
 

 

 

Podmienky pre odmenu za prevenciu v roku 2020 
 
Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 5308 Bratislava, IČO: 36 284 
831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,oddiel: Sa, vložka č. 3832/B, 
právna forma: akciová spoločnosť (ďalej len „zdravotná poisťovňa“)  za účelom pozitívnej 
motivácie poistencov k účasti na preventívnych prehliadkach pošle každému poistencovi 
zdravotnej poisťovne staršiemu ako 45 rokov a  spĺňajúcemu nasledovné podmienky odmenu 
za absolvovanie preventívnych prehliadok a všetkých vyšetrení, ktoré sa podľa zákona 
v rámci nich vykonávajú u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbobí od 
1.1.2017 do 31.12.2019. 
 
Podmienky nároku na odmenu 
 
1. hodnotené obdobie je 01.01.2017 – 31.12.2019 
2. v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti je poistenec starší ako 45 rokov 
3. platný poistenecký vzťah (nie poistenci EU) v Union ZP po dobu minimálne 3 roky 
nepretržite  
4. poistenec absolvuje v hodnotenom období nasledovné preventívne prehliadky u zmluvných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:  
u všeobecného lekára – ženy aj muži každé dva roky 
u gynekológa – ženy každý rok 
u urológa – muži každé tri roky  
5.  v informačnom systéme zdravotnej poisťovne musia byť u poistenca vykázané všetky 
výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú v zmysle prílohy č. 2 zákona 577/2004 Z.z. obsahom 
preventívnych prehliadok 
6. poistenec nie je  v  období hodnotenia nároku na odmenu dlžníkom podľa § 9 ods. 2 zákona 
č. 580/2004 Z.z. v platnom znení, ktorý má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 
 
Postup pri hodnotení nároku na odmenu 
 
1. u poistencov vo veku od 45 rokov sa pre účel priznania odmeny hodnotia výkony, 
vykázané v IS zdravotnej poisťovne za obdobie uplynulých 3 rokov 
2. zdravotná poisťovňa vyhodnotí splnenie podmienok pre odmenu každoročne do 30.4. 
3.  poistenec musí mať vykázané kódy výkonov  preventívnych prehliadok 160, 157, 158 
alebo 159c v intervaloch podľa zákona 
4.  SVLZ výkony, indikované  v rámci preventívnych prehliadok musia byť  vykázané SVLZ 
pracoviskom v časovom rozsahu  30 dní pred alebo  30 dní po vykázaní výkonov 160, 157, 
158 alebo 159c  
  
Výkony, ktoré musia byť vykázané v rámci preventívnej starostlivosti  o dorast 
a dospelých:  
 

160 (Základná preventívna  prehliadka. Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v  rámci 
základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci  prevencie kardiovaskulárnych 
chorôb). Periodicita  1x za dva roky. 

Jeden z výkonov 159a, 159z, 159x (Test na okultné krvácanie v stolici) alebo 4303(Okultné 
krvácanie v stolici (OBTI), 44681(FOBT kvantitatívny test 3.gen.), 3557 (Vyšetrenie krvi v 
stolici pomocou Gvajakolového testu, za každú pacientsku vzorku ). Periodicita 1x za 2 roky 
3671 (Glukóza) 
 



 

 
 
 
Jeden z výkonov 3653 alebo 3692 (Alanínaminotransferáza ALT) 
5702 (Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie)  
Jeden z výkonov 3782 (Automatizované počítanie osemparametrového krvného obrazu) 
alebo 3783 (Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb,  Er,  Htk,  indexov  
Er,  Le a trojparametrového diferenciálneho obrazu Le, trombocytov a indexov Tr) alebo 3784 
(Automatizované počítanie komplexného krvného obrazu: Hb,  Er,  Htk,  indexov  Er,  Le  a 
päťparametrového  diferenciálneho  obrazu   Le,  patologických  buniek  vrátane histogramov)  

 
Výkony, ktoré musia byť vykázané v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky: 
 
157 (Vyšetrenie na včasnú  diagnostiku  rakoviny u ženy vrátane rád, ak vyšetrenie trvá 
dlhšie ako 20 minút (anamnéza, inšpekcia a palpácia  prsníkov, inšpekcia genitálií, 
vyšetrenie per   rectum, nastavenie spekula, gynekologické vyšetrenie vrátane odberu výteru 
na cytologické vyšetrenie) Periodicita 1x za rok. 
5303 (Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna) alebo 5305 (Ultrazvukové vyšetrenie 
intravaginálnou  sondou)  
Jeden z výkonov 9980 (cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice realizované  
konvenčnou metódou) alebo  9952 (cytológia metódou LBC). Periodicita podľa zákona do 
veku 64 rokov 
Jeden z výkonov 5092(RTG mamografia) alebo 5092p(skríningová mamografia). Periodicita 
1x za 2 roky do veku  69 rokov  

Výkony, ktoré musia byť vykázané v rámci preventívnej urologickej prehliadky:  

Jeden z výkonov 158 (Vyšetrenie na včasné rozpoznanie ochorenia na rakovinu u muža 
vrátane rád) alebo 159c (Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty). Periodicita 
podľa zákona. 

4355 (Prostatický   špecifický   antigén)  

 
Odosielanie odmeny v roku 2020 
 
1.  zdravotná poisťovňa pošle poistencovi odmenu  len po splnení hore uvedených podmienok 
a to najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa posúdenia ich splnenia  
2. zdravotná poisťovňa písomne listom na poslednú známu adresu trvalého pobytu alebo 
korešpondenčnú adresu poistenca informuje, že má v uvedenom roku nárok na odmenu  
10.  v roku 2020 je odmenou poukážka na nákup v sieti reťazcov Kaufland v hodnote 10 eur,  
ktorú je možné  využiť do 31.12.2023.   
 
 
Účinnosť týchto podmienok  je od 15.6.2020 do 31.12.2020, hodnotené obdobie je od 
01.01.2017 do 31.12.2019 
 
Poisťovňa si vyhradzuje právo odmeňovať za prevenciu kedykoľvek jednostranne odvolať a 
to formou zverejnenia odvolania na úradnej tabuli v sídle poisťovne a na jej webovej stránke: 
www.union.sk. Odvolanie nadobudne účinnosť ku dňu uvedenému v odvolaní, najskôr však 
dňom zverejnenia takéhoto odvolania. 
 
V Bratislave, dňa 15.6.2020 
 
 


