
Zoznam adries, pobočiek a expozitúr VšZP

 0850 003 003 prevádzkové hodiny po-pia 8:00-15:00

   Bratislava II Ružová dolina 606/10 Bratislava

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

áno - pred vstupom na expozitúru, dostupná počas 

štandardných stránkových hodín. K 31. 5. 2020 končí expozitúra 

na doterajšej adrese. Klientov vybavíme na 7 kontaktných 

miestach v Bratislavskom kraji.

02/208 25 420
zdravotné poistenie - komplexné 

vybavenie 

   Bratislava zdravotné a revízne 

činnosti
Mamateyova 17 Bratislava

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

telefónne čísla

áno, pred recepciou v budove, dostupná počas štandardných 

stránkových hodín

02/208 24 635

02/208 24 297

komplexné vybavenie agendy 

zdravotníckych pomôcok

   Bratislava III                                      

Klientske centrum ESO

Klientske centrum                           

Okresný úrad Bratislava  

Tomášikova 46                          

Bratislava otvorené

   Bratislava IV
Lamačská cesta 1C                                  

(v budove OC Galéria Bratislava) 
Bratislava otvorené

   Bratislava V
Kutlíkova 1755/17 (v budove 

Technopolu, na 9. poschodí.)
Bratislava otvorené

   Malacky Bernolákova 5188/1A Malacky otvorené

   Pezinok Moyzesova 1678/2 Pezinok otvorené

   Senec Brezová 4462/2 Senec otvorené

031/28 24 211
zdravotné poistenie -výkazy 

nedoplatkov/platby/súdne exekúcie

031/28 24 213
zdravotné poistenie - register 

poistencov/európka únia

031/28 24 234
zdravotné poistenie -register 

zamestnávateľov

031/28 24 203 zdravotná starostlivosť

032/28 24 217
zdravotná starostlivosť/zdravotné 

pomôcky/kúpele

034/28 24 101 zdravotné poistenie

033/28 24 215

033/28 24 123

Galanta

Dunajská Streda2502

Senica 

Call centrum

zdravotná starostlivosť

SkalicaPivovarská 4   Skalica

2503

telefónne kontakty určené pre klientov 

pobočky/expozitúry počas obmedzeného režimu 

vybavovania

2508 Senica

Pobočky a expozitúry VšZPKód pob.

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

2561

Bratislava

áno - na vstupe do budovyGalantakpt. Nálepku 727/13 

Štefánikova 698/7, P.O. Box 105

Ulica Mesto

áno - na vstupe do budovy

Hlavná 32/4

Bratislava

Dunajská Streda

schránka pre vloženie dokumentov

Ondavská 3

otvorené - na pracovisku sa nachádza 

len podateľňa pre odovzdanie 

dokumentov

aktuálny stav

otvorené

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

telefónne čísla

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

telefónne čísla
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Zoznam adries, pobočiek a expozitúr VšZP

telefónne kontakty určené pre klientov 

pobočky/expozitúry počas obmedzeného režimu 

vybavovania

Pobočky a expozitúry VšZPKód pob. Ulica Mesto schránka pre vloženie dokumentovaktuálny stav

   Hlohovec SNP č. 878/10 Budova N-Centrum Hlohovec

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

telefónne čísla

áno - na vstupe do budovy
033/28 24 200

033/28 24 201
zdravotné poistenie

   Piešťany
Krajinská cesta 2929/9, vchod pre 

klientov VšZP je cez č.13
Piešťany

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

telefónne čísla

áno - na vstupe do budovy 033/28 24 210 zdravotné poistenie

   Dubnica nad Váhom
Nemocnica PLK, Centrum III, Pod 

Hájom 1288/116
Dubnica nad Váhom otvorené

   Púchov Pod Lachovcom 1727/55 Púchov otvorené

   Handlová NsP SNP 26 Handlová otvorené

   Partizánske
Nám. SNP  č.151/6, Úrad práce a 

sociálnych vecí a rodiny
Partizánske otvorené

   Bánovce nad Bebravou Hviezdoslavova 23/3 Bánovce nad Bebravou otvorené

   Myjava Partizánska 17 Myjava otvorené

   Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády 4 Nové Mesto nad Váhom otvorené

035/28 24 107 zdravotné poistenie

zdravotná starostlivosť

Trenčín 

Trenčín

2511

Trenčín

2528

otvorené

035/28 24 114

2510

Trnava

gen. M.R.Štefánika 46

2527

M. R. Štefánika 165

2504

Komárno

Prievidza

Považská Bystrica

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Trenčín

áno - na vstupe do budovy

Prievidza

Považská Bystrica

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

Trnava

Malá Jarková 2942/18

Halenárska 7434/22

Komárno

Včelárska 1

Partizánska 2315

otvorené

otvorené

otvorené

otvorené
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Zoznam adries, pobočiek a expozitúr VšZP

telefónne kontakty určené pre klientov 

pobočky/expozitúry počas obmedzeného režimu 

vybavovania

Pobočky a expozitúry VšZPKód pob. Ulica Mesto schránka pre vloženie dokumentovaktuálny stav

035/28 24 107 zdravotné poistenie

035/28 24 114 zdravotná starostlivosť

036/28 24 103 zdravotného poistenia

035/28 24 205 zdravotná starostlivosť

035/28 24 236 register EÚ

  035/28 24 290   zdravotné poistenie

035/28 24 205 zdravotná starostlivosť

  035/28 24 297   zdravotné poistenie

035/28 24 205 zdravotná starostlivosť

038/28 24 105 zdravotné poistenie

   Brezno Banisko 273/1 Brezno otvorené

047/28 24 128 register EU

   Veľký Krtíš Nemocničná 756/1 Veľký Krtíš otvorené

   Revúca Komenského 1237/40 Revúca
áno - na chodbe pri vstupe do expozitúry , dostupná v čase od 8 

:00 hod. do 12:00 hod.. 
058/28 24 235

   Tornaľa Hlavné námestie 504/5 Tornaľa nie - dokumenty potrebné zaslať na adresu najbližšej pobočky

áno - na vstupe do budovy, dostupná počas otváracích hodín 

zdravotného strediska

Rimavská Sobota

2505

2521

2525

Francisciho 1912/11

Levice

otvorené

047/28 24 115

ZvolenMedveckého 974/4Zvolen

zdravotná starostlivosť036/28 24 128

zamestnávateľia , ePobočka

zdravotné poistenie
035/28 24 216

035/28 24 218

038/28 24 123 zdravotná starostlivosť

2531

2529

2507

   Kolárovo

   Zlaté Moravce

Topoľčany

Banská Bystrica

Lučenec

Rimavská Sobota

Nám. artézskych prameňov 4002/16

2504

ul. A. Sládkoviča 2688/3

Pribinova 27122509

2506

Banskobystrický kraj

Levice

Nové Zámky

Kolárovo 

Nitra 

áno - na vstupe do budovy

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

Lučenec

áno - na vstupe do budovy

áno - na vstupe do budovy

Šaľa

Banská Bystrica

Topoľčany

Bernolákova 519/37

Nové Zámky

Brnenské námestie 4

Mostná 5850/58

Štúrovo

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

otvorené

áno - na vstupe do budovy

Zlaté Moravce

Skuteckého 956/20

Jesenského 105/85

áno - na vstupe do budovy

otvorené

otvorené

Hlavná 39/20

áno - na vstupe do budovy, dostupná počas otváracích hodín 

pobočky

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

Nitra

   Šaľa

   Štúrovo

Kapisztóryho 5/9012

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla
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Zoznam adries, pobočiek a expozitúr VšZP

telefónne kontakty určené pre klientov 

pobočky/expozitúry počas obmedzeného režimu 

vybavovania

Pobočky a expozitúry VšZPKód pob. Ulica Mesto schránka pre vloženie dokumentovaktuálny stav

   Detva Záhradná 857/5 Detva otvorené

   Krupina 29. augusta 628/23 Krupina nie - dokumenty potrebné zaslať na adresu najbližšej pobočky

045/28 24 100 register

045/28 24 212 register

045/28 24 107 zdravotná starostlivosť

045/28 24 103 kúpeľná starostlivosť

045/28 24 100 register

045/28 24 212 register

045/28 24 107 zdravotná starostlivosť

045/28 24 103 kúpeľná starostlivosť

045/28 24 100 register

045/28 24 212 register

045/28 24 107 zdravotná starostlivosť

045/28 24 103 kúpeľná starostlivosť

041/28 24 329 zdravotné a revízne činnosti

043/28 24 144 zdravotné a revízne činnosti

043/28 24 110

043/28 24 148

043/28 24 117     

043/28 24 109    

043/28 24 128

oddelenie registra

043/28 24 144 zdravotné a revízne činnosti

043/28 24 132

043/28 24 104    

043/28 24 151    

043/28 24 128

oddelenie registra

043/28 24 144 zdravotné a revízne činnosti

044/28 24 126 zdravotné a revízne činnosti

043/28 24 524 zdravotné a revízne činnosti

nie - dokumenty potrebné zaslať na adresu najbližšej pobočky

   Banská Štiavnica Bratská 1491/17 Banská Štiavnica

Čadca

Žiar nad Hronom

áno - pri vstupe vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných 

dní v režime bežných stránkových hodín

áno - na vstupe do budovy

nie - dokumenty potrebné zaslať na adresu najbližšej pobočky

ZvolenMedveckého 974/4Zvolen

Sládkovičova 488/17 Žiar nad Hronom

otvorené

2523

oddelenie registra

043/28 24 134

043/28 24 125

043/28 24 126

043/28 24 128

041/28 24 309

041/28 24 317

041/28 24 319

041/28 24 322

041/28 24 320

oddelenie registra

oddelenie registra

044/28 24 120

044/28 24 102

044/28 24 129

044/28 24 118

044/28 24 116

2524

2522

oddelenie registra

043/28 24 521

043/28 24 507

043/28 24 501

2531

2532

   Žarnovica

Čadca

Martin 

Žilinský kraj

   Kysucké Nové Mesto

2526

Liptovský Mikuláš

Dolný Kubín

Štúrova 1578/34

J. Ťatliaka 2052/4

Trojičné nám. 191

P.Mudroňa 596/33

   Tvrdošín

   Námestovo

Kysucké Nové Mesto

Palárikova 91

ŽarnovicaBystrická 467/53

Belanského 773

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo námestie 213 Námestovo

áno - pri vstupe vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných 

dní v režime bežných stránkových hodín

áno - pri vstupe vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných 

dní v režime bežných stránkových hodín

áno - pri vstupe vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných 

dní v režime bežných stránkových hodín
Martin

Liptovský Mikuláš

áno - pri vstupe do expozitúry vnútri budovy, počas pracovných 

dní v čase otváracích hodín nákupného centra Klinec

áno - na vstupe do budovy, počas pracovných dní v čase 

otváracích hodín nákupného centra Tvrdošín

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

Tvrdošín

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla
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Zoznam adries, pobočiek a expozitúr VšZP

telefónne kontakty určené pre klientov 

pobočky/expozitúry počas obmedzeného režimu 

vybavovania

Pobočky a expozitúry VšZPKód pob. Ulica Mesto schránka pre vloženie dokumentovaktuálny stav

   Turčianske Teplice Horné Rakovce č. 1448/43 Turčianske Teplice
áno - na vstupe do budovy, dostupná počas pracovných dní v 

režime bežných stránkových hodín

043/28 24 546

043/28 24 507 oddelenie registra

041/28 24 232

041/28 24 241
oddelenie registra - poistenci

041/28 24 249 oddelenie registra - zamestnávatelia

041/28 24 217 oddelenie registra - zamestnávatelia

041/28 24 157 centrum spracovania výkonov

041/28 24 279 úsek zmluvných vzťahov s PZS

041/28 24 123 zdravotné a revízne činnosti

044/28 24 329 zdravotné a revízne činnosti

044/28 24 316 oddelenie registra

044/28 24 346 oddelenie registra

   Medzilaborce Mierová 326/4 Medzilaborce otvorené

   Snina Partizánska ulica 1057/21 Snina otvorené

   Kežmarok MUDr. Alexandra 1377/52 Kežmarok
schránka - áno - prenosná schránka pred vstupom do expozitúry 

k dispozícii v pracovné dni v čase stránkových hodín

052/28 24 558  

052/28 24 580  
register / zdravotné poistenie

   Levoča Námestie Majstra Pavla 50/50 Levoča schránka - áno - na vstupe do budovy 053/28 24 560 register / zdravotné poistenie

   Sabinov Murgašova ul. č. 1 Sabinov

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

schránka áno - vo vestibule budovy, v čase stránkových hodín
051/28 24 127   

051/28 24 107   
register / zdravotné poistenie

otvorené

otvorené

Bardejov

Žilina

Ružomberok

054/28 24 311  

0910 864 016
register / zdravotné poistenie

Žilina 1. mája 5783/34

2534

2533

Žilina 

2526

Prešov

Poprad

Štiavnická cesta 2142/3

S.Sakalovej 161/16

P.O.Hviezdoslava 798/26

Humenné

   Bytča

2542

2547

Kúpeľná 3914/5

Stará Ľubovňa

Prešov 

2546

Poprad

Prešovský kraj

2541

2550 Budovateľská 42/535 Stará Ľubovňa

Tolstého 3631/1

Tačevská 3463/43

Humenné

Ružomberok

Námestie slobody 58 

Bardejov

áno - pri vstupe vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných 

dní v režime bežných stránkových hodín

áno - pri vstupe vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných 

dní v režime bežných stránkových hodín

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

schránka - áno - jedna schránka je na prízemí vo vnútri budovy, 

hneď za vstupom k dispozícii v pracovné dni v čase od 7:00 

hod. do 15:00 hod.   

Ďalšie dve schránky sú na prvom poschodí, kde sa nachádza 

pobočka, k dispozícii v pracovné dni v čase od 7:00 hod. do 

15:00 hod.

áno - na vstupe do budovy, dostupná počas pracovných dní v 

režime bežných stránkových hodín

Bytča

Žilina

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

otvorené

otvorené
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Zoznam adries, pobočiek a expozitúr VšZP

telefónne kontakty určené pre klientov 

pobočky/expozitúry počas obmedzeného režimu 

vybavovania

Pobočky a expozitúry VšZPKód pob. Ulica Mesto schránka pre vloženie dokumentovaktuálny stav

   Giraltovce Hviezdoslavova 3 Giraltovce schránka - áno - vo vnútri budovy k dispozícii v pracovné dni 054/28 24 511 register / zdravotné poistenie

   Stropkov Hlavná 38/2 Stropkov schránka - áno - vo vnútri budovy k dispozícii v pracovné dni 054/28 24 513 register / zdravotné poistenie

055/28 24 200      

055/28 24 216
zdravotné poistenie

055/28 24 125        

051/28 24 100
zdravotná starostlivosť

   Sobrance 1. Mája 116/1 Sobrance
áno - pri vstupe do budovy, dostupná počas pracovných dní v 

režime bežných stránkových hodín

   Veľké Kapušany Z. Fábryho 1208/20 Veľké Kapušany
áno - vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných dní v 

režime bežných stránkových hodín

   Kráľovský Chlmec Hlavna 716/172 Kráľovský Chlmec

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

áno - vo vnútri budovy, dostupná počas pracovných dní v 

režime bežných stránkových hodín
056/28 24 590 zdravotné poistenie

 - pobočka VšZP

 - expozitúra VšZP

054/28 24 511 register / zdravotné poistenie

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

Svidník

áno - vo vnútri budovy, vedľa vstupných dverí do stránkovacej 

miestnosti, dostupná počas pracovných dní v režime bežných 

stránkových hodín

Moldava nad Bodvou

2543

057/28 24 332   

057/28 24 354
register / zdravotné poistenie

   Gelnica

2549

Gelnica Hlavná 362/2

   Moldava nad Bodvou Čsl. Armády 1088/35

2548 Rožňava

Komenského 1960/4 Trebišov

Vranov nad Topľou

Spišská Nová VesŠtefánikovo námestie 1358/1

Košice

Michalovce

Hronského 1166

RožňavaJanka Kráľa 2214/3

Námestie slobody 5850/17

Senný trh 3000/1Košice

Michalovce

Vranov nad Topľou 

MUDr. Pribulu 150/8

2551

2553

Svidník

Košický kraj

Vysvetlivky:

Spišská Nová Ves

Trebišov

2552

2545

áno – vo vnútri budovy k dispozícii v pracovné dni v čase od 

6:00 hod. do 18:00 hod.

schránka – áno – vo vnútri budovy k dispozícii v pracovné dni 

v čase stránkových hodín

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla

otvorené

otvorené

otvorené

otvorené

otvorené

zatiaľ nie je otvorené - doručené 

dokumenty je možné vhodiť do 

pripravenej shcránky alebo využiť 

uvedené telefónne čísla
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