
           

           

   

 
 
               T L A Č O V Á  S P R Á V A     
           Bratislava 20.07.2007 
 
 

Zdravotná starostlivosť   
pre poistencov SR  

v krajinách Európskej únie  
  
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je styčným orgánom na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k členským štátom Európskej 
únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska pre komunikáciu medzi 
príslušnými zdravotnými poisťovňami.  
 

Vzhľadom na začínajúce sa letné dovolenkové obdobie a poznatky, že poistenci 
Slovenskej republiky často využívajú zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ bez Európskeho 
preukazu zdravotného poistenia alebo využívajú služby súkromných lekárov dáva úrad do 
pozornosti nasledujúce informácie:     
      Vzniknuté náklady za  poskytnutú  zdravotnú starostlivosť v zahraničí 
musia  uhradiť poistenci zvyčajne v hotovosti priamo u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti alebo prostredníctvom faktúry, ktorú je potrebné 
bezhotovostne uhradiť v lehote splatnosti. V prípade jej neuhradenia sa občan – 
poistenec  vystavuje riziku súdneho sporu.  
  Po úhrade takto vzniknutých nákladov má poistenec nárok na preplatenie výdavkov 
od svojej slovenskej zdravotnej poisťovne maximálne do výšky nákladov, ktoré by uhradila 
poskytovateľovi v krajine EÚ domáca poisťovňa. 

Poistenec si môže uplatňovať nárok žiadosťou s lekárskou správou a 
dokladom o úhrade poskytovanej zdravotnej starostlivosti v niektorej 
z uvedených krajín. Na preplatenie nákladov vzniká nárok ak išlo o čerpanie 
zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného systému v štáte pobytu a 
zdravotnú  starostlivosť poskytol zmluvný poskytovateľ.  

Keďže výšku preplatenia potvrdzuje zdravotná  poisťovňa v inom členskom štáte EU a 
nie je stanovená na európskej úrovni záväzná lehota na vyriešenie, proces potvrdenia trvá 
niekedy aj niekoľko mesiacov. Ak suma výdavkov neprekročila 1000 EUR môže poistenec 
súhlasiť s preplatením do výšky úhrady za rovnaký druh zdravotnej starostlivosti v SR. 
  Kombinácia Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP)  a 
komerčného cestovného poistenia zabezpečuje poistencom komplexnú poistnú 
ochranu pri ich dočasnom pobyte v krajinách Európskej únie v oblasti pokrytia 
zdravotných rizík: EPZP zabezpečuje úhradu služby z verejného systému podľa 
legislatívy štátu pobytu; komerčné poistenie  zabezpečuje  transport, 
sprievodcu, repatriáciu, spoluúčasť. 
  
 

 

 
Kontakt:  

JUDr. Milan Michalič 

mail: milan.michalic@udzs.sk 

tel: 02/593 11 300, 0902 976 638  
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