
Metodické usmernenie pre riešenie kapitačných konfliktov 

 

1. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. uhrádza platby za kapitovaného poistenca na 

základe prírastkov a úbytkov zaslaných v rámci zúčtovacej dávky. Tieto úbytky 

a prírastky nahrádzajú informáciu o potvrdení dohody o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti medzi poskytovateľom a kapitovaným poistencom (ďalej len ako 

„dohoda“), ktorá sa uzatvára u poskytovateľa, prípadne vypovedaním dohody 

s predchádzajúcim poskytovateľom.  

2. Pokiaľ kapitovaný poistenec uzatvoril dohodu aj s iným poskytovateľom v 

rovnakom špecializačnom odbore, Dôvera neuhrádza kapitáciu ani jednému 

z týchto poskytovateľov.  

3. Dôvera uhradí kapitáciu poskytovateľovi len v prípade nahlásenia úbytku 

predchádzajúcim poskytovateľom, čiže po potvrdení zániku pôvodnej dohody, 

a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

došlo k odstúpeniu od dohody.   

4. V prípade, že nedošlo k zaslaniu úbytku podľa bodu 3, Dôvera informuje 

prostredníctvom emailovej notifikácie alebo cez schránku správ všetkých 

zúčastnených poskytovateľov o tejto skutočnosti. Zároveň v lehote jeden 

mesiac od doručenia notifikácie dáva ktorémukoľvek z poskytovateľov, 

s ktorými bola uzatvorená platná dohoda, možnosť nahlásiť ukončenie dohody 

prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (služby 

DôveraLekárom), v prospech iného poskytovateľa, čím nahrádza povinnosť 

zaslania zúčtovacej dávky. 

5. Ak poskytovateľ, s ktorým bola uzatvorená platná dohoda, ukončí túto dohodu 

podľa bodu 4, Dôvera uhradí inému poskytovateľovi kapitáciu, a to od prvého 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ku ktorému bola dohoda 

ukončená. 

6. V prípade, že poskytovateľ neukončil dohodu podľa bodu 4, Dôvera si vyžiada 

od všetkých zúčastnených poskytovateľov platné dohody. Akceptuje len tie 

dohody, ktoré jej boli doručené v lehote dvoch mesiacov od dátumu notifikácie.  

7. Na základe platných dohôd po uplynutí lehoty podľa bodu 6, Dôvera vyhodnotí, 

ktorému poskytovateľovi prizná kapitáciu na základe nasledujúcich kritérií: 

a. V prípade, že bude zaslaná dokumentácia od viacerých poskytovateľov, 

tak Dôvera prizná kapitáciu tomu poskytovateľovi, ktorý má najnovšiu 

platnú dohodu.  

b. V prípade, že dohodu nedoručí ani jeden poskytovateľ, Dôvera prizná 

kapitáciu tomu poskytovateľovi, ktorý v zúčtovacej dávke poslal najnovší 

prírastok.  

c. Ak bude do Dôvery doručená dohoda len od jediného poskytovateľa, tak 

zdravotná poisťovňa prizná kapitáciu práve tomuto poskytovateľovi. 

8. Ak Dôvera nevie jednoznačne určiť na základe bodu 7, ktorému 

z poskytovateľov má priznať kapitáciu, tak ju prizná tomu poskytovateľovi, ktorý  

zaslal najnovší prírastok a zároveň preukázateľne ošetruje pacienta.  



9. Poskytovateľ má právo kedykoľvek ukončiť dohodu prostredníctvom zaslania  

úbytku v zúčtovacej dávke. 

10. Na spätnú úhradu kapitačnej platby za kapitovaného poistenca, ktorého 

poskytovateľ opomenul vykázať, má nárok iba v tom prípade, že Dôvera v 

období, za ktoré si tohto poistenca spätne vykazuje, neuhradila kapitačnú platbu 

inému poskytovateľovi. 

 

 

 


