
Porovnanie kapitácii € 
Kapitácia Dôvera/VšZP/UNION 

Dôvera 
hodnota v € 

od 01.07. 
bez DK 

Dôvera 
s DK  
0,42 €  

od 
 01.07. 

Dôvera 
CHCH 
+1,33€ 
od 1.7. 

VšZP 
teraz  
bez 
DK 

VšZP 
teraz 

s MAX 
DK 
+61 

VšZP 
+77€ DK 

návrh 
MAX 

(+ 0,16) 
CHCH 

dtto 

UNION 

teraz 

UNION 

MAX 
od 1.10. 

UNION 
CHCH 
+1,33€ 

od 1.10. 

 

do dovàöenia 19. roku ûivota 
do 19. roku ûivota vrátane 

3,22 3,64 4,97 2,58 3,19 3,35    

od 19 rokov veku do dovàöenia 27 
od 20- 28  vrátane 

2,13 2,55 3,88 2,03 2,64 2,80    

od 27 rokov veku do dovàöenia 45  
od 29- 39  vrátane 

2,24 2,66 3,99 2,03 2,64 2,80    

od 45 rokov veku do dovàöenia 51  
od 40- 44  vrátane 

od 18 do 50 vrátane 
2,26 2,68 4,01 2,07 2,68 2,84 2,22 2,67 4,00 

od 51 roku veku do dovàöenia 53  
od 45- 49  vrátane 

2,40 2,82 4,15 2,12 2,73 2,89    

od 53 roku veku do dovàöenia 57  
od 50-54  vrátane 

2,60 3,02 4,35 2,19 2,90 3,06    

od 57 roku veku do dovàöenia 61  
od 55-59  vrátane 

od 51 do 60 vrátane 
2,84 3,26 4,59 2,30 2,91 3,07 2,43 3,00 4,33 

od 61 roku veku do dovàöenia 64  
od 60- 64  vrátane 

3,14 3,56 4,89 2,43 3,04 3,20    

od 64 roku veku do dovàöenia 68  
od 65- 69  vrátane 

3,33 3,75 5,08 2,54 3,15 3,31    

od 68 roku veku do dovàöenia 72  
od 70- 74  vrátane 

3,59 4,01 5,34 2,66 3,27 3,43    

od 72 roku veku do dovàöenia 87  
od 75- 79  vrátane 
od 80- 84  vrátane 

od 61 do 80 vrátane 

4,03 4,45 5,78 2,77 
3,11 

3,38 
3,72 

3,54 
3,88 

2,87 4,04 5,37 

od 87 roku veku 
od 85 rokov a viac 

od 81 a viac 
4,00 4,42 5,75 3,18 3,79 3,95 3,08 4,39 5,72 



Porovnanie kapitácii € 
CHCH  -starostlivosť o chronicky chorých: 
Dôvera (výkon 10- hypertonici, DM2, lipidy) a UNION u chronicky chorých(hypertonici lipidy, 
od 2019 obezita) + 16€ročne paušálne, t.j. ku kapitácii 1,33€ mesačne bez väzby na OU.  
VšZP + 12 € ročne (výkony H0003,4)+ výkon 10 (3 €) nie ako paušálnu platbu ale ako výkony 
nad rámec kapitácie vo väzbe na dodržiavanie OU.   
 
Paušálnu platbu a kapitáciu dostane každý v 100%, bodované výkony reálne podľa 
údajov z VšZP dostávame iba vo výške maximálne 10% z nimi uvádzaných v ponuke.  
 
Zhrnutie návrhu VšZP od 01.10.2018 pre segment VLD: 
 
Žiadne navýšenie základnej kapitácie, nulové navýšenie paušálnych platieb o chronicky 
chorých.  

• Bonifikácia IDK za splnenie podmienok stanovených ordinačných hodín sa zvyšuje na 
hodnotu 0,26 €. 

• Výsledná IDK sa v pásme 3 zvyšuje na 0,70 € a v pásme 4 na 0,77 €. 
• Obdobie nezohľadňovania plnenia Ukazovateľa kooperatívnosti liečby (UKoL) sa predlžuje do 

31.12.2018. 
• Podmienka pre bonifikovanie IDK za stanovené ordinačné hodiny – stanovenie ordinačných 

hodín aspoň jeden deň v týždni do 17:00 hod. sa mení na podmienku stanovenia ordinačných 
hodín aspoň jeden deň v týždni do 16:00 hod.  

• Zavedenie výkonu č. 10 – (v počte bodov 180) - Rozbor a plánovanie cielených 
terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení. Cena bodu 0,016597 €.  

• Zavedenie výkonu č. 60 – (v počte bodov 350) - Komplexné vyšetrenie poistenca 
pri  prevzatí  dospelej osoby do  zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s 
vystavením zdravotného záznamu.  Cena bodu 0,016597 €.  

• Zavedenie výkonu č. 5702 – (v počte bodov 550) - Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, 
štandardné 12-zvodové zosnímanie.  Cena bodu 0,007303 €.  

• Zavedenie výkonu č. 5715 - (počet bodov 750) - 24-hodinové  monitorovanie  tlaku  krvi - 
naloženie a zosnímanie a výkonu č. 5716 – (počet bodov 240) - počítačové vyhodnotenie 
dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Cena bodu 0,016597 €.  

• Zmena charakteristiky výkonu č. H0003. Cena za výkon 12,00 €.  
• Zmena charakteristiky výkonu č. H0004. Cena za výkon 12,00 €.  
• Zmena charakteristiky výkonu č. H0005. Cena za výkon 6,00 €.  

Zmena charakteristiky výkonu č. H0006. Cena za výkon 5,00 €. 


