
 

 

 

 
 

 
 

 

Vážení poskytovatelia 

ambulantnej a ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, 
to, čoho sme sa všetci obávali sa stalo realitou. Na Ukrajine vypukol vojenský konflikt, ktorý vyháňa z domovov 
desiatky tisíc jej obyvateľov. Kroky mnohých  smerujú práve na Slovensko. Časť z nich našou krajinou len prechádza, 
aby na mier vo svojej domovine počkali v inej krajine, časť sa rozhodla, resp. rozhodne u nás zostať, či požiadať o azyl.  
Nakoľko sa na Vašom pracovisku môže poskytovať zdravotná starostlivosť aj občanom Ukrajiny, tak Vám posielame 
pravidlá pre vykazovanie ZS.  

 
 

V prípade, že pre ukrajinského občana bude naša krajina len tranzitujúcou, pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti platia nasledovné pravidlá: 

 PZS mu poskytne LEN akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť 

 utečenec z Ukrajiny sa preukazuje pasom, pripadne iným identifikačným dokladom 

 lekársky predpis MUSÍ byť papierový, na rubovej strane označenie „UA TRANZIT“ 

 neuplatňujú sa preskripčné ani indikačné obmedzenia, a to ani pri preskripcii, ani pri dispenzácii 

 výška úhrady v zmysle Zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín 

 PZS vykáže  poskytnutú zdravotnú starostlivosť  ( výkony) v dávke podľa Metodického usmernenia UDZS 
5/4/2015  https://www.udzs-sk.sk/documents/14214/113202/MU+5-4-2015_web.pdf 

 charakter dávky „I“ - pre cudzincov v zmysle zákona 580/2004, §9, ods.4 

 dávku na konci mesiaca pripojí k faktúre typu „CU“ cudzinci, ktorú aj v texte označí ako Utečenec z UA   
( dôvod, rozčlenenie  faktúr typu CU) 

 Fa za utečencov UA  musí byť samostatná  

 k faktúre je povinná príloha – scan, resp. fotokópia identifikačného dokladu na základe ktorého bol pacient 
ošetrený. 

 v prípade ošetrenia dieťaťa bez dokladov sa zdravotná starostlivosť vykazuje na doklad totožnosti rodiča 
alebo iného zákonného zástupcu 

 
Keďže niektoré rodiny utekajúce pred vojnou sa rozhodnú zostať na Slovensku a požiadajú o azyl, resp. budú 
mať štatút odídenca s dočasným útočiskom, vtedy platia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tieto 
pravidlá: 

 PZS mu poskytne LEN akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť 

 preukazuje sa dokladom, ktorý mu vydalo MV SR – Migračný úrad (v prípade, že MV SR ešte nevydalo 
doklad, tento pacient sa môže preukázať aj iným dokladom totožnosti.) 

https://www.udzs-sk.sk/documents/14214/113202/MU+5-4-2015_web.pdf


 PZS vykáže  poskytnutú ZS  v tabuľkovej forme ( prípadne vytlačená dávka z IS) a zašle do VšZP na revíznu 
a kontrolnú činnosť 

 k  faktúre je povinná príloha scan, prípadne fotokópia identifikačného dokladu, ak už budú disponovať 
dokladom vydaným MÚ MV SR, tak fotokópiu dokladu, lekársku správu, žiadanky na vyšetrenie, a pod. 

 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví faktúru na fakturačnú adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum 
podpory, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520 

 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela faktúru spolu s prílohami na adresu: Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 

 faktúru teda poskytovateľ vystaví na MV SR, avšak zasiela do VšZP a.s. 

 úhradu realizuje poskytovateľovi ZS priamo MV SR  
 
Vážení poskytovatelia ambulantnej a ústavnej starostlivosti,  ďakujeme, že aj v tomto mimoriadne ťažkom období 
sa zomkneme a prioritou číslo jeden bude pre nás všetkých komfort a istota, ktoré  ľuďom z Ukrajiny môžeme 
poskytnúť. 
 

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

 

3. 3. 2022 

 

mailto:podporapzs@vszp.sk

