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CENNÍK POPLATKOV  
 ZA SLUŽBY PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

V RÁMCI ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY 
 

Platnosť od 01.11.2017 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská č.8, 040 11 Košice, IČO: 
36 601 284, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.1360/V (ďalej len 
VÚSCH, a.s.), v súlade s ustanovením § 38 ods.3 písm. c) a § 38a ods.6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.577/2004 Z.z.), 
stanovuje  tieto poplatky za služby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej 
pohotovostnej služby: 
 

Položka M. j. Cena v EUR* 

Poplatok za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ústavnej 
pohotovostnej služby 

1 
vyšetrenie 

10,00 

Poplatok za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ústavnej 
pohotovostnej služby,  
- ak poistenec navštívi VÚSCH, a.s. v čase medzi 16,00 hod. a 22,00 

hod. v pracovných dňoch a/alebo  
- v čase medzi 7,00 hod. a 22,00 hod. v dňoch pracovného pokoja  
v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná 
pohotovostná služba  

1 
vyšetrenie 

2,00 

Poplatok za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ústavnej 
pohotovostnej služby, ak bol poistenec do VÚSCH, a.s. odoslaný 
bezprostredne po  poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby  

1 
vyšetrenie 

2,00 

 

* Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH 

 
Podľa § 38 odseku 3 písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z., je od úhrady vyššie uvedených poplatkov oslobodený 
poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci: 
 

1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol 
preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené 
lekárom,  

2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol 

preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené 
lekárom,  

3. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,  

4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom 

a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe 
rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
V Košiciach, 31.10.2017 

 

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA             Ing. Marián Albert, MBA 
                predseda predstavenstva                 podpredseda predstavenstva  
     Východoslovenský ústav srdcových                                  Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.                                a cievnych chorôb, a.s. 


