
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina 
 
Vážení klienti, 
 
Na základe dohody so VšZP a poisťovňou UNION si Vám dovoľujeme zaslať informácie 
o úhrade protilátok SARS-CoV-2 z krvi u Vašich pacientov. 
 
VšZP 

kód 
výkonu  

názov 
výkonu 

diagnózy  
indikujúce 
odbornosti  

maximálna 
frekvencia 

podmienky úhrady 

4763 

Kvantitatívne 
stanovenie 
protilátok 
(proti vírusu 
SARS-CoV-
2) 

U07.1, 
U07.2 

002, 007, 
008, 020, 
022, 331, 
031, 329, 
342, 040, 
140, 169, 
346, 003, 
156, 009, 
289 

2 x mesačne 

• akceptované vyšetrené triedy – IgG a IgM;  
• vyšetrenie musí byť urobené v automatickom 

analyzátore s laboratórnymi súpravami so značkou 
zhody CE alebo CE-IVD z venóznej krvi 
kvantitatívnou metódou ELISA alebo CLIA; 

• vyšetrenie sa uhrádza aj u pacienta s potvrdeným 
ochorením SARS-CoV-2 alebo s podozrením na 
prekonanie uvedeného ochorenia, ak ide o darcu 
rekonvalescentnej plazmy alebo je po medicínskej 
stránke potrebné overenie stavu imunity u daného 
pacienta; 

• týmto kódom nie je možné vykázať vyšetrenie 
protilátok tzv. „rýchlotestami“ odberom z kapilárnej 
krvi   

UNION 
Kód 

výkonu Názov výkonu diagnózy  indikujúce 
odbornosti  

maximálna 
frekvencia iné podmienky úhrady 

4763 

Kvantitatívne 
stanovenie protilátok 
(proti vírusu SARS-
CoV-2) 

U07.1, 
U07.2 

002, 007, 
008, 020, 
022, 331, 
031, 329, 
342, 040, 
140, 169, 
346, 003, 
156, 009, 
289 

maximálne 
6x 
mesačne, 
maximálne 
3x za deň 
na jedného 
poistenca 

• Akceptujú sa vyšetrovacie triedy IgG a IgM 
pri dodržaní maximálnej frekvencie,  

• uhrádza sa ako doplnková vyšetrovacia 
metóda u symptomatického pacienta pri 
negatívnom výsledku testu RT-PCR podľa 
Algoritmu pre mikrobiologickú diagnostiku 
pacientov s príznakmi infekcie dýchacích 
ciest spĺňajúcich klinické kritériá pre 
podozrenie z infekcie COVID 19 
(Štandardný postup pre mikrobiologickú 
diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom 
SARS-CoV2 pre laboratóriá klinickej 
mikrobiológie v platnom znení), 

• uhrádza sa aj u pacienta s potvrdeným 
ochorením SARS-CoV-2 alebo 
s podozrením na prekonanie uvedeného 
ochorenia, ako ide o darcu 
rekonvalenscentnej plazmy alebo je po 
medicínskej stránke potrebné overenie 
stavu imunity u daného pacienta, 

• realizácia v rámci odbornosti klinická 
mikrobiológia, 

• realizuje sa certifikovanými validovanými 
laboratórnymi súpravami z venóznej krvi 
metódou ELISA alebo CLIA (kvantitatívny 
test), 

• neakceptuje sa vyšetrenie protilátok tzv. 
„rýchlotestami“ odberom z kapilárnej krvi    

 
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte našich obchodných zástupcov alebo call centrum 0800 
820 010.  

Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk ,  mobil: 0918 423 237 
Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk , mobil:  0918 210 678 

 

 


