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Aktualizované od  01.01.2023 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu - charakteristika výkonu Revízne pravidlá 
Kombinácie s inými 
výkonmi 

Periodicita 
výkonov 

 Lekári v špecializačnom odbore angiológia môžu vykazovať zdravotné výkony zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., výkony z časti VI. 
a z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 533, 2000 a 2001. 

  

1 
Rada. Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi 
alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným 
stavom.  

Výkon nemožno vykazovať pre telefonické objednávanie pacienta  
Zakázaná kombinácia  
s inými výkonmi    

1x  za deň na URČ 

15b 
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu 
k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej 
starostlivosti. 

Akceptuje sa len pri zhodnotení aspoň 2 druhov laboratórnych 
vyšetrení (napr. hematológia, biochémia a pod.), vrátane 
prinesených od iných ošetrujúcich lekárov, ktoré nie sú staršie ako 
3 mesiace, nie viacerých parametrov jedného druhu 
laboratórneho vyšetrenia.  

 1 x za deň na URČ  

60 

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, 
vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej 
dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) 
zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, vypísanie žiadaniek na 
ďalšie vyšetrenia, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie 
najmenej 30 minút). 

Vykazuje sa pri prvovyšetrení u jedného špecialistu len raz za 
život pri  prevzatí  poistenca do zdravotnej starostlivosti ako 
prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného 
záznamu.  
 

 
1 x za život na URČ 
u jedného PZS 

62 

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov 
alebo dispenzárna kontrola. Poučenie o diéte a životospráve a 
predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá 
dlhšie ako 20 minút. 

Vyšetrenie obsahuje cielenú anamnézu, resp. anamnézu od 
poslednej kontroly, opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, 
vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej 
kontroly.  

 1 x za deň na URČ 

63 
Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo 
kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie 
trvá dlhšie ako 15 minút. 

Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie 
výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, 
vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 

 1 x za deň na URČ 

65 Príplatok pri sťaženom výkone 

Vykazuje sa u pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne 
postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého.  
Povolená kombinácia s inou dg imobility, nie pre ktorú je pac. 
vyšetrovaný.   

Povolená kombinácia s 
výkonmi 62, 63.  

1 x za deň na URČ 

66 Príplatok pri sťaženom výkone  

Vykazuje sa u pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne 
postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého. 
Povolená kombinácia s inou dg imobility, nie pre ktorú je pac. 
vyšetrovaný.   

Povolená kombinácia s 
výkonom 60.  

1 x za deň na URČ 
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200 

Obväz s výnimkou rýchlych  obväzov a sprejov, očných a 
ušných klapiek,  trojuholníkových šatiek, hotových náplastí 
alebo hotových kravatových obväzov na rany. Obväzy podľa  
výkonu pod kódom 200 sa nemôžu nevykazovať, keď slúžia na 
krytie rán, ktoré vznikli lekárskym výkonom pri tom istom 
ošetrení.    

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 204, 2100 – 2106 

1 x za deň na URČ 

Max množstvo 6 

204 

Cirkulárny obväz hlavy,  drieku, stabilizujúci obväz krku, 
ramenného alebo bedrového kĺbu  alebo jednej končatiny cez 
najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo na  uvedenie  
končatiny  do  pokojného  stavu, alebo kompresívny obväz, 
alebo zinkovo-glejový obväz. 

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 915, 2100 – 
2106 

1 x za deň na URČ 

Max množstvo 6 

650 
Oscilografické a reografické vyšetrenie ciev končatín vrátane 
dokumentácie. 

  1 x za deň na URČ 

651 
Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín po záťaži 

najmenej na jednom úseku vrátane grafickej registrácie. 
  1 x za deň na URČ 

652 
Svetelno-reflexno-reografické vyšetrenie žíl končatín,  
za končatinu. 

  2 x za deň na URČ 

654 Kapilaroskopia, za končatinu.   
Max 4 x za deň na 
URČ 

2000 Prvé ošetrenie malej rany.     
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi  2100, 2101, 2103, 
2104, 2105, 2106, 2006, 2007 

Max 6 x za deň na 
URČ 

2001 Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany. 
Výkon zahŕňa aj ošetrenie porušenia hlbokých štruktúr, záznam 
v ZD - podrobný popis každej rany samostatne. Možná 
kombinácia s výkonom 63. 

Zakázaná kombinácia s 
výkonmi 2000, 2002 pri tej 
istej rane, 2006, 22007, 2100 - 
2106 

Max 6 x za deň na 
URČ 

2006 

Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri 
viacnásobnom ošetrení. Pri odstraňovaní sutúry pri výkone  
pod kódom 2860 sa výkon pod kódom 2006 vykazuje pre každú 
končatinu najviac 6-krát. 

Daný výkon musí byť uvedený v zmluve  
Neakceptuje sa s výkonom 204 pri primárne zhojenej rane.                                                                                                       

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 204,  2018*;  
2000 – 2005, 200 pri použití 
rýchloobväzov, stripov, 
náplastí a pod. 

 
Max 6 x za deň na 
URČ  
 

2018 Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam.   

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 60, 62, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2100, 2101, 2104, 
2156, 2157, 2171.  

1 x za deň na URČ 
Max množstvo 5 

5301 
Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže 
sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312) 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). V ZD potrebné uviesť 
vyšetrované orgány. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5300, 5302 až 5312 

1 x za deň na URČ 
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5315 
Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW- alebo CW-
Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 
5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5316 

Max 1 x za mesiac 
na URČ 

5316 

Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW-Dopplera  
a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti  
(pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 
5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5315 

Max 1 x za mesiac 
na URČ 

5700 
Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdravotnej 
dokumentácie pacienta (VKG, telemetria a iné). Výkon môže 
vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista. 

Zhodnotenie viacerých typov/druhov SVLZ vyšetrení.  
Akceptuje sa v type ZS 400. Neakceptuje sa u hospitalizovaného 
pacienta. 

Zakázaná kombinácia  
s výkonom 5702  

1 x za deň na URČ 

5702 
Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové 
zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, 
internista. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie).  
Podmienkou akceptácie je zdôvodnenie indikácie v ZD. 

Zakázaná kombinácia  
s výkonom 5700  

 

5728 
Záznam pulzu alebo meranie tlaku na artériách prstov vrátane 
registrácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

 1 x za deň na URČ 

5729 
Záznam pulzu a meranie tlaku na artériách prstov pred 
chladovou expozíciou a po nej vrátane dokumentácie. Výkon 
môže vykazovať angiológ a cievny chirurg. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

 1 x za deň na URČ 

5730 
Pletyzmografické vyšetrenie žíl končatín vrátane grafickej 
registrácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5732 

1 x za deň na URČ 

5731 
Pletyzmografické vyšetrenie tepien končatín bez reaktívnej 
hyperémie a s reaktívnou hyperémiou vrátane grafickej 
registrácie. Výkon môže vykazovať angiológ a cievny chirurg. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5732 

1 x za deň na URČ 

5732 

Pletyzmografické vyšetrenie končatín v pokoji a po záťaži v 
dvoch časových intervaloch na jednom úseku vrátane grafickej 
registrácie (chladový test, vazodilatačný test, reaktívna 
hyperémia), za každý test. Výkon môže vykazovať angiológ  
a cievny chirurg. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5730, 5731 

Max 3x za mesiac 
na URČ 

5734 

Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou 
CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môžu vykonávať 
kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom pre USG 
vyšetrenia a rádiológ. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5735, 5738 

1 x za deň na URČ 
Max 2 x za mesiac 

5735 
Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách končatín pomocou 
CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým záznamom  

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5734, 5738 

1 x za deň na URČ 
Max 2 x za mesiac 

5736 

Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériach končatín 
pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu. Výkon môžu 
vykonávať kardiológ, angiológ a cievny chirurg s certifikátom s 
USG a radiológ. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5739 

1 x za deň na URČ 
Max 2 x za mesiac 

5737 

Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v artériach končatín 
pomocou CW-Dopplera hodnotením audiosignálu s grafickým 
záznamom. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, cievny 
chirurg s certifikátom s USG a radiológ. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5734, 5736, 5739 

1 x za deň na URČ 
Max 2 x za mesiac 
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5738 

Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler). 
Nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5734 a 5735,  
je možné vykázať spolu s výkonom pod kódom 5739. Výkon 
môžu vykazovať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s USG 
certifikátom a rádiológ. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Povolená kombinácia 
s výkonom 5739 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5734, 5735 

1 x za deň na URČ 
Max 3 x za mesiac 

5739 

Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mód, PW-Doppler, 
prípadne CW-Doppler) sa nemôže vykazovať s výkonmi 
pod kódmi 5736 a 5737, možno ho vykázať spolu s výkonom 
pod kódom 5738. Výkon môžu vykazovať kardiológ, angiológ, 
cievny chirurg s USG certifikátom a rádiológ. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

Povolená kombinácia 
s výkonmi 5738 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5737,5736   

1 x za deň na URČ 
Max 3 x za mesiac 

5740 

Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových  
a periorbitálnych artéií pomocou PW-Dopplera alebo PW3 
Dopplera. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, neurológ, 
oftalmológ s certifikátom s USG a rádiológ. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

  

5741 

Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových 
a periorbitálnych artéií pomocou B-módu, PW-Dopplera  
a farebného mapovania toku (CFM). Výkon môže vykazovať 
kardiológ, angiológ, neurológ s certifikátom s USG a rádiológ 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

  

5742 
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód 
a PW-Doppler) 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). Potrebný certifikát 
SZU. 

Povolená kombinácia 
s výkonom  5743 

Max 2 x za deň na 
URČ 

5743 
Príplatok k výkonom 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie 
toku (CFM).  

Výkon môžu vykonávať angiológ, kardiológ s USG certifikátom a 
rádiológ.  

Povolená kombinácia 
s výkonmi  5742, 5738, 5739 

1 x za deň na URČ 

 
 
 
 


