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(1) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“)  v  súlade s § 18 

ods. (1) písm. (j) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku podielu 

poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným 

poisťovniam.  

 

(2) Zdravotná poisťovňa v súlade s § 8 ods. (5) zákona č. 581/2004 Z. z.  poskytuje 

poskytovateľovi záchrannej  zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť vo výške 

zodpovedajúcej podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov. Preddavok je splatný 

do 20. dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa 

preddavok poskytuje.  

 

(3) Spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby 

ustanovuje výnos MZ SR zo 4. apríla 2006 č. 11760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa 

výnos MZ SR z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL. 

 

(4) Výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorú uhrádza 

zdravotná poisťovňa poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, je určená podielom podľa 

počtu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov zo 100 % ceny 

ustanovenej platným opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti 

zdravotníctva v znení neskorších predpisov:  

 
V zmysle opatrenia MZ SR č. 07045-43/2016-OL z 13. januára 2016, účinného od 

1. februára 2016, sa zvyšuje pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú 

ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci, ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci a ambulancie 

rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.  

V zmysle opatrenia MZ SR č. 07045-43/2016-OL pevná cena za zdravotnú starostlivosť 

poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe v stanici ZZS, je: 

 17 362,00 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,  

 29 235,00 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 

 32 222,00 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 

s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. 

 Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie 

vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 90 285,00 eur 

mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území. 

 

Prepočítaná výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby pre rok 

2017 v eurách  od 1. januára 2017  je nasledovná: 
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17 362,00 €

29 235,00 €

32 222,00 €

90 285,00 €

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Počet 

poistencov    

k 1.1.2017

% podiel  

ZP

% ZP na 

celkov om počte 

poistencov  

PRESNE

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2017  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 4 782,97 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 8 053,81 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej 

jednotky  
8 876,68 €

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 24 872,18 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Počet 

poistencov    

k 1.1.2017

% podiel  

ZP

% ZP na 

celkov om počte 

poistencov  

PRESNE

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2017  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 10 952,04 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 18 441,59 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej 

jednotky  
20 325,81 €

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 56 952,26 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

27 Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Počet 

poistencov    

k 1.1.2017

% podiel  

ZP

% ZP na 

celkov om počte 

poistencov  

PRESNE

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2017  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 1 626,98 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 2 739,60 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej 

jednotky  
3 019,51 €

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 8 460,56 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

SUMÁR - Informácia o výške podielu poistencov jednotlivých 

zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov  k 1.1.2016 s 

návrhom na prepočet preddavkov na ZZS pre rok 2016

% podiel  ZP

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2017  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ZP - SPOLU: 100% 169 104,00 €

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 27,55% 46 585,65 €

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 63,08% 106 671,71 €

27 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 9,37% 15 846,64 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

482 533

Výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby pre rok 2017 v eurách  od 1.1.2017 bola  

prepočítaná v zmysle Opatrenia MZ SR č. 07045-43/2016-OL z 13. januára 2016, účinnej od 1. februára 2016.
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V zmysle Opatrenia č. 07045-43/2016-OL  pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej 

službe v stanici ZZS, je mesačne

na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  [RZP]

na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci [RLP]

na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci vrátane mobilnej intenzívnej 

jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke  [RLP-MIJ]

Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej 

zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená 

v príslušnom zásahovom území [VZS]
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