
 

Spoločné usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu vybraných výkonov 

v súvislosti s ochorením COVID-19 

 
Podmienky úhrady výkonov uvedené v tomto usmernení platia za obdobie od 01.04.2023. 
 
 

1) Diagnostika koronavírusu prostredníctvom antigénového testovania 

Výkon č. 629a - Skríningový antigénový test SARS-CoV-2  

Obsahová náplň výkonu: 

Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie 
antigénov SARS-CoV-2, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie. 
Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník. 
Vyhodnotenie je súčasťou zdravotného výkonu. 

Druh ZS 
Cena za 

výkon (€) 
Poznámka 

VLD* 

5,20 

Ak samotný antigénový test poskytovateľ odplatne nadobudol 
na vlastné náklady, môže si k výkonu vykázať pripočítateľnú položku 
s označením „AGTC“ v cene 4,80 €. V tomto prípade je poskytovateľ 
povinný doklad o odplatnom nadobudnutí antigénového testu 
uchovávať najmenej po dobu 3 rokov od dodania antigénového testu 
poskytovateľovi a po túto dobu kedykoľvek zdravotnej poisťovni na jej 
žiadosť tento doklad doručiť v kópii a/alebo predložiť v origináli 
na nahliadnutie.  

VLDD* 

ŠAS 

GYN* 

ADOS** 

STOM 

APS 

Zubná LSPP 

UPS a UP 
*Akceptuje sa u kapitovaných poistencov (nad rámec kapitácie), nekapitovaných poistencov (ak ide o neodkladnú ZS) a 
poistencov EÚ (ak spĺňajú legislatívne podmienky nároku úhrady ZS u EÚ poistencov). 
**Akceptuje sa, ak bol výkon indikovaný lekárom. 
 

Výkon č. 629b  - Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorerscenčnou metódou  

Obsahová náplň výkonu: 

Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou zahŕňa odber 
biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou pomocou 
prístroja na odčítanie výsledku reakcie, vrátane použitia osobných ochranných pracovných 
prostriedkov a dezinfekcie. Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný 
zdravotnícky pracovník. Vyhodnotenie je súčasťou zdravotného výkonu. 

Cena za 
výkon (€) 

Poznámka 

10,20 
Výkon sa akceptuje, ak ho zdravotná poisťovňa osobitne zazmluvnila u daného 
poskytovateľa na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti po zdokladovaní 
vlastníctva alebo iného oprávnenia využívať prístroj na odčítanie výsledku reakcie.  



Spoločné podmienky vykazovania výkonov 629a a 629b 

Union ZP bude akceptovať vykázanie daných výkonov za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 

1. Výkon: 

• je indikovaný na základe klinickej (nie výlučne epidemiologickej)  indikácie ošetrujúceho lekára, 

• uhrádza sa u symptomatického pacienta s klinickými príznakmi respiračného syndrómu,  

• vykazuje sa diagnózou U07.1 alebo U07.2, 

• sa uhrádza u jedného poistenca maximálne 2x za 30 dní, 

• bol zrealizovaný za pomoci certifikovaného antigénového testu. 

2. Odber pre účely daných výkonov sa vykonáva s použitím osobitných ochranných pracovných 
prostriedkov: 

• respirátor FFP2-3, ktorý je prekrytý rúškom, ak obsahuje výdychový ventil 

• ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare, 

• jednorazové rukavice. 

3. Zrealizuje sa dezinfekcia bezprostredného priestoru po odbere pre účely daných výkonov; splnenie 
uvedenej podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. 

4. Zároveň sú splnené aj tieto podmienky: 

• ide o zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, 

• výkon je poskytnutý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  
v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19,  

• poskytovateľ v prípade pozitívne testovaného poistenca zabezpečil ďalší manažment 
starostlivosti o pacienta.  

5. Výkony 629a a 629b nie je možné vzájomne kombinovať pri jednom vyšetrení pacienta.  
 
 

2) Vykazovanie a úhrada výkonu 252K a 252L v súvislosti s očkovaním na COVID-19 

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 zdrav. 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). 

 



3)    Vykazovanie a úhrada rýchlej PCR diagnostiky (vírus SARS-CoV-2) 

• Union ZP uhrádza zmluvným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti výkon s kódom 
1A08104 - SARS-CoV-2, dôkaz nukleovej kyseliny rýchlou automatizovanou point of care (POC) 
molekulárno-biologickou metódou v prípade klinického podozrenia z infekcie COVID-19 
za podmienok uvedených v tabuľke. 

• Úhrada za výkon je realizovaná v súlade s platne a účinne uzatvorenou zmluvou o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci platných úhradových mechanizmov. 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu Diagnózy 
Realizujúci PZS 

a ich 
odbornosti 

Iné podmienky úhrady 
Úhrada 

v € 

1A08104 

SARS-CoV-2, dôkaz 
nukleovej kyseliny 

rýchlou 
automatizovanou 

point of care (POC) 
molekulárno-
biologickou 

metódou v prípade 
klinického 

podozrenia z 
infekcie COVID-19 

U07.2 

subjekty 
hospodárskej 
mobilizácie, 
ktoré majú 

zazmluvnené 
pracoviská 
ústavnej 

pohotovostnej 
služby v 

odbornosti 
 

001, 007, 009, 
184, 975, 976, 

977  

Odber biologického materiálu a 
dôkaz nukleovej kyseliny vírusu 
SARS-CoV-2 POC molekulárno-
biologickou metódou s hodnotením 
pomocou prístroja v prípadoch 
prítomnosti klinických príznakov 
zaznamenaných v zdravotnej 
dokumentácii, vrátane použitia 
ochranných pracovných pomôcok a 
dezinfekcie.  
 
Výkon bol indikovaný a poskytnutý 
v súlade s Usmernením Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky k 
spôsobu testovania pacientov v 
podmienkach ambulancie 
urgentného príjmu a prijímacích 
oddelení/ ambulancií nemocníc a 
príslušnými štandardnými 
diagnosticko-terapeutickými 
postupmi. 
 
Úhrada za výkon zahŕňa všetky 
náklady súvisiace s realizáciou 
výkonu, najmä náklady na 
materiálno-technické vybavenie 
a personálne zabezpečenie, náklady 
na odber, vyšetrenie 
a vyhodnotenie vzorky. 
 
Výsledok sa vydáva kvantitatívne s 
uvedením jednotiek. 

30 

 

 

V Bratislave, dňa 31.03.2023 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  


