
 

Vykazovanie a úhrada očkovania proti ochoreniu COVID-19 

 
Union zdravotná poisťovňa, a.s. uhrádza poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti výkon 

očkovania proti ochoreniu COVID-19. Keďže ako prvá sa na Slovensku začala používať vakcína 

vyžadujúca hlbokomraziaci skladovací reťazec, zavádzame na odporúčanie NCZI do praxe nový výkon 

252K, ktorý je hradený nad rámec globálneho rozpočtu. K nemu si poskytovateľ môže vykázať 

akýkoľvek iný výkon špecializovanej ambulantnej starostlivosti (s výnimkou 252b a 15a), ktorý 

u poistenca realizoval, či už šlo o vyšetrenie orgánového systému, kontrolu tlaku krvi, zhotovenie 

a vyhodnotenie EKG záznamu, alebo iné náhle opatrenia v súvislosti s očkovaním. Aj tieto výkony, 

prosím, vykazujte s kódom choroby Z25.7. Poskytovateľ si tak v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu 

COVID-19 môže bežne vykázať zdravotnú starostlivosť spolu v hodnote viac ako 11€. Ďalšie podmienky 

vykazovania a úhrady očkovania proti ochoreniu COVID 19 sú uvedené v tabuľke nižšie. 

 

Opatrenia v tomto dokumente platia na obdobie od 01.01.2021. Union zdravotná poisťovňa, a. s. si 

vyhradzuje právo aktualizovať alebo predĺžiť obsah tohto stanoviska. 

 

 

V Bratislave, dňa 13.01.2021                  Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

Kód a názov výkonu Špecifikácia podmienok úhrady  

Cena za 

výkon 

v € 

252K - Očkovanie vakcínou 

proti ochoreniu Covid-19, 

ktorej skladovanie vyžaduje 

hlbokomraziaci skladovací 

reťazec 

 

 

Obsahová náplň výkonu: 

Príprava a podanie očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19, ktorej 

skladovanie vyžaduje hlbokomraziaci skladovací reťazec. Súčasťou 

zdravotného výkonu je skladovanie očkovacej látky, skladovanie, 

evidencia a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov 

a aj vystavenie elektronickej dokumentácie. 

 

Podmienky úhrady výkonu: 

- poskytovateľ postupuje v súlade s dokumentom „Národná 
stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach 
Slovenskej republiky“ v platnom znení  

- realizuje sa v ambulanciách špecializovanej ambulantnej 
starostlivosti 

- vykazuje sa s kódom choroby Z25.7  
- úhrada za výkon sa nezahŕňa do globálneho rozpočtu ani 

finančného objemu 
- poskytovateľ môže vykázať a v zdravotnej dokumentácii riadne 

zaznamenať aj ďalšie potrebné výkony špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti poskytnuté poistencovi v súvislosti 
s týmto očkovaním (s výnimkou výkonov 252b a 15a) 
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