
 

 

 

VEREJNÝ PRÍSĽUB  

I. 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava (ďalej aj ako 

„Union ZP“ alebo „zdravotná poisťovňa“) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,  

na ktorého sa tento verejný prísľub vzťahuje, uhradí zdravotnou poisťovňou uznanú 

zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom zdravotnej poisťovne v období  

od 01.07.2020 do 30.09.2020 v rámci všetkých druhov ambulancií podľa § 7 ods. 3 písm. a) 

bod 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s prílohou č. 1a k uvedenému zákonu, s výnimkou 

gynekologicko-pôrodníckej ambulancie (ďalej len „ambulancie ŠAS“) v cenách určených 

podľa prílohy č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, minimálne však  

vo výške paušálnej úhrady (ďalej len „minimálna paušálna úhrada“) dojednanej s daným 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

v znení platnom k 30.06.2020.   

II. 

Ak v tomto verejnom prísľube nie je ustanovené inak,  tento verejný prísľub sa vzťahuje  

na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí s Union ZP:  

a) majú uzavretú platnú a účinnú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne 

za obdobie od 01.04.2020 (táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, že 

v období od 01.04.2020 došlo ku zmene právnej formy poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti z fyzickej osoby na právnickú osobu),  

b) ktorí v každom kalendárnom mesiaci v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 poskytli 

poistencom zdravotnej poisťovne zdravotnú starostlivosť v rozsahu menšom ako je 

mesačná minimálna paušálna úhrada,     

c) mali k 30.06.2020 v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti dohodnutú minimálnu 

paušálnu úhradu. 

III. 

Tento verejný prísľub sa nevzťahuje na: 

a)  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými sa Union ZP v zmluve o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti dohodla na poskytovaní výkonov asistovanej reprodukcie.  

 

IV. 

Pokiaľ z tohto verejného prísľubu nevyplýva niečo iné, tak na vyplácanie minimálnych 

paušálnych úhrad sa vzťahujú podmienky, ktoré mala zdravotná poisťovňa dojednané 

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

pre účely vyplácania minimálnych paušálnych úhrad v období od 01.04.2020 do 30.06.2020. 

 

 



V. 

Zdravotná poisťovňa môže tento verejný prísľub odvolať v celom rozsahu, t.j. voči všetkým 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, na ktorých sa tento verejný prísľub vzťahuje, ak sa 

zhorší ekonomická situácia zdravotnej poisťovne. 

Zdravotná poisťovňa môže tento verejný prísľub odvolať čiastočne, t.j. voči konkrétnemu 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého by sa za iných okolností tento verejný 

prísľub týkal, a to, ak sa naplnia/naplní niektorá/niektoré z nasledovných podmienok: 

a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za kalendárny mesiac júl 2020 alebo august 2020 

poskytne poistencom zdravotnej poisťovne zdravotnú starostlivosť v rozsahu menšom 

ako v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, 

b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bez objektívneho dôvodu odmietne poskytnúť 

zdravotnú starostlivosť poistencovi zdravotnej poisťovne, t. j. na žiadosť poistenca 

(resp. jeho zákonného zástupcu) alebo zdravotnej poisťovne neposkytne poistencovi 

zdravotnej poisťovne ani len konkrétny termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti  

do 30 dní od oznámenia žiadosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 

c) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v čase jeho schválených ordinačných hodín nie je 

dostupný na fyzické poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej 

poisťovne. 

Odvolaním verejného prísľubu poskytovateľ/poskytovatelia zdravotnej starostlivosti strácajú 

nárok na minimálnu paušálnu úhradu počnúc tým kalendárnym mesiacom, v ktorom bol 

verejný prísľub odvolaný; týmto nie je dotknutá minimálna paušálna úhrada, ktorá už bola 

poskytovateľovi/poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uhradená.  

 

VI. 

Zdravotná poisťovňa tento verejný prísľub oznamuje jeho zverejnením na svojom webovom 

sídle. Takisto zdravotná poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle svoje prípadné 

rozhodnutie o odvolaní tohto verejného prísľubu v plnom rozsahu.  

Čiastočne odvolanie tohto verejného prísľubu, t.j. voči konkrétnemu poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti zdravotná poisťovňa oznamuje iba tomuto poskytovateľovi.  

 

VII. 

Tento verejný prísľub je účinný do 30.09.2020; týmto nie je dotknuté prípadné odvolanie 

tohto verejného prísľubu za podmienok v ňom uvedených.  

V Bratislave, dňa 29.07.2020 

 

Ing. Elena Májeková 

členka predstavenstva a riaditeľka 

sekcie zdravotného poistenia 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 


