
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UA deti – zmena úhrady 
 

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

v nadväznosti na usmernenie MZ SR o zmene rozsahu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a adolescentov od narodenia do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú 
poskytnuté dočasné útočisko, VšZP zavedie nový výkon: 

 KPU - mesačnú úhradu za starostlivosť dieťaťa z Ukrajiny vo výške 6,50 

EUR, ktorý je platný len v prípade, ak má pediater s právnym zástupcom dieťaťa 

podpísanú formálnu dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

 
ÚPRAVA KÓDOV PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK – DOPLNENIE KU 

KATALÓGOVÉMU VÝKONU „U“ 
 

1. Výkony hradené cenou preventívneho výkonu ako pri poistencoch SK: 

KÓD popis výkonu 
počet 
bodov 

142U 1. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie novorodenca. Výkon 
vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou po prepustení novorodenca 
z ústavnej starostlivosti. 

350 

143U 2. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 4. týždňa života. Výkon 
vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou, ako druhú preventívnu 
prehliadku v prvom mesiaci života podľa tohto zákona, vrátane 
vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní. 

350 

143aU 3. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 7. týždni života (vrátane 
vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní). 

350 

144U 4. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 10. týždni života (vrátane   
vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní).  

350 

145U 5. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. až 4. mesiaci života 
(vrátane antropometrických meraní). 

350 

145aU 6. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 6. mesiaci života 
(vrátane antropometrických meraní). 

370 

146U 7. preventívna prehliadka sa vykazuje v 7. až 8. mesiaci života 
(vrátane antropometrických meraní). 

370 

146aU 8. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. až 10. mesiaci života 
(vrátane antropometrických meraní). 

370 

146bU 9. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. až 12. mesiaci života  
(vrátane antropometrických meraní).  

370 

146cU 10. preventívna prehliadka sa vykazuje v 18. mesiaci života (vrátane 
antropometrických meraní). 

370 

 



  

148U 11. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. roku života (vrátane 
antropometrických meraní). 

370 

148aU 12. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. roku života (vrátane 
antropometrických meraní). 

370 

148bU 13. preventívna prehliadka sa vykazuje v 6. roku života alebo v 7. roku 
života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku (vrátane 
antropometrických meraní). 

390 

148cU 14. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. roku života (vrátane 
antropometrických meraní). 

390 

149U 15. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. roku života (vrátane 
antropometrických meraní). 

390 

149aU 16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. roku života (vrátane 
antropometrických meraní). 

390 

149bU 17. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. roku života vrátane 
antropometrických meraní). 

390 

149cU Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť 
(vrátane antropometrických meraní). Táto prehliadka sa vykazuje iba u 
žiakov, ktorí menia lekára všeobecnej starostlivosti. V prípade 
vyšetrenia lekárom so špecializáciou v odbore dorastové lekárstvo táto 
prehliadka zahŕňa aj posúdenie spôsobilosti k výkonu povolania. 

390 

149dU Preventívna prehliadka v 17. roku života. Ďalšie preventívne prehliadky 
sa vykazujú raz za 2 roky. 

390 

159bU Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života a 
celkového cholesterolu a triacylglycerolov v 40. roku života. Okrem 
odberu sa vykazuje cielená anamnéza, posúdenie genetickej záťaže, 
posúdenie laboratórnych výsledkov, v prípade pozitivity výsledkov, 
poučenie pacienta, vypísanie správy a odoslanie pacienta na ďalšie 
vyšetrenie a liečenie k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Výkon 
vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti. Laboratórne vyšetrenia 
celkového cholesterolu a triacylglycerolov enzýmovou metódou 
vykonanou na SVALZ pracovisku.  

100 

160U Základná preventívna prehliadka. Výkon obsahuje komplexné 
vyšetrenie v rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky 
v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb.  

390 

 
2. Ostatné výkony je potrebné vykazovať tak, ako pri SK poistencoch 

s doplneným príznakom „U“ s uvedenou cenou (cena ako pri SK 

poistencoch):  

         

10U 11AU 1BU 60U 67U 70U 

25U 26U 950U 951U 952U 953U 

 

 



 

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

Ďakujeme, že nám pomáhate starať sa o zdravie našich poistencov. 

 

3. Výkony priamo hradené cenou v EUR ako pri poistencoch SK s doplneným 
príznakom „U“: 
 

62AU H0002U 4571AU 60BU 252bU 250dU 

 

 
Dôležité podmienky vykazovania: 
 

 výkon KPU – môže byť vykázaný 1 x na jedno rodné číslo a 1 x za mesiac.  

 výkon KPU hradíme vždy len jednému PZS. Duplicita bude odmietaná. 

 preventívna prehliadka  s príznakom „U“ - tento výkon bude uhradený len vtedy, 

ak je v danom mesiaci na rodné číslo vykázaný aj výkon KPU. 

 preventívnu prehliadku s príznakom „U“ a výkonom KPU hradíme každú jednu 

preventívnu prehliadku len 1 x za život a v časovom rozpätí ako pri SK 

poistencoch. Kód KPU musí byť v dávke vykázaný pred výkonom 

preventívnej prehliadky, v prípade, ak sa tento kód nevykázal už v danom 

mesiaci skôr. 

 výkony, ktoré sú akceptované s nulovou cenou pri SK deťoch, budú rovnako 

akceptované s nulovou cenou pri UA deťoch. 

 pri takto definovanom rozsahu výkonov nie je potrebné v dávke vykazovať 

v položke 10 - typ poistenca „N“. 

 
Spôsob fakturácie: 

 zostáva platný v aktuálne stanovenom formáte - samostatná faktúra typu UT, 

charakter dávky I. 

 
Odporúčanie fakturácie: 

 na základe avizovaných zmien platných od 01.01.2023 Vás žiadame za obdobie 

január a február 2023 nezasielať faktúry a dávky za ošetrené UA deti. Z titulu 

uvedených zmien a potrebných technických nastavení budú faktúry a dávky za 

obdobie január a február 2023 zamietnuté. 

 
V mesiaci marec 2023 je možné zaslať faktúry a dávky za obdobie január a február 
2023 s nastavením - v zmysle vyššie uvedenej metodiky a príslušných výkonov. 
 
 
27.01.2023 


