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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto metodické usmernenie  vydáva  Úrad  pre  dohľad  nad  zdravotnou  starostlivosťou  podľa 
§ 20 ods. 2 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných  poisťovniach,  dohľade  nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

2. Toto metodické usmernenie sa vydáva za účelom odporúčaného spoločného postupu 
spracovania a vykazovania zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
elektronickou formou. 

 
 

Článok  2 
Vykazovanie zdravotných výkonov 

 
1. Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykazuje údaje o kapitovaných poistencoch 

elektronickou formou podľa dátového rozhrania - dávku 748n uvedenú vo F-369. 
 

2. Poskytovateľ všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti spracováva a 
vykazuje ním poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového 
rozhrania - dávku 751a uvedenú vo F-370. 

 

3. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje ním poskytnuté výkony 
v lôžkovej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania - dávku 774n 
a dávku 274b uvedené vo F-371 a F-375. 

 

4. Poskytovateľ prepravy a dopravy, ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti,  spracováva  a vykazuje  ním  poskytnuté   výkony   elektronickou   formou   podľa 
dátového rozhrania - dávku 793n uvedenú vo F-372. 

 
5. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých 

na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania - 
dávku 799a uvedenú vo F-373. 

 
6. Poskytovateľ plánovanej zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje návrhy na zaradenie 

do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti elektronickou formou 
podľa dátového rozhrania - dávku 798a uvedenú vo F-374. 

 

7. Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zariadenia sociálnej 
pomoci, ktoré vykazujú výkony ošetrovateľskej starostlivosti, spracováva a vykazuje ním 
poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania - 
dávku 753a uvedenú vo F-396. 

 

8. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ prepravy a dopravy, ako  služby  súvisiacej 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vykazujú príslušnej zdravotnej poisťovni výkony a 
údaje spracované podľa odsekov 1 až 7. 
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Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 

Toto metodické usmernenie č. 5/2015 v znení novely č. 6 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto 
metodického usmernenia prvýkrát za  január 2021. 

 
 

V Bratislave dňa 02.12.2020 

 
 

           Ing. Ján Kohútik 
         zástupca predsedu 
                       v. r. 
 
 
 
 
 
 


