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OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL,ktorým sa mení opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30.
decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti

zdravotníctva v znení neskorších predpisov

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod
číslom 35/2018Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003,
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.)
v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.),
opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3.
augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004
č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004
č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004
č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005
č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005
č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005
č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005
č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005
č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006
č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006
č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006
č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006
č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006
č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007
č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007
č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007
č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007
č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008
č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008
č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008
č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008
č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008
č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008
č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009
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č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009
č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009
č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009
č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010
č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010
č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010
č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010
č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011
č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011
č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011
č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011
č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012
č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012
č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013
č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015
č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.) a opatrenia z 13. januára 2016
č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.) sa mení takto:



3

DynamicResources\6f3368a2-bd81-43ad-8b83-93f7ea54580d_1.pdf

 

1. V prílohe č. 1 sa slová  

„Číslo   Názov položky        Kód CPA 

položky  

7.  Výkony zdravotnej starostlivosti     86.10 

           86.21 

           86.23 

           86.90 

Ceny a podmienky regulácie cien určených výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných 

zdravotníckymi zariadeniami sú uvedené v prílohe č. 4.“ 

 

nahrádzajú slovami  

 

„Číslo   Názov položky        Kód CPA 

položky  

7.  Výkony zdravotnej starostlivosti     86.10 

           86.21 

           86.22 

           86.23 

           86.90 

Ceny a podmienky regulácie cien určených výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných 

zdravotníckymi zariadeniami sú uvedené v prílohe č. 4.“. 

  

2. V prílohe č. 4 časti A a B znejú: 

 

„A   

a) Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na základe zmlúv o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti uzatvorených so zdravotnými poisťovňami podľa § 7, 7a, 7b a 8 zákona č. 581/2004 Z. z. 

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) v rozsahu 

ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“) a 

zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úhrade liekov z verejného poistenia“)  

1.  poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci podľa § 49h zákona č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len "zákon 

o zdravotnej starostlivosti"),  

2.  poskytovateľmi ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby 

podľa § 2 ods. 20 a 29 zákona o zdravotnej starostlivosti,   

3.  poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby podľa § 2 ods. 3 zákona o zdravotnej 

starostlivosti,  

4.  poskytovateľmi ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti,  

5.  zariadeniami sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“) a 

6.  zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. 

z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

b) Výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sa úplne alebo čiastočne uhrádzajú z prostriedkov štátneho 

rozpočtu poskytované poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci podľa § 49h zákona o zdravotnej 
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starostlivosti, ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby podľa § 2 

ods. 20 a 29 zákona o zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby podľa § 2 ods. 3 zákona 

o zdravotnej starostlivosti a ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti cudzincovi, 

1. ktorý pochádza zo štátu, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú 

zmluvu, na základe ktorej sa poskytovaná zdravotná starostlivosť uhrádza úplne alebo 

čiastočne z prostriedkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa § 18 ods. 

1 písm. f) zákona o zdravotných poisťovniach,  

2.  ktorý pochádza z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu 

a Švajčiarska podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. 

apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. 

EÚ, kap. 5/zv.5) v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) 

č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10 

2009) v platnom znení,  

3.  ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa zmluvy medzi Slovenskou republikou a 

Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 26/2013 Z. z.), 

4.  ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa zmluvy medzi Slovenskou republikou a 

Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 310/2015 Z. z.),  

5. ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa zmluvy medzi Slovenskou republikou 

a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 119/2017 Z. z.) a  

6.  ktorému je Slovenská republika povinná poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa zákona 

č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

c) Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely a to 

1.  sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov,  

2.  sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

3.  kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

4.  posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách a  

5.  posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie podľa zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

86.21.1      1. Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná a špecializovaná 

86.22.1   
a)  Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely sa ohodnocujú počtom bodov 

uvedených v časti C - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (ďalej len „zoznam výkonov“). 

Cena bodu za výkon poskytovaný na sociálne účely, s výnimkou výkonu vystavenia potvrdenia 

a hlásenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a o potrebe ošetrovania, je 0,023236 eura; cena 

bodu za výkon vystavenia potvrdenia a hlásenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a o potrebe 

ošetrovania je 0,028547 eura. 

 

b)  Cena bodu podľa písmena a) za výkon uvedený v časti C v zozname výkonov zahŕňa všetky 

náklady spojené s jeho poskytovaním zabezpečovaným materiálno-technickým vybavením podľa 

osobitného predpisu
8
) a náklady na prevádzku. 
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86.21.1     2. Lekárska služba prvej pomoci 

86.23.1  
a) Výkony lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých a deti a stomatologickej lekárskej služby 

prvej pomoci poskytované v ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9
) okrem výkonov uhrádzaných 

zdravotnými poisťovňami podľa osobitného predpisu,
10

) sa ohodnocujú počtom bodov uvedeným 

v časti C v zozname výkonov. Maximálna cena bodu za výkon je 0,032862 eura. 

 

b) Pri návštevnej lekárskej službe prvej pomoci sa k cene bodu za výkon podľa písmena a) 

pripočítava cena za dopravu lekára. Maximálna cena za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy 

je 0,50 eura. 

 

c) Cena bodu za výkon podľa písmena a) zahŕňa všetky náklady spojené s jeho poskytovaním 

zabezpečovaným materiálno-technickým vybavením podľa osobitného predpisu 
8
) a náklady 

na prevádzku. 

 

d) Cena bodu za výkon podľa písmen a) a b) nezahŕňa náklady na  

1.  dopravu podľa § 14 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti, 

2.  dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi 

zdravotníckymi zariadeniami 

2a.  liekov v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození života alebo 

poškodení zdravia poistenca, 

2b.  zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutočnenie špecializovaného 

a nevyhnutného zdravotného výkonu, 

2c.  zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách a hromadných 

úrazoch, 

3. lieky označené symbolom úhrady „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona 

o úhrade liekov z verejného poistenia, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca 

na osobitnom zúčtovacom doklade.  

 

86.21.1     3.  Ambulantná pohotovostná služba a zubno-lekárska pohotovostná služba 

86.23.1  
a) Výkony ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ambulantnej pohotovostnej služby pre 

deti a dorast
11

) a zubno-lekárskej pohotovostnej služby
12

)
 
poskytované v ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti, okrem výkonov uhrádzaných zdravotnými poisťovňami podľa osobitného 

predpisu,
13

) sa ohodnocujú počtom bodov uvedeným v časti C v zozname výkonov. Maximálna 

cena bodu za výkon je 0,032862 eura. 

 

b) Pri návštevnej službe poskytovanej v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa k cene 

bodu za výkon podľa písmena a) pripočítava cena za dopravu lekára. Maximálna cena za dopravu 

lekára za jeden kilometer jazdy je 0,50 eura. 

 

c) Cena bodu za výkon podľa písmena a) zahŕňa všetky náklady spojené s jeho poskytovaním 

zabezpečovaným materiálno-technickým vybavením podľa osobitného predpisu
8
) a náklady 

na prevádzku. 

 

d) Cena bodu za výkon podľa písmen a) a b) nezahŕňa náklady na  

1.  dopravu podľa § 14 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti, 

2.  dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi 

zdravotníckymi zariadeniami 

2a.  liekov v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození života alebo 

poškodení zdravia poistenca, 

2b.  zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutočnenie špecializovaného a 

nevyhnutného zdravotného výkonu, 

2c.  zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách a hromadných 

úrazoch, 
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3.  lieky označené symbolom úhrady „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona 

o úhrade liekov z verejného poistenia, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca 

na osobitnom zúčtovacom doklade. 

   

 

86.90.14 4. Záchranná zdravotná služba 

 

a) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 

ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
14

) v 24 

hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 17 969 eur mesačne na jedno vozidlo 

ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 34 468 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej 

lekárskej pomoci a 35 220 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci 

s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. 

 

b) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena a) zodpovedá podielu poistencov 

zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov. 

 

c) K pevnej cene výkonov podľa písmena a) sa pripočítava cena dopravy za jeden kilometer jazdy 

vozidlom ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, 

rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. Pevná cena dopravy za jeden kilometer 

jazdy je 0,79 eura. 

 

d) Maximálna cena výkonov záchrannej zdravotnej služby poskytnutých cudzincovi a výkonov 

záchrannej služby uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,
15

) je 

49,79 eura. K cene výkonov sa pripočítava cena dopravy, ktorej pevná cena za jeden kilometer 

jazdy vozidlom záchrannej služby je 0,79 eura. 

 

e) Cena výkonov podľa písmen a), c) a d) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním 

záchrannej zdravotnej služby vrátane nákladov na výkony sterilizácie, okrem nákladov na lieky 

označené symbolom úhrady „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade 

liekov z verejného poistenia, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom 

zúčtovacom doklade. 

 

f) 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 90 285 eur mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je 

nasadená v príslušnom zásahovom území. 

 

g) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena f) zodpovedá podielu poistencov 

zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov. 

 

h) K cene výkonov podľa písmena f) sa pripočítava cena dopravy. Pevná cena dopravy vrtuľníkom 

za jednu letovú minútu je 37,50 eura. 

 

i) Pevná cena jednej letovej minúty za výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 

poskytnuté cudzincovi a výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby uhrádzané 

z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu
15

) je 93,70 eura. 

 

j) Cena podľa písmen f), h) a i) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním vrtuľníkovej 

záchrannej zdravotnej služby vrátane nákladov na výkony sterilizácie. 
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86.10.1  5. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu 

 

a) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má 

povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má 

urgentný príjem 1. typu,
16

) je 26 700 eur mesačne na jeden urgentný príjem 1. typu. 

 

b) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má 

povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má 

urgentný príjem 2. typu,
16

) je 99 300 eur mesačne na jeden urgentný príjem 2. typu okrem 

poskytovateľa, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej 

nemocnice, ktorá má urgentný príjem 2. typu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky, kde je pevná cena 26 700 eur. 

 

c) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmen a) a b) zodpovedá podielu poistencov 

zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov. 

 

d) K pevnej cene podľa písmen a) a b) sa pripočítava cena za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

na expektačnom lôžku. 

 

e) Pevná cena na expektačnom lôžku za poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvajúca minimálne 4 

hodiny a menej ako 24 hodín poistencovi je 250 eur za každého poistenca do dovŕšenia 19. roku 

veku a 240 eur za každého dospelého poistenca; cena zahŕňa náklady súvisiace s poskytovaním 

diagnostických výkonov (laboratórne postupy, zobrazovacie postupy, klinické vyšetrovacie 

postupy), terapeutických výkonov (najmä infúzna liečba, inhalačná liečba, detoxikačná liečba, 

parenterálna liečba), podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická liečba) 

vrátane nákladov na výkony sterilizácie, nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené 

do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia a vrátane 

nákladov na spoločné a vyšetrovacie a liečebné zložky. Pevná cena za expektačné lôžko sa 

pripočítava pri urgentnom príjme 1. typu najviac na jedno expektačné lôžko, pri urgentnom príjme 

2. typu pre dospelých poistencov najviac na tri expektačné lôžka a pri urgentnom príjme 2. typu pre 

poistencov do dovŕšenia 19. roku veku najviac na štyri expektačné lôžka. 

 

f) Cena podľa písmen a), b) a d) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním urgentnej 

zdravotnej starostlivosti zabezpečovaným materiálno-technickým vybavením podľa osobitného 

predpisu
8
) a náklady na prevádzku, okrem nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené 

do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia a okrem nákladov 

na spoločné a vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na 

osobitnom zúčtovacom doklade. 

 

 

869000    6. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Pevná cena za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe, ktorá spĺňa indikačné kritériá 

na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  ktoré má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou 

poisťovňou na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
17

) je 3,30 eura na osobu a deň v rozsahu 

minimálneho počtu lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych 

služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov. 
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B Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované zdravotníckymi zariadeniami 

za úhradu 
 

86.10.12 1. Interrupcia vykonaná na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie, pred 12. 

týždňom gravidity 

 

a) Maximálna cena výkonu interrupcie vykonanej na žiadosť pacientky je 248,95 eura. 

 

b) V maximálnej cene podľa písmena a) sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s výkonom zdravotnej 

starostlivosti, náklady súvisiace s diagnostikou, vyšetrením, vrátane predoperačného vyšetrenia, 

vyhotovením žiadosti a pobytom pacientky v zdravotníckom zariadení. 

 

86.22.1 2. Preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 

dovŕšenia 19. roku veku 

 

a) Maximálna cena výkonu preventívnej prehliadky poistenca aktívneho v organizovanom športe 

do dovŕšenia 19. roku veku, ktorú vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

telovýchovné lekárstvo je 15,14 eura. 

 

b) V maximálnej cene výkonu podľa písmena a) sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s výkonom 

zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 2 - Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych 

športovcov podľa zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 17 znejú: 

„8
) § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
9
)  § 49h zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.  

10
)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú 

starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci 

v znení neskorších predpisov. 
11

)
 

§ 2 ods. 20 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. 

z. 
12

)
 

§ 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. 

z. 
13

)  § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
14

) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
15

)  § 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
16

)  § 9a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. 
 

§ 8 ods. 13 a 14 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
17

)  § 7a a § 8 ods. 15 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“. 
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Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2018.

Tomáš Drucker v. r.
minister
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