
 

   
 

Vaše doplňujúce otázky nám môžete zasielať na    podporapzs@vszp.sk 

Ďakujeme, že nám pomáhate starať sa o zdravie našich poistencov. 

 

 

 

Usmernenie k poskytovaniu ZS pre občanov UA  
 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 

vzhľadom na časté nezrovnalosti vo vykazovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len ZS) 
poskytnutej utečencom z Ukrajiny si Vám dovoľujeme ponúknuť nasledovné usmernenie: 
 

1. Občan UA - status dočasné útočisko – bez zamestnania 

Nevstupuje do systému verejného zdravotného poistenia - nie je poistencom ZP. V ZP je 

len evidovaný a preukazuje sa dokladom vydaným z MV SR-formát A4-ODÍDENEC a má 

nárok na akútnu a neodkladnú ZS. 
 

Pre tento prípad sa používajú kódy, ktoré VšZP doplnila (60U – 63U): 

 V PAS sa vykazujú s typom poistenca „N“ 

 V ŠAS sa vykazujú štandardne 

 V PAS výkon 60U nahrádza výkony preventívnych prehliadok 

 V PAS  sú ostatné výkony hradené cenou bodu za nepríslušného poistenca 

 V ŠAS – 60U = 11,82€/výkon  

 V ŠAS – 62U = 7,60€ /výkon 

 V ŠAS – 63U = 5,91€ /výkon 

 

2. Občan UA - status dočasné útočisko - zamestnaný 
Po prihlásení do ZP sa stáva poistencom verejného zdravotného poistenia na Slovensku 

a bude mu vydaný papierový preukaz VšZP. Vykazuje sa ako SK poistenec a má nárok na 

plnú ZS. 

 V PAS môže byť kapitovaný 

 Výkony s cenou bodu ako pre kapitovaného poistenca 
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3. Dieťa narodené v SK rodičom bez zamestnania 
Nie je automaticky poistencom štátu, ale tak, ako rodičia bez zamestnania, je len 

evidované. Rodičia dieťaťa musia na MV SR vybaviť doklad-formát A4-ODÍDENEC. Na 

základe dodaného dokladu bude v  ZP dieťa evidované a má nárok na akútnu a 

neodkladnú ZS. 
 

 Vykazuje sa s typom poistenca „N“  

 Cenou za bod, ako za nepríslušného poistenca 

 Namiesto PP sa vykazuje výkon  60U  

 

4. Dieťa narodené občanovi v UA 
Ak je aspoň jeden z rodičov verejné zdravotne poistený na Slovensku a zamestnaný, 

vstupuje po podaní prihlášky do verejného zdravotného poistenia a pri registrácii do ZP 

dostane papierový preukaz. Vykazuje sa ako SK poistenec a má nárok na plnú ZS. 
 

 V PAS má nárok na kapitačnú platbu 

 Výkony s cenou bodu ako pre kapitovaného poistenca 

 

5. Lieky 
Nárok tak, ako poistenci verejného zdravotného poistenia, t.j. v prípade doplatku si ho 

musia uhradiť. 

 

6. Výnimka  
V prípade chronického ochorenia sa pokračuje v liečbe podľa zdravotného stavu 

v rozsahu ako poistenec SK. 

 

Všetky informácie súvisiace s vykazovaním zdravotnej starostlivosti  utečencov 

z Ukrajiny nájdete na stránke VšZP -  https://www.vszp.sk/ukrajina/  
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