
  

  

 Zmluvné zariadenia, v ktorých Union zdravotná poisťovňa uhrádza testy   

na nový koronavírus SARS-CoV-2   

Union zdravotná poisťovňa uhrádza testy na nový koronavírus SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochorenie 

Covid19, a to PCR test a test na vyšetrenie protilátok IgG a IgM iba v zariadeniach uvedených v tabuľke, s 

ktorými má zmluvne dohodnutú úhradu za tieto vyšetrenia:  

IČO  Poskytovateľ ZS  PCR test  
Test na 

protilátky  

31647758 Unilabs Slovensko, s. r. o. ✓  ✓  

35766450 Medirex, a.s.  ✓  ✓  

36406554 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.  ✓  ✓  

35878151 synlab slovakia s. r. o.  ✓  ✓  

36247812 Laboratóriá Piešťany, spol. s r.o.  ✓  ✓ 

31718710 Analyticko- diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.  ✓     

36016799 Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o.  ✓     

165549 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica  ✓     

45594929 Nemocnica AGEL Zvolen a.s.  ✓     

227811 
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné 
Hágy  

✓     

606707 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  ✓     

31936415 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica  ✓  ✓ 

44444761 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.  ✓     

37886479 
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný 
Smokovec  

✓     

36661511 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o.  ✓  ✓  

36047783 SK-LAB, s.r.o.  ✓  ✓  

35826321 AnalytX s.r.o.  ✓  ✓  

35897619 CYTOPATHOS spol. s r.o.  ✓     

17336007 Fakultná nemocnica Nitra  ✓     

36506290 Medikocentrum, s.r.o.     ✓  

36168165 Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.     ✓  

50828371 Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.     ✓  

36594849 Nemocnica AGEL Levoča a.s.     ✓  

50861450 Nemocnica AGEL Levice s.r.o.     ✓  

50433946 Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.     ✓  

610470 Fakultná nemocnica Trenčín     ✓  

36622541 Dg. s.r.o.   ✓ 

36217417 Cumulus s.r.o.   ✓ 

17336163 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš   ✓ 

634891 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená   ✓ 

45594929 Nemocnica AGEL Zvolen a.s.   ✓ 

17336007 Fakultná nemocnica Nitra   ✓ 

17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky   ✓ 

17335795 Nemocnica s poliklinikou Prievidza   ✓ 

45736324 Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca   ✓ 

365327 Univerzitná nemocnica Martin   ✓ 



36167908 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov   ✓ 

45737967 Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec ✓ ✓ 

610470 Fakultná nemocnica Trenčín ✓   

634905 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín   ✓ 

36119369 NsP Nové Mesto nad Váhom,n.o.   ✓ 

36513458 Nemocnica Poprad, a.s. ✓ ✓ 

36402630 ŽILPO, s.r.o ✓   

31908969 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.   ✓ 

 

Union zdravotná poisťovňa testy uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v uvedenej 
tabuľke na základe indikácie lekára alebo hygienika v súlade s aktuálnym znením Usmernenia hlavného 
hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a príslušným 
klinickým protokolom MZSR.   

Union zdravotná poisťovňa nemôže následne refundovať náklady (poplatky) za odber vzorky a test 

zrealizované na vlastnú žiadosť poistenca a uhradené priamo poistencom a to ani v prípade, že boli 

indikované lekárom.  

V Bratislave, dňa 01.06.2021   

                                                           Union zdravotná poisťovňa, a.s.  


