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Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja 
č. 16/2009 

o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade  s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 577/2004 
Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Prešovského 
samosprávneho kraja toto Všeobecne záväzné nariadenie o výške úhrady za prednostné 
poskytnutie ambulantnej starostlivosti.   
 

Preambula: 
 

V súlade s § 44 ods. 2, 3 zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie 
ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú 
presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín.  
 
Výšku  úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia.  
 
Prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú  podľa osobitného predpisu (§ 6 ods. 2 zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
 

Čl. I. 
Predmet VZN 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje: 

1. výšku úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti, 
2. podmienky podmieňujúce schválenie výšky úhrady. 

 
Čl. II. 

Výška úhrady 
 

Výška úhrady sa stanovuje individuálne na základe žiadosti držiteľa povolenia na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia.  

 
 
 
 



Základná sadzba pre určenie výšky úhrady :    7 €1, 
 
k tejto sume sa pripočíta príplatok v rozpätí: minimálna výška maximálna výška
  
za miesto prevádzkovania v okresnom meste:   od 1 € 2        do  3    €3,   
za miesto prevádzkovania mimo okresného mesta:  od 1 €          do  1,5 €4, 
za všeobecnú ambulantnú starostlivosť:   od 1 €          do  3    €, 
za špecializovanú ambulantnú starostlivosť:   od 1 €          do  5    €5. 
 

Čl. III. 
Ordinačné hodiny 

 
1. Ordinačné hodiny v rámci ktorých môže žiadateľ požadovať úhradu za prednostné 

poskytnutie ambulantnej starostlivosti budú schválené Prešovským samosprávnym krajom 
na základe žiadosti o schválenie výšky úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej 
starostlivosti.  

 
2. V čase od 7.00 h do 14.00 h Prešovský samosprávny kraj stanoví výšku úhrady vo výške 

základnej sadzby a v čase po 14.00 h pripočíta k základnej sadzbe príplatok podľa čl. II. 
vo výške určenej z rozpätia  minimálnej až maximálnej výšky príplatku..   

 
Čl. IV.  

Podmienky podmieňujúce schválenie výšky úhrady 
 

1. Prešovský samosprávny kraj schváli fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len 
„žiadateľ“) výšku úhrady v lehote do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak žiadateľ   

 

a) je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 11 
ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 
o poskytovateľoch); fotokópiu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia doloží k žiadosti, 

 
b) ku žiadosti o schválenie výšky úhrady doloží čestné vyhlásenie, že sa oboznámil 

s VZN PSK č. 16/2009 o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej 
starostlivosti a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti poskytovateľa uvedené v čl. V. tohto 
VZN, 

 
c) ku žiadosti doloží fotokópiu pôvodných ordinačných hodín, schválených Prešovským 

samosprávnym krajom a odôvodnený návrh ordinačných hodín na prednostné 
poskytnutie ambulantnej starostlivosti, 

 
d) ku žiadosti doloží doklad o zaplatení  poplatku podľa čl. V. tohto VZN. 

 

                                                 
1 7 €     po prepočítaní konverzným kurzom 30,1260 Sk je 210,88 Sk 
2 1€      po prepočítaní konverzným kurzom 30,1260 Sk je   30,13 Sk 
3 3 €     po prepočítaní konverzným kurzom 30,1260 Sk je   90,38 Sk 
4 1,5 €  po prepočítaní konverzným kurzom 30,1260 Sk je   45,19 Sk 
5 5 €     po prepočítaní konverzným kurzom 30,1260 Sk je 150,63 Sk 



2. Za úplnú  žiadosť sa na tento účel považuje žiadosť doručená spolu s prílohami podľa 
bodu 1. tohto článku a) – d). V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 1. tohto 
článku samosprávny kraj žiadosť bez zbytočného odkladu zamietne. 

 
Č. V. 

Poplatok za  vybavenie žiadosti o schválenie výšky úhrady 
 

1. Vybavenie žiadosti o schválenie výšky úhrady sa spoplatňuje sumou 20 €6. 
2. Poplatok je príjmom Prešovského samosprávneho kraja a je splatný najneskôr pri podaní 

žiadosti.  
3. Žiadateľ je povinný uhradiť poplatok na účet Prešovského samosprávneho kraja, č.ú. 

8826506100/5600, vedeného v Dexia banka Slovensko a.s. alebo v hotovosti do pokladne 
Úradu PSK. 

 
Čl. VI. 

Povinnosti žiadateľa 
 

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej 
starostlivosti je povinný: 
 
1. poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť, 
 
2. umiestniť na viditeľnom mieste rozhodnutie, ktorým sa určuje výška úhrady za prednostné 

poskytnutie ambulantnej starostlivosti a ordinačné hodiny podľa čl. III. bod 1. schválené 
samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať, 

 
3. vydať osobe doklad o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti, 
 
4. zmenu výšky úhrady, zmenu ordinačných hodín, ako aj zmeny vyplývajúce z § 16 a § 17 

zákona o poskytovateľoch oznámiť Prešovskému samosprávnemu kraju. Uvedené zmeny 
vyžadujú vydanie nového rozhodnutia, ktorým Prešovský samosprávny kraj súčasne zruší 
pôvodné rozhodnutie. 

 
Čl. VII. 

Zrušovacie ustanovenia 
 

 
Zrušuje sa: 
Smernica PSK pri vydávaní súhlasu na úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej 
starostlivosti schválená na 30. zasadnutí Z PSK 4.10.2005 a účinná od 5.10.2005. 
 

Čl. VIII. 
Prechodné ustanovenia 

 
1. Rozhodnutie na úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti vydané 

podľa doterajšej Smernice PSK schválenej na 30. zasadnutí Z PSK dňa 4.10.2005 stráca 
platnosť 31.10.2009. 

                                                 
6 20  €     po prepočítaní konverzným kurzom 30,1260 Sk je 602,52  Sk 
 



2. Poskytovateľ, ktorý je v čase vydania VZN držiteľom platného rozhodnutia, ktorým sa 
stanovuje výška úhrady podľa doterajšej platnej úpravy a ktorý má záujem naďalej 
požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v časovej 
nadväznosti je povinný požiadať o schválenie výšky úhrady v zmysle prijatého VZN 
v termíne do 30.9.2009. 

 
Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o výške úhrady za 
prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja č.  499/2009 zo 7.4.2009 a nadobúda účinnosť 1.5.2009.  
 
 
Prešov  7.4.2009  
 
 
 
 
         MUDr. Peter Chudík 
                  predseda 
        Prešovského samosprávneho kraja 
 
 


