
 

 
 

 

 

 
 

 

 Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,  
v uplynulých dňoch sme zaznamenali nesprávne vykazovanie faktúr za občanov z Ukrajiny, preto by sme Vám radi 
dali do pozornosti  informácie, ktoré Vám pomôžu komfortnejšie zvládnuť administratívnu časť zdravotnej 
starostlivosti o túto kategóriu pacientov. 
 
Výkony je nutné vykazovať na rodné číslo nie IDČ. 

 
Vstupná prehliadka u VLD: 

 zahŕňa kompletnú anamnézu, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, záznam do zdravotnej 
dokumentácie a stanovenie diagnostického záveru a diagnostického a liečebného plánu 

 súčasťou je kontrola povinného očkovania 

 vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút 

 vykazuje lekár v odbornosti 020 s kódom 60U 

 výkon 60U musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie a je hradený cenou za nepríslušného poistenca 

 výkon môže byť vykazovaný samostatne alebo v kombinácií s výkonom 10 v prípadoch, ak  vyšetrovaný 
užíva lieky na chronické ochorenia (vykáže sa príslušný kód diagnózy chronického ochorenia)  

 výkon je možné kombinovať s výkonom očkovania 252B a 252L , pričom podmienkou úhrady je 
vykázanie príslušného kódu očkovacej látky s príslušnou diagnózou podľa očkovacej látky 

 
Prehliadka v tehotenstve: 

 zahŕňa komplexné vyšetrenie (kompletná anamnéza, vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, 
diagnostický záver, liečebný plán, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné 
vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy)  

 vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút 

 vykazuje lekár v odbornosti 009 s kódom 60U 

 výkon 60U musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie a je hradený cenou za nepríslušného poistenca 

 výkon 60U je možné použiť aj pri vyšetrení v tehotenstve 

 výkon môže byť vykazovaný v kombinácií s výkonom 15b, v indikovaných prípadoch možná kombinácia 
s USG výkonom 5301, 5303, 5305, 5308 

 týka sa ukrajinských občanov,  ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom alebo požiadali  o azyl 

 nie je možné vykazovať kódy 102 a 103 
 
    
 
 
  



 
 

 
 
Vykazovanie PZS: 

 ak ide o skupinu osôb už s prideleným dočasným útočiskom, vykazujú sa ako bežný (nekapitovaný) 
poistenec   

 v dávke je nutné uviesť typ poistenca „N“ (nepríslušný poistenec) 

 pre túto  skupinu osôb sa vytvára dávka s charakterom „I“ a dávka sa pripája k faktúre typu UT – 
utečenec/odídenec  

 túto skupinu nie je možné zakapitovať 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle určilo rozsah potrebnej zdravotnej 
starostlivosti a zároveň zverejnilo podmienky úhrady potrebnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti: Výkony 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti (.pdf) 

Komplexné informácie o úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti máme zverejnené na: 
https://www.vszp.sk/ukrajina/. 
 

Prípadné doplňujúce otázky nám môžete zasielať na podporapzs@vszp.sk.          
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