
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pravidlá pre vykazovanie zdravotnej 
starostlivosti PAS, ŠAS, SVLZ 
 

 

 

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 01.01.2023.  

 
  



 
 
 
 
 

Ako / Komu A/ Prechádzajúca osoba 

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 

 
Doklad vydaný MV SR – 
Migračný úrad o 
oprávnení na poskytnutie 
ZS: 
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 vydaný MV SR – Migračný 
úrad – Potvrdenie o 
udelení/predĺžení tolerovaného 
pobytu na území SR – doklad  
odídenca (A4 s fotografiou);  
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  

 Scan dokladu A4 s fotografiou 
odídenec  pre vlastnú potrebu  
VZOR č.4 

Nie  Nie 

Rozsah nároku na 
ZS 

Neodkladná ZS 
u zmluvných PZS s VšZP  

Iba neodkladná ZS 
a v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa 
potrebná ZS, ak sa na 
základe individuálneho 
posúdenia zdravotného 
stavu cudzinca zistia 
osobitné potreby, aj nad 
rámec rozsahu 
uvedeného -  
u zmluvných PZS s VšZP 

Iba neodkladná ZS 
a potrebná ZS u zmluvných PZS s 
VšZP v rozsahu ako určilo MZ SR na 
svojom webovom sidle**, kde 
zároveň zverejnilo podmienky 
úhrady potrebnej a neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti. 

Nárok na plnú ZS Nárok na plnú ZS 

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 

Varianty riešenia: 
1.PAS - Dávka 751a  
do položky: členský štát – 
uviesť UA  
do položky: IČP z dokladu 
v rozsahu 1-20 znakov 
(písmená aj čísla) 
2. ŠAS a SVLZ – Dávka 
753a do položky:  členský 
štát – uviesť UA  
do položky:  IČP z dokladu 
v rozsahu 1-20 znakov 
(písmená aj čísla) 
3.  PAS, ŠAS, SVLZ: Dávka 
751a alebo 753a  
do položky: RČ vykázať 
identifikátor podľa 
dokladu len číselné znaky 
bez medzier max. 10, ak 
menej doplniť počet 
znakov nulami, 
ak je znakov viac, použiť 
len prvých 10 
 
Spôsob vykazovania tak, 
ako ostatní cudzinci 
Položka ZP = 25 

PAS, ŠAS, SVLZ: Dávka 
751a alebo 753a  
do položky: RČ vykázať 
RČ, ktoré je dopísané na 
doklade  pod fotografiou 
osoby v tvare: 
IDČ VŠZP xxxxxxxxxx  

1. PAS, ŠAS, SVLZ: Dávka 751a 
alebo 753a  
do položky  RČ vykázať RČ podľa 
dokladu vydaného úradom 
hraničnej a cudzineckej polície – 
formát A4 = Potvrdenie o udelení / 
predlžení tolerovaného pobytu na 
území SR = doklad odídenca (s 
fotografiou) 
 

1. PAS, ŠAS, SVLZ: Dávka 
751a alebo 753a  
do položky: RČ vykázať 
identifikátor podľa 
nárokového dokladu 
vydaného VšZP (Osoba 
s doplnkovou ochranou) 

Ako bežní poistenci 



 
 
 
 
 

Spôsob predpisu 
Liekov, ZP*, DP 

Iba papierový LP bez 
čiarového kódu, na 
rubovej strane uvedené 
UA TRANZIT a vyznačenie  
Neodkladná ZS  

Iba papierový LP  bez 
čiarového kódu, na 
rubovej strane  uvedené  
ŽIADATEĽ O AZYL / 
ŽIADATEĽ o DU/  
NÁVRAT  DO KRAJINY 
PÔVODU 

Iba papierový LP bez čiarového 
kódu,  na rubovej strane uvedené 
UA DOČAS 

Iba papierový LP bez 
čiarového kódu 

Ako bežný 
poistenec. 

Príloha faktúry  
Scan /fotokópia 
identifikačného dokladu 
(pas, ID) Ukrajiny 

V zmysle zmluvných 
podmienok 

Nie je potrebná. V prípade 
odmietnutého ošetreného 
poistenca ( nenašiel sa v registri 
VšZP) je možné ho opätovne po 
overení v registri cez ePobočku 
vykázať. 
https://www.epobocka.com/ipep-
web/#!/narokZS 
 

V zmysle zmluvných 
podmienok 

V zmysle zmluvných 
podmienok 

Doplatky za lieky 
S doplatkom  
(len kategorizované 
a skupinové úhrady) 

S doplatkom  
(len kategorizované 
a skupinové úhrady) 

S doplatkom  
(len kategorizované a skupinové 
úhrady) 

S doplatkom S doplatkom 

Preskripčné 
a indikačné 
obmedzenia 

Preskripčné a indikačné 
obmedzenia sa pri 
predpise a výdaji 
neuplatňujú 

Platia preskripčné 
a indikačné obmedzenia 

Preskripčné a indikačné 
obmedzenia okrem prípadov 
poskytovania neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti** 

Platia preskripčné 
a indikačné obmedzenia  

Platia preskripčné 
a indikačné 
obmedzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epobocka.com/ipep-web/#!/narokZS
https://www.epobocka.com/ipep-web/#!/narokZS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Upresnenie: 

 Pre SVLZ pracoviská -v prípade, ak je žiadanka v elektronickej podobe, táto nie je povinnou prílohou k faktúre. 

 Pre KAŽDÝ TYP  FAKTÚRY sa posiela JEDNA SUMÁRNA FAKTÚRA za všetkých ošetrených pacientov. 
 
 

**  https://www.health.gov.sk/?urcenie-rozsahu-potrebnej-zdravotnej-starostlivosti 
  

Nad rámec neodkladnej ZS LIEKY:  generické lieky určené na liečbu chronického ochorenia, za dodržania indikačných 
obmedzení. V prípade ak nie je dostupný na liečbu ochorenia v danej terapeutickej oblasti generický liek, bude hradený liek 
na liečbu daného ochorenia s najnižšou cenou. 
 
Lieky s príznakom ZP budú schvaľované zdravotnou poisťovňou v prípade pokračujúcej liečby daným liekom  
v intenciách indikačných obmedzení. Lieky na výnimku budú schvaľované iba v prípade pokračujúcej liečby  
v zmysle dohodnutých podmienok s držiteľmi registrácií liekov. 
 
Nad rámec neodkladnej ZS Zdravotnícke pomôcky základného funkčného typu, určené na liečbu chronického ochorenia, 
za dodržania preskripčných a indikačných obmedzení ako aj množstevných limitov. Iný typ zdravotníckej pomôcky bude 
hradený vo výške najnižšej ceny danej pomôcky v konkrétnej podskupine v prípade, že daná podskupina nemá určený 
základný funkčný typ. Zdravotnícke pomôcky hradené nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti sú prílohou č.2 
usmernenia z MZ SR. 
 

https://www.health.gov.sk/?urcenie-rozsahu-potrebnej-zdravotnej-starostlivosti


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozpis použitých skratiek: 
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MU MV SR – Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
ZS – zdravotná starostlivosť 
ZP – zdravotná poisťovňa 
FA – faktúra 
PZS – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
PAS – primárna ambulantná starostlivosť 
ŠAS – špecializovaná ambulantná starostlivosť 
SVLZ – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 
LP – lekársky predpis, lekársky poukaz 
ZP* - zdravotnícka pomôcka 
DP – dietetická potravina 
 
 
Na stránke VšZP sme zriadili informačnú zložku Ukrajina, kde budeme priebežne pridávať všetky aktuálne a dostupné 
informácie https://www.vszp.sk/ukrajina/. 
 
20.03.2023 

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

