
 

Nový dodatok a VZP od 1.1.2021 vo VŠZP, a.s. 

 

1.1. Kapitácia 
 

Cena kapitácie 
Veková skupina Cena  

do 19 rokov vrátane 3,52 € 

od 20 do 28 rokov vrátane 2,80 € 

od 29 do 39 rokov vrátane 2,60 € 

od 40 do 44 rokov vrátane 2,64 € 

od 45 do 49 rokov vrátane 2,69 € 

od 50 do 54 rokov vrátane 2,71 € 

od 55 do 59 rokov vrátane 2,82 € 

od 60 do 64 rokov vrátane 3,15 € 

od 65 do 69 rokov vrátane 3,53 € 

od 70 do 74 rokov vrátane 3,65 € 

od 75 do 79 rokov vrátane 3,77 € 

od 80 do 84 rokov vrátane 4,13 € 

od 85 rokov a viac 4,20 € 

 

1.2. Úhrada za výkony vyjadrená cenou bodu 
 

Cena bodu 

Kód výkonu Názov, charakteristika alebo podmienky úhrady výkonu 
Počet 
bodov 

Cena bodu 
v € 

10 

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie 
chronických ochorení v rámci komplexného manažmentu poistenca. 
 

• Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 
12 zákona č. 576/2004 Z. z.. 

• Nastavenie alebo úprava liečby pri diagnóze artériovej hypertenzie alebo 
dyslipidémie v kombinácií výkonu č. H0003 alebo č. H0004 alebo č. 
H0005 v zmysle odborného usmernenia MZ SR na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti dospelým poistencom s artériovou hypertenziou 
alebo dyslipidémiou. 

• Poskytovateľ vykazuje výkon č. 10 pri prevzatí poistenca s chronickým 
ochorením a po podpísaní dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v kombinácii s výkonom č. 60. 

• Výkon bude akceptovaný  výlučne v kombinácii s výkonom č. 60 alebo č. 
H0003 alebo č. H0004 alebo č. H0005. 

• Úprava alebo zmena terapeutického postupu musí byť zaznamenaná 
v zdravotnej dokumentácie vrátane zmeny dávkovania zdôvodnenia 
úpravy medikamentóznej liečby.  

• Akákoľvek úprava terapeutického postupu musí byť v súlade s platnou 
legislatívou a účelnou farmakoterapiou. 

180 0,021995 

11a 

Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v 
online prostredí (webová aplikácia, videohovor)  
 
Charakteristika zdravotného výkonu:  
 
Konzultácia s poistencom prostredníctvom preukázateľnej elektronickej 
komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je 
zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, 
realizáciu fotografií pacienta/vyšetrovaného orgánu na pridanie do zdravotnej 
dokumentácie. 
 
Konzultácia s poistencom obsahuje: 

• cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej  kontroly a popis 
subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým 
systémom alebo k psychickej poruche, 

• zhodnotenie výsledkov, ak ich má poskytovateľ k dispozícií, 

210 0,026 



 

• vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie, 

• poučenie poistenca, 

• diagnostický záver, 

• určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o 
odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 

 

Vykazovanie zdravotného výkonu: 

• výkon  sa vykazuje  ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho 
vyšetrenia,  

• súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový 
údaj z online prostredia,  

• diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej konzultácie alebo 
kontroly,  

• prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

• výkon sa  nevykazuje súčasne s inými výkonmi, 

• ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len 
výkony, ktoré sa vykonali ambulantne, a výkon  sa nevykazuje, 

• výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného poistenca. 
 

1b 

Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS 
 
Konzultácia s poistencom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo 
telefonicky obsahuje: 
 

• cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej  kontroly a popis 
subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým 
systémom alebo k psychickej poruche popis subjektívnych ťažkostí,  

• diagnostický záver, 

• v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, 
vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie 
ohľadom zdravotného stavu,  

• v prípade potreby záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

• poskytnutie informácií poistencovi alebo zákonnému zástupcovi v 
súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným 
postupom vrátane nefarmakologickej a farmakologickej terapie.  

 
Vykazovanie zdravotného výkonu: 
 

• výkon  sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho 
vyšetrenia  poistenca,  

• súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online 
prostredia, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o 
odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, 

• výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi, 

• výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie poistenca, 

• vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň na jedného poistenca. 
 

160 0,026 

70 

Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe 
požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo 
telefónu 
 
Charakteristika zdravotného výkonu:  
 

• Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou na 
lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny, ktoré poistenec užíva 
minimálne jeden mesiac, a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku 
lebo liekovej formy lieku 
 

Vykazovanie zdravotného výkonu: 

 

40 0,026 



 

• výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia 
poistenca, 

• súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový 
údaj z online prostredia, 

• údaj, kedy bol recept/lekársky poukaz vypísaný, 

• údaj o predpise lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny 
poistencovi prostredníctvom  

•         elektronických služieb,  

• výkon sa vzťahuje na jedného poistenca bez ohľadu na počet 
liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín, ktoré boli 
poistencovi predpísané formou receptu/lekárskeho poukazu alebo 
formou jednorazového elektronického predpisu (t. j. za týchto podmienok 
sa výkon vykazuje najviac v počte 1x za deň na jedného poistenca),  

• výkon sa vykazuje samostatne za každý vystavený recept a/alebo 
poukaz, ak ide o elektronický predpis liekov/zdravotníckych 
pomôcok/dietetických potravín typu opakovaný recept (preskripčný 
záznam s poznámkou „REPETATUR“), 

• výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi. 
 

 

1.3. Úhrada za výkony vyjadrená cenou za výkon 
 

Cena za výkon 

Kód 
výkonu 

Názov, charakteristika alebo podmienky úhrady výkonu 
Cena za 

výkon v € 

4571a 

Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu 

• Výkon indikuje a vykonáva PZS. 

• Výkon môže byť vykázaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým ma 
poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.   

• Výkon môže byť vykázaný s frekvenciou maximálne 1x denne na URČ. 

• Cena zahŕňa náklady na odobratie biologického materiálu a vyhodnotenie výsledku 
CRP vyšetrenia, 

• platný doklad o zakúpení, resp. prenájme prístrojového vybavenia, 

• prehlásenie o zhode k prístroju, 

• zaznamenanie výsledku a vyhodnotenia výsledku v zdravotnej dokumentácii poistenca. 

4,40 

H0007 

Kvantitatívne prístrojové INR vyšetrenie v ambulancii VLD 

 

Kontrolné kvantitatívne prístrojové vyšetrenie INR z kapilárnej krvi u poistencov pri dlhodobej 

(minimálne 2 mesiace) alebo celoživotnej antikoagulačnej liečbe. 

 

• platný doklad  o zakúpení, resp. prenájme prístrojového vybavenia; 

• potvrdenie o zaškolení výrobcom (dovozcom) prístroja; 

• prehlásenie o zhode k prístroju (jedná sa o registráciu prístroja na ŠÚKL); 

• potvrdenie o odbornej spôsobilosti  poskytovateľa (lekára) - absolvovaní  kreditovaného 
kurzu minimálne 4 kredity v rozsahu legislatívne určených kompetencií v špecializačnom 
odbore všeobecné lekárstvo; 

• potvrdenie o technickej (kvalitatívnej) kompatibilite prístroja na ambulantnú diagnostiku, 
resp. doklad o externej kontrole kvality, ktorý nesmie byť starší ako 12 mesiacov. 

• Poisťovňa akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie uhrádza výkon vo frekvencii 
maximálne 8x za kalendárny rok u poistenca 

• V cene výkonu je zahrnutý odber kapilárnej krvi, vyhodnotenie výsledku, návrh ďalšieho 
postupu, záznam o prípadnej zmene liečby, termín kontrolného vyšetrenia a poučenie 
poistenca.   

 

5,20  



 

Výkon nebude akceptovaný: 

1. pri súčasnom odbere venóznej krvi na laboratórne vyšetrenie;  
2. ak v kontrolovanom intervale (v rozpätí jedného mesiaca) bolo vyšetrenie INR vykázané 

zmluvným laboratóriom; 
3. ak poskytovateľ na požiadanie nepredloží doklad o vykonanej externej kontrole kvality 

prístroja. 

 

1.3.1 Pripočítateľné položky k vybraným výkonom 

 

Názov alebo kód 
pripočítateľnej 

položky 

Výkony, ku ktorým sa 

pripočítateľná položka 

môže vykázať 
Podmienky úhrady pripočítateľnej položky 

Cena 

pripočítateľnej 

položky v € 

FOB 

 

159a, 159z, 159x 

 

Pozvanie poistenca na vyšetrenie krvi v 

stolici 

- pripočítateľná položka sa vykazuje v zmysle 

platného MU UDZS o spracovaní a vykazovaní 

zdravotných výkonov poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, 

- poskytovateľ kapitovaného poistenca, ktorý má 

nárok na preventívnu prehliadku 

u poskytovateľa, preukázateľne pozval a 

objedná na vykonanie testu (SMS, mail, list 

a pod.). Kópia pozvánky formou SMS, mailu 

alebo listu je súčasťou zdravotnej 

dokumentácie poistenca, 

- poistenec je vo veku od 40 do 70 rokov, 

- vyšetrenie je vykonané detekciou hemoglobínu 

v stolici (TOKS) špecifickou 

imunohistochemickou metódou (iFOB) 

2,00 

 

1.4. Hodnotiace parametre 

 

Zameranie Parameter Kritérium splnenia Váha 
Plnenie do 

31.12.2021 

 

Odborné hodnotenie 

poskytovateľa 

Celkové náklady na 

kapitovaného 

poistenca 

Hodnota parametra je pod hranicou horného pásma 

definovanou výpočtom v príslušnej referenčnej skupine 

ambulancií 

15% 

Reálne plnenie 

poskytovateľa 

Komplexná ZS pri 

vybraných 

chronických 

ochoreniach 

Hodnota parametra je nad hranicou dolného pásma 

definovanou výpočtom v príslušnej referenčnej skupine 

ambulancií. 

10% 

Prevencia  

Preventívne vyšetrenie na krv v stolici -  Vyšetrenie na okultné 

krvácanie bolo vykonané aspoň u 50 % vopred 

identifikovaných poistencov. 

20 % 

20 % fixne bez 

ohľadu na 

reálne plnenie 

Preventívna prehliadka vykonaná aspoň u takého počtu 

poistencov, ktorý zodpovedá priemeru v príslušnej odbornosti 

v hodnotenom období. 

15% 

Reálne plnenie 

poskytovateľa 

Preventívna prehliadka vykonaná aspoň u takého počtu 

poistencov, ktorý zodpovedá 75% z priemeru v príslušnej 

odbornosti v hodnotenom období. 

7% 

Reálne plnenie 

poskytovateľa 



 

Elektronizácia 

ePobočka • Poskytovateľ zasiela všetky dávky vrátane faktúr za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť cez ePobočku. 

10% 
Reálne plnenie 

poskytovateľa 

eRecept  
Aspoň 80% lekárskych predpisov predpísaných 

prostredníctvom programu eRecept. 
15% 

Reálne plnenie 

poskytovateľa 

Dostupnosť Ordinačný čas 

Stanovenie týždenného čistého ordinačného času na aspoň 30 

hodín pre každú ambulanciu. 
15% 

Reálne plnenie 

poskytovateľa 
Stanovenie ordinačných hodín do 16:00 hod. aspoň jeden deň 

v týždni pre každú ambulanciu. 

 

 


