
 

 

 

Kritériá Union zdravotnej poisťovne, a.s. 
na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od   
                                                       01.11.2020 
 

 

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len Union ZP) stanovuje a zverejňuje kritériá na 

uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s S 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: 

 

 

A. Kritériá pre všetky skupiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s výnimkou 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedených v časti B týchto kritérií: 

 

1. v oblasti personálneho zabezpečenia poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, 

ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej 

zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného 

minimálneho personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa príslušného 

všeobecne záväzného právneho predpisu  

 

        váha 30 % 

 

2. v oblasti materiálno-technického vybavenia poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia 

zdravotníckeho zariadenia podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu a 

len zdravotníckymi pomôckami, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené zákonom 

č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 

neskorších predpisov 

         

                                     váha 30 % 

 

3. geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistencov najmenej v rozsahu 

verejnej minimálnej siete poskytovateľov podľa nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z.z. o 

verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov 

 

váha 20 % 

 

4. indikátory kvality podľa nariadenia vlády SR č. 752/2004 Z.z., ktorým sa vydávajú 

indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov  

 

      váha 20 % 

 
 
 
 
 
Pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti musí splniť kritériá minimálne na 80 %. 
 



 

 

 

 

B. Kritériá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zariadeniach spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek v jednotlivých medicínskych odboroch 

laboratórnej medicíny: 

 

1. v oblasti personálneho zabezpečenia poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, 

ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej 

zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného 

minimálneho personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR 

č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a 

materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení 

neskorších predpisov 

 

      váha 35 % 

 

2. v oblasti materiálno-technického vybavenia poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia 

zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL o minimálnych 

požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 

jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a len 

zdravotníckymi pomôckami, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené zákonom č. 

264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 

neskorších predpisov 

            

      váha 35 % 

 

3. zavedenie interného a externého systému kontroly kvality a zabezpečenie prepravy 

biologického materiálu poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zariadeniach 

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v jednotlivých medicínskych odboroch 

laboratórnej medicíny 

     

   váha 30 % 

 

Pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti musí splniť kritériá minimálne na 70 %. 

 

 

 

 

Mgr. Michal Špaňár, MBA     Ing. Elena Májeková 

predseda predstavenstva     člen predstavenstva 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.    Union zdravotná poisťovňa, a.s.

  

 

 

         Bratislava, 30.10.2020 


