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Stanovisko k aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 

(12.aktualizácia) 

 

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej aj ako „Union ZP“) aj napriek aktuálne priaznivej epidemickej 

situácii  spojenej so šírením koronavírusu  ponecháva v platnosti viaceré doterajšie opatrenia na 

podporu Vás ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj na prospech 

našich poistencov. Súčasne v tejto aktualizácii prijímame nové opatrenia na podporu zvýšenia 

zaočkovanosti našich poistencov proti ochoreniu COVID-19, keďže očkovanie považujeme za 

najspoľahlivejší spôsob ochrany proti tomuto ochoreniu.  Sumarizáciu tých najdôležitejších opatrení 

uvádzame v tomto dokumente.  

Aj týmto chceme prejaviť vďačnosť za Vaše pretrvávajúce úsilie pri starostlivosti o Vašich pacientov - 

našich poistencov.  

1) Výkony telemedicíny  

✓ Výkon 1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky 

✓ Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo 
psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo 
videohovoru 

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

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

✓ Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle 
https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy  

 

2) Vykazovanie výkonov 62a a 62b pri starostlivosti o COVID-ového pacienta 

✓ Zdravotná poisťovňa si uvedomuje možné riziká spojené so starostlivosťou pacienta s potvrdenou 
prítomnosťou koronavírusu. Preto sme v tejto spojitosti zaviedli mimoriadnu úhradu v podobe 
výkonov 62a a 62b za podmienok uvedených dokumente „Usmernenie k vykazovaniu základných 
výkonov č. 62a a 62b“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy 

https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy
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3) Zvýhodnené podmienky pri vykazovaní príplatkového výkonu č. 64  

✓ Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP 
akceptovať vykázanie daného výkonu aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných 
pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, 
ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy 

 

4) Zvýhodnené podmienky pri vykazovaní príplatkového výkonu č. 67 

✓ Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP 
akceptovať vykázanie daného výkonu  aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných 
pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, 
ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy  

 

5) Zvýhodnené podmienky pre vykazovanie výkonu 68a u gastroenterológov, pneumo-ftizeológov 
a zubných lekárov 

✓ Union ZP tiež uhrádza rizikový príplatkový výkon 68a  u gastroenterologických, pneumo-
ftizeologických a zubno-lekárskych odborností.  

✓ Detaily sú zverejnené v dokumentoch „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u pneumologicko - 
ftizeologických odborností“, „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u gastroenterologických 
odborností“ a „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u zubno-lekárskych odborností“, ktoré sú 
zverejnené na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy 

 

6) Diagnostika koronavírusu prostredníctvom antigénového testovania 

✓ Union ZP na základe klinickej indikácie za účelom diagnostiky symptomatického pacienta  
s klinickými príznakmi respiračného syndrómu takisto uhrádza Skríningový antigénový test SARS-
CoV-2 alebo Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorerscenčnou metódou pod kódmi 
výkonov 629a resp. 629b. Viac informácií o tých výkonoch nájdete v dokumente „Usmernenie k 
vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“ zverejnenom https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy  

 

7) Odber a odoslanie biologického materiálu a vyšetrenie vzorky metódou RT- PCR na dôkaz SARS-
CoV-2 

✓ U tých zdravotníckych zariadení, ktoré mali výkony 299d a 5D87007 zazmluvnené do 31.12.2020, 
Union ZP uhrádza tieto výkony od 01.04.2021  nasledovne: 

• 5D87007 Vyšetrenie metódou RT- PCR na dôkaz SARS-CoV-2 v cene od 36,- € a 

• 299d Odber a odoslanie biologického materiálu v cene 6,- €.  

✓ Ostatné podmienky úhrady týchto výkonov sa uplatňujú v zmysle podmienok uvedených v zmluve 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
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8) Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARS-CoV-2) 

✓ Union ZP od 01.01.2021 uhrádza výkon s kódom 4763 Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti 
vírusu SARS-CoV-2) v cene od 13,- € v zmysle ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti tým zdravotníckym zariadeniam, ktoré ho mali zazmluvnený do 
31.12.2020. Do Vašej pozornosti dávame: 

• Vyšetrenie môžu indikovať lekári VAS a ŠAS bez obmedzenia odbornosti 

• Maximálna povolená frekvencia je 2 x za mesiac na jedného poistenca 

• Výkon sa akceptuje aj v prípade potreby overenia stavu imunity u poistenca po medicínskej 
stránke  

 

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

✓ Vnímame význam očkovania na COVID-19 pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť  
pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.  

✓ Rovnako tak si vážime prácu poskytovateľov, ktorí sa podieľajú na očkovaní. Informácie o výkone, 
ktorý sa v tej v súvislosti vykazuje a uhrádza sú dostupné v dokumente pod názvom  „Usmernenie 
k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L“ zverejnenom na 
https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy 

 

10) Bonifikácia pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti za zvýšenie 
zaočkovanosti kapitačného kmeňa proti ochoreniu COVID-19 

✓ Okrem zvýšenia úhrady za výkon očkovania, Union ZP v záujme zapojenia čo najväčšieho počtu 
všeobecných lekárov do očkovania svojich pacientov ako aj v záujme toho, aby sa všeobecní lekári 
podieľali na osvete a motivovali svojich kapitantov dať sa zaočkovať, jednorazovo vyplatí 
poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti bonus za každého zaočkovaného 
kapitovaného poistenca Union ZP podľa stavu k 30.09.2021.  

✓ Podmienkou priznania bonusu je splnenie kritéria, v zmysle ktorého percento zaočkovanosti 
kapitačného kmeňa poisteného v Union ZP a kapitovaného u hodnoteného poskytovateľa 
všeobecnej ambulantnej starostlivosti k 30.09.2021 je aspoň o 15 % vyššie ako je percento 
zaočkovanosti obyvateľstva príslušného okresu k 31.07.2021 podľa údajov zverejnených webovej 
stránke www. korona.gov.sk. 

✓  Výška bonusu za každého zaočkovaného kapitovaného poistenca Union ZP predstavuje 1,- € 
v prípade okresov, v ktorých percento zaočkovanosti obyvateľstva je vyššie ako je percento 
zaočkovanosti celej Slovenskej republiky a 2,- € v prípade okresov v ktorých percento 
zaočkovanosti obyvateľstva je nižšie ako je percento zaočkovanosti celej Slovenskej republiky 
a to podľa stavu k 31.07.2021 a údajov zverejnených webovej stránke www. korona.gov.sk. 

✓ Percento zaočkovanosti kapitačného kmeňa hodnotených poskytovateľov všeobecnej ambulantnej 
starostlivosti bude vyhodnotená z dát zdravotnej poisťovne podľa stavu k 30.09.2021 samostatne 
pre vekovú kategóriu 12 – 19 rokov veku života a 20+ rokov veku života.  

✓ Za zaočkovaného poistenca sa považuje poistenec Union ZP kapitovaný k 30.09.2021, na ktorého 
bol za obdobie do 30.09.2021 vykázaný výkon 252K a/alebo 252L bez ohľadu na to, kým bol výkon 
vykázaný. 

✓ Za príslušný okres podľa tohto bodu sa považuje okres, v ktorom poskytovateľ prevádzkuje 
ambulanciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti.  

✓ Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí 
k 30.09.2021 mali viac ako 20 kapitovaných poistencov Union ZP.  

https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy
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11) Automatické zakapitovanie poistenca vracajúceho sa zo zahraničia 

✓ Naďalej ponechávame zavedený systém automatického zakapitovania poistencov, ktorí sa vrátili  
zo zahraničia. 

✓ Poistenec, ktorý sa vrátil zo zahraničia a obnovil si poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s., 
je automaticky zaradený do kapitačného stavu u svojho posledného kapitujúceho lekára. 

12) Vyhodnocovanie ukazovateľa „preventívne prehliadky“   

✓ V Union zdravotnej poisťovni, a.s. hodnotíme plnenie toho ukazovateľa spätne za predchádzajúci 
kalendárny rok. To napríklad znamená, že vykonávanie preventívnych prehliadok v roku 2020 sa 
bude hodnotiť v roku 2021 a následne rok 2021 budeme hodnotiť v roku 2022.  

✓ Nezabudli sme, že mnohí z Vás počas úvodných fáz „koronakrízy“ boli nútení pristúpiť 
k obmedzovaniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo malo negatívny vplyv na ukazovateľ 
„preventívne prehliadky“ v segmente VLD. Pri ostatných segmentoch v zásade nedošlo  
k poklesu účasti na prevencii. Preto hodnoteným poskytovateľom VLD bol priznaný bonus  
za ukazovateľ „Preventívne prehliadky“ aj v prípade, že sa im nepodarilo dosiahnuť požadované 
percento úspešnosti za rok 2020, avšak splnili ho v roku 2019.   

 

13) Lekárske poukazy na individuálne zhotovované zdravotnícke pomôcky  

✓ Interný systém ponechávame nastavený tak, že poistenci majú na vybratie individuálne 
zhotovovaných zdravotníckych pomôcok až 180 dní od vystavenia lekárskeho poukazu.  

 
14) Od 1. 5. 2021 je možné vystavovať všetky OPL recepty pomocou systému eRecept 

✓ Od 1. 5. 2021 je v platnosti novelizované znenie zákona 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kľúčové je doplnenie 120 § o odsek (8) 
v nasledovnom znení:  

 Pri predpisovaní humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. Skupiny alebo psychotropných 

látok II. Skupiny sa evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok vykonáva 

prostredníctvom preskripčných a dispenzačných záznamov. 

✓ Union ZP v tomto zmysle upravila funkcionalitu systému eRecept, aby bolo možné realizovať 
preskripciu aj dispenzáciu formou elektronických záznamov. 

 
 

15) Starostlivosť poskytovaná agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

Union ZP si veľmi váži nasadenie mnohých sestier, pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS), ktoré aj počas pandémie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 neustali vo 
svojom nasadení pri ošetrovaní pacientov v ich domácom prostredí, preto v záujme podpory domácej 
starostlivosti: 
✓ Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. písm. e) a v súlade so štandardnými postupmi pre 

zdravotníkov ku COVID-19 uverejnenými na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky Union ZP uhradí výkon 16x Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG 
na ochorenie  COVID-19 za podmienok uvedených na https://www.union.sk/poskytovatelia-
oznamy v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 16x“. 

https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy
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✓ Výkon č. 629a - Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 zdravotná poisťovňa uhradí ADOS, ak bol 
výkon indikovaný lekárom. Ďalšie podmienky sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu 
výkonov č. 629a a 629b“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy 

 

Opatrenia v 12. aktualizácii tohto stanoviska platia na obdobie od 01.08.2021 do 31.12.2021, ak 

v tomto dokumente alebo v dokumentoch, na ktoré tento dokument odkazuje, nie je ustanovené inak. 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. si vyhradzuje právo aktualizovať obsah tohto stanoviska.  

V Bratislave, dňa 06.08.2021 

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

