
 

Usmernenie k žiadosti o kompenzáciu výpadku príjmov spôsobného 

pandémiou COVID-19 

(2. aktualizácia) 

Účelom tohto usmernenia je: 

• vzhľadom na pokračujúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu aj po 01.02.2021 vykryť 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej aj ako „PZS“ alebo „poskytovateľ“) výpadok príjmu 

spôsobený obmedzeniami zapríčinenými výskytom ochorenia COVID-19,  

• pritom zachovať to, aby poskytovatelia v najväčšej možnej miere boli k dispozícii poistencom-

pacientom pre účely poskytovania ZS (dištančnou aj nedištančnou formou) a pri čo najväčšom 

rešpektovaní proti-epidemiologických opatrení a iných opatrení nariadených orgánmi verejnej moci 

v súvislosti s pandémiou COVID-19, 

• a zároveň prihliadať na udržateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti a disponibilné zdroje 

verejného zdravotného poistenia. 

 

Usmernenie sa vzťahuje na: 

• PZS prevádzkujúcich ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa § 7 

ods. 3 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s prílohou č. 1a k tomuto zákonu a to 

v rozsahu poskytovania a uhrádzania zdravotnej starostlivosti v rámci týchto ambulancií; 

usmernenie sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý súčasne prevádzkuje zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti  podľa § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. 

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej aj ako „Union ZP“) prizná kompenzáciu výpadku príjmov 

spôsobného pandémiou COVID-19 v rozsahu, spôsobom a za podmienok určených nasledovne: 

• Poskytovateľovi preukázateľne z titulu epidemiologických dôvodov v súvislosti s pandémiou  

COVID-19 za obdobie mesiaca február 2021 poklesli príjmy od Union ZP pod 75% priemerného 

mesačného príjmu v roku 2019 od Union ZP; takýto pokles príjmov musí dosahovať aspoň 20 eur.  

• Poskytovateľ žiadosťou doručenou najneskôr do 31.3.2021 na e-mailovú adresu 

poskytovatel@union.sk  alebo na adresu sídla Union ZP požiada o doplatenie rozdielu medzi 

príjmom za obdobie mesiaca február 2021 na strane jednej a priemernou mesačnou úhradou za rok 

2019 na strane druhej (ďalej len „kompenzácia“).  

• Union ZP prípadný pokles prímov vyčísli a poskytovateľovi oznámi, či jeho žiadosti o kompenzáciu 

vyhovela.   

• Poskytovateľ pri fakturovaní priznanej kompenzácie postupuje podľa pokynov, ktoré mu oznámila 

Union ZP.  

• V prípade, že sa po vyplatení kompenzácie zistí, že poskytovateľ nespĺňal podmienky pre priznanie 

kompenzácie podľa tohto usmernenia, Union ZP môže od poskytovateľa požadovať vrátenie 

kompenzácie alebo jej časti.  

 

V Bratislave, dňa 26.02.2021 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
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