
 

 
 

Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov č. 64 a 67 

(4. aktualizácia) 

 

Zvýhodnené podmienky úhrady príplatkových výkonov č. 64 a 67 uvedené v tomto dokumente platia 
za obdobie od 01.11.2020 do 31.12.2020.  

 

Vykazovanie príplatkového výkonu č. 64 

Druh ZS 
Počet bodov za 

výkon 64 
Cena bodu 

(€) 
Poznámka 

VLD* 

70 bodov 

0,026 

Vykazuje sa v kombinácii s niektorým/-i  
z nasledujúcich výkonov: 4; 5; 6; 8; 25; 26; 29. 
Nie je možné kombinovať s výkonom 62a. 

VLDD* 0,026 

GYN* 0,026 

APS 0,0237 

UP 1 0,0237 

UP 2 0,0237 
 

*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). 

 

Vykazovanie príplatkového výkonu č. 67 

Druh ZS 
Počet bodov za 

výkon 67 
Cena bodu 

(€) 
Poznámka 

ŠAS 

200 bodov 

0,027 € 
Vykazuje sa pri: 
a) invazívnych (vyšetrovacích) výkonoch 

alebo 
b) iných intervenčných výkonoch. 
Nie je možné kombinovať s výkonom 62b 
alebo 68a.   

STOM 

zubná 
LSPP  

Zmluvná cena 
bodu za výkony 

zubnej LSPP  

 

Spoločné podmienky akceptovania príplatkových výkonov č. 64 a 67 

Popri štandardných prípadoch definovaných v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP 
akceptovať vykázanie daného výkonu aj v ďalších prípadoch za súčasného nasledovných podmienok: 

1. Výkon sa vykonáva s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov: 

• respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom 

• okuliare a / alebo celotvárový priehľadný štít 

• jednorazové rukavice 

2. Zrealizuje sa dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone; splnenie uvedenej podmienky sa 
nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. 



 
 

3. Je možné ho vykázať k zdravotnému  výkonu, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:  

• je poskytnutý v prípade definovanom ako suspektný (možný) alebo pravdepodobný prípad 
COVID-19 v zmysle  Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s 
ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v znení platnom v čase 
poskytnutia výkonu (uvedenú skutočnosť je potrebné zaznamenať v zdravotnej dokumentácii),  

• je hradený z verejného zdravotného poistenia, 

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

• súčasne ho  nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19. 

 

V Bratislave, dňa 30.10.2020 

 


