
Chorvátsko 

 

 

Ak počas dovolenky v Chorvátsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú chorvátskym 

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: 

Prvú pomoc kontaktujte na tel. čísle 112. 

 

Všeobecný lekár odporúča pacienta na ďalšie ošetrenie v sekundárnej a terciárnej sfére, pričom je garantovaná 

dostupnosť  nemocníc a polikliník, ktoré sú zmluvnými partnermi Chorvátskeho fondu  zdravotného poistenia - 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  (HZZO - www.hzzo.hr). Vo väčšine  miest je zdravotná starostlivosť 

v sekundárnej a terciárnej sfére zabezpečovaná nemocnicami (klinickými, všeobecnými, špecializovanými). 

Všeobecné nemocnice prevádzkujú pôrodnicko-gynekologické odd., chirurgické odd., odd. internej medicíny 

a odd. pediatrie. 

Lekárske ošetrenie 

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné nájsť na stránke www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-

rh/zdravstvena-zastita-pokrivena-obveznim-zdravstvenim-osiguranjem/ugovoreni-sadrzaji-zdravstvene-zastite-

u-rh/ 

Pri potrebe lekárskeho ošetrenia je potrebné využiť služby zmluvného lekára HZZO. Spoluúčasť za každú jednu 

návštevu je 10 HRK.  

Lieky 

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v zmluvnej lekárni 

HZZO. Spoluúčasť za recept je 10 HRK. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie) 

Odporúčanie na hospitalizáciu vystavuje ošetrujúci lekár. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na 

nemocnicu s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP (ďalej len „NC k EPZP“).  

 

Pohotovosť 

Náklady na pohotovosť v odôvodnených prípadoch hradí HZZO. 

Príplatky/Poplatky 

Ak využijete lekárske/zubné ošetrenie v zdravotníckom centre alebo nemocničné ošetrenie, počítajte s týmito 

príplatkami/poplatkami: 

Výkony Príplatky/poplatky 

Lekárske ošetrenie (vrátane zubného 

ošetrenia) 

20 %, min. 10 HRK/za každú návštevu 

Lieky 10 HRK/recept 

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie) Do výšky 60,13 % z 3.326 HRK, max. 2.000 HRK za hospitalizáciu 

 

Náhrada výdavkov 

Ak ste si museli uhradiť zdravotnú starostlivosť, 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. 
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