
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

Informácia o zmenách cenových podmienok od 1.1.2021 v zmluvách s členmi ZVLD 
 

V dokumente uvádzame iba cenové podmienky, ktoré sa menia. Ostatné cenové podmienky 
ostávajú bez zmeny. 

 
 

A) Segment VLD:     
  

a) Navýšenie kapitácii (v €) nasledovne: 

Vekové rozhranie Aktuálna Nová 

poistenec vo veku od 18 rokov do 50 rokov života vrátane 2,38 2,54 

poistenec vo veku od 51 rokov do 60 rokov života vrátane 2,73 2,92 

poistenec vo veku od 61 rokov do 80 rokov života vrátane 3,82 4,07 

poistenec vo veku od 81 rokov života 4,19 4,46 
  K základným kapitáciám je potrebné pripočítať bonus ku kapitácii priznaný k 1.1.2021.  

 
 

b) Navýšenie ceny (v €) bodu/výkonu v nasledovných oblastiach: 

Oblasť Aktuálna Nová 

160 (cena za výkon) 17,70 19,35 

159b (cena bodu) 0,0485 0,053 

3671 (cena bodu) 0,0485 0,053 

252b (cena bodu) 0,0485 0,053 

CRC 159a a 159z  8,00 8,80 

CRC 159x  2,01 8,80 

Výkon 60 (nový výkon pri prevzatí pacienta)  - 4,50 

Výkon 60b 10,50 13,00 

CRP (380 bodov) 0,0116 0,012 

AMTK 9,00 13,00 

ABI 4,50 5,00 

Výkon 10 (max. 3x ročne na 1 poistenca) 8,00 8,80 

1540 (nový výkon - výplach zvukovodu) -  1,00 

 
 

c) Systém bonifikácie (ukazovatele od 1.1.2021; konkrétna výška bonusu od 1.1.2021 
bude každému poskytovateľovi oznámená individuálne): 

 Max. bonus spolu: 1,36 €  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Prevencia 

Preventívne prehliadky 

Splnené, ak % vykonaných kompletných prevetnívnych prehliadok (PP) 
u kapitovaných poistencov, ktorí ju mali absolvovať v hodnotenom období, 
bolo minimálne 21 %; v tomto prípade je priznaný bonus vo výške 0,05 €. Ak 
podmienka podľa predchádzajúcej vety nie je splnená, avšak % vykonaných 
nekompletných PP u kapitovaných poistencov, ktorí ju mali absolvovať v 
hodnotenom období, bolo minimálne 21 %, je priznaný bonus vo výške 0,02 
€. Definicía kompletnej a nekompletnej PP je uvedená nižšie 

0,05 
(max.) 

Racionálna 
farmakoterapia 

Splnené, ak minimálne u 10% pacientov, ktorým bol elektronicky vystavený 
lekársky predpis alebo lekársky poukaz, bol v deň jeho vystavenia zobrazená 
aj elektronická lieková knižka.  

0,02 

Kvalita Náročnosť kmeňa 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 
podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a 
viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. 
Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v 
danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia, na základe 
čoho sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. 

0,16 
(max.) 



Pásma pre stanovenie bonusu: dolných 25% poskytovateľov = bonus 0,04 €, 
stredné pásmo poskytovateľov = bonus  0,08 €, horných 25% poskytovateľov 
= bonus 0,16 €. 

"Gatekeeping" 

Splnené, ak % ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do 
ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti neprekročí 25% alebo 
je v rozmedzí od 25% (vrátane) do 30% alebo je v rozmedzí od 30% 
(vrátane) do 35%. 
Pásma pre stanovenie bonusu:  do 25% = bonus 0,75 €; od 25% (vrátane) do 
30% = bonus 0,15 €; od 30% (vrátane) do 35% = bonus 0,05 € 

0,75 
(max.) 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom z online 
objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá zverejnených na webovom 
sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely vyhodnocovania ukazovateľa 
eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, aby jeho dodávateľ online 
objednávkového systému poskytoval zdravotnej poisťovni údaje o využívaní 
tohto systému poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

0,06 

Dostupnosť 
Počet kapitovaných 
poistencov 

V závislosti od počtu kapitovaných poistencov u poskytovateľa k poslednému 
dňu hodnoteného obdobia sa výška bonusu za tento ukazovateľ určí podľa 
podmienok v zmysle  podmienok uvedených nižšie; výška bonusu je min. 
0,01 € a max. 0,32 €. 

0,32 
(max.) 

 
Na účely hodnotenia ukazovateľa s názvom „Preventívne prehliadky“ ide o kompletnú PP vtedy, keď okrem samotného 
výkonu PP bola u daného poistenca indikovaná a realizovaná aj súvisiaca diagnostika v intervale +/- 90 dní odo dňa 
vykonania PP. Pod súvisiacou diagnostikou sa rozumejú súvisiace zdravotné výkony označené symbolom „x“ v tabuľke 
tohto písmena. Hodnotený poskytovateľ vykazuje súvisiaci výkon len vtedy, ak ho sám realizoval. Ak súvisiaci výkon 
realizoval iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vykáže ho tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pri 
vyhodnocovaní sa prihliada na to, či na rodné číslo daného poistenca, ktorý podstúpil PP, bol súvisiaci výkon vykázaný a 
uznaný. PP, ktorá nespĺňa podmienky tohto písmena, je nekompletná PP. 

Kód výkonu poistenec od 18 do 40 rokov poistenec od 40 rokov (vrátane) 

3679 alebo 3679a X X 

3671 X X 

3784 alebo 3782 alebo 3783 X X 

5702 alebo  603a + 15c  X 

3692 X X 

 
Výška bonusu za ukazovateľ s názvom „Počet kapitovaných poistencov“ v € sa určí podľa tabuľky tohto bodu. Poskytovateľ 
je zaradený vždy do jedného a to najvyššieho možného pásma, ktorého spodnú hranicu už dosahuje alebo prekračuje 
podľa nasledovnej tabuľky:  

 
pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty  

počet kapitovaných u poskytovateľa 
(vrátane) 

od 1  od 201 od 301 od 501 od 801 od 1001 od 2001 od 2501 

Výška bonusu za ukazovateľ Dostupnosť 0,01 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 

 
 
 


