
Veľká Británia 

Ak počas dovolenky vo Veľkej Británii ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú britským 

právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže 

byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len 

„EPZP“).  V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny: 

Lekárske ošetrenie 

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na takého lekára, ktorý má zmluvu s národným systémom 

zdravotného poistenia (National Health Service - NHS) a predložte EPZP.  

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť 

(napr. dialýza), treba jej poskytnutie vo Veľkej Británii dohodnúť so zdravotníckym zariadením ešte pred 

odchodom zo Slovenska. Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte vo Veľkej 

Británii EPZP, môžete odtiaľ kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku a požiadať o dodatočné 

zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“). O dodatočné zaslanie môžete požiadať aj 

prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípade hospitalizácie aj prostredníctvom 

nemocnice. NC k EPZP vám musí byť na požiadanie dodatočne zaslaný. 

V prípade, že vám váš zdravotný stav nedovoľuje osobne navštíviť lekára a budete potrebovať jeho návštevu 

doma, je treba pri telefonickom rozhovore vyslovene požiadať, aby tento lekár spadal do systému národnej 

zdravotnej služby. Mená zmluvných lekárov a nemocníc získate v Anglicku na všetkých hlavných poštách, 

v Škótsku v tzv. Health Boards a v Severnom Írsku v Central Service Agency, Social Security Agency, Castle 

Court, Royal Avenue, Belfast, BT1 1SB.  

V akútnych prípadoch je prevoz zdarma - číslo 999 alebo 112.  

Lieky 

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky dostanete v každej lekárni. Osoby oslobodené od 

spoluúčasti musia vyplniť predtlačené prehlásenie na rube lekárskeho predpisu. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) 

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, dostanete od ošetrujúceho lekára 

odporúčanie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu patriacu do 

národného systému zdravotnej služby, kde preukážete svoj nárok EPZP alebo NC k EPZP a pasom alebo 

identifikačnou kartou občana členského štátu EÚ. Odporúčanie na hospitalizáciu vydá ošetrujúci lekár.  

Príplatky/poplatky 

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky: 

Výkony Príplatky/poplatky 

Stomatologické ošetrenie £ 59,10 (prehliadka + 1 alebo viac výplní) 

£ 256,50 (prehliadka + 1 alebo viac výplní + 1 alebo viac koruniek) 

Stomatologická prehliadka £ 21,60 (okrem tehotných žien, detí do 16 rokov a študentov do 18 

rokov) 

Lieky £ 8,80 za recept (okrem osôb starších ako 60 rokov, detí do 18 

rokov, tehotných žien, osôb, ktoré užívajú špeciálne lieky a majú 

potvrdenie o oslobodení zo spoluúčasti) 

 

Možnosť získania ďalších informácií o rozsahu zdravotnej starostlivosti, jej nákladoch, podmienok pre náhradu 

výdavkov prostredníctvom aplikácií pre mobilné telefóny 

 EHIC app for iPhone  

 EHIC app for Android  

 EHIC app for Windows Smartphone 

https://itunes.apple.com/be/app/european-health-insurance/id516504241
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.ehic
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/european-health-insurance-card/661cb16d-630b-4f17-a767-8a75cb695664


Náhrada výdavkov 

V prípade, že ste museli zaplatiť za starostlivosť v hotovosti, obráťte sa s originálmi účtov za ošetrenie (zašlite 

ich) na Department for work and Pensions Client Referral Centre, Durham House, Washington, Tyne and Wear, 

NE38 7SF, United Kingdom. Náklady vám budú refundované do výšky bežnej v britskom systéme. Ak nie je 

možné z vašej strany kontaktovať príslušný britský úrad, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, v ktorých sú 

jasne uvedené zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Poisťovňa následne rozhodne, či a 

prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 


