
Verejný prísľub 
daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) v súvislosti so šírením infekčného ochorenia 
COVID-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky týmto dáva 

 
verejný prísľub 

 
všetkým zmluvným poskytovateľom, ktorým uhradí zdravotnú starostlivosť v období od 1.8.2021 až do jeho 
odvolania za podmienok v ňom uvedených, v súlade s jeho neskoršími aktualizáciami.  
 

A. Výkony telemedicíny   

Všeobecná zdravotná poisťovňa aj naďalej podporuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti na diaľku, čím 
zabezpečuje jej rýchlu dostupnosť pre svojich poistencov. 
 
Výkon 1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS 
 

Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  

Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky obsahuje: 

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej  kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo 
vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche popis 
subjektívnych ťažkostí,  

 diagnostický záver, 

 v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu 
potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu,  

 v prípade potreby záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, 

 poskytnutie informácií poistencovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným 
stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane nefarmakologickej a 
farmakologickej terapie.  
 

Vykazovanie výkonu: 

 výkon  sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia  poistenca,  

 súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, dátum ďalšej 
konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

 vyhotovenie záznamu v eZdravie, 

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi, 

 výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie poistenca, 
 

Povolená frekvencia akceptovania zdravotného výkonu: 
1-krát za deň a maximálne 3-krát za kalendárny mesiac na jedného poistenca.  
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Výkon 11a - Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí 
(webová aplikácia, videohovor) 
 

Popis výkonu (ďalej len „výkon“):  

Konzultácia s poistencom prostredníctvom preukázateľnej elektronickej komunikácie (webová 

aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie 

zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografií pacienta/vyšetrovaného orgánu na pridanie do zdravotnej 

dokumentácie. 

 

Konzultácia s poistencom obsahuje: 

 cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej  kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo 
vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche, 

 zhodnotenie výsledkov, ak ich má poskytovateľ k dispozícií, 
 vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie, 
 poučenie poistenca, 
 diagnostický záver, 
 určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej 

návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
 
Vykazovanie zdravotného výkonu: 

 výkon  sa vykazuje  ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia,  
 súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj z online prostredia,  
 diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly,  
 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, 
 výkon sa  nevykazuje súčasne s inými výkonmi, 
 ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len výkony, ktoré sa vykonali 

ambulantne, a výkon  sa nevykazuje, 
 vyhotovenie záznamu v eZdravie, 
 výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného poistenca. 

 

Výkon 70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky 
pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu      
 

Charakteristika zdravotného výkonu:  

 

 Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou na lieky/zdravotnícke 
pomôcky/dietetické potraviny, ktoré poistenec užíva minimálne jeden mesiac, a nebola realizovaná 
zmena dávkovania lieku lebo liekovej formy lieku 

 
Vykazovanie zdravotného výkonu: 

 

 výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca, 

 súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj z online prostredia, 

 vyhotovenie záznamu v eZdravie, 

 údaj, kedy bol recept/lekársky poukaz vypísaný, 

 údaj o predpise lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny poistencovi prostredníctvom  
elektronických služieb,  

 výkon sa vzťahuje na jedného poistenca bez ohľadu na počet liekov/zdravotníckych 
pomôcok/dietetických potravín, ktoré boli poistencovi predpísané formou receptu/lekárskeho 
poukazu alebo formou jednorazového elektronického predpisu (t. j. za týchto podmienok sa výkon 
vykazuje najviac v počte 1x za deň na jedného poistenca),  

 v prípade ak ide o elektronický predpis liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín typu 
opakovaný recept (preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“) vykazuje sa samostatne za 
každý vystavený recept alebo poukaz, 

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi. 
 
Povolená frekvencia akceptovania zdravotného výkonu: 
2-krát za kalendárny mesiac na jedného poistenca. 
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Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo 

psychodiagnostický rozhovor prostredníctvom elektronickej komunikácie 

 

Popis zdravotného výkonu (ďalej len „výkon“): 

 

Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo 

psychodiagnostický rozhovor s pacientom telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, 

alebo webovej aplikácie, alebo videohovoru obsahuje: 

 

 cielenú anamnézu/heteroanamnézu,  

 popis subjektívnych ťažkostí,  

 krízovú psychoterapeutickú intervenciu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej 
dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu),  

 diagnostický záver, 

 poučenie o psychohygiene, 

 v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných 
liekov/zdravotníckych pomôcok, 

 prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára, 

 poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s 
diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie, 

 
alebo 
 

 individuálna psychoterapia (trvanie najmenej 50 minút), 
 
alebo 
 

 rozhovor so súčasným zisťovaním biografickej  anamnézy na psychoterapeutické účely, s 
písomným záznamom vrátane rady pacientovi (trvanie najmenej 20 minút). 

 
Vykazovanie výkonu: 

 

 výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez osobnej prítomnosti pacienta, 

 zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii, 

 súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, popis zdravotného 
výkonu v trvaní najmenej 45 minút, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o 
odporučení neodkladnej návštevy iného lekára, 

 vyhotovenie záznamu v eZdravie, 

 výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi, 

 výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta, 

 výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta, 

 opakované vykázanie v jednom liečebnom prípade vyžaduje osobitné zdôvodnenie v zdravotnej 
dokumentácii. 

 

Jednotlivé druhy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

VLD všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých 

VLDD všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti  a dorast 

ŠAS špecializovaná ambulantná starostlivosť 

GYN špecializovaná ambulantná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

STOM špecializovaná ambulantná starostlivosť v odbore zubné lekárstvo 

APS Ambulantná pohotovostná služba 
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 Kód výkonu 

  1b 1c 11a 70 

 Druh PZS 160 bodov 1000 bodov 210 bodov 40 bodov 

VLD*  áno nie  áno áno 

VLDD* áno nie  áno áno 

GYN*  áno nie  áno áno 

ŠAS  áno áno** áno áno 

STOM 
áno, hradená 
cenou za výkon 
v sume 4,03 €  

nie  nie 
áno, hradená cenou 
za výkon v sume 
1,01 € 

*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).  

** Len u odborností psychiatria, detská psychiatria, gerontopsychiatria a klinická psychológia 
 

Pre zdravotné výkony poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti a gynekológie navyšujeme 
cenu bodu z 0,020995 € na 0,026 € pre nasledovné výkony: 

 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, 

 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová 
aplikácia, videohovor), 

 70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta 

prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu. 
 

B. Úhrada ďalších doplňujúcich / zvýhodnených výkonov 

Reflektujú na zvýšené náklady v súvislosti s nutnosťou zabezpečovania zvýšeného množstva 
ochranných a dezinfekčných prostriedkov ako aj sťaženého poskytovania zdravotnej starostlivosti 
garantujeme nové alebo zvýhodnené výkony zdravotnej starostlivosti a ich úhrady. 
   

1. Vyšetrenie pacienta s COVID pozitívnym výsledkom 

výkon č.  62a - cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19 a jeho 
charakteristika 
 

Ide o cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov (cielená anamnéza, resp. anamnéza 

od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie 

plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou 

výkonu. 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu č. 62a 

Kód 
výkonu 

Názov 
výkonu 

Odbornosti Frekvencia 
Cena 

(€) 

podmienky 

vykazovania úhrady 

62a 

Cielené 
vyšetrenie 
pacienta 
s respiračným 
syndrómom 
pri pandémii 
COVID-19 

všeobecný lekár, 
pediater, 
internista, 
pneumoftizeológ, 
pediatrický 
pneumoftizeológ, 
infektológ, 
otorinolaryngológ, 
imunoalergológ 

1 x týždenne 
na jedno 

rodné číslo 
20,- 

 
výkon sa 
vykazuje 
samostatne, 
výkon sa 
nevykazuje 
súčasne s 
inými 
výkonmi 
 

pacient s COVID pozitívnym 
výsledkom nie starším ako 
14 dní;  
kapitovaný aj nekapitovaný 
poistenec; 
u detí do 10 rokov pri 
pozitívnej epidemiologickej 
anamnéze v rodine 
zaznamenanej v zdravotnej 
dokumentácií a klinických 
príznakoch dieťaťa, aj bez 
COVID-19 pozitívneho 
výsledku dieťaťa; 
vykonáva sa s použitím 
osobných ochranných 
pomôcok  
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výkon č. 62b - diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením 
COVID-19 a jeho charakteristika 
 
Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s 

potvrdeným ochorením Covid 19. Podľa diagnózy, syndrómu alebo symptómu, (cielená anamnéza, popis 

subjektívnych ťažkostí a objektívne fyzikálne vyšetrenie so zameraním na konkrétny symptóm, syndróm 

alebo diagnózu, zhodnotenie dostupných laboratórnych, pomocných a konziliárnych vyšetrení, stanovenie 

diagnózy, vypísanie lekárskej správy, vypísanie lekárskych predpisov, prípadne lekárskych poukazov, 

vypísanie žiadaniek, indikácia potrebných laboratórnych, pomocných alebo iných odborných vyšetrení, 

odporúčanie terapie a ďalšieho postupu, prípadne termínu najbližšej kontroly.  

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu č. 62b 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu odbornosti frekvencia 
Cena 
(€) 

podmienky 

vykazovania úhrady 

62b 

Diagnostické 
iniciálne alebo 
kontrolné 
vyšetrenie 
pacienta 
s potvrdeným 
ochorením 
Covid 19 

otorinolaryngológ a 
pediatrický 

otorinolaryngológ,  

pneumológ a 
pediatrický 

pneumológ, 

infektológ a pediatrický 

infektológ, 

anestéziológia a 
intenzívna 
starostlivosť, 

imunoalergológ, 
pediatrický 
imunoalergológ  

a všetky chirurgické 
odbornosti  

1 x denne 
na 1 rodné 
číslo 

20,- 

Výkon sa 
vykazuje 
samostatne, 
výkon sa 
nevykazuje 
súčasne s inými 
výkonmi, nie je 
možná 
kombinácia 
s výkonom 62a 

Indikácia odborného  
vyšetrenia 
v niektorom 
špecializovanom 
odbore u pacienta 
s COVID pozitívnym 
výsledkom nie 
starším ako 14 dní so 
základnou Dg. inou 
ako je U07.1. 
Vykonáva sa 
s použitím osobných 
ochranných pomôcok 

  

2. Skríningový antigénový test SARS-CoV-2  

výkon č. 629a a jeho charakteristika 
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 

výkon č. 629b a jeho charakteristika 
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 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu č. 629a  

Kód 
výkonu 

ZZV Názov výkonu frekvencia 
Cena vrátane 
vyhodnotenia 

(€) 

podmienky 

vykonávania úhrady 

629a 11A08100 

Skríningový 

antigénový test 

SARS-CoV-2 

2 x za 30 dní 

na 1 rodné 

číslo 

5,20* 

 zdravotný výkon 

vykonáva lekár alebo 

sestra, sestra 

špecialistka alebo iný 

zdravotnícky 

pracovník 

 symptomatický 

pacient 

 použitie respirátora 

prekrytého rúškom, 

tvárového štítu 

(okuliarov) 

a jednorazových 

rukavíc pri odbere 

 výkon nie je 

možné 

kombinovať 

s výkonom 

629b 
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*v prípade, ak si rýchlotest PZS obstaral sám na vlastné náklady, nákupnú cenu rýchlotestu si môže k výkonu 
vykázať pripočítateľnou položkou s označením „AGTC“ v maximálnej cene 4,80 € a tento nákup doložiť 
predložením dokladu o nadobudnutí rýchlotestu alebo zaslaním jeho kópie. 

 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu č. 629b 

Kód 

výkonu ZZV Názov výkonu frekvencia 

Cena vrátane 

vyhodnotenia 

(€) 

podmienky 

vykonávania úhrady 

629b 11A08101 

Skríningový 

antigénový test 

SARS-CoV-2 

imunofluoresce

nčnou metódou 

2 x za 30 dní 

na 1 rodné 

číslo 

10,- 

 Zdravotný výkon 

vykonáva lekár 

alebo sestra, 

sestra 

špecialistka 

alebo iný 

zdravotnícky 

pracovník 

 symptomatický 

pacient 

 použitie 

respirátora 

prekrytého 

rúškom, 

tvárového štítu 

(okuliarov) 

a jednorazových 

rukavíc pri 

odbere 

 výkon nie je možné 

kombinovať 

s výkonom 629a 

 zdokladovanie 

vlastníctva 

adekvátneho, CE 

certifikovaného 

prístroja 

 

Podmienky vykazovania a uznávania výkonov č. 629a a 629b 

Kód 
výkonu 

Druh PZS 
Indikačné 

obmedzenie 
Kritéria na rýchlotest 

629a 

VLD, VLDD, 
GYN* 

U07.1; U07.2 

 in vitro zdravotnícka pomôcka pre profesionálne použitie; 

 CE značka, resp. kód ŠÚKLu 

 kvalitatívna detekcia; 

 zo vzoriek z výterov z nosohltanu; 

 odčítanie výsledku testu do 30 min. od nanesenia vzorky na 

doštičku. 

APS, zubno-
lekárska PS 

ŠAS, STOM 

629b 

VLD, VLDD, 
GYN* 

 in vitro diagnostická zdravotnícka pomôcka pre profesionálne 

použitie; 

 CE značka, resp. kód ŠÚKLu 

 kvalitatívna detekcia; 

 zo vzoriek z výterov z nosohltanu. 

APS, zubno-
lekárska PS  

ŠAS, STOM 

*Bude akceptovaný u kapitovaných poistencov nad rámec kapitácie, u nekapitovaných poistencov v prípade, že ide 
o neodkladnú ZS a u poistencov EÚ v prípade, že spĺňajú legislatívne podmienky nároku úhrady ZS u EÚ poistencov. 
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3. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu Očkovania proti COVID-19 
Vakcinačné centrá 

Kód 

výkonu 

Druh 

PZS 
Názov výkonu Cena v € 

252K 
ŠAS 

VAS 
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19  7,50 

Podmienky vykazovania a úhrady 

 platí pre všetky vakcinačné centrá, ktoré sú zverejnené na stránke MZSR,  

 očkovanie v rámci vakcinačného centra môže vykonávať: 

o interný tím zdravotníkov vakcinačného centra, 

o externí poskytovatelia* všeobecnej, alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, 

*v prípade ak očkovanie vykonáva nezmluvný PZS platia ustanovenia verejného prísľubu 
„Očkovanie proti COVID-19 nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ 

 ak je očkovanie vo vakcinačnom centre zabezpečované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej 
starostlivosti, je očkovanie hradené bez ohľadu na platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti medzi poistencom a týmto poskytovateľom, 

 poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov. 

 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu Očkovania proti COVID-19 
Vakcinačné centrá – výjazd 

Kód 

výkonu 

Druh 

PZS 
Názov výkonu Cena v € 

252L 
ŠAS 

VAS 
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - výjazd 10,00 

Podmienky vykazovania a úhrady 

 výjazdom sa rozumie výkon očkovania mimo obvyklých priestorov vakcinačného centra za 

účelom zvýšenia dostupnosti možnosti očkovania pre poistencov poisťovne,  

 platí pre všetky vakcinačné centrá, ktoré sú zverejnené na stránke MZSR,  

 očkovanie spôsobom výjazdu môže vykonávať: 

o interný tím zdravotníkov vakcinačného centra, 

o externí poskytovatelia* všeobecnej, alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, 

*v prípade ak očkovanie vykonáva nezmluvný PZS platia ustanovenia verejného prísľubu 
„Očkovanie proti COVID-19 nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ 

 ak je očkovanie formou výjazdu zabezpečované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej 
starostlivosti, je očkovanie hradené bez ohľadu na platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti medzi poistencom a týmto poskytovateľom, 

 poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252L nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov 

 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu Očkovania proti COVID-19 
Ambulancie zmluvných poskytovateľov ZS – VLD, VLDD 

Kód 

výkonu 

Druh 

PZS 
Názov výkonu Cena v € 

252L VAS Očkovanie proti ochoreniu COVID-19  10,00 

Podmienky vykazovania a úhrady 

 očkovanie je prioritne zabezpečované a hradené u jeho kapitovaných poistencov a EÚ 
poistencov, ktorí majú u VLD/VLDD založenú zdravotnú dokumentáciu. VšZP garantuje úhradu 
aj v prípadoch ak o očkovanie prejaví záujem u neho nekapitovaný poistenec, 

 poskytovateľ má kapitovaných viac ako 20 poistencov poisťovne,  

 vykazovanie výkonu 252L u kapitovaných poistencov akceptujeme v kombinácii s výkonmi 
preventívnej prehliadky a s výkonmi návštevy 25 alebo 26. 

 

 

 



7 

 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu Očkovania proti COVID-19 
Ambulancie zmluvných poskytovateľov ZS – ŠAS 

Kód 

výkonu 

Druh 

PZS 
Názov výkonu Cena v € 

252K ŠAS Očkovanie proti ochoreniu COVID-19  7,50 

Podmienky vykazovania a úhrady 

 platí pre všetkých zmluvných poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti 

 vykonávanie očkovanie nebude mať vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti v ŠAS 
ambulanciách  

 

Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonu Očkovania proti COVID-19 
Spoločné podmienky VLD, VLDD, ŠAS 

 poskytovateľ pri očkovaní postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti 
ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky" v platnom znení a v súlade 
s príslušnými usmerneniami MZ SR,  

 ak nie je uvedené inak, výkon sa vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za 
posledných 12 mesiacov,  

 podmienkou úhrady je vykázaný kód očkovacej  látky v množstve „1“ s cenou „0“podľa tabuľky 
uvedenej nižšie v tejto časti, 

 zdravotná dokumentácia k výkonu sa vedie v elektronickej forme eZdravie, 

 v prípadoch očkovania mimo vakcinačných centier je poisťovňa oprávnená požadovať verifikáciu 
PZS o jeho registrácii na MZ SR za účelom obstarania vakcín  a obe dávky vakcíny musia byť 
v záujme ochrany pacienta aplikované u toho istého PZS, 

 prepravu zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby za účelom 
výkonu očkovania poisťovňa nehradí. 

 

Spôsob vykazovania očkovacích látok 

Vakcína Kód a názov diagnózy 
Kód očkovacej 

látky 

Pfizer 
Z25.70 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia 
látka Tozinameran 

C6235D, C2011E, 
C2010E, C1946E, 

C1945E, C9116D, 
C9117D, C8882D, 

C8881D  

Moderna 
Z25.71 – Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia 
látka mRNA-1273 

C6261D, C1986E, 
C1985E, C1920E, 

C1919E 

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 Ad26.COV2.S 

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

Sputnik V 
Z25.74 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia 

Látka Gam-COVID-Vac  
CMD672 

Nuvaxovid 

Z25.75 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, Nuvaxovid 

injekčná disperzia, očkovacia látka proti COVID-19 

(rekombinantná, s adjuvans) 

C9350D 

- 
Z25.79 Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, iná 

očkovacia látka 
- 

 

Úhrada aplikácie posilňovacej dávky vakcíny (1. booster dávka) 

V súlade s vyššie uvedenými podmienkami, ako aj s príslušnými usmerneniami Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky v platnom znení, poisťovňa uhradí aj aplikáciu posilňovacej dávky vakcíny (1. booster 

dávka). 
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 Úhrada aplikácie dodatočnej a posilňovacej štvrtej dávky vakcíny od 1.3.2022 

V súlade s vyššie uvedenými podmienkami, ako aj s príslušnými usmerneniami Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky v platnom znení, poisťovňa uhradí aj aplikáciu štvrtej dávky vakcíny.   

Úhrada aplikácie posilňovacej dávky vakcíny (2. booster dávka) od 15.7.2022 

V súlade s vyššie uvedenými podmienkami, ako aj s príslušnými usmerneniami Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky v platnom znení, poisťovňa uhradí aj aplikáciu posilňovacej dávky vakcíny (2 booster 

dávka).   

Očkovanie proti COVID-19 nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

Postup vykazovania, uznávania a úhrady výkonu Očkovania proti COVID-19 

Krok 
1 

Príprava 
potrebnej 

dokumentácie 

1. Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti /  licenciu na výkon praxe. 
2. Pridelenie kódu poskytovateľa. 
3. Pridelenie kódu lekára. 
4. Zmluva o bankovom účte / relevantný doklad o bankovom spojení. 

Krok 
2 

Splnenie 
oznamovacej 

povinnosti 

Poskytovateľ pred výkonom očkovania proti COVID-19 informuje miestne príslušnú 
krajskú pobočku VšZP o poskytnutí tejto zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.  

Zaslanie 
potrebnej 

dokumentácie 

Súčasne s informáciou o poskytnutí zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zašle potrebnú 
dokumentáciu na miestne príslušnú krajskú pobočku VšZP elektronickou formou. 

Krok 
3 

Vytvorenie 
konta v 

ePobočke 
VšZP 

Pre potreby vykazovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

Krok 
4 

Vykazovanie 
výkonu 

Kód výkonu Druh PZS Názov výkonu Cena v € 

252K 
ŠAS 
VAS 

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo 
všetkých očkovacích centrách 

7,50 

Krok 
5 

Fakturovanie 

Poskytovateľ: 
1. fakturuje spätne za obdobie jedného kalendárneho mesiaca, 
2. faktúru zasiela najneskôr desiaty deň kalendárneho mesiaca, 
3. faktúru zasiela výlučne elektronickou formou prostredníctvom ePobočky VšZP. 
 
Splatnosť faktúry: 
30 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry. 

 

Kontaktné adresy krajských pobočiek VšZP 

Bratislavský kraj sas_vas_ba@vszp.sk 

Trnavský kraj sas_vas_tt@vszp.sk 

Nitriansky kraj sas_vas_nr@vszp.sk  

Trenčiansky kraj sas_vas_tn@vszp.sk  

Žilinský kraj sas_vas_za@vszp.sk  

Banskobystrický kraj sas_vas_bb@vszp.sk  

Košický kraj sas_vas_ke@vszp.sk  

Prešovský kraj sas_vas_po@vszp.sk  
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4. Výkony rýchlej PCR diagnostiky – vykazovanie a úhrada 

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza zmluvným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti výkon 
1A08104 v súlade s nasledujúcimi podmienkami: 
 

Rýchla PCR diagnostika (vírus SARS-CoV-2) 

Kód výkonu Názov výkonu diagnóza PZS, odbornosť a typ ZS Cena 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 mobility 
so zazmluvnenými 

odbornosťami: 
 

184,975,976,977 v type ZS 303 
 

a odbornosťami 001,007,009 
v rámci ústavnej pohotovostnej 

služby v type ZS 302 

30,- 

Podmienky vykazovania a úhrady 

 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, a to najmä: na materiálno 

technické vybavenie, personálne obsadenie, odber, vyšetrenie, vyhodnotenie vzorky, 

 Výkon sa vydáva kvantitatívne s uvedením jednotiek. 

 

C. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“) 

Garancia úhrady 
 
Zdravotná poisťovňa garantuje v rámci siete zmluvných poskytovateľov ADOS a mobilný hospic - mimo 
ústavných zdravotníckych zariadení úhradu všetkých  poisťovňou uznaných výkonov zdravotnej 
starostlivosti, ktoré boli poskytnuté našim poistencom, a tým podporuje ošetrovanie poistencov v jeho 
domácom prostredí, čím aj naďalej eliminuje riziko nákazy a šírenie ochorenia COVID-19. 
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Vykonávanie rýchlotestov 

V súvislosti s dodatkami k zmluvám s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, platným a účinným 
od 1.7.2020, vo vzťahu k vykonávaniu tzv. rýchlotestov, teda vyhodnotenie COVID-19 IgM/IgG rýchleho 
diagnostického kazetového imunochromatografického testu, dočasne rušíme povinnosť   predloženia 
dokladu o preškolení personálu poskytovateľa. Doklad osvedčuje schopnosť poskytovateľa správne 
vyhodnotiť výsledky rýchlotestov a klinicky ich korektne interpretovať. Vystaviť takýto doklad je oprávnený 
lekár s odbornou špecializačnou skúškou z odboru  034 – klinická mikrobiológia. Vzhľadom na objektívnu 
nemožnosť zabezpečenia dokladu, ho VšZP až do odvolania tejto časti Verejného prísľubu nebude 
vyžadovať. 
 
 
 
 
Ing. Richard Strapko  MUDr. Beata Havelková, MPH 
predseda predstavenstva  podpredsedníčka predstavenstva 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

 


