
 
 

 

Pravidlá  vedenia zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie  

plánovanej zdravotnej starostlivosti 

 

podľa § 6 ods.1 písm. o), ods.2, ods.3, ods. 4 písm. a) až g), ods.5 až 10 zákona č. 581/2004 

Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle 

vyhlášky  č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov 

čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vyhláška“).  
 

I. 

Pravidlá zaraďovania a vedenia zoznamov 

1.  

Zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len 

„zoznam“) sa vytvára, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) nemôže 

poskytnúť poistencovi do 3 mesiacov zdravotnú starostlivosť (ďalej len „ZS“) v chorobách 

a s nimi súvisiacich zdravotných výkonov, ktorých súpis sa nachádza v prílohe k vyhláške
1
. 

2.  

Union zdravotná poisťovňa a.s. (ďalej len „UZP“) je povinná vytvoriť a viesť zoznam a 

zaraďovať poistencov do zoznamu na návrh PZS a to pre každého PZS osobitne. 

3.  

UZP je povinná uverejniť pravidlá vedenia zoznamu na svojej internetovej stránke, na úradnej 

tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste; zmenené pravidlá zverejní najmenej 3 

mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti. 

4.   

PZS navrhne poistencovi zaradenie do zoznamu, ak mu nemôže poskytnúť ZS v zmysle bodu 

1. 

5.  

Ak s návrhom PZS poistenec súhlasí, PZS vyhotoví písomný návrh na poskytnutie plánovanej 

ZS. Kópiu návrhu vydá PZS poistencovi a originál uloží do zdravotnej dokumentácie. 

6.  

PZS zašle návrh/návrhy UZP v elektronickej forme v povinnom dátovom rozhraní dávky č. 

798 (ďalej len „dávka“) podľa platného Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“).  

7.     

PZS v návrhu uvedie predpokladaný dátumu poskytnutia plánovanej ZS.  

      8.       

PZS oznamuje UZP priebežne zmeny v návrhoch, vrátane zmeny zdravotnej poisťovne, 

najneskôr však do 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho mesiaca. 

                                                 
1
 v súpise vybraných chorôb sú choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v prípadoch 

choroby oka a jeho adnexov vyžadujúcich implantáciu zdravotníckej pomôcky (kódy chorôb podľa MKCH 10: 

H25, H26, H28), v prípadoch choroby obehovej sústavy (podľa MKCH 10: I05 až I09, I20, I25, I34 až I37, I42, 

I43, I47 až I51, I71, Q21, Q23, Q25), v prípadoch svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce 

implantáciu zdravotníckej pomôcky (podľa MKCH 10: M16, M17, M40 až M43  
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9.        

PZS je v dávke povinný uviesť údaje o predpokladaných nákladoch
2
 vrátane nákladov na 

lieky a zdravotnícke pomôcky. 

     10.        

Uvedením informácie o plánovanom použití zdravotníckych pomôcok pri finančne náročných 

výkonoch, nie je dotknutá zmluvne upravená povinnosť PZS zasielať žiadosti 

o predchádzajúci súhlas revízneho lekára UZP, ako aj všetky ostatné zmluvne dohodnuté 

podmienky úhrady poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

11.      

UZP zaradí poistenca do zoznamu po administratívnej kontrole správnosti a úplnosti údajov 

uvedených v návrhu PZS. 

      12.     

Ak UZP zistí, že je návrh neúplný, vráti ho v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 

návrhu PZS späť na doplnenie. Dátum doručenia doplnených údajov sa považuje za dátum 

doručenia návrhu. 

13.       

UZP aktualizuje zoznam do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. 

      14.      

UZP informuje PZS o zaradení poistenca do zoznamu do desiatich pracovných dní odo dňa 

zaradenia. 

15.   
UZP do 20. dňa kalendárneho mesiaca sprístupní ÚDZS aktualizovaný zoznam. 

 16.   

Dátum zaradenia do zoznamu je dátum doručenia návrhu do UZP. Pokiaľ je do UZP 

doručených viacero návrhov v ten istý deň, UZP zachová poradie poistencov v akom ich 

zaradila.   

      17.   

Poistenec nemôže byť zaradený vo viacerých zoznamoch v súvislosti s tou istou plánovanou 

ZS. V prípade takéhoto zistenia UZP ponechá poistenca v zozname u toho PZS, u ktorého bol 

zaradený do zoznamu najskôr. 

      18.   

V snahe skrátiť dobu čakania na poskytnutie plánovanej ZS, môže UZP poistencovi navrhnúť 

poskytnutie tejto ZS u iného PZS v SR alebo inom členskom štáte EÚ, s čím musí poistenec 

súhlasiť. Ak s tým poistenec súhlasí, UZP vyradí poistenca zo zoznamu u toho PZS, kde je 

vedený, s uvedením dôvodu zmeny. Ak s tým poistenec písomným vyhlásením nesúhlasí,  

UZP to vyznačí v zozname. U iného PZS UZP poistenca zaradí na koniec zoznamu, ak takýto 

zoznam PZS vedie. 

      19.   

Postup podľa predchádzajúceho bodu UZP umožní poistencovi aj na jeho vlastnú žiadosť. 

      20.   

Pri zmene zdravotnej poisťovne UZP zaradí poistenca do zoznamu v poradí podľa dátumu 

a času doručenia návrhu, ak zmenu zdravotnej poisťovne poistenec oznámil PZS. PZS musí 

oznámiť takýchto poistencov UZP elektronicky v dávke. 

 

 
2
Náklady na plánovanú ZS tvoria cena za hospitalizačný paušál podľa platných zmluvných podmienok 

dohodnutým medzi UZP a PZS, cena za lieky podľa platného zoznamu kategorizovaných liekov  Ministerstva 

zdravotníctva SR, cena za zdravotnícke pomôcky  podľa platného zoznamu kategorizovaných zdravotníckych 

pomôcok Ministerstva zdravotníctva SR alebo maximálna cena osobitne hradených zdravotníckych pomôcok 

podľa platných zmluvných podmienok. Celková výška predpokladaných nákladov za lieky a zdravotnícke 

pomôcky predstavuje súčin predpokladaného množstva a ceny uvedenej v predchádzajúcej vete.         
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         21.    

PZS oznámi poistencovi dátum nástupu na poskytnutie plánovanej ZS najmenej 10 

pracovných dní pred určeným dátumom. 

22.   

Ak poistenec nenastúpil na poskytnutie plánovanej ZS, PZS je povinný oznámiť túto 

skutočnosť UZP, ktorá poistenca vyzve, aby do 10 pracovných dní od doručenia výzvy 

uviedol dôvody, pre ktoré nenastúpil. 

23.    
Poskytnutie plánovanej ZS možno dočasne odložiť, ak sú tu dôvody na strane poistenca, t.j. 

ak sú potrebné ďalšie vyšetrenia, ak vznikla ďalšia súbežná choroba, ktorú je potrebné liečiť 

prednostne, alebo ak poistencovi zomrela blízka osoba.
3 

24.    
Ak v určenom termíne nie je možné plánovanú ZS poskytnúť, PZS neodkladne oznámi 

dôvody odkladu UZP a ÚDZS; poistencovi musí odklad oznámiť tak, aby sa o odklade 

dozvedel najneskôr dva pracovné dni pred určeným termínom. 

UZP ponechá poistenca zaradeného na pôvodnom mieste v zozname.  

25.   
Ak dôvody odkladu pominú, PZS to oznámi UZP, ÚDZS a poistencovi oznámi nástup na 

poskytnutie plánovanej ZS; PZS poskytne poistencovi plánovanú ZS bez zbytočného odkladu. 

          26.   

PZS oznámi UZP do 10 pracovných dní poskytnutie plánovanej ZS poistencovi.  

          27.   

UZP môže uprednostniť v zozname bezpríspevkových darcov krvi, ktorí sú nositeľmi 

bronzovej alebo striebornej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho. 

          28.    

UZP uprednostní bezpríspevkových darcov krvi, ktorí sú nositeľmi zlatej plakety alebo 

diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho a darcov krvi ocenených medailou MUDr. 

Ján Kňazovického. 

29.  

UZP zohľadní skutočnosť, že poistenec je nositeľom niektorej z plakiet alebo medaile podľa 

predchádzajúcich dvoch bodov, ak jej túto skutočnosť súčasne s návrhom na zaradenie do 

zoznamu oznámi písomne PZS. Informácia o predmetnej skutočnosti musí byť súčasťou 

písomného návrhu na poskytnutie plánovanej ZS, ktorú vyhotovuje PZS a ktorej kópiu 

vydáva poistencovi. 

30.   
UZP uchováva v registratúre pravidlá vedenia zoznamu, ich zmeny a údaje o zmenách 

v zozname 10 rokov. 

31.   
PZS oznamuje každoročne do 30. novembra UZP počet zdravotných výkonov, ktoré je 

schopný poskytnúť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka v rámci plánovanej ZS podľa 

vybraných chorôb uvedených vo vyhláške. 

32.  
UZP na základe oznámenia PZS dohodne každoročne do 31.decembra s PZS počet výkonov, 

ktoré PZS poskytne poistencom UZP v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe 

Navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu 
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33.     
PZS je povinný dodržiavať poradie poistencov v zozname pri poskytovaní plánovanej ZS 

oznámené UZP, okrem prípadov hodných osobitného zreteľa
4
.  

34.    
Každý prípad hodný osobitného zreteľa je PZS povinný písomne oznámiť a odôvodniť UZP a 

to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa nedodržania poradia 

poistencov v zozname oznámenom UZP.   

35.   
UZP vyznačí oznámený dôvod hodný osobitného zreteľa v príslušnom zozname poistencov, 

aby ho mohla použiť v prípade poskytovania informácie na žiadosť poistenca o jeho zaradení 

v zozname a najmä o informovaní o jeho poradí v zozname. 

36.    
UZP informuje poistenca na jeho žiadosť o jeho poradí v zozname, o počte poistencov v 

zozname, o predpokladanom dátume poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti u 

poskytovateľa a o počte zdravotných výkonov, ktoré sa poskytnú poistencom zaradeným 

v zozname. 

 

II. 

Pravidlá vyraďovania zo zoznamu 

UZP vyradí poistenca zo zoznamu:  

1.  

ak PZS písomne oznámi dátum poskytnutia plánovanej ZS, dátum vyradenia zo zoznamu je 

dátum poskytnutia plánovanej ZS poistencovi, 

2.  

ak UZP pri výkone kontrolnej činnosti zistila, že údaje v zdravotnej dokumentácii sú 

v rozpore s údajmi v návrhu; okrem prípadov, ak UZP alebo PZS urobili administratívnu 

chybu, dátum vyradenia zo zoznamu je dátum zistenia rozporov, 

3.  

ak poistenec z vlastného rozhodnutia písomne požiadal o vyradenie zo zoznamu, dátum 

vyradenia zo zoznamu je dátum doručenia oznámenia poistenca, 

      4. 

ak PZS usúdi, že plánovaná zdravotná starostlivosť už nie je potrebná, oznámi túto 

skutočnosť UZP, dátum vyradenia zo zoznamu je deň rozhodnutia (posúdenia) PZS, ktoré 

PZS oznamuje v najbližšej dávke, 

5. 

ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, dátum vyradenia zo zoznamu je dátum 

úmrtia poistenca, 

6. 

ak došlo k takej zmene zdravotného stavu poistenca, ktorá si vyžaduje poskytnutie 

neodkladnej ZS, dátum vyradenia zo zoznamu jen dátum poskytnutia neodkladnej ZS 

poistencovi, 

7. 

ak poistenec zmenil zdravotnú poisťovňu, dátum vyradenia zo zoznamu je dátum skončenia 

poistného vzťahu poistenca v UZP, 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 
za prípady hodné osobitného zreteľa sa podľa názoru UZP považujú najmä také zdravotné, osobné, rodinné 

a pracovné dôvody na strane poistenca, ktoré môžu vážne ohroziť ďalšie zdravotné, sociálne alebo pracovné 

podmienky poistenca.  
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8. 

ak poistenec nedodržal termín nástupu na poskytnutie plánovanej ZS a neuviedol dostatočné 

dôvody alebo ak ním uvedené dôvody nemali charakter hodný osobitného zreteľa, po 

posúdení UZP, dátum vyradenia zo zoznamu je deň, keď UZP posúdením tieto skutočnosti 

zistila, 

9. 

ak zdravotný výkon podľa súpisu vybraných chorôb uvedených vo vyhláške nie je 

indikovaný, dátum vyradenia zo zoznamu je deň, keď UZP túto skutočnosť zistila. 

     10. 

V prípadoch vyradenia poistenca zo zoznamu z iného ako prvého miesta v zozname, 

zdravotná poisťovňa poradie ďalších poistencov upraví tak, že poradie poistencov ostane 

zachované, len sa poistenci o príslušný počet miest posunú dopredu. 

 

 

 

 

 

Kritériá nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2010 
 

 

 

V Bratislave dňa: 29. decembra 2009 

  

 

Aktualizácia : 1. január 2014         

 

 

       
                                                                         Ing. Elena Májeková, v. r. 

riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti,                    

                  revíznych činností a programov zdravia 

                                    Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
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Príloha 

k vyhláške č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášok č. 151/2011 Z.z.  a č. 396/2013 Z.z. 

Súpis vybraných chorôb 

  Vybrané choroby  Kód podľa zoznamu chorôb  Kód plánovaného výkonu  

1. 

Choroby oka a 

jeho adnexov 

vyžadujúce 

implantáciu 

zdravotníckej 

pomôcky  

H25.0, H25.1, H25.2, H25.8, 

H25.9, H26.0, H26.1, H26.2, 

H26.3, H26.4, H26.8, H26.9,  

H28.0, H28.1, H28.2, H28.8  

WL0101 - operácia 

katarakty s implantáciou 

vnútroočnej šošovky  

2. 
Choroby 

obehovej sústavy  

I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9,  

I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9,  

I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9,  

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9,  

I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9  

I20.0, I20.1, I20.8, I20.9,  

I25.0, I25.11, I25.12, I25.13, 

I25.14, I25.15, I25.16, I25.19, 

I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, 

I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, , 

br>I34.0, I34.1, I34.2, I34.80, 

I34.88, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8,  

I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, 

I42.5, I42.6, I42.7, I42.80, I42.88,  

I43.0, I43.1, I43.2, I43.8,  

I47.0, I47.1, I47.2,  

I48.00, I48.01, I48.10, I48.11,  

WL0201 - operácia 

defektu srdcovej 

priehradky alebo 

Fallotovej tetralógie 

 

WL0202 - operácia 

vrodenej stenózy alebo 

insuficiencie aortálneho 

alebo mitrálneho ústia 

 

WL0203 - operácia 

vrodenej stenózy alebo 

atrézie aorty alebo v. 

pulmonalis 

 

WL0204 - operácia 

získanej stenózy alebo 

insuficiencie aortálnej 

alebo mitrálnej chlopne 

 

WL0205 - operácia 

aneuryzmy aorty  

    

I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, 

I49.5, I49.8,  

I50.00, I50.01, I50.11, I50.12, 

I50.13, I50.14,  

I51.0, I51.1, I51.2, I51.4,  

I71.2. I71.4, I71.6, I71.9,  

Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, 

Q21.4, Q21.80, Q21.88, Q21.9,  

Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, 

Q23.4, Q23.8, Q23.9,  

Q25.0, Q25.3, Q25.4, Q25.6, 

Q25.7, Q25.8, Q25.9 

WL0206 - operácia na 

koronárnych artériách 

 

WL0207 - PTCA 

koronárnych artérií 

 

WL0209 - rekonštrukčný 

výkon na periférnych 

artériáchWL0210 - 

implantácia ICD 

3. 

Choroby svalovej 

a kostrovej 

sústavy a 

spojivového 

tkaniva 

vyžadujúce 

implantáciu 

zdravotníckej 

pomôcky  

M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, 

M16.4, M16.5, M16.6, M16.7, 

M16.8, M16.9, M17.0, M17.1, 

M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, 

M17.9,  

M40.00, M40.01, M40.02, M40.03, 

M40.04, M40.05, M40.06, M40.07, 

M40.08, M40.09, M40.10, M40.11, 

M40.12 , M40.13, M40.14, 

M40.15, M40.16, M40.17, M40.18, 

M40.19, M40.20, M40.21, M40.22, 

M40.23, M40.24, M40.25, M40.26, 

M40.27, M40.28, M40.29, M40.30, 

M40.31, M40.32, M40.33, M40.34, 

M40.35, M40.36, M40.37, M40.38, 

WL0301 - implantácia 

TEP bedrového kĺbu  

 

WL0302 - implantácia 

TEP kolenného kĺbu  

 

WL0303 - operácia 

artrózy vrátane 

implantácie endoprotézy 

iných kĺbov  

 

WL0304 - operácie 

instabilít a deformít na 

chrbtici vrátane použitia 

externých a interných 
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M40.39, M40.40, M40.41, M40.42, 

M40.43, M40.44, M40.45, M40.46, 

M40.47, M40.48, M40.49, M40.50, 

M40.51, M40.52, M40.53, M40.54, 

M40.55, M40.56, M40.57, M40.58 

, M40.59,  

M41.00, M41.01, M41.02, M41.03, 

M41.04, M41.05, M41.06, M41.07, 

M41.08, M41.09, M41.10, M41.11, 

M41.12, M41.13, M41.14, M41.15, 

M41.16, M41.17, M41.18, M41.19, 

M41.20, M41.21, M41.22, M41.23, 

M41.24, M41.25, M41.26, M41.27, 

M41.28, M41.29, M41.30, M41.31, 

M41.32, M41.33, M41.34, M41.35, 

M41.36, M41.37, M41.38, M41.39, 

M41.40, M41.41, M41.42, M41.43, 

M41.44, M41.45, M41.46, M41.47, 

M41.48, M41.49, M41.50, M41.51, 

M41.52, M41.53, M41.54, M41.55, 

M41.56, M41.57, M41.58, M41.59, 

M41.80, M41.81, M41.82, M41.83, 

M41.84, M41.85, M41.86, M41.87, 

M41.88, M41.89, M41.90, M41.91, 

M41.92, M41.93, M41.94, M41.95, 

M41.96, M41.97, M41.98, M41.99,  

M42.00, M42.01, M42.02, M42.03, 

M42.04, M42.05, M42.06, M42.07, 

M42.08, M42.09, M42.10, M42.11, 

M42.12, M42.13, M42.14, M42.15, 

M42.16, M42.17, M42.18, M42.19, 

M42.90, M42.91, M42.92, M42.93, 

M42.94, M42.95, M42.96, M42.97, 

M42.98, M42.99,  

M43.00, M43.01, M43.02, M43.03, 

M43.04, M43.05, M43.06, M43.07, 

M43.08, M43.09, M43.10, M43.11, 

M43.12, M43.13, M43.14, M43.15, 

M43.16, M43.17, M43.18, M43.19, 

M43.20, M43.21, M43.22, M43.23, 

M43.24, M43.25, M43.26, M43.27, 

M43.28, M43.29, M43.3, M43.4, 

M43.50, M43.52, M43.53, M43.54, 

M43.55, M43.56, M43.57, M43.58, 

M43.59, M43.6, M43.81, M43.82, 

M43.83, M43.84, M43.85, M43.86, 

M43.87, M43.88, M43.89  

fixátorov chrbtice 

 

WL0305 - operácie 

instabilít a deformít na 

chrbtici vrátane použitia 

spondyloplastických 

metód  

 
 

 


