný rok - v prípade polročnej dávky  je to obdobie od 01.01. do 30.06;  a v prípade ročnej dávky je to obdobie od 01.01. do 31. 12. 

 
4 Minulé roky –  akékoľvek obdobie, ktoré predchádza bežnému obdobiu. 
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Príloha č.2A-2E 
 
Prehľad o platných zmluvných cenách za jednu ukončenú hospitalizáciu 
a platných zmluvných cenách v ambulantnej starostlivosti  
  

 
Zmluvná cena za jednu ukončenú hospitalizáciu – Príloha 2A - uvedie sa cena za 
ukončenú hospitalizáciu  podľa zmluvy uzatvorenej medzi PZS a ZP.  Položka je vyjadrená v platnej 
mene. Ak ZP s PZS má zmluvnú cenu uzatvorenú aj na iné oddelenie, ako je to uvedené vo vzorovej 
tabuľke, je potrebné uviesť údaje aj za tieto oddelenia, kód odbornosti sa uvedie v tvare „sppy“, kde 
spp je kód odbornosti a y  je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (oddelenie – 1). 
Platné zmluvné ceny v ambulantnej starostlivosti  

2B VAS - uvedie sa cena kapitácie, cena bodu podľa zmluvy uzatvorenej medzi PZS a ZP; ak sú 
zazmluvnené rôzne ceny kapitácie podľa veku, je potrebné uvádzať cenu za každú vekovú 
skupinu jednotlivo. Ak ZP s PZS má zmluvnú cenu uzatvorenú aj na iné odbornosti, ako je to 
uvedené vo vzorovej tabuľke, je  potrebné uviesť  údaje aj za  tieto odbornosti, kód odbornosti sa 
uvedie v tvare „sppy“, kde spp je kód odbornosti a y je číslo označujúce druh špecializovaného 
útvaru (ambulancia – 2). Položka je  vyjadrená v platnej mene. 
2C ŠAS - uvedie sa cena bodu podľa zmluvy uzatvorenej medzi PZS a ZP. Ak ZP s PZS má 
zmluvnú cenu uzatvorenú aj na iné odbornosti, ako je to uvedené vo vzorovej tabuľke, je  
potrebné uviesť  údaje aj za  tieto odbornosti,  kód odbornosti sa uvedie v tvare „sppy“, kde spp je 
kód odbornosti a y je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (ambulancia – 2). Položka je  
vyjadrená v platnej mene. 
2D SVLZ - uvedie sa cena bodu podľa zmluvy uzatvorenej medzi PZS a ZP. Ak ZP s PZS má 
zmluvnú cenu uzatvorenú aj na iné odbornosti, ako je to uvedené vo vzorovej tabuľke, je  
potrebné uviesť  údaje aj za  tieto odbornosti, kód odbornosti sa uvedie v tvare „sppy“, kde spp je 
kód odbornosti a y  je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (SVLZ – 5). Položka je  
vyjadrená v platnej mene. 
2E JZS - uvedie sa cena jednotlivých výkonov podľa zmluvy uzatvorenej medzi PZS a ZP. Ak ZP 
s PZS má zmluvnú cenu uzatvorenú aj na iné odbornosti, ako je to uvedené vo vzorovej tabuľke, 
je  potrebné uviesť  údaje aj za  tieto odbornosti, kód odbornosti sa uvedie v tvare „sppy“, kde 
spp je kód odbornosti a y  je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (JZS – 4). Položka je  
vyjadrená v platnej mene. 
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Príloha č.3A 
 
Objem ZS vyjadrený vo výkonových ukazovateľoch a vo finančných objemoch 
(vrátane výkonov LSPP) vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti 
a v špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti  
 
V tejto dávke sa uvedú vybrané výkonové a finančné ukazovatele za všetkých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť 
(poskytovateľ zdravotnej starostlivosti VAS pre dospelých, VAS pre deti a dorast, VAS dorastový 
lekár) a špecializovanú ambulantnú starostlivosť gynekologickú. 
 
Kapitácia (počet poistencov) - uvedie sa priemerný počet kapitovaných poistencov 
v sledovanom období (kapitovaní poistenci sú tí poistenci, s ktorými má poskytovateľ - lekár 
všeobecnej ambulantnej starostlivosti a gynekológ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti podľa § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním ZS). Priemerný mesačný stav kapitovaných poistencov v sledovanom 
období sa vypočíta ako súčet počtu poistencov v jednotlivých mesiacoch delený počtom mesiacov 
sledovaného obdobia. 
 
Kapitácia (prepočet do finančnej hodnoty) - uvedie sa  suma kapitácie, t.j. mesačná paušálna 
platba, ktorú dostáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti všeobecnej a špecializovanej 
gynekologickej ambulantnej starostlivosti od poisťovne za každého poistenca, s ktorým má 
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či poistenec navštívil 
alebo nenavštívil za sledované obdobie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Položka je vyjadrená 
v platnej mene. 

 
Počet jedinečných rodných čísiel - uvedie sa počet poistencov evidovaných podľa rodného čísla, 
pričom v každej ambulancii sa každé rodné číslo (identifikačné číslo) počíta iba raz. Rodné číslo 
(identifikačné číslo pridelené poistencovi Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) je 
číslo, ktoré je uvedené v preukaze poistenca vydaného zdravotnou poisťovňou v SR v položke „Rodné 
číslo a iné identifikačné číslo poistenca“. 

 
Počet návštev - uvedie sa počet vyšetrení poistenca u poskytovateľa, pričom jedno jedinečné rodné 
číslo poistenca sa môže opakovať viackrát v závislosti od toho, koľkokrát poistenec navštívil 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (za jedno vyšetrenie sa považuje súbor všetkých úkonov 
vykonaných lekárom alebo zdravotnou sestrou /asistentom/ podľa pokynov lekára v jednom 
kalendárnom dni). 

 
Zdravotné výkony spolu – počet výkonov - uvedie sa sumárny počet zdravotných výkonov. 
Zdravotným výkonom je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú 
jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 
Zdravotné výkony -  body spolu - uvedie sa sumárny počet bodov za zdravotné výkony podľa 
„Zoznamu výkonov“. 
 
Zdravotné výkony preventívne 
- počet preventívnych výkonov - uvedie sa údaj o počte preventívnych výkonov: 
- u všeobecného lekára pre dospelých počet výkonov 160 spolu, 
- u všeobecného lekára pre deti a dorast sumárne počet výkonov 140, 141, 142, 143, 143a, 144, 145, 
145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149d spolu 

- u gynekológa počet výkonov 157 spolu. 
 
- preventívne výkony prepočet - uvedie sa objem zdravotných výkonov zdravotnej starostlivosti 
vyjadrených vo finančných hodnotách, t. j. suma v platnej mene nielen za vykázané výkony uvedené 
v predchádzajúcom odseku, ale aj za všetky výkony  s kódom prevencie podľa MKCH 10 označené 
písmenom Z.  
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Zdravotné výkony poskytnuté poistencom bez zmluvy (neodkladná ZS) 
- počet výkonov - uvedie sa počet výkonov za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú 
poistencovi, s ktorým nemá poskytovateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Neodkladná ZS je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej 
zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti môže vážne ohroziť zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobiť 
náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje 
okolie. 

- finančná hodnota - uvedie sa finančný objem vyjadrený v platnej mene za neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi, s ktorým nemá poskytovateľ uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

 
Zdravotné výkony poskytnuté poistencom členských štátov EÚ 
- počet výkonov - uvedie sa počet výkonov poskytnutých a uhrádzaných na základe verejného 
zdravotného poistenia na území SR nekapitovaným poistencom z iných členských štátov Európskej 
únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, 
- finančný objem - uvedie sa finančný objem vyjadrený v platnej mene za výkony poskytnuté  
a uhrádzané na území SR na základe verejného zdravotného poistenia nekapitovaným poistencom 
z iných členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. 

 
Pripočítateľné položky k výkonu – uvedie sa finančný objem za uhrádzané lieky, ihly, katétre, 
infúzne sety a pod., ktoré boli podané v ambulancii. Pripočítateľné položky k výkonu sa vyjadrujú 
v platnej mene. 

 
Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne (je to súčet hodnôt zo stĺpcov 7, 11, 12, 13 a 14). 
Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú 
sa vo výške, v ktorej sa už uhradili alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná poisťovňa 
nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných 
výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 
Úhrady týkajúce sa finančne uznaných výkonov uvedených v stĺpci 16 (vrátane 
kapitácií) - uvedú sa úhrady za bežný rok5, t.j. uvedie sa údaj o realizovaných úhradách finančne 
uznaných a zaúčtovaných výkonov bežného roka. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

                                                 
5 Bežný rok - v prípade polročnej dávky  je to obdobie od 1.1. do 30. 6;  a v prípade ročnej dávky je to obdobie od 1.1. do 31. 12. 
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Príloha č.3B 
 
Objem ZS vyjadrený vo výkonových ukazovateľoch a vo finančných objemoch v  
špecializovanej ambulantnej starostlivosti inej a zubno-lekárskej  

 
V tejto dávke sa uvedú vybrané výkonové a finančné ukazovatele za všetkých poskytovateľov  
špecializovanej ambulantnej starostlivosti (okrem gynekologickej) a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v zariadeniach JZS, stacionároch, poliklinikách, ADOS, zariadeniach SVLZ, 
mobilných hospicoch. 

 
Počet jedinečných rodných čísiel - uvedie sa počet poistencov evidovaných podľa rodného čísla, 
pričom v každej ambulancii sa každé rodné číslo (identifikačné číslo) počíta iba raz. Rodné číslo 
(identifikačné číslo pridelené poistencovi Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) je 
číslo, ktoré je uvedené v preukaze poistenca vydaného zdravotnou poisťovňou v SR v položke „Rodné 
číslo a iné identifikačné číslo poistenca“. 
 
Počet návštev - uvedie sa počet vyšetrení poistenca u poskytovateľa, pričom jedno jedinečné rodné 
číslo poistenca sa môže opakovať viackrát v závislosti od toho, koľkokrát poistenec navštívil 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (za jedno vyšetrenie sa považuje súbor všetkých úkonov 
vykonaných lekárom alebo zdravotnou sestrou /asistentom/ podľa pokynov lekára v jednom 
kalendárnom dni). 
 
Zdravotné výkony spolu - uvedie sa sumárny počet zdravotných výkonov. Zdravotným výkonom 
je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Ide o finančnú položku vyjadrenú v platnej mene. 
 
Zdravotné výkony - body spolu - uvedie sa sumárny počet bodov za zdravotné výkony podľa 
„Zoznamu výkonov“. 
 
Prepočet finančnej hodnoty vyjadrenej v platnej mene - uvedie sa objem výkonov 
zdravotnej starostlivosti vyjadrených vo finančných hodnotách. Ukazovateľ sa vypočíta vynásobením 
jednotky výkonu (body) s cenou za bod. 
 
Pripočítateľné položky k výkonu – uvedie  sa finančný objem za uhrádzané lieky, transfúzne 
lieky, stomatologické náhrady, čeľustno-ortopedické aparáty, kontrastné látky, snímky, 
rádiofarmaká, ihly, katétre, infúzne sety a pod., ktoré boli podané v ambulancii. Pripočítateľné 
položky k výkonu sa vyjadrujú v platnej mene. 
 
Spolu vo finančnej hodnote - uvedie sa súčet údajov stĺpca 10 „suma za výkony v €“ a stĺpca 11 
„PP položky k výkonu“. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Zdravotné výkony preventívne 
- počet – uvedie sa počet preventívnych výkonov 

   - u urológa 159c spolu, 
   - u zubného lekára D02, D02a spolu, 

- suma - uvedie sa objem zdravotných výkonov zdravotnej starostlivosti s kódom prevencie podľa 
MKCH 10 označených písmenom Z, vyjadrených vo finančných hodnotách. (Pozn.:Prevencia 
v telovýchovnom lekárstve sa neuhrádza poskytovateľovi ZS - ani ju nevykazuje, ale je uhrádzaná 
priamo poistencovi na základe jeho žiadosti.) 
 
Zdravotné výkony poskytnuté poistencom členských štátov EÚ - finančný objem - 
uvedie sa finančný objem vyjadrený v platnej mene za výkony poskytnuté a uhrádzané na území SR 
na základe verejného zdravotného poistenia poistencom iných členských štátov Európskej únie, 
Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. 
 
 
Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
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kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú 
sa vo výške, v ktorej sa už uhradili, alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná poisťovňa 
nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných 
výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
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Príloha č. 3C 
 
Prehľad o finančných objemoch za zdravotné výkony v zariadeniach na 
poskytovanie ZZS (RLP a RZP) 
 
V tejto dávke sa uvedú vybrané výkonové a vybrané finančné ukazovatele za tých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu t.j. ambulancie rýchlej 
lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 
vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
  
 
Počet ambulancií - uvedie sa počet ambulancií záchrannej zdravotnej služby, a to ambulancie 
rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej 
pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky a ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby. 
 
Prepočet v platnej mene (paušál) - uvedie sa paušálna platba, ktorú ako preddavok poskytuje 
zdravotná poisťovňa poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na zdravotnú starostlivosť vo 
výške zodpovedajúcej podielu poistencov na celkovom počte poistencov. Položka je vyjadrená 
v platnej mene. 
 
Počet km  alebo letových  minút - uvedie  sa skutočný  počet kilometrov  alebo  letových  minút 
 z východiskového miesta do cieľového miesta. 
 
Prepočet finančnej hodnoty vyjadrenej v platnej mene - uvedie sa objem výkonov 
zdravotnej starostlivosti vyjadrených vo finančných hodnotách. Ukazovateľ sa vypočíta vynásobením 
jednotky výkonu (km alebo letové minúty) s cenou za výkon. 
 
Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú 
sa vo výške, v ktorej sa už uhradili alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná poisťovňa 
nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných 
výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 

 



  12 

Príloha č. 3D 

Prehľad o finančných objemoch za zdravotné výkony v zariadeniach na 
poskytovanie dopravnej služby vrátane LSPP 

V tejto dávke sa uvedú vybrané výkonové a finančné ukazovatele za všetkých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú prepravnú službu. Preprava zahŕňa prepravu osôb do 
zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami za účelom poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti, prepravu zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej 
starostlivosti, prepravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie, krvi, 
transfúznych liekov, orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie, prepravu sprevádzajúcej 
osoby alebo prepravu sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti. 

 
Počet vozidiel v prevádzke - uvedie sa údaj o počte vozidiel evidovaných podľa evidenčných 
čísiel (ŠPZ) na základe informácií získaných z dátového rozhrania „793 Vykazovanie výkonov 
v doprave“ podľa Metodického usmernenia č. 9/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných 
výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou v platnom znení. 
 
Počet prevezených  poistencov - uvedie sa údaj o celkovom počte poistencov evidovaných podľa 
informácií získaných z dátového rozhrania „793 Vykazovanie výkonov v doprave“ podľa 
Metodického usmernenia č. 9/2006 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti elektronickou formou v platnom znení. 
 
Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú 
sa vo výške, v ktorej sa už uhradili alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná poisťovňa 
nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných 
výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
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Metodické usmernenie č. 3 / 2011 

Preukazovanie platobnej schopnosti  
zdravotnou poisťovňou 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 581/2004 Z. z.  v nadväznosti na § 14 
zákona č. 581/2004 Z. z.  o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
581/2004 Z. z.) sú zdravotné poisťovne povinné po celý čas svojej činnosti zabezpečovať 
platobnú schopnosť a preukazovať ju Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej 
len „úrad“).  
Za účelom stanovenia jednotného postupu zdravotných poisťovní na preukazovanie platobnej 
schopnosti a vyhodnocovanie parametrov platobnej schopnosti, vydáva úrad ako orgán 
vykonávajúci dohľad nad verejným zdravotným poistením podľa § 18 ods. 1 prvý bod zákona č. 
581/2004 Z.  z. toto metodické usmernenie. Jeho predmetom je obsah a štruktúra zoznamov, 
spôsob a forma predkladania výkazu pre preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnou 
poisťovňou (ďalej len „výkaz“) podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z.   
 

Článok 2 
Definícia platobnej schopnosti 

 
Platobnou schopnosťou zdravotnej poisťovne sa rozumie schopnosť trvale zabezpečovať úhradu 
záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
(ďalej len „záväzky voči poskytovateľom“). 

 
Článok 3 

Ukazovatele platobnej schopnosti 
 

Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne  sa preukazuje:  
 
a) podielom vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní za predchádzajúcich 12 

kalendárnych mesiacov, ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 3%.    
(podľa § 86i zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení sa tento parameter do 30. júna 
2012 neuplatňuje),  

 
Zdravotná poisťovňa za každý z prvých jedenásť kalendárnych mesiacov nasledujúcich po 
právoplatnosti povolenia vykazuje platobnú schopnosť najmenej vo výške 3% poistného 
po prerozdeľovaní za všetky ukončené kalendárne mesiace predchádzajúce 
kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa platobná schopnosť preukazuje, najmenej však dva 
milióny eur. 
(podľa § 86i zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení sa do 30. júna 2012 
neuplatňuje) 
 

b) podielom  krátkodobých aktív k neuhradeným záväzkom voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 1,2.  
(podľa § 86i zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení sa tento parameter do 30. júna 
2012  neuplatňuje), 
 
 

c) schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 
kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.  
(účinné ku dňu nadobudnutia platnosti MU č. 3/2011 pre preukazovanie                   
platobnej  schopnosti zdravotnou poisťovňou). 
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Článok 4 

Zabezpečenie platobnej schopnosti 
 
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne je zabezpečená, ak  
 
a) zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť preukazuje 

záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti v objeme 
prevyšujúcom 0,5 % objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov.  
 

Všetky záväzky sú záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti, po lehote  splatnosti do 
30 dní  a po lehote splatnosti viac ako 30 dní; do záväzkov po lehote  splatnosti viac ako 30 
dní sa nezapočítavajú záväzky zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom neuhradené 
z právne uznateľných dôvodov.  
Za právne uznateľné dôvody sa považujú také právne skutočnosti, kedy zdravotná poisťovňa 
nemôže uhradiť záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti, nakoľko je v zmysle 
osobitných predpisov povinná uhradiť záväzok na účet tretej osoby, alebo nemôže uhradiť 
záväzok, pretože nemá vedomosť o tom, komu alebo v akej výške má záväzok uhradiť. Za 
právne uznateľné dôvody sa považujú nasledovné právne skutočnosti:   

  
a) exekučné konanie voči poskytovateľovi, 
b) dedičské konanie z dôvodu úmrtia poskytovateľa, 
c) konkurzné konanie, 
d) likvidácia, 
e) akýkoľvek súdny príkaz vedúci k pozdržaniu úhrady záväzku, 
f) blokovanie bankového účtu poskytovateľa, resp. vrátenie platby z dôvodu zrušenia 

účtu, založenia nového účtu a pod., 
g) neprevzatie, resp. vrátenie platby poukázanej poštovým peňažným poukazom, 
h) zánik poskytovateľa, resp. neprebratie všetkých záväzkov a pohľadávok 

nástupníckou organizáciou, 
i) zápočet pohľadávok s poskytovateľom  (ak neuhrádza poistné), 
j) iné (vyššie neuvedené). 

 
V prípade vzniku záväzkov z právnych dôvodov iných, ako je uvedené v písm. a) až i),je 
potrebné nový dôvod uviesť formou poznámky na konci výkazu. 

 
 
 

Článok 5 
Preukazovanie platobnej schopnosti 

 
1. Zdravotná poisťovňa je povinná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje 

po  kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná schopnosť preukazuje,  úradu preukázať 
platobnú schopnosť. 

 
Platobnú schopnosť preukazuje zdravotná poisťovňa výkazom pre preukazovanie 
platobnej schopnosti podľa § 14  zákona č. 581/2004 Z. z., ktorý musí byť doložený 
protokolom potvrdzujúcim správnosť údajov o výpočte platobnej schopnosti vypracovaným 
útvarom  vnútornej kontroly (ďalej len „protokol“).  
Vzor výkazu je uvedený v prílohe č. 1 a vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 2 metodického 
usmernenia. Na požiadanie úradu útvar vnútornej kontroly vypracúva aj vysvetľujúcu správu, 
ktorú predloží úradu.   
 
Spolu s výkazom  je zdravotná poisťovňa povinná predložiť:  
1) súvahu  a  výkaz ziskov a strát vypracované  k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za 

ktorý sa platobná schopnosť preukazuje,  
  
2) zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,  
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3)  zoznam neuhradených záväzkov voči poskytovateľom v členení podľa § 14 ods. 8 zákona 

581/2004 Z. z. : 
 

a) záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti, 
b) záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti do 30 dní, 
c) záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti viac ako 30 dní, z toho: 

• neuhradené z právne uznateľných dôvodov a 
• ostatné záväzky. 

  
2. Zdravotná poisťovňa v súlade s § 14 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. predkladá:  

• zoznamy neuhradených záväzkov voči poskytovateľom podľa § 14 ods. 8 zákona č.      
581/2004 Z. z. a zoznamy úhrad v elektronickej podobe v rozsahu, obsahu  a štruktúre údajov    

      dávok  526 a 525   na  emailovú adresu  rozhranie @udzs.sk  a 
 

• výkaz a ostatné prílohy zasiela v písomnej podobe  a zároveň  v elektronickej podobe na        
adresu  platobnaschopnost@udzs.sk. 

 
 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Úrad vo vestníku úradu uverejní, v lehote najneskôr do 10 dní kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala zdravotná poisťovňa povinnosť preukázať platobnú 
schopnosť úradu : 

 
a) parametre ukazovateľov platobnej schopnosti podľa § 14 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. 
samostatne pre  každú zdravotnú poisťovňu, ktorá má povolenie na vykonávanie verejného 
zdravotného poistenia, 

 
b) za každý parameter ukazovateľa platobnej schopnosti osobitne uvedie, či zdravotná 
poisťovňa platobnú schopnosť spĺňa alebo nie. 

 
2. Zdravotná poisťovňa je povinná  predložiť podľa tohto usmernenia výkaz vrátane jeho príloh 

a zoznamy na preukázanie platobnej schopnosti  podľa § 14  zákona č. 581/2004  Z. z. po prvý 
krát za mesiac apríl 2011 do 31. mája 2011 a následne, najneskôr do konca nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná 
schopnosť preukazuje.  

 
3. Ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 9  zákona č. 581/2004 Z. z. sa do 30. júna 2012 

neuplatňujú. 
 
Metodické usmernenie č. 3/2011 nadobúda účinnosť dňom 03. 05. 2011.  
 
V Bratislave 15. 04. 2011 
 

               MUDr. Ján Gajdoš,v.r. 
                predseda 
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   Príloha č. 1 

Výkaz pre preukazovanie platobnej schopnosti podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z.z. 

Za mesiac: 

    Zdravotná poisťovňa 

Obchodné meno: Sídlo:                        

 IČO     

Výkaz vypracoval:  

Dátum: 

Telefón č.: E-mail: 

Fax :                  

Odtlačok pečiatky a podpis  
štatutárneho zástupcu, resp.  

osoby oprávnenej konať v mene 
zdravotnej poisťovne 

Preukázanie a zabezpečenie platobnej schopnosti  
 

Parameter podľa § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z.  
 
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne je: 
preukázaná, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky voči 
poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 
zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje, ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky voči 
poskytovateľom,, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, v objeme prevyšujúcom 0,5% objemu všetkých záväzkov 
počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (mimo právne uznateľných dôvodov). 

                                                                                   
číslo 
riadku 

názov položky suma v € 

1. Záväzky voči poskytovateľom celkom (r.2+.3+.4)  

2. Záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti   

3. Záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti do 30 dní  

4. Záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti nad 30 dní (r.5+r.6) v tom:  

5. Záväzky voči poskytovateľom neuhradené z právne uznateľných dôvodov  

6. Ostatné  

7. Preukázanie platobnej schopnosti  (r.4 – r.5)   

8. Zabezpečenie platobnej schopnosti  (r.4-5)/ r.1*100  v ( %)  

 
Zabezpečenie platobnej schopnosti za mesiac:                                            .........................................    

                                      

parameter 
vykázaná 
hodnota 

PS zabezpečená:  
áno / nie 

§ 14 ods. 6 
záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti nad 30 dní ÷ záväzky voči 
poskytovateľom celkom 

  

 
 Prílohy výkazu  podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z.:  
 

1) Protokol o správnosti údajov o výpočte platobnej schopnosti vypracovaný útvarom vnútornej kontroly 
zdravotnej poisťovne   

2) Súvaha za preukazovaný mesiac   
3) Výkaz ziskov a strát za preukazovaný mesiac  
4) Zoznam neuhradených záväzkov voči poskytovateľom v členení podľa § 14 ods. 8 
5) Zoznam úhrad poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 

    



Obchodné meno ZP                     Príloha č. 2 
 
…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

P R O T O K O L  
o správnosti údajov o výpočte platobnej schopnosti  

za mesiac ……………20xx 
 
 
 

Útvar vnútornej kontroly obchodné meno zdravotnej poisťovne, IČO, sídlo (ďalej len 
„útvar vnútornej kontroly“) vykonal kontrolu správnosti údajov vstupujúcich do výpočtu pre 
preukazovanie zabezpečenia platobnej schopnosti obchodné meno zdravotnej poisťovne, 
podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 581/2004 Z. z.“) 
 
 
 

za mesiac ……………………………………… 20xx 
 
 

 
Po preverení údajov vstupujúcich do výpočtu pre preukazovanie zabezpečenia platobnej 
schopnosti, uvedených vo výkaze pre preukazovanie zabezpečenie platobnej schopnosti, odbor 
vnútornej kontroly potvrdzuje / nepotvrdzuje ich správnosť. 
 
 
Platobná schopnosť obchodné meno zdravotnej poisťovne za mesiac ………….. 20xx 
je / nie je  zabezpečená v zmysle §14 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: ……………………………. 

 
V Bratislave 00.00.20xx 

 
 
 
 
 
 
                                                                                             …..…………………………………………………………. 
       meno, priezvisko, podpis osoby zodpovednej 

             za výkon vnútornej kontroly  
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Príloha č. 3E 
 
Objem ZS vyjadrený vo výkonových ukazovateľoch a vo finančných objemoch 
v  ústavnej zdravotnej starostlivosti 
 

 
Počet dní pobytu v ZZ - uvedie sa počet ošetrovacích dní/lôžko dní. Deň prijatia do 
zdravotníckeho zariadenia sa do počtu dní nezapočíta. Deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia sa 
započíta do počtu dní pobytu iba v prípade úmrtia poistenca do 24 hodín od prijatia do 
zdravotníckeho zariadenia. Pre stacionár je potrebné uviesť skutočný počet poskytnutých 
ošetrovacích dní napr.: deň nástupu 15. deň, deň  prepustenia 28. deň, počet ošetrovacích dní  je 13. 
 
Prepočet na  finančnú hodnotu - uvedie sa objem zdravotných výkonov zdravotnej 
starostlivosti vyjadrený vo finančnej hodnote. Ukazovateľ sa vypočíta vynásobením počtu dní 
pobytu a ceny za lôžko deň. Položka je uvedená v platnej mene. 
 
Finančný objem položiek v osobitnom režime - je súčet nákladov, ktoré sú uhrádzané 
v súlade s platným cenovým opatrením MZ SR podľa osobitného režimu. Ide o osobitne uhrádzanú 
zdravotnú starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe schvaľovacieho procesu 
zdravotnými poisťovňami (napríklad transfúzne lieky, ženské materské mlieko, cenovým 
opatrením určené niektoré výkony mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti - 
transplantačné výkony, liečba niektorých určených popálenín, niektoré určené zdravotnícke 
pomôcky pri finančne náročných výkonoch a iné mimoriadne finančne náročné zdravotné výkony 
u hospitalizovaných poistencov). Položka je uvedená v platnej mene. 
 
Ukončená hospitalizácia - počet - je ukončenie hospitalizácie na jednom oddelení. Ukončenou 
hospitalizáciou je prepustenie poistenca zo ZZ, úmrtie poistenca v ZZ alebo preloženie poistenca na 
iné oddelenie (iná odbornosť).  
 
Ukončená hospitalizácia iná - uvedú sa údaje za ukončené hospitalizácie, ktoré trvajú napr.      
24 hod, 72 - 96 hod, hospitalizácie na LDCH kratšie ako 21 dní, podľa nahlasovania hosp. on-line a 
pod.) 
 
Počet ošetrovacích dní počas ukončenej hospitalizácie - uvedie sa počet ošetrovacích 
dní/lôžko dní počas hospitalizácie na oddelení, ktorá sa ukončí prepustením alebo úmrtím alebo 
preložením na iné oddelenie (inú odbornosť). 
 
Prepočet na  finančnú hodnotu - uvedie sa objem zdravotných výkonov zdravotnej 
starostlivosti vyjadrený vo finančnej hodnote. Ukazovateľ sa vypočíta vynásobením počtu 
ukončenej hospitalizácie a ceny za ukončenú hospitalizáciu. Položka je uvedená v platnej mene. 
 
Evidenčne uznané výkony - uvedú sa všetky zdravotné výkony vo finančnom objeme, ktoré 
predložil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na zúčtovanie zdravotnej poisťovni, ktoré prešli 
kontrolou zdravotnej poisťovne (automatickou, revíznymi lekármi) a ktoré sú zaevidované 
v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 
Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci 
vyhodnocovaného obdobia, zdravotná poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. 
Uvedú sa vo výške, v ktorej sa už uhradili, alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že zdravotná 
poisťovňa nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne 
uznaných výkonov nepočíta. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
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Príloha č. 3F 

Objem ZS vyjadrený vo výkonových ukazovateľoch a vo finančných objemoch 
v lekárenskej starostlivosti 
 
Realizované úhrady za lekárenskú starostlivosť - uvedie sa údaj o realizovaných úhradách 
týkajúcich sa finančne uznaných výkonov6. Položka je vyjadrená v platnej mene. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenie  

 
Metodické usmernenie č. 2/2011 Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov 
zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti nadobúda účinnosť dňa 
01.04.2011. 
 
V Bratislave 15.04.2011 
 
Neoddeliteľná súčasť MU: 
Prílohy č.  1A, 1B, 2A-2E,  3A-3F 
 

    MUDr.  Ján Gajdoš, v.r.   
                                         predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Finančne uznané výkony - uvedú sa tie zdravotné výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci vyhodnocovaného obdobia, zdravotná 
poisťovňa ich v súlade s platnou zmluvou akceptovala. Uvedú sa vo výške, v ktorej sa už uhradili alebo sa plánujú uhradiť. V prípade, že 
zdravotná poisťovňa nelimituje u jednotlivých poskytovateľov ambulancie a oddelenia -  položku finančne uznaných výkonov nepočíta. 
Položka je vyjadrená v platnej mene. 
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Zmluvní poskytovatelia pohrebných služieb pre potreby ÚDZS 
  
 
Banská  Bystrica 

región/okres Názov spoločnosti Adresa

Meno a 
priezvisko 

zodpovednej 
osoby dopravcu

telefonický kontakt 
dopravcu

Krilovský 0905/ 600 085
Nad Plážou 4419/23,  974 01 Banská Bystrica Gál 0905/600 084

Banská Štiavnica Milan Haluška M. R. Štefánika 675, 976 69 Pohorelá Milan Haluška 0905/944 462, 0905/410 283
Brezno Milan Haluška M. R. Štefánika 675, 976 69 Pohorelá Milan Haluška 0905/944 462, 0905/410 283
Detva Milan Haluška M. R. Štefánika 675, 976 69 Pohorelá Milan Haluška 0905/944 462, 0905/410 283
Krupina Vladislav Konôpka CHRYZANTÉMA Nová 19, 991 06 Želovce Ľudevít Fonod 0905/281005
Nová Baňa Anna Adamcová - KAMENOSTAV Májová 15, 968 01 Nová Baňa Karol Récky 0905/386 675
Žarnovica Anna Adamcová - KAMENOSTAV Májová 15, 968 01 Nová Baňa Karol Récky 0905/386 675
Zvolen Ján Hanuska - POHREBNÍCTVO Kuzmányho nábr. 1092/32, 960 01 Zvolen Ján Hanuska 045/5333 268, 0905 363 987

Žiar nad Hronom Miroslav Čakloš - ORCHIDEA SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
Miroslav Čakloš, 
Ivan Čakloš

0905/230 533, 0905/434 017, 
045/673 8451

Lučenec LIPA Lučenec, s.r.o. M. Rázusa 21, 984 01 Lučenec Ján Koki 0903/629 623, 047/4332045
Poltár LIPA Lučenec, s.r.o. M. Rázusa 21, 984 01 Lučenec Ján Koki 0903/629 623, 047/4332045
Revúca+ Tisovec Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca Valéria Kováčová 0905/219 437
Hnúšťa Mária Čomorová - CÁLA Lučenecká 12, 986 01 Fiľakovo Mária Čomorová 0907/129 445, 0907/657 568
Rimavská Sobota Mária Čomorová - CÁLA Lučenecká 12, 986 01 Fiľakovo Mária Čomorová 0907/129 445, 0907/657 568
Detva Ľubica Kulišiaková Partizánska 52, 962 12 Detva Ľubica Kulišiaková 0911655313, 0904613054
Veľký Krtíš Vladislav Konôpka CHRYZANTÉMA Nová 19, 991 06 Želovce Ľudevít Fonod 0905/281005

Banská Bystrica “LK company” v.o.s.   

 
 
 
Bratislava

región Názov spoločnosti Adresa

Meno a priezvisko 
zodpovednej 

osoby dopravcu
telefonický kontakt 

dopravcu

BRATISLAVA I. - V. BOSCO, s.r.o. Dunajská 37 Roman 0911716161
811 08 Bratislava Űrge 02/52444185

02/52922837
02/63811006

Cífer, Báhoň, Kaplná, Igram, Čataj, Veľký Eva Greschnerová - M. Čulena 38/4 Eva 0902216265
Grob, Vištuk, Budmerice, Štefanová, Pohrebníctvo 919 43 Cífer Greschnerová

Častá, Dubová, Modra, Slovenská Nová Ves,

Voderady, Pavlice, Pusté Úľany, Jablonec, Blatné

Pezinok, Grinava, Limbach, Slovenský Grob, Patrik Matiašovič Glogovec 64 Patrik 0903362735
Viničné, Vinosady, Šenkvice, Vištuk, Blatné, 900 81 Šenkvice Matiašovič

Báhoň, Modra, Dubová

Malacky, Moravský sv. Ján, Závod, Veľké  Vladimír Ecker Veľkomoravská 44 Vladimír 0905522663
Leváre, Borský sv. Jur, Lakšárska Nová Ves, 901 01 Malacky Ecker
Studienka, Malé Leváre, Gajary, Kostolište, 

Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Lozorno, 

Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Stupava, 

Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie,

Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter

Senec, Svätý Martin, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Ladislav Nádaský Liptovská 8 Ladislav 0903469523
Čataj, Dunajská Lužná, Jánošíková, Nová Lipnica, 903 01 Senec Nádaský
Nové Košariská, Hamuliakovo, Hrubá Borša, 

Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob,

Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplná,

Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo,

Miloslavov, Alžbetin Dvor, Most pri Bratislave,

Studené, Nová Dedinka, Dedinka pri Dunaji,  

Nová Ves pri Dunaji, Nový Svet, Reca, Rovinka, 

Tomášov, Doma, Malý Madaras, Tureň, Veľký Biel,

Malý Biel, Vlky, Zálesie
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Košice 

región Názov spoločnosti Adresa

Meno a priezvisko 
zodpovednej osoby 

dopravcu telefonický kontakt dopravcu

Košice a Košice-okolieAVE + s.r.o. Rastislavova 83,  040 11Košice Gabriela Germeková 907906225

Spišská Nová Ves Pohrebná služba - Rastislav Findura, s.r.o. Slovenská 8 , 052 01Spišská Nová Ves Pavol Findura 903 627 070
Trebišov Blažej Szürös Pohrebná služba Horešská 67,  077 01Kráľovský Chlmec Blažej Szürös 905 577 462

Rožňava Mgr. Katarína Molčánová-IRIS Akademiks Hronca 2,  048 01 Rožňava
Mgr. Katarína 
Molčánová

058/7324539, 0908042778

Gelnica Jozef Žaludko č. 67 ,   055 63  Helcmanovce Anna Žaludková 0903 657 101, 0903638286

Sobrance
DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. 
Sobrance

Prof. Hlaváča 2,  073 01Sobrance
Jozef Melník, Milan 
Basanda

0905 323404, 056/6522344

Michalovce RUBIKON M&L s.r.o. ul. Sama Chalúpku 14,    071 01Michalovce MUDr. Milan Botka 905928972

 
 
 
 
 
Martin 

región/okres Názov spoločnosti Adresa

Meno a priezvisko 
zodpovednej osoby 

dopravcu telefonický kontakt dopravcu

Ružomberok Azíz a syn, spol. s r.o., M. Madáčova, 11468/4, 034 01  Ružomberok Aziz Jaradankuliev 044 / 4326 145, 0905 344 639
Žilina Jana Paulíková - Pohrebníctvo PietaNám. Ľ. Štúra 1, 010 01  Žilina Jana Paulíková 041 / 7233 202, 0904418 536
Liptovský Mikuláš Tomáš Juhásik - ARON Štúrova 836/32, 031 01  Liptovský Mikuláš Tomáš Juhásik 0911 925 156, 0908 925 156
Čadca Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o., Palárikova 1761, 022 01  Čadca Eva Kotková 041 / 4321 121, 0905 546 494
Martin SILENCIA, s.r.o., Sklabinská 1, 036 01  Martin Ivan Fontáni 043 / 422 4889, 0907 477 070
Turčianske Teplice SILENCIA, s.r.o., Sklabinská 1, 036 01  Martin Ivan Fontáni 043 / 422 4889, 0907 477 070
Tvrdošín Monika Kornhauserová Hlavná 501, 029 44 Rabča Minika Kornhauserová 0915 787 862, 0915 977 495
Dolný Kubín Monika Kornhauserová Hlavná 501, 029 44 Rabča Minika Kornhauserová 0915 787 862, 0915 977 495
Námestovo Monika Kornhauserová Hlavná 501, 029 44 Rabča Minika Kornhauserová 0915 787 862, 0915 977 495

 
 
 
 
 

Nitra

región Názov spoločnosti Adresa

Meno a priezvisko 
zodpovednej osoby 

dopravcu telefonický kontakt dopravcu

Komárno Brigetio Komárno, spol. s r.o. Mederčská 30, P.O. BOX 166, 945 01 Komárno Alexander Földes, JUDr. 903 556 868

Zlaté Moravce EDMA Bernolákova 48, 953 01 Zlaté Moravce Edita Mandáková 0907/788 171

Topoľčany Ivan Kanovský CHÁRON P.O. Hviezdoslavova 955 01 Topoľčany Ivan Kanovský 038/532 060, 09050 617120

Štúrovo ASUNCION Hviezdoslavova 10, 943 60 Nána František Csányi 036/7511092, 0905 351510
Nitra Zoltán Sárközi ASTRA Špitálska 566/19  Zoltán Sárközi 037/6503565

035/6404 417

Levice, Šahy, 
Želiezovce

Pohebné a cintorínske služby Peter Pastorok Dóžova 713/24, 937 01 Želiezovce Peter Pastorok 908 766 897

Nové Zámky, Šaľa 
Pohrebný podnik Ján Molnár Dubová 6, 940 01 Nové Zámky Ján Molnár
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Prešov

región Názov spoločnosti Adresa

Meno a priezvisko 
zodpovednej osoby 

dopravcu telefonický kontakt dopravcu
SLAPA Prešov

Bardejov Verejnoprospešné služby, s.r.o. Sabinov Hollého 35, 083 01   Sabinov Vincent Hrabčák 0905/157230
Humenné František Schlimbach Humenné Lackovce 118, 066 01  Humenné František Schlimbach 0905/667204
Lipany Jozef Kandráč Lipany Kollárova 24, 082 71  Lipany Jozef Kandráč 0905/446 177
Medzilaborce Emílila Petrovajová Medzilaborce Poľná 16, 068 01  Medzilaborce Emília Petrovajová 0905 / 860 683
Prešov Glória, s.r.o. Prešov Moyzesova 58, 080 01  Prešov Jozef Kovalčík 0915 / 040 402
Sabinov Marek Kolarčík - PS ERA Ražňany Ražňany 263, 082 61  Ražňany Marek Kolarčík 0905 / 761 332
Snina Verejnoprospešné služby, s.r.o. Snina Budovateľská 2202/10 Mária Janková 0904 / 360 055
Stropkov Služba mestský podnik Stropkov Hviezdoslavova 17/26, 091 01  Stropkov Mária Štelmáková 0915 / 903 252
Svidník Jozef Laca Svidník Dom smútku Svidník, 089 01  Svidník Jozef Laca 0905 / 481 831
Vranov n. Topľou Ivan Pauko Vranov nad Topľou E. Urxa 286/1, 093 01  Vranov nad Topľou Stanislav Drobňák 0905 / 323 056

SLAPA Poprad
Kežmarok Technické služby, s.r.o. Kežmarok Poľná 1, 066 01  Kežmarok Martin Špitko 0905 / 247 466
Levoča ACHERON, Ivana Padarasová Poprad Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01  Poprad Ivana Padarasová 0907 / 514 000
Liečebne V. Tatry ACHERON, Ivana Padarasová Poprad Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01  Poprad Ivana Padarasová 0907 / 514 000
Poprad ACHERON, Ivana Padarasová Poprad Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01  Poprad Ivana Padarasová 0907 / 514 000
Stará Ľubovňa TEZEX - Helena Duranková Stará Ľubovňa Obchodná 3, 064 01  Stará Ľubovňa Ján Kotulič 0904 / 492 622
Vyšné Hágy ACHERON, Ivana Padarasová Poprad Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01  Poprad Ivana Padarasová 0907 / 514 000

 
 
Trenčín

Región Názov spoločnosti Adresa
Meno a priezvisko 
zodpovednej osoby 

dopravcu
Telefonický kontakt dopravcu

Trenčín, Ilava           Zdravotná doprava, s.r.o. Legionárska 28,  911 01  Trenčín Kamil Kučerka 032/6566 641

Bánovce n./B.  Help Medical Services, s.r.o.
Trenčianska cesta 1520/75                                   
957 01 Bánovce n./B.

Viliam Šiko                           038/760 5000

Nové Mesto  nad 
Váhom

Dušan Nemček-MIRTA, Cintorínska 14, 949 01 Nitra Dušan Nemček 0908 790 760, 0905694089

Myjava Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 560/4                                
907 01  Myjava

Ján Halás                             903 150 512

Prievidza Iveta Ondrejková Pohrebníctvo-Kvetinárstvo
Podhorská 134/110                                                             
972 42  Lehota pod Vtáčnikom

Ondrejka Milan                                      905 159 053

Považská Bystrica                                                                       
Púchov

Peter Karumník
Hoština 137                                                                 
020 01  Púchov

Vladimír Šujanský                                 0903 424 242, 0903 805 494

Partizánske Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r.o.
Mostová 356/2                                                              
958 04 Partizánske - Veľké Bielice

Miroslav Dvonč                                                                       
038/749 0083                                               
0917 291 541, 0908 775 262 

 
 
 
Trnava 

región Názov spoločnosti Adresa

Meno a priezvisko 
zodpovednej osoby 

dopravcu telefonický kontakt dopravcu

Trnava Dušan Deket - PIETA Rybníkova 3, 917 01  Trnava Vladimír Hlavatý 0903 / 111 696
Piešťany Jozef Čirka - SOJČ D. Tatarku č. 2, 921 01  Piešťany Anna Čirková 0905 / 601 502
Galanta Euridika Himpánová - SONÁTA 925 07  Mostová 295 Euridika Himpánová 0918 / 525 404
Hlohovec Zoltán Sárközi ASTRA Špitálska 566/19, 949 01  Nitra Zoltán Sárközi 0904 / 625 536; 033 / 730 2241

Dunajská Streda 
Mészárosová Henrieta, Mészáros Jozef, Pohrebná 
služba Glória Športová 4623, 929 01  Dunajská Streda Mészárosová Henrieta 0905 / 526 731

Dunajská Streda Cecília Šipošová - ART FLORA Hlavná 148, 930 39 Zlaté Klasy Cecília Šipošová 0908 / 748 271

Senica PEKAR, s.r.o. Meňhartka 595/2, 909 01  Skalica
Radoslav Pekar  
Dušan Pavalač

0907 / 323 364                                                                       
0918 / 559 498

Skalica PEKAR, s.r.o. Meňhartka 595/2, 909 01  Skalica
Radoslav Pekar  
Dušan Pavalač

0907 / 323 364                                                                       
0918 / 559 498
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