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Predstavenie nového úhradového 

mechanizmu

KUM:  Kombinovaný úhradový mechanizmus

Nový úhradový mechanizmus pre poskytovateľov ŠAS je založený na 

kombinácii nasledovných zložiek:  

• prospektívnej (fixnej) mesačnej úhrady za zdravotnú starostlivosť, 

• úhrady za výkony v súlade s platným katalógom výkonov a platnou 

právnou úpravou a

• plne hradených položiek

ÚHRADA = PMU + VYK + PHP



Čo získa poskytovateľ?

• Zvýšenie a stabilizácia príjmu ambulancie

• Zníženie tlaku na vykazovanie výkonov kvôli úhrade

• Rozšírenie časového priestoru pre prijímanie nových pacientov

• Zrušenie zmluvných rozsahov 

• Podpora modernizácie a rozširovania prístrojového vybavenia

• Podpora plnohodnotných ambulancií



Cieľ a očakávané prínosy zavedenia 

KÚM pre segment ŠAS

• Zvýšenie dostupnosti ZS pre pacientov

– Rozšírenie kapacity siete (OH) a zvýšenie priepustnosti ambulancií

– Zvýšenie dostupnosti ŠAS pre poistencov (nižšia točivosť)

– Podpora prijímania nových pacientov

• Zvýšenie lukratívnosti segmentu pre nových PZS

– Narovnanie úhrad deformovaných zmluvnými rozsahmi a rôznou náročnosťou v 

jednotlivých odbornostiach a súčasným katalógom zdravotných výkonov

– Modernizácia a rozšírenie prístrojového vybavenia PZS

– Zvýšenie dostupnosti ZS aj v teraz nepokrytých okresoch

• Zreálnenie pohľadu na kapacitu a priepustnosť siete v okresoch

– Súbehy úväzkov, neplnohodnotné ambulancie



Podmienky zapojenia PZS do KUM

• Výber poskytovateľov  od 1.7.2018:

5 odborností, avšak iba homogénne ambulancie – bez kombinácie 

rôznych odborností a typov zdravotnej starostlivosti

• KUM je dobrovoľný

ak PZS nastúpi na KUM, tak musí byť celá jeho ŠAS hradená týmto spôsobom

001 - Vnútorné lekárstvo

004 - Neurológia

014 - Otorinolaryngológia

040 - Imunoalergológia

064 - Endokrinológia



Princíp kombinovanej úhrady



Princíp kombinovanej úhrady

ÚHRADA = PMÚ + VYK + PHP

ÚHRADA celková výška mesačnej úhrady pre ambulanciu

PMU prospektívna mesačná úhrada,  ktorej výška je stanovená na zmluvne dohodnuté 
obdobie a je závislá od: 

• skutočného počtu ošetrených poistencov VšZP v predchádzajúcom období

• priemerných nákladov na ZS na jedného pacienta v príslušnej odbornosti
• prístrojového vybavenia ambulancie

VYK úhrada za výkony, ktorá je závislá od počtu vykázaných výkonov (pôvodný systém) a od 
podielu akým sú tieto výkony hradené  (30%) 

PHP úhrada za pripočítateľné položky, ktorá ostáva v nezmenenej, plnej výške. Medzi 
pripočítateľné položky sa radia podané A-lieky, individuálne pripočítateľné položky (IPP), 
preventívne výkony, zdravotná starostlivosť o EU poistencov. 

Základné nastavenie pomeru zložiek PMU:VYK v úhrade: 

70% : 30%   
(t.j. 70% z nákladov na pacienta kryje PMU a výkony sú hradené 30% cenou)



Výška PMU

PMU  = %PMU * URČ * EUR/URČ;  MAX PMU



Príklad výpočtu v praxi



Sadzby od 1.7.2018
Odbornosť EUR/URČ EUR/URČ+

001 Vnútorné lekárstvo 3,29 3,37

004 Neurológia 3,04 3,22

014 Otorinolaryngológia 2,61 2,70

040 Imunoalergológia 3,25 -

064 Endokrinológia 2,20 -

Odbornosť EUR/hod EUR/hod+

001 Vnútorné lekárstvo 48,30 49,50

004 Neurológia 47,00 49,80

014 Otorinolaryngológia 48,30 50,00

040 Imunoalergológia 47,70 -

064 Endokrinológia 50,30 -

Sadzba „+“ sa aplikuje u PZS s 

doloženým nadštandardným 
prístrojovým vybavením (napr. EMG v 
Neurológii)



Zmluva KUM

• Poskytovateľ pri zapojení sa do KUM podpisuje novú zmluvu.

• Zmluva sa uzatvára na dobu 15 mesiacov a cenové prílohy na dobu

12 mesiacov.

• PZS pri podpise zmluvy dokladá:

– nový Formulár čistého ordinačného času a zoznam lekárov v ambulancii

– Zoznam špecifického prístrojového vybavenia pre účely priznania vyššej

sadzby



Štruktúra zmluvy KUM

• Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ostáva v štandardnej

štruktúre ako doposiaľ, t. z.:

– Zmluva – členená na články, body, podbody a písmená,

– Príloha č. 1 k zmluve: Cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti –

členená na časti, body, podbody a písmená.

– Príloha č. 2 k zmluve: Rozsah zdravotnej starostlivosti – členená na časti a

body.

– Príloha č. 3 k zmluve: Kritéria na uzatváranie zmlúv – pozostávajúca z tabuľky

predmetných kritérií.

– Špecifické materiálno-technické zabezpečenie ambulancie – pozostávajúca

z tabuľky opisujúcej prístrojové vybavenie ambulancie nad rámec povinného

MTZ.

– Zavedenie KUM bude rovnako vyžadovať aktualizovanie všeobecných

zmluvných podmienok.



Zmluvné záväzky PZS po zapojení do KÚM

• Zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP v zmluvne

dohodnutom rozsahu (v súlade s údajmi uvedenými vo „Formulári čistý ordinačný

čas a zoznam lekárov v ambulancii“),

• Zabezpečiť zastupovanie počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom

mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto

skutočnosť bezodkladne oznámiť poisťovni,

• Dodržiavať materiálno-technického vybavenia ambulancie

• Zabezpečiť čakacie doby pre poistencov poisťovne v zmluvne stanovených

termínoch a neznižovať dostupnosť ZS pre poistencov VšZP z dôvodu zavedenia

PMÚ.

• Nevyberať doplatky za výkony ZS hradené pomernou časťou

• Prevádzkovať objednávací systém

 VšZP bude plnenie týchto záväzkov v sledovanom období prehodnocovať, čo môže

mať dopad na vyplatenú prospektívnu časť úhrady



Nárok na vyplácanie PMÚ 

vzhľadom na plnenie zmluvných záväzkov

• Možnosť úplného pozastavenia úhrady PMÚ ak:

– Poisťovňa identifikovala závažné porušenie zmluvných podmienok, prípadne inú

skutočnosť, ktorá bude prekážkou pre uhradenie PMÚ. Napr. zrušenie alebo

dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie ambulancie.

• Možnosť krátenia PMU (započítaním) ak:

– PZS znížil počet ošetrených pacientov o viac než stanovené % (napr. 30%)

oproti predchádzajúcemu obdobiu.


