
 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

vzhľadom k zásadným zmenám v indikácii vyšetrení COVID-19 a úhrady súvisiacich laboratórnych výkonov zo 

strany zdravotných poisťovní si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich skutočnostiach: 

• Od 10.08.2020 je v prevádzke laboratórium SK-Lab pre analýzu extrahumánneho genómu (metóda RT-

PCR), v ktorom realizujeme vyšetrenia väčšiny pacientov odobraných na našom odberovom mieste. 

• Výkony súvisiace s odberom a vyšetrením SARS-CoV-2 máme zmluvne pokryté v ZP Union a vo VšZP. 

Vzhľadom k tomu, že ZP Dôvera nám uvedené výkony odmietla zazmluvniť, je možné jej poistencov 

vyšetriť len ako samoplatcov (postup viď nižšie). Alternatívne si poistenci ZP Dôvera môžu zabezpečiť 

odber a vyšetrenie v jednom z dvoch zmluvných laboratórií v rámci BBSK (Banská Bystrica, Zvolen). 

• Predoperačné vyšetrenie, vyšetrenie pred hospitalizáciou a pred umiestnením do DSS, alebo iného 

sociálneho zariadenia nie je hradené žiadnou zdravotnou poisťovňou. Týchto pacientov je možné vyšetriť 

len ako samoplatcov (postup viď nižšie). 

 

Objednávanie vyšetrenia SARS-CoV-2 metódou RT-PCR u poistencov ZP Union a VšZP: 

• Indikácie: jedinou indikáciou je podozrenie na ochorenie COVID-19 na základe anamnézy a klinickej 

symptomatológie 

!!! Vyšetrenie v rámci predoperačného vyšetrenia, pred hospitalizáciou, pred umiestnením do DSS alebo 

do iného sociálneho zariadenia nie je hradené žiadnou zdravotnou poisťovňou !!! 

• Žiadanka: musí obsahovať pečiatku a podpis ordinujúceho lekára, na žiadanke je nutné uviesť diagnózu 

U07.2, alebo U07.1. V prípade, že žiadanka nebude obsahovať jednu z uvedených diagnóz alebo nebude 

obsahovať pečiatku a podpis lekára nebude možné pacienta v rámci zdravotného poistenia vyšetriť (tzn. 

za vyšetrenie uhradí 70 EUR ako samoplatca).  

Žiadanku nájdete na www.sklab.sk v sekcii „Žiadanky a výsledky“  

• Termíny odberu: utorky a štvrtky, nutná rezervácia termínu vopred na tel: +421 918 950 743 

• Cena vyšetrenia: odber vzorky aj samotné vyšetrenie plne hradí ZP 

• Výsledky vyšetrenia: 

o Poistenci VšZP a ZP Union: Pre lekára budú výsledky dostupné najneskôr nasledujúci deň po 

odbere ako e-výsledok a 1-2 pracovné dni po odbere ako papierový výsledok prostredníctvom 

našej transportnej služby. Okrem toho si pacient môže vyzdvihnúť výsledky osobne, alebo 

požiadať o ich zaslanie e-mailom (zasielame nasledujúci deň po odbere). 

 

Objednávanie vyšetrenia SARS-CoV-2 metódou RT-PCR u poistencov ZP Dôvera, nepoistených pacientov 

(vrátane EÚ poistencov), alebo pacientov bez zdravotnej indikácie: 

• Indikácie: pred umiestnením do DSS, po návrate zo zdravotne bezpečných krajín, potvrdenie pre 

zamestnávateľa, vyšetrenie pred operáciou a pred hospitalizáciou, pacienti bez ZP v SR (vrátane EÚ 

poistencov) ... 

• Žiadanka: žiadanka od lekára nie je potrebná, pacient vyplňuje Formulár pre samoplatcov, ktorý si stiahne 

z www.sklab.sk. 

• Termín odberu: utorky a štvrtky, nutná rezervácia termínu vopred na tel: +421 918 950 743 

• Cena vyšetrenia: 70 EUR, v cene je odber, vyšetrenie materiálu metódou RT-PCR, potvrdenie o výsledku 

testu v angličtine a nemčine. 

• Výsledky: osobne, e- mailom – pacient si preferovaný spôsob zvolí na Formulári pre samoplatcov 

Vyšetrenie osôb po návrate zo zdravotne menej bezpečných krajín, alebo vyšetrenie kontaktov zaisťuje príslušný 

okresný RÚVZ podľa miesta bydliska pacienta (RÚVZ Lučenec - kontakt: 047/4322567, 047/4323572). Ďalšie 

podrobnosti a informácie vrátane žiadaniek na vyšetrenie nájdete na www.sklab.sk. 

S prianím pevného zdravia a trpezlivosti, 

MUDr. Peter Sečník a kolektív SK-Lab     Lučenec, 19.08.2020 

Odber materiálu a vyšetrenie COVID-19 metódou RT-PCR 
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