
 

Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L 

(22. aktualizácia) 

Podmienky úhrady uvedené v tomto usmernení platia za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022. 
 

Výkon č. 252K - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v očkovacích centrách 

Druh ZS 
Cena za 

výkon (€) 
Špecifikácia podmienok úhrady 

VAS 
7,50 

Vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti v svojom očkovacom centre alebo  

v očkovacom centre iného prevádzkovateľa očkovacieho centra.     ŠAS 

 

Výkon č. 252L - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulancii všeobecnej alebo špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti alebo v rámci výjazdovej očkovacej služby 

Druh ZS 
Cena za 

výkon (€) 
Špecifikácia podmienok úhrady 

VAS 
10,00 

Vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti  vo svojich ambulanciách (nie v očkovacom 
centre) alebo v rámci  tzv. výjazdovej očkovacej služby.    ŠAS 

 

Ďalšie podmienky vykazovania a uhrádzania výkonu 252K a 252L 

Union ZP uhradí dané výkony za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 

1. Poskytovateľ výkony vykazuje s nasledovnými kódmi chorôb: 

Vakcína Kód a názov diagnózy* Kód očkovacej látky 

Pfizer 
Z25.70 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia 
látka Comirnaty mRNA očkovacia látka proti COVID-19 
(modifikovaný nukleozid) 

C6235D (195x0,45 ml) 
C9116D (10x1,3 ml) 
C9117D (195x1,3 ml) 
C8881D (10x2,25 ml) 
C8882D (195x2,25ml) 
2011E, 2010E 
1946E, 1945E 

Moderna 
Z25.71 – Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia 
látka COVID-19 Vaccine Moderna  
mRNA očkovacia látka proti COVID-19 (modifikovaný nukleozid)  

C6261D 
1986E 

AstraZeneca 
Z25.72 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia 
látka COVID-19 Vaccine AstraZeneca,   očkovacia látka proti COVID-
19 (ChAdOx1-S [rekombinantná])    

C6492D (10x5ml) 
C6491D (10x4ml) 

Johnson & 
Johnson 

Z25.73 Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka 
COVID-19 Vaccine Janssen, očkovacia látka proti COVID-19 
(Ad26.COV2-S [rekombinantná])   

C6807D (10x2,5 ml) 
C7422D (20x2,5 ml) 

Novavax 

 

Z25.79 Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, iná očkovacia 
látka, Nuvaxovid injekčná disperzia, očkovacia látka proti COVID-19 
(rekombinantná, s adjuvanus) 

C9350D 

*Zdravotná poisťovňa akceptuje vykázanie výkonu 252K alebo 252L aj s kódom diagnózy Z25.7.  



 

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

3. Zdravotná poisťovňa uhradí výkony 252K a 252L v úhrnne na jedno unikátne rodné číslo maximálne 
5-krát za posledných 12 mesiacov.  

4. Podmienkou úhrady je v pripočítateľnej položke k výkonu vykázaný kód očkovacej látky  
(viď tabuľka vyššie) v množstve 1 s cenou 0,-. 

5. Poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K alebo 252L nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu 
výkonov, ak ďalej nie je uvedené inak.  

6. Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti v rámci tohto druhu zdravotnej starostlivosti 
môže na úhradu do zdravotnej poisťovne vykazovať výkon 252L v kombinácii s výkonom 25 alebo 
26 alebo s výkonmi súvisiacimi s preventívnymi prehliadkami pri dodržaní podmienok vykázania 
a úhrady týchto výkonov stanovených zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.   

7. Zdravotná dokumentácia k výkonom sa vedie v elektronickej forme v systéme eZdravie. 

8. Úhrada za výkon 252K a 252L sa nezahŕňa do globálneho rozpočtu a ani do finančného objemu.  

9. Ak očkovanie vykonáva poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo poskytovateľ 
špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, výkon sa uhrádza 
u ním kapitovaných aj nekapitovaných poistencov.  

10. Výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód očkujúceho 
lekára. 

11. Zdravotná poisťovňa uhradí výkon aj u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak 

✓ vopred požiada zdravotnú poisťovňu o akceptovanie vykazovania a úhrady výkonu,  

✓ súčasne predloží doklady požadované zdravotnou poisťovňou, najmä povolenie/licencia na 
výkon samostatnej zdravotníckej praxe, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód lekára, 
zmluvu o bankovom účte/relevantný doklad o bankovom spojení, 

✓ výkon vykazuje elektronicky na úhradu do zdravotnej poisťovne prostredníctvom jej 
internetového portálu (online pobočka). 

 

V Bratislave, dňa 28.10.2022 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  

 


