
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pravidlá pre vykazovanie – dopravná 
zdravotná služba 
 

 

 

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
 

V súvislosti so zmenou Zákona  č. 580/2004 Z. z.,  ktorého súčasťou je o.i. doplnenie o nové skupiny osôb,  ktoré už PZS 

musí vykazovať elektronicky, sme pripravili prehľadné informácie aj s procesom, ako postupovať pri vykazovaní zdravotnej 

starostlivosti  občanov z Ukrajiny, žiadateľov o azyl,  resp. dočasné útočisko od 1. 1. 2023.  

 

  



 
 
 
 
 

 
Ako / Komu A/ Prechádzajúca osoba 

(Tranzitujúca) 

B/ Žiadateľ o azyl /  Žiadateľ o  poskytnutie 
dočasného útočiska/ Cudzinec, ktorý vzal 
svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal 
o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu 

 
C/ Osoba s dočasným 
útočiskom 

D/ Osoba s doplnkovou 
ochranou 

Osoba 
Azylant  

Preukazuje sa 
Identifikačný doklad  (pas, 
ID) Ukrajiny 

Preukaz vydaný MV SR:  
- žiadateľovi o poskytnutie dočasného     

útočiska  
- VZOR č.2A, 2B, 
- žiadateľovi o udelenie azylu  
- VZOR č.1A,1B, 
- cudzincovi, ktorý vzal svoju žiadosť o 

udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný 
návrat do krajiny pôvodu  - VZOR č.3 

 

Doklad odídenca (A4 s 
fotografiou, 
Vydaný úradom hraničnej a 
cudzineckej polície – formát 
A4 = Potvrdenie o 
udelení/predĺžení 
tolerovaného pobytu na 
území SR  - VZOR č.4 

Preukaz VšZP pre osobu 
s udelenou doplnkovou 
ochranou   - VZOR č.5   

Preukaz poistenca 
príslušnej zdravotnej 
poisťovne 

Potreba 
skenovania 
dokladov 

Áno - Identifikačný doklad  
(pas, ID) Ukrajiny 

Scan preukazu MV SR  pre vlastnú potrebu   
VZOR, na ktorom je pod fotografiou 
dopísané IDČ osoby 

Áno – Scan dokladu A4 s 
fotografiou odídenca - 
VZOR č.4 

Nie  Nie 

Rozsah nároku na 
ZS 

Iba neodkladná ZS 
u zmluvných PZS s VšZP  

Iba neodkladná ZS 
u zmluvných PZS s VšZP 

Iba neodkladná ZS u 
zmluvných PZS s VšZP 

Nárok na plnú ZS  
u zmluvných PZS s VšZP 

Nárok na plnú ZS 
u zmluvných PZS s VšZP 

Fakturácia 
Na VšZP  faktúra typu „CU“ 
cez ePobočku VšZP. 

Na VšZP  faktúra typu „UT“ cez ePobočku 
VšZP 

Na VšZP faktúra typu „UT“ 
cez ePobočku VšZP 

Na VšZP faktúra typu 
„UT“ cez ePobočku VšZP 

Na príslušnú zdrav. 
poisťovňu cez ePobočku 



 
 
 
 
 

Spôsob 
vykazovania 

Vykazujú sa typy prevozov 
v zmysle platnej zmluvy 
s VšZP 
Spôsob vykazovania tak ako 
ostatní cudzinci 
Položka ZP = 25 

Dávka 793n 
do položky: RČ vykázať RČ, ktoré je dopísané 
na preukaze pod fotografiou osoby v tvare: 

IDČ VŠZP xxxxxxxxxx 
 

Do položky RČ vykázať RČ 
podľa dokladu vydaného 
úradom hraničnej a 
cudzineckej polície – formát 
A4 = Potvrdenie o 
udelení/predĺžení 
tolerovaného pobytu na 
území SR = doklad odídenca 
(s fotografiou) 

 Vykazuje sa v zmysle 
platnej zmluvy s VšZP 

Ako bežní poistenci 

Príloha faktúry  

 Scan/fotokópia 
identifikačného 
dokladu (pas, ID) 
Ukrajiny 

 Príkaz na dopravu 
zo zdravotných 
dôvodov, ktorý je 
označený „UA 
TRANZIT“.    

 
 

 Fotokópia  preukazu MV SR –  
 žiadateľovi o poskytnutie dočasného 

útočiska - VZOR č.2A, 2B, 
 žiadateľovi o udelenie azylu -  
       VZOR č.1A,1B 
 cudzinec, ktorý vzal svoju žiadosť o 

udelenie azylu späť a požiadal o 
dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu - 
VZOR č.3 

 príloha Príkaz na dopravu zo 
zdravotných dôvodov, ktorý je 
označený „UA DOČAS“.    

 

 K faktúre je povinná 
príloha Príkaz na 
dopravu zo 
zdravotných 
dôvodov, ktorý je 
označený „UA 
DOČAS“.   

 

V zmysle zmluvných 
podmienok 

V zmysle zmluvných 
podmienok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Rozpis použitých skratiek: 
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
ZS – zdravotná starostlivosť 
ZP – zdravotná poisťovňa 
FA – faktúra 
PZS – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
 
 
 
Na stránke VšZP sme zriadili informačnú zložku Ukrajina, kde budeme priebežne pridávať všetky aktuálne a dostupné informácie 
https://www.vszp.sk/ukrajina/. 
 
08.03.2023 

https://www.vszp.sk/ukrajina/

