
Príloha č. 2 
k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 
Dohodnutá výška úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a finančný rozsah 

 
Časť – Všeobecné ustanovenia  
 
1. Zdravotné výkony sa uhrádzajú v súlade so zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a za nasledovných 
podmienok: 

a) Zdravotná poisťovňa uhrádza všetky medicínsky indikované, zdravotnej poisťovni vykázané a zdravotnou poisťovňou 
uznané zdravotné výkony podľa podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
b) Ak je ako spôsob úhrady určená „cena bodu“, výška úhrady za zdravotný výkon sa určí ako súčin počtu bodov podľa 
„Zoznamu výkonov a ich bodové hodnoty k zdravotným výkonom uvedeným v časti A“ (ďalej len „zoznam výkonov“) 
uvedeným v prílohe č. 4 časť C opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 
regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, s výnimkou zdravotných výkonov, pre ktoré je v tejto 
prílohe určené iné bodové ohodnotenie, a príslušnej (výslednej) ceny bodu dohodnutej v tejto prílohe pre daný výkon; ak 
dôjde k zrušeniu právneho predpisu uvedeného v tomto písmene, použije sa na účely určenia bodovej hodnoty posledné 
platné a účinné znenie tohto právneho predpisu, ak nebude dohodnuté inak. 
c) Ak je ako spôsob úhrady určená „cena výkonu“, príslušná cena za výkon dohodnutá v tejto prílohe predstavuje výšku 
úhrady za výkon. 
d) Ak je úhrada za zdravotný výkon zahrnutá v  úhrade za iný zdravotný výkon alebo v kapitácii, takýto zdravotný výkon 
sa osobitne neuhrádza a vykazuje sa na úhradu do zdravotnej poisťovne s nulovou výškou úhrady.   
e) Úhrada za zdravotný výkon zahŕňa náklady na všetku zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci zdravotného výkonu, 
ak nie je dojednané inak. 
f) Zdravotný výkon, ktorý nemá v zozname výkonov určenú bodovú hodnotu, môže zdravotná poisťovňa uhradiť 
poskytovateľovi len s jej predchádzajúcim súhlasom a to najviac vo výške preukázateľných nákladov spojených s jeho 
poskytnutím poistencovi. 
 
2. Ak je ako spôsob úhrady určená kapitácia, zdravotná poisťovňa ju uhrádza za nasledovných podmienok: 

a) Kapitácia je mesačná paušálna úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti jednému poistencovi (ďalej aj ako 
„kapitovaný poistenec“), s ktorým má poskytovateľ podľa § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. uzavretú platnú a účinnú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „dohoda“). 
b) Pre účely úhrady kapitácie zdravotná poisťovňa akceptuje uzavretie dohody len s jedným poskytovateľom všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti a s jedným poskytovateľom ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Ak 
poistenec uzatvorí dohodu s ďalším poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo poskytovateľom 
ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, zdravotná poisťovňa pre účel úhrady kapitácie akceptuje 
novú dohodu len za podmienky, že predchádzajúca dohoda zanikne v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z.   
c) Kapitácia zahŕňa náklady na všetku zdravotnú starostlivosť poskytnutú kapitovanému poistencovi za daný kalendárny 
mesiac, ak v tejto prílohe nie je dojednané inak.  
d) Poskytovateľ: 
da) zasiela kópiu dohody a kópiu odstúpenia od dohody s predchádzajúcim poskytovateľom zdravotnej poisťovni na jej 
vyžiadanie v prípade, ak v jednom kalendárnom mesiaci budú fakturovať kapitáciu na tohto istého poistenca dvaja 
alebo viacerí poskytovatelia; zdravotná poisťovňa je oprávnená vyžiadať kópie dohody písomne, telefonicky alebo e-
mailom; za účelom prípadného doriešenia kolízie podľa tohto bodu je zdravotná poisťovňa oprávnená vyžiadať aj 
preukázanie odstúpenia od dohody poistencom a vyžiadanie (odovzdanie) zdravotnej dokumentácie poistenca zo strany 
toho poskytovateľa, ktorý uzavrel s poistencom novú dohodu, 
db) zasiela k termínu 30. jún a 31. december príslušného kalendárneho roka hlásenie o počte kapitovaných poistencov 
zdravotnej poisťovni v elektronickej podobe v dátovom rozhraní určenom metodickým usmernením vydaným Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
dc) má nárok na úhradu kapitácie aj spätne, ak poistenec alebo jeho zákonný zástupca neohlásil poskytovateľovi zmenu 
zdravotnej poisťovne; nárok na spätnú úhradu kapitácie za kapitovaného poistenca, ktorého opomenul vykázať má iba 
v tom prípade, ak zdravotná poisťovňa v období, za ktoré si tohto poistenca spätne vykazuje, neuhradila kapitáciu inému 
poskytovateľovi, 
dd) má nárok, aby zdravotná poisťovňa vykonala porovnanie kapitačného stavu poistencov poskytovateľa a oznámila 
výsledok poskytovateľovi na základe údajov poskytnutých poskytovateľom podľa písm. db) tohto bodu a informovala 
poskytovateľa o skutočnom počte kapitovaných poistencov u poskytovateľa, evidovaných v informačnom systéme 
zdravotnej poisťovne, 
e) Ak poskytovateľ nemal uzavretú dohodu s poistencom po dobou celého kalendárneho mesiaca, zdravotná poisťovňa 
má právo krátiť kapitáciu za tie dni kalendárneho mesiaca, za ktoré nebola uzavretá dohoda. 
 
3. Výška úhrady za zdravotný výkon a kapitácia nezahŕňa náklady na lieky plne alebo čiastočne uhrádzané na základe 
verejného zdravotného poistenia zaradené v Zozname kategorizovaných liekov (platnom čase podania lieku), označené 
v stĺpci „spôsob úhrady“ písmenom A a AS. Úhrada za výkony domácej ošetrovateľskej starostlivosti nezahŕňa náklady na 
špeciálny zdravotnícky materiál zaradený v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov.   



Časť - Špecializovaná ambulantná starostlivosť 
 

1. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia výkonov a podmienok úhrady  
Cena 
bodu 

v € 

- 
Výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“) s výnimkou iných 
výkonov ŠAS špecifikovaných v tejto tabuľke. 

0,0250* až 
0,0285* 

60, 62, 63 
820, 822, 
825, 841  

Na obdobie II. kalendárneho polroka 2021 bude poskytovateľovi priznaná výsledná cena 
bodu za dané výkony minimálne 0,0305 €. 

0,0280 až  
0,0315* 

15d 

Ohodnocuje sa 150 bodmi.  

Výkon popisu RTG natívnej snímky vykonaný lekárom špecialistom v súvislosti 
s uskutočneným zdravotným výkonom Akceptuje sa u odborností ŠAS s kódmi: 003, 156, 
010, 011, 012, 013, 014, 027, 045, 049, 109, 114, 155.  
Zápis o vykonaní výkonu lekár založí do zdravotnej dokumentácie, ktorá bude spolu 
s popisom RTG vyšetrenia v prípade požiadania predložená revíznemu lekárovi 
zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa uhradí pri jednom rodnom čísle v jednom dni 
iba jeden výkon 15d; platí aj v prípade kontrolného vyšetrenia, ak je v jednom dni 
potrebné.  

0,02 

- 
Vybrané výkony za podmienok uvedených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“ zverejnenom na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

0,035 

* V tejto tabuľke je uvedená minimálna a maximálna cena bodu za výkony ŠAS. Konkrétna výška ceny bodu závisí od bonusov k cene bodu za výkony ŠAS  
priznaných poskytovateľovi za podmienok stanovených v tejto časti prílohy. 

2. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné SVLZ výkony poskytnuté na ambulancii ŠAS: 

Špecifikácia výkonov  
Cena bodu 

v € 

Výkony SVLZ poskytnuté na ambulancii ŠAS, s výnimkou iných SVLZ výkonov špecifikovaných v tejto 
tabuľke.   

0,0082 

Výkony s kódmi 5153a*, 5153b*, 5333* a výkony* z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu 
zdravotných výkonov vydaného nariadením vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

0,0088 

Výkony s kódmi 5330*, 5331*, 5332* 0,0055 

Výkony s kódmi 5766*, 5769*, 5770*, 5771*, 5772*, 5793*, 5794*, 5795* 0,01275 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
3. Príslušnou cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony ŠAS: 

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

60 420 
Cena výkonu sa určí ako súčin počtu bodov podľa tejto tabuľky a  (výslednej) ceny bodu za 
výkony ŠAS s bonusom priznaným pre príslušný kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 

Výkony sa vykazujú v prípadoch určených Katalógom zdravotných výkonov. Nad rámec 
Katalógu zdravotných výkonov je možné výkony 65, 66, 67 vykazovať aj u detí do dňa ich 
10.narodenín (vrátane tohto dňa).  

62 270 

63 210 

65 200 

66 320 

67 200 

 
4. Cenou výkonu sa uhrádza nasledovný výkon: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia podmienok úhrady  
Cena za 
výkon 

v € 

H0008* 

Obsahom zdravotného výkonu je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie 
a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika 
ischemickej choroby dolných končatín.  

Výkon sa uhrádza, ak:  

- bol poskytnutý poistencovi vo veku nad 40 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom 
- podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, arteriálna hypertenzia, 

5,00 



abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita, fajčenie, vysoká hladina celkového 
cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, 

- nebude súčasne vykázaný v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti,  

- poskytovateľ predložil aj doklady zaškolení výrobcom prístrojového vybavenia. 
*Výkon sa uhrádza u odborností vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia, na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto 
zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety,  
s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
U iných odborností ako je vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia zdravotná poisťovňa po splnení podmienok v tomto bode môže výkon schváliť, ak 
poskytovateľ medicínsky zdôvodní žiadosť o zazmluvnenie výkonu.  

5. V prípade, že poskytovateľ pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti použije špecializovaný zdravotnícky 
materiál uvedený v Zozname ŠZM, zdravotná poisťovňa uhradí tento ŠZM ako pripočítateľnú položku k úhrade 
zdravotného výkonu do výšky obstarávacej ceny ŠZM, najviac však do výšky príslušnej maximálnej úhrady zdravotnej 
poisťovne za ŠZM uvedenej v Zozname špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejneného na webovom sídle zdravotnej 
poisťovne pri súčasnom dodržaní všetkých ostatých príslušných podmienok úhrady ŠZM, ak nie je dojednané inak. Ak je 
obstarávacia cena ŠZM vyššia ako maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za ŠZM ako pripočítateľnej položky uvedená 
v Zozname ŠZM zverejneného na webovom sídle zdravotnej poisťovne, je tento rozdiel zahrnutý do zdravotného výkonu, 
v súvislosti s ktorou bol ŠZM použitý. Týmto nie je dotknutá výška doplatku poistenca na úhradu ŠZM. 

6. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
za podmienok dohodnutých v tomto bode: 

a) Zdravotná poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či poskytovateľ splnil ukazovatele 
podľa tabuľky tohto bodu v kalendárnom polroku, za ktorý sa vykonáva hodnotenie (ďalej len „hodnotené obdobie“). 
Ukazovateľ je dojednaná podmienka, za splnenia ktorej zdravotná poisťovňa prizná bonus poskytovateľovi podľa tabuľky 
tohto bodu.  
b) Hodnotené obdobie je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa 
vykonáva hodnotenie, s výnimkou Ukazovateľa „Podiel nových pacientov“, kde hodnoteným obdobím je bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok. 
c) Zdravotná poisťovňa uhrádza bonusy, pri ktorých poskytovateľ splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom zdravotná poisťovňa vykonala hodnotenie plnenia 
ukazovateľov. Zdravotná poisťovňa oznámi poskytovateľovi bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele. Zdravotná poisťovňa 
môže na vybrané obdobie hodnoty priznaných bonusov navýšiť nad rámec hodnôt bonusov alebo priznať bonusy nad 
rámec podmienok ich priznania podľa tohto bodu tejto časti, o čom informuje poskytovateľa. 
d) Nevyhodnocuje sa ani u odbornosti s kódom 027 a odborností zazmluvnených u menej ako 10 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri týchto odbornostiach je priznaný paušálny bonus k cene bodu vo výške  
0,0025 €. 
e) Zmluvné strany sa dohodli, že na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude hodnotenému poskytovateľovi priznaný 
paušálny bonus k cene bodu vo výške 0,0025 €, ak zdravotná poisťovňa neoznámi poskytovateľovi inú výšku tohto bonusu.  
f) Ukazovatele a bonusy, ktoré sa uplatňujú od 01.01.2022 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 Max. bonus spolu: 0,0035  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Kvalita Náročnosť pacientov 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa PZS s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a 
viacročné nákladové skupiny). Porovnáva náročnosť kmeňa PZS 
so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému 
mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe čoho sa vytvorí 
rebríček hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia 
jednotlivých odborností poskytovateľa do pásma je bonus 
nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 

0,0010 
(max.) 

Dostupnosť 

Podiel nových pacientov 

Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií v 
hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v 
hodnotenom období. Na základe čoho sa vytvorí rebríček 
hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia jednotlivých 
odborností poskytovateľa do pásma je bonus nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 
Definícia unikátnej interakcie a novej unikátnej interakcie je 
uvedená v písmene g) tohto bodu tejto časti prílohy. 

0,0010 
(max.) 

Návštevy 
Splnené, ak je u poskytovateľa  priemerný počet návštev na 
jedného jedinečného poistenca nižší ako priemerný počet návštev 
na jedného jedinečného poistenca v danej odbornosti 

0,0010 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom 
z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá 
zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely 
vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, 

0,0005 



aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval 
zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému 
poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

 
g) Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek alebo 
zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku 
bezprostredne predchádzajúceho hodnotenému obdobiu na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon alebo 
vydaný liek alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.   
 

  



Časť - Špecializovaná ambulantná starostlivosť v špecializačných odboroch s uhrádzaním IPP  
 

1. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia výkonov a podmienok úhrady  
Cena 
bodu 

v € 

- 
Výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“) s výnimkou iných 
výkonov ŠAS špecifikovaných v tejto tabuľke. 

0,0250* až 
0,0285* 

60, 62, 63 
Na obdobie II. kalendárneho polroka 2021 bude poskytovateľovi priznaná výsledná cena 
bodu za dané výkony minimálne 0,0305 €. 

0,0280 až  
0,0315* 

1A02072 

Cielené artrologické vyšetrenie 

Výkon zahŕňa nasledovné činnosti: 

• Vyšetrenie periférnych kĺbov - vyšetrenie ich tvaru, teploty, farby kože nad kĺbami, 
vyšetrenie zmien na koži a adnexách, hybnosti kĺbov a rozsahu pohybov, hodnotenie 
zvukových fenoménov, vyšetrenie funkčných porúch kĺbov, vyšetrenie úponov. 

• Vyšetrenie chrbtice - postavenie, palpačné vyšetrenie stavcov, stavcových výbežkov, 
paravertebrálnych svalov, hybnosti, deformít, postavenia lopatiek, panvy, gluteálneho 
svalstva, stuhlosti svalstva, vyšetrenie dýchacích exkurzií, vyšetrenie entezopatických 
zmien, vyšetrenie pohyblivosti jednotlivých úsekov chrbtice. 

 

Podmienky úhrady výkonu:  

• výkon zahŕňa fyzikálne vyšetrenie 68 kĺbov horných aj dolných končatín a chrbtice s 
dôkladným zápisom do zdravotnej dokumentácie,  

• výkon je možné vykazovať len pri dg. M02.*- M09*, M10*- M13*, M30*-M35*, M45*, 
M46.8*, M46.9*, 

• akceptuje sa u odborností ŠAS s kódmi: 045, 145, 

• výkon nie je možné ´kombinovať s inými výkonmi, 

• výkon sa ohodnocuje 1300 bodmi. 
 
Maximálna frekvencia vykazovania výkonu:  

- frekvencia vykazovania 3 krát za 12 mesiacov, 

0,0250* až 
0,0285* 

15d 

Ohodnocuje sa 150 bodmi.  

Výkon popisu RTG natívnej snímky vykonaný lekárom špecialistom v súvislosti 
s uskutočneným zdravotným výkonom Akceptuje sa u odborností ŠAS s kódmi: 003, 156, 
010, 011, 012, 013, 014, 027, 045, 049, 109, 114, 155.  
Zápis o vykonaní výkonu lekár založí do zdravotnej dokumentácie, ktorá bude spolu 
s popisom RTG vyšetrenia v prípade požiadania predložená revíznemu lekárovi 
zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa uhradí pri jednom rodnom čísle v jednom dni 
iba jeden výkon 15d; platí aj v prípade kontrolného vyšetrenia, ak je v jednom dni 
potrebné.  

0,02 

- 
Vybrané výkony za podmienok uvedených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“ zverejnenom na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

0,035 

* V tejto tabuľke je uvedená minimálna a maximálna cena bodu za výkony ŠAS. Konkrétna výška ceny bodu závisí od bonusov k cene bodu za výkony ŠAS  
priznaných poskytovateľovi za podmienok stanovených v tejto časti prílohy. 

2. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné SVLZ výkony poskytnuté na ambulancii ŠAS: 

Špecifikácia výkonov  
Cena bodu 

v € 

Výkony SVLZ poskytnuté na ambulancii ŠAS, s výnimkou iných SVLZ výkonov špecifikovaných v tejto 
tabuľke.   

0,0082 

Výkony s kódmi 5153a*, 5153b*, 5333* a výkony* z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu 
zdravotných výkonov vydaného nariadením vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

0,0088 

Výkony s kódmi 5330*, 5331*5332* 0,0055 

Výkony s kódmi 5766*, 5769*, 5770*, 5771*, 5772*, 5793*, 5794*, 5795* 0,01275 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 
 



3. Príslušnou cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony ŠAS: 

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

60 420 

Cena výkonu sa určí ako súčin počtu bodov podľa tejto tabuľky a  (výslednej) ceny bodu za 
výkony ŠAS s bonusom priznaným pre príslušný kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 

Výkony sa vykazujú v prípadoch určených Katalógom zdravotných výkonov. Nad rámec 
Katalógu zdravotných výkonov je možné výkony 65, 66, 67 vykazovať aj u detí do dňa ich 
10.narodenín (vrátane tohto dňa).  

60r 480 

62 270 

63 210 

65 200 

66 320 

67 200 

 
4. Cenou výkonu sa uhrádza nasledovný výkon: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia podmienok úhrady  
Cena za 
výkon 

v € 

H0008* 

Obsahom zdravotného výkonu je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie 
a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika 
ischemickej choroby dolných končatín.  

Výkon sa uhrádza, ak:  

- bol poskytnutý poistencovi vo veku nad 40 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom 
- podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, arteriálna hypertenzia, 
abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita, fajčenie, vysoká hladina celkového 
cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, 

- nebude súčasne vykázaný v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti,  

- poskytovateľ predložil aj doklady zaškolení výrobcom prístrojového vybavenia. 

5,00 

*Výkon sa uhrádza u odborností vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia, na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto 
zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety,  
s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
U iných odborností ako je vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia zdravotná poisťovňa po splnení podmienok v tomto bode môže výkon schváliť, ak 
poskytovateľ medicínsky zdôvodní žiadosť o zazmluvnenie výkonu.  

5. Pevnou sumou zdravotná poisťovňa uhrádza  individuálne pripočítateľné položky (IPP) vykázané v dávke 753a určenej  
príslušným metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v položke č. 13 – 
PRIPOČITATEĽNÁ POLOŽKA s kódom, v sume, k výkonom a v rámci odborností ŠAS v zmysle tabuľky tohto bodu: 

Kód IPP Suma (€) K výkonu s kódom Akceptované u odborností ŠAS 

IPP1 0,57 60 001; 002;  

IPP2 0,36 62 001; 002;  

IPP3 0,28 63 001; 002;  

IPP4 3,50 60 003, 004; 060; 104; 156 

IPP5 2,50 62 003, 004; 060; 104; 156 

IPP6 1,80 63 003, 004; 060; 104; 156 

IPP7 0,65 60r 045; 145 

 

6. V prípade, že poskytovateľ pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti použije špecializovaný zdravotnícky 
materiál uvedený v Zozname ŠZM, zdravotná poisťovňa uhradí tento ŠZM ako pripočítateľnú položku k úhrade 
zdravotného výkonu do výšky obstarávacej ceny ŠZM, najviac však do výšky príslušnej maximálnej úhrady zdravotnej 
poisťovne za ŠZM uvedenej v Zozname špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejneného na webovom sídle zdravotnej 
poisťovne pri súčasnom dodržaní všetkých ostatých príslušných podmienok úhrady ŠZM, ak nie je dojednané inak. Ak je 
obstarávacia cena ŠZM vyššia ako maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za ŠZM ako pripočítateľnej položky uvedená 
v Zozname ŠZM zverejneného na webovom sídle zdravotnej poisťovne, je tento rozdiel zahrnutý do zdravotného výkonu, 
v súvislosti s ktorou bol ŠZM použitý. Týmto nie je dotknutá výška doplatku poistenca na úhradu ŠZM. 

7. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
za podmienok dohodnutých v tomto bode: 

a) Zdravotná poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či poskytovateľ splnil ukazovatele 
podľa tabuľky tohto bodu v kalendárnom polroku, za ktorý sa vykonáva hodnotenie (ďalej len „hodnotené obdobie“). 
Ukazovateľ je dojednaná podmienka, za splnenia ktorej zdravotná poisťovňa prizná bonus poskytovateľovi podľa tabuľky 
tohto bodu.  
b) Hodnotené obdobie je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa 
vykonáva hodnotenie, s výnimkou Ukazovateľa „Podiel nových pacientov“, kde hodnoteným obdobím je bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok. 



c) Zdravotná poisťovňa uhrádza bonusy, pri ktorých poskytovateľ splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom zdravotná poisťovňa vykonala hodnotenie plnenia 
ukazovateľov. Zdravotná poisťovňa oznámi poskytovateľovi bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele. Zdravotná poisťovňa 
môže na vybrané obdobie hodnoty priznaných bonusov navýšiť nad rámec hodnôt bonusov alebo priznať bonusy nad 
rámec podmienok ich priznania podľa tohto bodu tejto časti, o čom informuje poskytovateľa. 
d) Nevyhodnocuje sa ani u odbornosti s kódom 027 a odborností zazmluvnených u menej ako 10 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri týchto odbornostiach je priznaný paušálny bonus k cene bodu vo výške  
0,0025 €. 
e) Zmluvné strany sa dohodli, že na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude hodnotenému poskytovateľovi priznaný 
paušálny bonus k cene bodu vo výške 0,0025 €, ak zdravotná poisťovňa neoznámi poskytovateľovi inú výšku tohto bonusu.  
f) Ukazovatele a bonusy, ktoré sa uplatňujú od 01.01.2022 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 Max. bonus spolu: 0,0035  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Kvalita Náročnosť pacientov 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa PZS s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a 
viacročné nákladové skupiny). Porovnáva náročnosť kmeňa PZS 
so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému 
mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe čoho sa vytvorí 
rebríček hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia 
jednotlivých odborností poskytovateľa do pásma je bonus 
nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 

0,0010 
(max.) 

Dostupnosť 

Podiel nových pacientov 

Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií v 
hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v 
hodnotenom období. Na základe čoho sa vytvorí rebríček 
hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia jednotlivých 
odborností poskytovateľa do pásma je bonus nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 
Definícia unikátnej interakcie a novej unikátnej interakcie je 
uvedená v písmene g) tohto bodu tejto časti prílohy. 

0,0010 
(max.) 

Návštevy 
Splnené, ak je u poskytovateľa  priemerný počet návštev na 
jedného jedinečného poistenca nižší ako priemerný počet návštev 
na jedného jedinečného poistenca v danej odbornosti 

0,0010 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom 
z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá 
zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely 
vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, 
aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval 
zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému 
poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

0,0005 

 
g) Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek alebo 
zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku 
bezprostredne predchádzajúceho hodnotenému obdobiu na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon alebo 
vydaný liek alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.   

  



Časť - Špecializovaná ambulantná starostlivosť v špecializačnom odbore gastroenterológia 

1. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia výkonov a podmienok úhrady  
Cena 
bodu 
v € 

- 
Výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“) s výnimkou iných 
výkonov ŠAS špecifikovaných v tejto tabuľke. 

0,0250* až 
0,0285* 

60, 62, 63 
Na obdobie II. kalendárneho polroka 2021 bude poskytovateľovi priznaná výsledná cena 
bodu za dané výkony minimálne 0,0305 €. 

0,0280 až  
0,0315* 

- 
Vybrané výkony za podmienok uvedených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“ zverejnenom na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

0,035 

* V tejto tabuľke je uvedená minimálna a maximálna cena bodu za výkony ŠAS. Konkrétna výška ceny bodu závisí od bonusov k cene bodu za výkony ŠAS  
priznaných poskytovateľovi za podmienok stanovených v tejto časti prílohy. 

2. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné SVLZ výkony poskytnuté na ambulancii ŠAS: 

Špecifikácia výkonov  
Cena bodu 

v € 

Výkony SVLZ poskytnuté na ambulancii ŠAS, s výnimkou iných SVLZ výkonov špecifikovaných v tejto 
tabuľke.   

0,0082 

Výkony* z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu zdravotných výkonov vydaného nariadením 
vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

0,0088 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Osobitne sa cenou bodu vo výške 0,053 € uhrádzajú zdravotné výkony preventívnej gastroenterologickej prehliadky 
podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: 
a) poskytovateľovi zaradenému do programu skríningu kolorektálneho karcinómu v zmysle Odborného usmernenia 
Ministerstva zdravotníctva SR pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu1), za podmienok podľa tejto 
tabuľky: 

Kód 
výkonu 

Vykazovanie / výsledok 
Počet bodov / 

vyšetrenie 
Vek / 

frekvencia 

760sp 

760pp 
vykazuje sa v prípade pozitívneho nálezu s kódom choroby Z12.1  

1 500 

 

 

vo veku nad 50 
rokov, raz za 10 
rokov 

760sn 

760pn 
vykazuje sa v prípade negatívneho nálezu s kódom choroby Z12.1 

763sp 

763pp 
vykazuje sa v prípade pozitívneho nálezu s kódom choroby Z12.1  

3 000 
763sn 

763pn 
vykazuje sa v prípade negatívneho nálezu s kódom choroby Z12.1 

b) poskytovateľovi nezaradenému do programu skríningu kolorektálneho karcinómu za podmienok podľa tejto tabuľky: 

Kód 
výkonu 

Vykazovanie Vek / frekvencia 
Počet bodov / 

vyšetrenie 

763p 
vykazuje sa s kódom 
choroby Z12.1 

za podmienok a vo frekvencii podľa zákona č. 577/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 

3 000 

 
4. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony ŠAS: 

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

60 420 
Cena výkonu sa určí ako súčin počtu bodov podľa tejto tabuľky a  (výslednej) ceny bodu za 
výkony ŠAS s bonusom priznaným pre príslušný kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 

Výkony sa vykazujú v prípadoch určených Katalógom zdravotných výkonov Nad rámec 
Katalógu zdravotných výkonov je možné výkony 65, 66, 67 vykazovať aj u detí do dňa ich 
10.narodenín (vrátane tohto dňa). 

62 270 

63 210 

65 200 

66 320 

67 200 

 

 
1) Zoznam endoskopických pracovísk a zoznam špecialistov oprávnených na výkon skríningu kolorektálneho karcinómu je zverejnený na 
www.health.gov.sk. 

http://www.health.gov.sk/


5. V prípade, že poskytovateľ pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti špecializovaný použije zdravotnícky 
materiál uvedený v Zozname ŠZM, zdravotná poisťovňa uhradí tento ŠZM ako pripočítateľnú položku k úhrade 
zdravotného výkonu do výšky obstarávacej ceny ŠZM, najviac však do výšky príslušnej maximálnej úhrady zdravotnej 
poisťovne za ŠZM uvedenej v Zozname špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejneného na webovom sídle zdravotnej 
poisťovne pri súčasnom dodržaní všetkých ostatých príslušných podmienok úhrady ŠZM, ak nie je dojednané inak. Ak je 
obstarávacia cena ŠZM vyššia ako maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za ŠZM ako pripočítateľnej položky uvedená 
v Zozname ŠZM zverejneného na webovom sídle zdravotnej poisťovne, je tento rozdiel zahrnutý do zdravotného výkonu, 
v súvislosti s ktorou bol ŠZM použitý. Týmto nie je dotknutá výška doplatku poistenca na úhradu ŠZM. 
 
6. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
za podmienok dohodnutých v tomto bode: 

 
a) Zdravotná poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či poskytovateľ splnil ukazovatele 
podľa tabuľky tohto bodu v kalendárnom polroku, za ktorý sa vykonáva hodnotenie (ďalej len „hodnotené obdobie“). 
Ukazovateľ je dojednaná podmienka, za splnenia ktorej zdravotná poisťovňa prizná bonus poskytovateľovi podľa tabuľky 
tohto bodu. 
b) Hodnotené obdobie je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa 
vykonáva hodnotenie, s výnimkou Ukazovateľa „Podiel nových pacientov“, kde hodnoteným obdobím je bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok. 
c) Zdravotná poisťovňa uhrádza bonusy, pri ktorých poskytovateľ splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom zdravotná poisťovňa vykonala hodnotenie plnenia 
ukazovateľov. Zdravotná poisťovňa oznámi poskytovateľovi bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele. Zdravotná poisťovňa 
môže na vybrané obdobie hodnoty priznaných bonusov navýšiť nad rámec hodnôt bonusov alebo priznať bonusy nad 
rámec podmienok ich priznania podľa tohto bodu tejto časti, o čom informuje poskytovateľa. 
d) Nevyhodnocuje sa ani u odbornosti s kódom 027 a odborností zazmluvnených u menej ako 10 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri týchto odbornostiach je priznaný paušálny bonus k cene bodu vo výške  
0,0025 €. 
e) Zmluvné strany sa dohodli, že na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude hodnotenému poskytovateľovi priznaný 
paušálny bonus k cene bodu vo výške 0,0025 €, ak zdravotná poisťovňa neoznámi poskytovateľovi inú výšku tohto bonusu.  
f) Ukazovatele a bonusy, ktoré sa uplatňujú od 01.01.2022 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 
 

 Max. bonus spolu: 0,0035  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Kvalita Náročnosť pacientov 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa PZS s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a 
viacročné nákladové skupiny). Porovnáva náročnosť kmeňa PZS 
so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému 
mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe čoho sa vytvorí 
rebríček hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia 
jednotlivých odborností poskytovateľa do pásma je bonus 
nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 

0,0010 
(max.) 

Dostupnosť 

Podiel nových pacientov 

Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií v 
hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v 
hodnotenom období. Na základe čoho sa vytvorí rebríček 
hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia jednotlivých 
odborností poskytovateľa do pásma je bonus nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 
Definícia unikátnej interakcie a novej unikátnej interakcie je 
uvedená v písmene g) tohto bodu tejto časti prílohy. 

0,0010 
(max.) 

Návštevy 
Splnené, ak je u poskytovateľa  priemerný počet návštev na 
jedného jedinečného poistenca nižší ako priemerný počet návštev 
na jedného jedinečného poistenca v danej odbornosti 

0,0010 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom 
z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá 
zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely 
vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, 
aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval 
zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému 
poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

0,0005 

 



g) Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek alebo 
zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku 
bezprostredne predchádzajúceho hodnotenému obdobiu na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon 
alebo vydaný liek alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.   
 

  



Časť - Špecializovaná ambulantná starostlivosť v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia 
 

1. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia výkonov a podmienok úhrady  
Cena 
bodu 

v € 

- 
Výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“) s výnimkou iných 
výkonov ŠAS špecifikovaných v tejto tabuľke. 

0,0250* až 
0,0285* 

60, 62, 63 
Na obdobie II. kalendárneho polroka 2021 bude poskytovateľovi priznaná výsledná cena 
bodu za dané výkony minimálne 0,0305 €. 

0,0280 až  
0,0315* 

- 
Vybrané výkony za podmienok uvedených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“ zverejnenom na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

0,035 

* V tejto tabuľke je uvedená minimálna a maximálna cena bodu za výkony ŠAS. Konkrétna výška ceny bodu závisí od bonusov k cene bodu za výkony ŠAS  
priznaných poskytovateľovi za podmienok stanovených v tejto časti prílohy. 

2. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné SVLZ výkony poskytnuté na ambulancii ŠAS: 

Špecifikácia výkonov  
Cena bodu 

v € 

Výkony SVLZ poskytnuté na ambulancii ŠAS, s výnimkou iných SVLZ výkonov špecifikovaných v tejto 
tabuľke.   

0,0082 

Výkony* z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu zdravotných výkonov vydaného nariadením 
vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

0,0088 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
3. Príslušnou cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony ŠAS: 

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

60 420 

Cena výkonu sa určí ako súčin počtu bodov podľa tejto tabuľky a  (výslednej) ceny bodu za 
výkony ŠAS s bonusom priznaným pre príslušný kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 

Výkony sa vykazujú v prípadoch určených Katalógom zdravotných výkonov. Nad rámec 
Katalógu zdravotných výkonov je možné výkony 65, 66, 67 vykazovať aj u detí do dňa ich 
10.narodenín (vrátane tohto dňa).  

62 270 

63 210 

741 3 292 

65 200 

66 320 

67 200 

 
 
4. Pevnou sumou zdravotná poisťovňa uhrádza  individuálne pripočítateľné položky (IPP) vykázané v dávke 753a určenej  
príslušným metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v položke č. 13 – 
PRIPOČITATEĽNÁ POLOŽKA s kódom, v sume, k výkonom a v rámci odborností ŠAS v zmysle tabuľky tohto bodu: 

Kód IPP Suma (€) K výkonu  
Akceptované 
u odborností 

ŠAS 

IPP4 3,50 60 154 

IPP5 2,50 62 154 

IPP6 1,80 63 154 

IPPU 10,00 
Výkony z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu zdravotných výkonov 
vydaného nariadením vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

154 

 

5. V prípade, že poskytovateľ pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti použije špecializovaný zdravotnícky 
materiál uvedený v Zozname ŠZM, zdravotná poisťovňa uhradí tento ŠZM ako pripočítateľnú položku k úhrade 
zdravotného výkonu do výšky obstarávacej ceny ŠZM, najviac však do výšky príslušnej maximálnej úhrady zdravotnej 
poisťovne za ŠZM uvedenej v Zozname špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejneného na webovom sídle zdravotnej 
poisťovne pri súčasnom dodržaní všetkých ostatých príslušných podmienok úhrady ŠZM, ak nie je dojednané inak. Ak je 
obstarávacia cena ŠZM vyššia ako maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za ŠZM ako pripočítateľnej položky uvedená 
v Zozname ŠZM zverejneného na webovom sídle zdravotnej poisťovne, je tento rozdiel zahrnutý do zdravotného výkonu, 
v súvislosti s ktorou bol ŠZM použitý. Týmto nie je dotknutá výška doplatku poistenca na úhradu ŠZM. 

 



6. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
za podmienok dohodnutých v tomto bode: 

a) Zdravotná poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či poskytovateľ splnil ukazovatele 
podľa tabuľky tohto bodu v kalendárnom polroku, za ktorý sa vykonáva hodnotenie (ďalej len „hodnotené obdobie“). 
Ukazovateľ je dojednaná podmienka, za splnenia ktorej zdravotná poisťovňa prizná bonus poskytovateľovi podľa tabuľky 
tohto bodu.  
b) Hodnotené obdobie je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa 
vykonáva hodnotenie, s výnimkou Ukazovateľa „Podiel nových pacientov“, kde hodnoteným obdobím je bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok. 
c) Zdravotná poisťovňa uhrádza bonusy, pri ktorých poskytovateľ splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom zdravotná poisťovňa vykonala hodnotenie plnenia 
ukazovateľov. Zdravotná poisťovňa oznámi poskytovateľovi bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele. Zdravotná poisťovňa 
môže na vybrané obdobie hodnoty priznaných bonusov navýšiť nad rámec hodnôt bonusov alebo priznať bonusy nad 
rámec podmienok ich priznania podľa tohto bodu tejto časti, o čom informuje poskytovateľa. 
d) Nevyhodnocuje sa ani u odbornosti s kódom 027 a odborností zazmluvnených u menej ako 10 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri týchto odbornostiach je priznaný paušálny bonus k cene bodu vo výške  
0,0025 €. 
e) Zmluvné strany sa dohodli, že na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude hodnotenému poskytovateľovi priznaný 
paušálny bonus k cene bodu vo výške 0,0025 €, ak zdravotná poisťovňa neoznámi poskytovateľovi inú výšku tohto bonusu.  
f) Ukazovatele a bonusy, ktoré sa uplatňujú od 01.01.2022 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 Max. bonus spolu: 0,0035  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Kvalita Náročnosť pacientov 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa PZS s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a 
viacročné nákladové skupiny). Porovnáva náročnosť kmeňa PZS 
so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému 
mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe čoho sa vytvorí 
rebríček hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia 
jednotlivých odborností poskytovateľa do pásma je bonus 
nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 

0,0010 
(max.) 

Dostupnosť 

Podiel nových pacientov 

Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií v 
hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v 
hodnotenom období. Na základe čoho sa vytvorí rebríček 
hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia jednotlivých 
odborností poskytovateľa do pásma je bonus nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 
Definícia unikátnej interakcie a novej unikátnej interakcie je 
uvedená v písmene g) tohto bodu tejto časti prílohy. 

0,0010 
(max.) 

Návštevy 
Splnené, ak je u poskytovateľa  priemerný počet návštev na 
jedného jedinečného poistenca nižší ako priemerný počet návštev 
na jedného jedinečného poistenca v danej odbornosti 

0,0010 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom 
z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá 
zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely 
vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, 
aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval 
zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému 
poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

0,0005 

 
g) Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek alebo 
zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku 
bezprostredne predchádzajúceho hodnotenému obdobiu na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon alebo 
vydaný liek alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.   

  



Časť - Špecializovaná ambulantná starostlivosť v špecializačnom odbore urológia 
 

1. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia výkonov a podmienok úhrady  
Cena 
bodu 

v € 

- 
Výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“) s výnimkou iných 
výkonov ŠAS špecifikovaných v tejto tabuľke. 

0,0250* až 
0,0285* 

60, 62, 63 
Na obdobie II. kalendárneho polroka 2021 bude poskytovateľovi priznaná výsledná cena 
bodu za dané výkony minimálne 0,0305 €. 

0,0280 až  
0,0315* 

15d 

Ohodnocuje sa 150 bodmi.  

Výkon popisu RTG natívnej snímky vykonaný lekárom špecialistom v súvislosti 
s uskutočneným zdravotným výkonom Akceptuje sa u odborností ŠAS s kódmi: 003, 156, 
010, 011, 012, 013, 014, 027, 045, 049, 109, 114, 155.  
Zápis o vykonaní výkonu lekár založí do zdravotnej dokumentácie, ktorá bude spolu 
s popisom RTG vyšetrenia v prípade požiadania predložená revíznemu lekárovi 
zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa uhradí pri jednom rodnom čísle v jednom dni 
iba jeden výkon 15d; platí aj v prípade kontrolného vyšetrenia, ak je v jednom dni 
potrebné.  

0,02 

158 

Vykazuje sa  

− u poistencov od 40. roku veku / raz za dva roky alebo za podmienok a vo frekvencii 
podľa zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

− s kódom choroby Z12.5. 

Môže sa vykázať s výkonom 5302. 

0,053 

- 
Vybrané výkony za podmienok uvedených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“ zverejnenom na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

0,035 

* V tejto tabuľke je uvedená minimálna a maximálna cena bodu za výkony ŠAS. Konkrétna výška ceny bodu závisí od bonusov k cene bodu za výkony ŠAS  
priznaných poskytovateľovi za podmienok stanovených v tejto časti prílohy. 

2. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné SVLZ výkony poskytnuté na ambulancii ŠAS: 

Špecifikácia výkonov  
Cena bodu 

v € 

Výkony SVLZ poskytnuté na ambulancii ŠAS, s výnimkou iných SVLZ výkonov špecifikovaných v tejto 
tabuľke.   

0,0082 

Výkony* z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu zdravotných výkonov vydaného nariadením 
vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

0,0088 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

3. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony ŠAS: 

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

60 420 
Cena výkonu sa určí ako súčin počtu bodov podľa tejto tabuľky a  (výslednej) ceny bodu za 
výkony ŠAS s bonusom priznaným pre príslušný kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 

Výkony sa vykazujú v prípadoch určených Katalógom zdravotných výkonov. Nad rámec 
Katalógu zdravotných výkonov je možné výkony 65, 66, 67 vykazovať aj u detí do dňa ich 
10.narodenín (vrátane tohto dňa). 

62 270 

63 210 

65 200 

66 320 

67 200 

 
4. Cenou výkonu sa uhrádza nasledovný výkon: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia podmienok úhrady  
Cena za 
výkon 

v € 

5153C* 

Punkcia alebo biopsia prostaty pod USG kontrolou 

Podmienky úhrady výkonu: 

- výkon zrealizoval urológ so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia I. stupňa s 
certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii, 

- výkon je možné kombinovať s výkonmi 63 a 5304, 
- poskytovateľ má technické vybavenie: USG prístroj, bioptická pištoľ, transrektálna sonda. 

150 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 



5. V prípade, že poskytovateľ pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti použije špecializovaný zdravotnícky 
materiál uvedený v Zozname ŠZM, zdravotná poisťovňa uhradí tento ŠZM ako pripočítateľnú položku k úhrade 
zdravotného výkonu do výšky obstarávacej ceny ŠZM, najviac však do výšky príslušnej maximálnej úhrady zdravotnej 
poisťovne za ŠZM uvedenej v Zozname špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejneného na webovom sídle zdravotnej 
poisťovne pri súčasnom dodržaní všetkých ostatých príslušných podmienok úhrady ŠZM, ak nie je dojednané inak. Ak je 
obstarávacia cena ŠZM vyššia ako maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za ŠZM ako pripočítateľnej položky uvedená 
v Zozname ŠZM zverejneného na webovom sídle zdravotnej poisťovne, je tento rozdiel zahrnutý do zdravotného výkonu, 
v súvislosti s ktorou bol ŠZM použitý. Týmto nie je dotknutá výška doplatku poistenca na úhradu ŠZM. 
 
6. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
za podmienok dohodnutých v tomto bode: 
a) Zdravotná poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či poskytovateľ splnil ukazovatele 
podľa tabuľky tohto bodu v kalendárnom polroku, za ktorý sa vykonáva hodnotenie (ďalej len „hodnotené obdobie“). 
Ukazovateľ je dojednaná podmienka, za splnenia ktorej zdravotná poisťovňa prizná bonus poskytovateľovi podľa tabuľky 
tohto bodu. 
b) Hodnotené obdobie je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa 
vykonáva hodnotenie, s výnimkou Ukazovateľa „Podiel nových pacientov“, kde hodnoteným obdobím je bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok. 
c) Zdravotná poisťovňa uhrádza bonusy, pri ktorých poskytovateľ splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom zdravotná poisťovňa vykonala hodnotenie plnenia 
ukazovateľov. Zdravotná poisťovňa oznámi poskytovateľovi bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele. Zdravotná poisťovňa 
môže na vybrané obdobie hodnoty priznaných bonusov navýšiť nad rámec hodnôt bonusov alebo priznať bonusy nad 
rámec podmienok ich priznania podľa tohto bodu tejto časti, o čom informuje poskytovateľa. 
d) Nevyhodnocuje sa ani u odborností s kódom 027 a odborností zazmluvnených u menej ako 10 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri týchto odbornostiach je priznaný paušálny bonus k cene bodu vo výške  
0,0025 €. 
e) Zmluvné strany sa dohodli, že na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude hodnotenému poskytovateľovi priznaný 
paušálny bonus k cene bodu vo výške 0,0025 €, ak zdravotná poisťovňa neoznámi poskytovateľovi inú výšku tohto bonusu.  
f) Ukazovatele a bonusy, ktoré sa uplatňujú od 01.01.2022 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 Max. bonus spolu: 0,0035  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Kvalita Náročnosť pacientov 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa PZS s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a 
viacročné nákladové skupiny). Porovnáva náročnosť kmeňa PZS 
so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému 
mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe čoho sa vytvorí 
rebríček hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia 
jednotlivých odborností poskytovateľa do pásma je bonus 
nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 

0,0010 
(max.) 

Dostupnosť 

Podiel nových pacientov 

Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií v 
hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v 
hodnotenom období. Na základe čoho sa vytvorí rebríček 
hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia jednotlivých 
odborností poskytovateľa do pásma je bonus nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 
Definícia unikátnej interakcie a novej unikátnej interakcie je 
uvedená v písmene g) tohto bodu tejto časti prílohy. 

0,0010 
(max.) 

Návštevy 
Splnené, ak je u poskytovateľa  priemerný počet návštev na 
jedného jedinečného poistenca nižší ako priemerný počet návštev 
na jedného jedinečného poistenca v danej odbornosti 

0,0010 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom 
z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá 
zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely 
vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, 
aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval 
zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému 
poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

0,0005 

 
g) Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek alebo 
zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku 



bezprostredne predchádzajúceho hodnotenému obdobiu na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon alebo 
vydaný liek alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.   



Časť - Špecializovaná ambulantná starostlivosť v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny 
a výživy a pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
 

1. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia výkonov a podmienok úhrady  
Cena 
bodu 
v € 

- 
Výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ďalej aj ako „ŠAS“) s výnimkou iných 
výkonov ŠAS špecifikovaných v tejto tabuľke. 

0,0250* až 
0,0285* 

60, 62, 63 
Na obdobie II. kalendárneho polroka 2021 bude poskytovateľovi priznaná výsledná cena 
bodu za dané výkony minimálne 0,0305 €. 

0,0280 až  
0,0315* 

- 
Vybrané výkony za podmienok uvedených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“ zverejnenom na webovom sídle zdravotnej poisťovne.  

0,035 

* V tejto tabuľke je uvedená minimálna a maximálna cena bodu za výkony ŠAS. Konkrétna výška ceny bodu závisí od bonusov k cene bodu za výkony ŠAS  
priznaných poskytovateľovi za podmienok stanovených v tejto časti prílohy. 

2. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné SVLZ výkony poskytnuté na ambulancii ŠAS: 

Špecifikácia výkonov  
Cena bodu 

v € 

Výkony SVLZ poskytnuté na ambulancii ŠAS, s výnimkou iných SVLZ výkonov špecifikovaných v tejto 
tabuľke.   

0,0082 

Výkony s kódmi 5153a*, 5153b*, 5333* a výkony* z kapitoly „IV. ULTRAZVUK – USG“ v Katalógu 
zdravotných výkonov vydaného nariadením vlády SR č. 776/2004 Z. z. v platnom znení 

0,0088 

*Výkon sa uhrádza na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady 
výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety, s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 
kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
3. Cenou bodu sa uhrádzajú nasledovné výkony ŠAS: 

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

60 420 
Cena výkonu sa určí ako súčin počtu bodov podľa tejto tabuľky a  (výslednej) ceny bodu za 
výkony ŠAS s bonusom priznaným pre príslušným kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 

Výkony sa vykazujú v prípadoch určených Katalógom zdravotných výkonov. Nad rámec 
Katalógu zdravotných výkonov je možné výkony 65, 66, 67 vykazovať aj u detí do dňa ich 
10.narodenín (vrátane tohto dňa). 

62 270 

63 210 

65 200 

66 320 

67 200 

 
4. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi výkony súvisiace s ambulantným nastavením inzulínovej pumpy za 
podmienok dohodnutých v tomto bode: 

a) Poskytovateľ predložil zdravotnej poisťovni kópiu dokladu o absolvovaní odborného školenia o ambulantnom 
nastavovaní inzulínovej pumpy.  
b) Zdravotná poisťovňa oznámila poskytovateľovi, že súhlasí s vykazovaním výkonov súvisiacich s ambulantným 
nastavením inzulínovej pumpy. 
c) Poskytovateľ výkony vykazuje na úhradu do zdravotnej poisťovne s niektorým z nasledovných kódov chorôb: E10.01, 
E10.31, E10.41, E10.51, E10.61, E10.73, E10.75, E10.81, E10.90, E10.91,E11.01, E11.31, E11.41, E11.51, E11.61, 
E11.73, E11.75, E11.81. Výkony 1A02009 a 1A03007 je možné vykazovať aj s diagnózami E10.11, E10.21, E11.11, 
E11.21.  
d) Cena výkonov sa určí ako súčin príslušného počtu bodov podľa tabuľky tohto bodu a (výslednej) ceny bodu za výkony 
ŠAS s bonusom priznaným pre príslušným kalendárny polrok podľa tejto časti prílohy. 
e) Sú splnené ostatné podmienky úhrady výkonov špecifikované v nasledovnej tabuľke:  

Kód 
výkonu 

Počet 
bodov 

Špecifikácia podmienok úhrady 

1B06025* 1200 

Pohovor pri plánovaní zásadnej zmeny liečby - prechod na liečbu inzulínovou pumpou 
 
Výkon zahŕňa nasledovné činnosti: 

• vysvetlenie vhodnosti takejto liečby, jej benefitov a možných rizík, 

• základná edukácia o inzulínovej pumpe v spolupráci s odborne spôsobilým 
pracovníkom - názorná ukážka obsluhy pumpy. 
 

Podmienky úhrady výkonu:  

• predchádzajúce schválenie inzulínovej pumpy zdravotnou poisťovňou,  



• príprava na liečbu inzulínovou pumpou, vysvetlenie vhodnosti takejto liečby,  

• stanovenie bazálneho a bolusového inzulínu, edukácia o zmenách dávok inzulínu a 
nácvik technickej obsluhy a 

• dĺžka trvania výkonu je minimálne 180 minút.  
 
Zdravotná poisťovňa neuhradí výkon v prípade pacientov s niektorým z nasledovných 
zdravotných stavov alebo niektorou z uvedených diagnóz:  

• pacient je dialyzovaný,  

• pacient má diagnostikovanú ketoacidózu,  

• pacient ma závažnú poruchu zraku,  

• pacient má závažné psychiatrické ochorenie, 

• pacient už bol nastavený na liečbu inzulínovou pumpou v rámci ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, 

• E10.21 a súčasne N18.5, E11.21 a súčasne N18.5,  

• E10.11, E11.11,  

• H53 – H54.  
 
Maximálna frekvencia vykazovania výkonu:  

• 1 krát za život poistenca 

1A02009* 1000 

Kontinuálny monitoring glykémií 
 
Výkon zahŕňa nasledovné činnosti: 

• Kontinuálne monitorovanie koncentrácie glukózy v intersticiálnej tekutine so 
zavedením senzoru,  

• prenesenie nameraných údajov a ich vyhodnotenie pre optimalizáciu liečby. 

1A02012* 12 000 

Nastavenie na liečbu inzulínovou pumpou 
 
Výkon zahŕňa nasledovné činnosti: 

• Postupné nastavenie na liečbu inzulínovou pumpou,  

• stanovenie dávky bazálneho a bolusového inzulínu,  

• edukácia o zmenách dávok inzulínu a  

• nácvik technickej obsluhy pumpy. 
 

Zdravotná poisťovňa neuhradí výkon v prípade pacientov s niektorým z nasledovných 
zdravotných stavov alebo niektorou z uvedených diagnóz:  

• pacient je dialyzovaný, 

• pacient má diagnostikovanú ketoacidózu, 

• pacient ma závažnú poruchu zraku, 

• pacient má závažné psychiatrické ochorenie, 

• pacient už bol nastavený na liečbu inzulínovou pumpou v rámci ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, 

• E10.21 a súčasne N18.5, E11.21 a súčasne N18.5, 

• E10.11, E11.11,  

• H53 – H54. 
 

Maximálna frekvencia vykazovania výkonu:  

• 1 krát za 4 roky  

1A03007* 1200 

Kontrolné diabetologické vyšetrenie pri liečbe inzulínovou pumpou  
 
Výkon zahŕňa nasledovné činnosti: 

• obsluha a využívanie technických možností pumpy,  

• úprava dávok inzulínu,  

• identifikácia chýb na základe analýzy údajov z pamäti pumpy. 
 
Maximálna frekvencia vykazovania výkonu:  

• Najviac 3 krát po nastavení na inzulínovú pumpu alebo po každej výmene 
inzulínovej pumpy počas nasledujúcich 21 dní.  

• Následne 6 krát ročne.  
*Výkon sa uhrádza u odbornosti diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) 
tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní ďalších podmienok úhrady výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety,  
s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. U iných odborností ako je vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia zdravotná poisťovňa po splnení podmienok v tomto bode môže výkon 
schváliť, ak poskytovateľ medicínsky zdôvodní žiadosť o zazmluvnenie výkonu.   

5. Cenou výkonu sa uhrádza nasledovný výkon: 

Kód 
výkonu 

Špecifikácia podmienok úhrady  
Cena za 
výkon 

v € 



H0008* 

Obsahom zdravotného výkonu je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie 
a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika 
ischemickej choroby dolných končatín.  

Výkon sa uhrádza, ak:  

- bol poskytnutý poistencovi vo veku nad 40 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom 
- podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, artériová hypertenzia, abnormálne 
EKG, diabetes mellitus, obezita, fajčenie, vysoká hladina celkového cholesterolu, 

porucha metabolizmu lipidov, 

- nebude súčasne vykázaný v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti,  

- poskytovateľ predložil aj doklady zaškolení výrobcom prístrojového vybavenia. 

 5,00 

*Výkon sa uhrádza u odborností vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, pediatrická endokrinológia a 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na základe splnenia povinnosti poskytovateľa podľa bodu 4.6. písm. f) tejto zmluvy, prípadne aj po preukázaní 
ďalších podmienok úhrady výkonu. Zdravotnou poisťovňou schválený zdravotný výkon podľa predchádzajúcej vety,  
s uvedením kódu odbornosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti a kódu zdravotného výkonu tvoria prílohu č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
U iných odborností ako je vnútorné lekárstvo, kardiológia a angiológia zdravotná poisťovňa po splnení podmienok v tomto bode môže výkon schváliť, ak 
poskytovateľ medicínsky zdôvodní žiadosť o zazmluvnenie výkonu.   

6. V prípade, že poskytovateľ pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti použije špecializovaný zdravotnícky 
materiál uvedený v Zozname ŠZM, zdravotná poisťovňa uhradí tento ŠZM ako pripočítateľnú položku k úhrade 
zdravotného výkonu do výšky obstarávacej ceny ŠZM, najviac však do výšky príslušnej maximálnej úhrady zdravotnej 
poisťovne za ŠZM uvedenej v Zozname špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejneného na webovom sídle zdravotnej 
poisťovne pri súčasnom dodržaní všetkých ostatých príslušných podmienok úhrady ŠZM, ak nie je dojednané inak. Ak je 
obstarávacia cena ŠZM vyššia ako maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za ŠZM ako pripočítateľnej položky uvedená 
v Zozname ŠZM zverejneného na webovom sídle zdravotnej poisťovne, je tento rozdiel zahrnutý do zdravotného výkonu, 
v súvislosti s ktorou bol ŠZM použitý. Týmto nie je dotknutá výška doplatku poistenca na úhradu ŠZM. 

7. Zdravotná poisťovňa uhradí poskytovateľovi bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
za podmienok dohodnutých v tomto bode: 
a) Zdravotná poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či poskytovateľ splnil ukazovatele 
podľa tabuľky tohto bodu v kalendárnom polroku, za ktorý sa vykonáva hodnotenie (ďalej len „hodnotené obdobie“). 
Ukazovateľ je dojednaná podmienka, za splnenia ktorej zdravotná poisťovňa prizná bonus poskytovateľovi podľa tabuľky 
tohto bodu.  
b) Hodnotené obdobie je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa 
vykonáva hodnotenie, s výnimkou Ukazovateľa „Podiel nových pacientov“, kde hodnoteným obdobím je bezprostredne 
predchádzajúci kalendárny rok. 
c) Zdravotná poisťovňa uhrádza bonusy, pri ktorých poskytovateľ splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom zdravotná poisťovňa vykonala hodnotenie plnenia 
ukazovateľov. Zdravotná poisťovňa oznámi poskytovateľovi bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele. Zdravotná poisťovňa 
môže na vybrané obdobie hodnoty priznaných bonusov navýšiť nad rámec hodnôt bonusov alebo priznať bonusy nad 
rámec podmienok ich priznania podľa tohto bodu tejto časti, o čom informuje poskytovateľa. 
d) Nevyhodnocuje sa ani u odborností s kódom 027 a odborností zazmluvnených u menej ako 10 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri týchto odbornostiach je priznaný paušálny bonus k cene bodu vo výške  
0,0025 €. 
e) Zmluvné strany sa dohodli, že na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bude hodnotenému poskytovateľovi priznaný 
bonus  paušálny bonus k cene bodu vo výške 0,0025 €, ak zdravotná poisťovňa neoznámi poskytovateľovi inú výšku tohto 
bonusu.  
f) Ukazovatele a bonusy, ktoré sa uplatňujú od 01.01.2022 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 Max. bonus spolu: 0,0035  

Oblasť Názov ukazovateľa Špecifikácia ukazovateľa 
Bonus 

(€) 

Kvalita Náročnosť pacientov 

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa PZS s využitím indexov rizika 
používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a 
viacročné nákladové skupiny). Porovnáva náročnosť kmeňa PZS 
so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému 
mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe čoho sa vytvorí 
rebríček hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia 
jednotlivých odborností poskytovateľa do pásma je bonus 
nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 

0,0010 
(max.) 

Dostupnosť Podiel nových pacientov 

Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií v 
hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v 
hodnotenom období. Na základe čoho sa vytvorí rebríček 
hodnotených poskytovateľov. V závislosti od zaradenia jednotlivých 
odborností poskytovateľa do pásma je bonus nasledovný: 
0,0004 € - dolných 25% poskytovateľov,  
0,0007 € - stredné pásmo poskytovateľov, 
0,0010 € - horných 25% poskytovateľov. 
Definícia unikátnej interakcie a novej unikátnej interakcie je 

0,0010 
(max.) 



uvedená v písmene g) tohto bodu tejto časti prílohy. 

Návštevy 
Splnené, ak je u poskytovateľa  priemerný počet návštev na jedného 
jedinečného poistenca nižší ako priemerný počet návštev na jedného 
jedinečného poistenca v danej odbornosti 

0,0010 

Elektronické 
služby 

eObjednávanie 

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za 
kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom 
z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá 
zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely 
vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, 
aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval 
zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému 
poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie 
ukazovateľa eObejdnávanie. 
V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný 
automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. 

0,0005 

 
g) Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek alebo 
zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku 
bezprostredne predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon 
alebo vydaný liek alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. 

 

 


