
 
Smernica Prešovského samosprávneho kraja  

o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. 
 
 

V zmysle § 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 smernice 

 
Táto smernica 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    €,  
špecializovanú ambulantnú starostlivosť:   od 1 €   do 3    €,   
 
 
 

                                                 
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 



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 so 

Smernicou PSK o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti 
a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti poskytovateľa uvedené v čl. V. tejto Smernice 
PSK, 

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

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

 
2. Za úplnú  žiadosť sa na tento účel považuje žiadosť doručená spolu s prílohami podľa 

bodu 1. tohto článku a) – c). V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 1. tohto 
článku samosprávny kraj žiadosť bez zbytočného odkladu zamietne. 

 
Č. V. 

Povinnosti žiadateľa 
 

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom súhlasu na úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej 
starostlivosti je povinný: 
 
1. poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť, 
 
2. umiestniť na viditeľnom mieste výšku úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej 

starostlivosti a ordinačné hodiny podľa čl. III. bod 1., schválené samosprávnym krajom 
a schválenú výšku úhrady 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 schválenia, ktorým Prešovský samosprávny kraj súčasne zruší 
pôvodné. 

 
Čl. VI. 

Dozor a sankcie 
 
V prípade preukázania nedodržiavania schválenej výšky úhrady za prednostné ošetrenie 
v rámci na to vyčlenených ordinačných hodín, samosprávny kraj pristúpi k prehodnoteniu už  
schválenej výšky úhrady, alebo až k odňatiu práva  prednostného ošetrenia v rámci 
ordinačných hodín a v prípade preukázania nedodržiavania schválených ordinačných hodín, 
samosprávny kraj pristúpi k udeleniu sankcie v zmysle § 82 zák. 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.  
 

Čl. VII. 
Účinnosť 

 
Táto  Smernica Prešovského samosprávneho kraja  o výške úhrady za prednostné poskytnutie 
ambulantnej starostlivosti nadobúda účinnosť 15.2.2013.  
 
 
 
Prešov 15.2.2013 
 
 
 
 
                  MUDr. Peter Chudík 
                 predseda 
         Prešovského samosprávneho kraja 


