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OZNÁMENIE  
výšky podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte 

poistencov na základe odhadovaných počtov poistencov k 01.01.2022  
(v zmysle Opatrenia MZ SR č. 07045-23960-2021-OL z 20.decembra 2021,  

ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2022) 

 
 

(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 (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) 

určuje podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny 

rok podľa počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov k 1. januáru 

kalendárneho roka a bez zbytočného odkladu písomne oznámi jednotlivým zdravotným 

poisťovniam.  

 

(2) Podiel zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2022 podľa odhadovaných 

počtov poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov k 1. januáru 2022 je 

nasledovný: 

Kód ZP 

Počet 

poistencov  

k 

01.01.2022  

 

% ZP na celkovom 

počte poistencov  

PRESNE pre 

prepočet 

% ZP na celkovom 

počte poistencov 

zaokrúhlenie na     

2 desat. miesta 

24_DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 1 651 152 31,92683838927 % 31,93 % 

25_Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 2 896 138 56,00001082822 % 56,00 % 

27_Union zdravotná poisťovňa, a. s. 624 384 12,07315078251 % 12,07 % 

SPOLU 5 171 674 100,000000000 % 100,00 % 
Zdroj: úrad/CRP 
 

Poznámka: 

V zmysle platnej legislatívy úrad určuje podiel  poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte k 1.januáru. 

Úrad v súlade s platnou legislatívou nemá v kompetencii prepočítavať výšky úhrad zdravotných poisťovní podľa 

§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z., preto prepočet výšky úhrad pre rok 2022 má iba informatívny charakter. 

 

(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) 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. 

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) Zdravotná poisťovňa v súlade s § 8 ods. (14) zákona č. 581/2004 Z. z. uhrádza podľa podielu jej 

poistencov na celkovom počte poistencov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má 

uzatvorenú zmluvu paušálnu úhradu za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti a úhradu 

za poskytnutú urgentnú zdravotnú starostlivosť v rámci urgentného príjmu 1. typu alebo 

urgentného príjmu 2. typu.  

 

(6) Výšku úhrady urgentnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu a výšku 

preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa 

poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby ustanovuje opatrenie MZ SR z 20. decembra 2021 

č. 07045-23960-2021-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003 z 30. 
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decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Úradom prepočítaná výška úhrad urgentnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu 

alebo 2. typu a výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby pre rok 2022 

v eurách od 01.01.2022 má iba informatívny charakter a je nasledovná: 

 

V zmysle opatrenia MZ SR č. 07045-23960-2021-OL z 20. decembra 2021 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] 32 498,00 € 

na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ bez lekára [RZP "S"] 25 188,00 € 

na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci [RLP] 55 827,00 € 

na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci vrátane mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v 
nepretržitej prevádzke [RLP-MIJ] 59 963,00 € 

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] 

121 819,00 € 

V zmysle opatrenia MZ SR pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má 
povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, je mesačne 

na jeden urgentný príjem 1. typu 55 380,00 € 

na jeden urgentný príjem 2. typu pre dospelých    157 629,00 € 

na jeden urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast    168 429,00 € 

urgentný príjem 2. typu poskytovateľ v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky 

      
55 380,00 € 

 
 

    Informatívny prepočet v zmysle platného opatrenia MZ SR 

SUMÁR - Informácia o výške podielu poistencov jednotlivých 
zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov 
k 01.01.2022 s informatívnym prepočtom úhrad v zmysle § 8 
zákona č. 581/2004 Z. z. pre rok 2022 

Počet 
poistencov    
k 01.01.2022 

% podiel  
ZP 

% ZP na celkovom počte 
poistencov PRESNE 

Návrh výšky úhrad 
mesačne 

/ambulancia/urgentný 
príjem 
[Euro]  

ZP - SPOLU: 5 171 674 100% 100,000000000% 732 113,00 € 

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 1 651 152 31,93% 31,92683838927% 233 740,53 € 

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 2 896 138 56,00% 56,00001082822% 409 983,36 € 

27 Union zdravotná poisťovňa, a. s. 624 384 12,07% 12,07315078251% 88 389,11 € 

Zdroj: ÚDZS/CRP 
    

     v tom: 
    

24 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 

Počet 
poistencov 

k 01.01.2022 

% podiel 
ZP 

% ZP na celkovom počte 
poistencov PRESNE 

Návrh výšky úhrad 
mesačne 

/ambulancia/urgentný 
príjem 
[Euro]  

Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 

1
 6

5
1
 1

5
2

 

3
1
,9

3
 %

 

3
1
,9

2
6
8

3
8
3

8
9
2

7
 %

 

10 375,58 € 

Ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ bez lekára 8 041,73 € 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 17 823,80 € 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej 
intenzívnej jednotky 

19 144,29 € 

Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 38 892,96 € 

Urgentný príjem 1. typu 17 681,08 € 

Urgentný príjem 2. typu pre dospelých 50 325,96 € 

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast 53 774,05 € 

Urgentný príjem 2. typu poskytovateľ v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky 

17 681,08 € 
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25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

Počet 
poistencov 

k 01.01.2022 

% podiel 
ZP 

% ZP na celkovom počte 
poistencov PRESNE 

Návrh výšky úhrad 
mesačne 

/ambulancia/urgentný 
príjem 
[Euro]  

Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 

2
 8

9
6
 1

3
8

 

5
6
,0

0
 %

 

5
6
,0

0
0
0

1
0
8

2
8
2

2
 %

 

18 198,88 € 

Ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ bez lekára 14 105,28 € 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 31 263,13 € 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej 
intenzívnej jednotky 

33 579,29 € 

Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 68 218,65 € 

Urgentný príjem 1. typu 31 012,81 € 

Urgentný príjem 2. typu pre dospelých 88 272,26 € 

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast 94 320,26 € 

Urgentný príjem 2. typu poskytovateľ v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky 

31 012,81 € 

  

  

 

27 Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

Počet 
poistencov 

k 01.01.2022 

% podiel 
ZP 

% ZP na celkovom počte 
poistencov PRESNE 

Návrh výšky úhrad 
mesačne 

/ambulancia/urgentný 
príjem 
[Euro]  

Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci 

6
2
4
 3

8
4

 

1
2
,0

7
 %

 

1
2
,0

7
3
1

5
0
7

8
2
5

1
 %

 

3 923,53 € 

Ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ bez lekára 3 040,99 € 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 6 740,08 € 

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej 
intenzívnej jednotky 

7 239,42 € 

Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby/24 hod. 14 707,39 € 

Urgentný príjem 1. typu 6 686,11 € 

Urgentný príjem 2. typu pre dospelých 19 030,79 € 

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast 20 334,69 € 

Urgentný príjem 2. typu poskytovateľ v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky 

6 686,11 € 

 
Poznámka: 

Nakoľko výška preddavku bola vypočítaná na základe odhadovaného počtu poistencov, po skompletizovaní definitívnych 

údajov o počte poistencov k 01.01.2022 úrad zverejní definitívne výšky preddavkov na rok 2022 v priebehu mesiaca február 

2022. 


