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(1) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v súlade s § 8 ods. (12) a § 

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

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje podľa počtu poistencov evidovaných 

v centrálnom registri poistencov k 1. januáru kalendárneho roka podiel zdravotnej poisťovne na 

celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok a bez zbytočného odkladu ho písomne 

oznámi zdravotnej poisťovni. 

(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) Zdravotná poisťovňa v súlade s § 8 ods. (9) zákona č. 581/2004 Z. z. uhrádza organizátorovi 

mesačne paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
1
 v ambulancii pevnej ambulantnej 

pohotovostnej služby podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov a úhradu za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a 

doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby. Výšku paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, výšku úhrad za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a doplnkovej 

ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad ustanoví vláda 

nariadením
2
.  

(4) 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. 

(5) 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, účinnom 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. 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 [RZP],  

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

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

mobilnej intenzívnej jednotky [RLP-MIJ], 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 [VZS], je 90 285,00 eur mesačne na jednu ambulanciu, 

ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území. 

 

                                                 
1 § 8a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
2 § 86t  zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov -  Zdravotná poisťovňa uhrádza do 30. júna 2018 poskytovateľovi lekárskej 

služby prvej pomoci, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci podľa právnych predpisov 
účinných do 31. októbra 2017, úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017. Vykonávací 

právny predpis (Nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z.) vydaný podľa § 8 ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2017 zostáva platný a 

účinný do 30. júna 2018. 
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(6) Prepočítaná výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby pre rok 2018 

v eurách  od 1.1.2018  bola  prepočítaná v zmysle opatrenia MZ SR č. 07045-43/2016-OL z 13. 

januára 2016, účinnom od 1. februára 2016 a je nasledovná: 

 

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Počet 

poistencov    

k 1.1.2018

% podiel  

ZP

% ZP na 

celkov om počte 

poistencov  

PRESNE

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2018  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 4 986,25 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 8 396,10 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej 

jednotky  
9 253,95 €

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 25 929,25 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Počet 

poistencov    

k 1.1.2018

% podiel  

ZP

% ZP na 

celkov om počte 

poistencov  

PRESNE

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2018  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 10 765,37 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 18 127,26 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej 

jednotky  
19 979,36 €

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 55 981,53 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

27 Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Počet 

poistencov    

k 1.1.2018

% podiel  

ZP

% ZP na 

celkov om počte 

poistencov  

PRESNE

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2018  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 1 610,38 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 2 711,64 €

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej  intenzívnej 

jednotky  
2 988,69 €

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 8 374,22 €

Zdroj:ÚDZS/CRP

SUMÁR - Informácia o výške podielu poistencov jednotlivých 

zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov  k 1.1.2018 s 

návrhom na prepočet preddavkov na ZZS pre rok 2018

% podiel  ZP

výšku preddavku na zdravotnú 

starostlivosť pre poskytovateľov 

záchrannej  zdravotnej služby 

pre rok 2018  mesačne / 

ambulancia [Euro] 

ZP - SPOLU: 100% 169 104,00 €

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 28,72% 48 565,55 €

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 62,01% 104 853,52 €

27 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 9,28% 15 684,94 €

Zdroj:ÚDZS/CRP
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