
 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

radi by sme Vás informovali o niektorých aktualitách a zmenách súvisiacich s prevádzkou odberového miesta 

a laboratórnou diagnostikou ochorenia COVID-19 v SK-Lab s.r.o. Zároveň zasielame novú žiadanku, ktorá obsahuje 

vyšetrenie protilátok aj vyšetrenie RNA SARS-CoV-2. 

• Odberové miesto SK-Lab je v prevádzke v utorok a vo štvrtok v čase 7:50 – 12:00 (okrem štátnych sviatkov), 
kapacita je cca 80 pacientov/deň. Objednávanie na odber je možné na tel. +421 918 950 743, v pondelok-
piatok, v čase 8:00 – 15:30. Kompletný postup nájdete na https://www.sklab.sk/odborna-verejnost/covid19-
ov.html.  

• Izolácia a detekcia nukleovej kyseliny RNA SARS-CoV-2 následne prebieha v novovybudovanom laboratóriu 
molekulárnej diagnostiky SK-Lab, výsledky sú ošetrujúcim lekárom dostupné ihneď po validácii (do 24 h od 
odberu) cez náš webový portál, nasledujúci pracovný deň v papierovej podobe. Pre interpretáciu výsledkov a 
konzultáciu sporných nálezov je k dispozícii odborná zástupkyňa SK-Lab pre klinickú mikrobiológiu MUDr. 
Lenka Helmová, ktorá je zároveň garantom kvality používaných postupov a procesov. 

• Úhrada výkonov zo strany ZP v prípade indikácie lekárom v súlade s „Klinickým protokolom indikácií testovania 
metódou RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2 MZSR (aktuálna verzia 10).“ 
o Výkony súvisiace s odberom a vyšetrením RT-PCR máme zazmluvnené VšZP aj ZP Union. Ich poistenci sú 

odobraní a vyšetrení bezplatne, na žiadanke je nutné uviesť diagnózu U07.1, alebo U07.2.Aktualizovanú 
žiadanku prikladáme. 

o ZP Dôvera nám uvedené výkony nezazmluvnila, jej poistencom pri odbere ponúkame 3 alternatívy: 
1. Odber a vyšetrenie v SK-Lab (cena 70 EUR, výsledok do 24 h, lekárovi dostupný cez webový portál, 

pacientovi na vyžiadanie e-mailom, alebo osobne v SK-Lab) 
2. Odber v SK-Lab a transport vzorky k vyšetreniu na OKM RÚVZ Banská Bystrica (cena 25 EUR za odber + 

transport, výsledky 2.-3. deň po odbere osobne v SK-Lab, prípadne osobne v BB). 
3. Realizácia odberu na inom odberovom mieste zazmluvnenom ZP Dôvera (v réžii pacienta po konzultácii 

so ZP). 

• Predoperačné a predhospitalizačné vyšetrenia 
o Postup pri indikácii a následnej realizácii odberu a vyšetrenia COVID-19 sa medzi ústavnými 

zdravotníckymi zariadeniami značne líši. Časť z nich negatívny výsledok testu pred prijatím pacienta 
vyžaduje, jeho zaistenie však ponecháva na pacientovi, resp. na jeho VLD / VLDD. Maximálna 
akceptovaná doba od odberu po príjem pacienta je tiež variabilná - v praxi sa pohybuje od 48 do 96 
hodín podľa zariadenia. 

o Odber a vyšetrenie je v SK-Lab realizované identicky ako pri inej zdravotnej indikácii (lekár vypíše 
žiadanku, pacient si rezervuje termín odberu). Do 14.9.2020 si pacient musel predoperačné vyšetrenie 
hradiť v prípade, že sa nejednalo o akútny výkon. Od 14.9.2020 (verzia 10 klinického protokolu indikácií 
MZSR) sú predoperačné vyšetrenia zo zdravotnej indikácie hradené ZP (aj pred plánovanými 
výkonmi). Výnimku tvoria poistenci ZP Dôvera – postup viď vyššie. 

• Vyšetrenie kontaktov osôb s potvrdeným COVID-19 a osôb s cestovateľskou anamnézou 
o Dohľadávanie a následné zaistenie vyšetrenia je v réžii oddelenia epidemiológie príslušného RÚVZ 

podľa miesta bydliska (Kontakt RÚVZ pre okres Lučenec: 047/4322567, 047/4323572, kontakt na 

infolinku NCZI: 02/32353020). Osoby sú na odber a vyšetrenie v SK-Lab objednávané výlučne 

pracovníkmi RÚVZ cez systém NCZI prostredníctvom pridelenia COVID PASS. 

 
Kompletný, priebežne aktualizovaný postup pre vyšetrenie COVID-19, vrátane prípravy pacienta pred odberom je 
k dispozícii na www.sklab.sk. V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na peter.secnikjr@sklab.sk a 047 4333 210. 
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