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Aktualizované od  01.01.2023 
 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu - charakteristika výkonu Revízne pravidlá 
Kombinácie s inými 
výkonmi 

Periodicita 
výkonov 

 

Lekári chirurgických odborov môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa 
vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkon pod kódom 755. Výkony pod kódmi 740 až 765 vykazujú, ak majú 
certifikát v certifikovaných činnostiach v diagnostickej a intervenčnej ezofagoduodenoskopii a kolonoskopii. Ortopéd môže vykazovať aj výkony pod kódmi 3130, 3134, 3135 
z časti Ortopedická protetika. 

  

 Porušenie   celistvosti   povrchovej   plochy  tela,  prípadne  rozsah  chorobných   procesov  sa  hodnotí v tejto  kapitole  podľa  týchto  kritérií pre pojmy "malý", prípadne 
"veľký": dĺžka: menšia alebo väčšia ako 3 cm, plocha: menšia alebo väčšia ako 4 cm2, objem: menší alebo väčší ako 1cm3. 

  

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 

10 

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na 
ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých 
orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane 
rád, dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej 
starostlivosti podľa § 8 ods. 3 zákona c. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„lekár špecializovanej starostlivosti“) u toho istého pacienta a toho 
istého ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonov sa 
zdôvodňuje. 

Akceptuje sa len pri komplexnom prehodnotení doterajšej terapie a 
zásadnej zmene medikamentóznej terapie (v súlade s racionálnou 
farmakoterapiou), ktorá je zrejmá z osobného účtu poistenca. 
Nejedná sa o indikáciu medikamentóznej terapie na základe 
vyšetrenia pacienta = pridanie lieku do terapie, čo je súčasťou 
výkonov 60, 62 a 63,  ani indikáciu lieku od inej firmy z tej istej 
terapeutickej skupiny. 
 

 

1 x na URČ  
pri tom istom 
ochorení, 
opakované 
vykázanie  
sa zdôvodňuje 

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, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, 
prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, 
poučenie pacienta, 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 anamnéza, resp. anamnézu od 
poslednej kontroly, opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, 
vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej 
kontroly.  

 
1 x za deň na 
URČ 

Chirurgické  

odbory 
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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.  
Vykazuje sa aj u detí vo veku do piatich rokov. Nemožno vykazovať  
súčasne aj z dôvodu veku aj z dôvodu zdravotného postihnutia. 
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.  
Vykazuje sa aj u detí vo veku do piatich rokov. 
Povolená kombinácia s inou dg imobility, nie pre ktorú je pac. 
vyšetrovaný.   

Povolená kombinácia s 
výkonom 60.  

1 x za deň na 
URČ 

70 

 

Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou na 

lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny, ktoré poistenec 

užíva minimálne jeden mesiac, a nebola realizovaná zmena 

dávkovania lieku lebo liekovej formy lieku. 

Výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia 
poistenca, súčasťou zdravotnej dokumentácie, o výkone je 
preukázateľný časový údaj z online prostredia o predpise 
lieku/ZP/DP prostredníctvom elektronických služieb, vyhotovenie 
záznamu v eZdravie. Výkon sa vzťahuje na jedného poistenca bez 
ohľadu na počet liekov/ZP/DP ktoré mu boli predpísané formou 
jednorazového elektronického predpisu, t. j. za týchto podmienok sa 
výkon vykazuje najviac v počte 1x za deň na jedného poistenca.  
Ak ide o elektronický predpis liekov/ZP/DP  typu opakovaný recept 
(preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“) vykazuje sa 
samostatne za každý vystavený recept alebo poukaz. Povolená 
frekvencia akceptovania zdravotného výkonu: 2-krát za kalendárny 
mesiac na jedného poistenca. 

Výkon sa nevykazuje 
súčasne s inými výkonmi. 

1 x za deň na 
URČ 
 
1x za 
recept/poukaz 
pri vystavení 
opakovaného 
receptu 
 
Max 2x za 
kalendárny 
mesiac. 

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  

201 Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka. 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a ošetrení tej istej rany 

1x za deň na 
URČ 

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 

206 Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu. 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a ošetrení toho istého 
kĺbu 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 
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207 Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu. 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a ošetrení toho istého 
kĺbu 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

208 
Škrobová alebo sadrová fixácia  k obväzu ako dodatok k výkonom 
pod kódmi 201 a 204. 

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania 

Povolená kombinácia 
s výkonmi 201 s dg S42*, 
204 (končatiny) 

1x za deň na 
URČ 

210 Malý dlahový obväz aj ako núdzový obväz pri zlomeninách. 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a ošetrení tej istej 
zlomeniny 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

211 
Malý dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie 
novovytvorenej dlahy. 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg  

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

212 
Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých kĺbov  
(lakťového, zápästného,  členkového), ako  aj núdzový obväz pri 
zlomeninách. 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a ošetrení toho istého 
kĺbu, zlomeniny 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

213 
Dlahový obväz  s obsiahnutím najmenej  dvoch veľkých zhybov 
(rameno,  lakeť,  ruka,  koleno, členok) pri opätovnom  založení  tej  
istej,  nie novovytvorenej dlahy. 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakom zhybe  

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

213a 

Dlahový obväz s obsiahnutím kĺbov nohy, členka a kolena v 
pravouhlej fixácii za účelom zabezpečenia antirotačnej polohy pri 
PEC (dlahový obväz ukladaný v 10 dňových intervaloch do termínu 
operácie v 20 -24 týždni) 12 - 15 krát. 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a ošetrení toho istého 
kĺbu 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

217 Napínací obväz  

Nie je to elastické obvínadlo ani tlakový obväz, je to obväz extenzný 
(naťahujúci).  Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, 
akceptuje sa 1x za deň, nie počet použitých obväzov. Neslúži na 
krytie, kompresiu, bandáž a pod., zabezpečuje udržanie potrebnej 
pozície. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej rane 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

217a 
Tvarovanie termoplastickej dlahy na profil končatiny, prípadne 
hliníkových dláh. 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej rane 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

225 Sadrová rukavica, sadrový prst. Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál.  
Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine.  

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

227 Sadrová topánka. 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň.  

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine. 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 
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229 
Sadrový  dlahový  obväz  pri  opätovnom založení tej istej, nie 
novovytvorenej dlahy. 

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

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

230 Cirkulárny  sadrový  obväz,   prípadne  ako  sadrová ochrana. 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
sadrových obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine, s 
výkonmi 228,229 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

231 Cirkulárny pohybový obväz kolena/ elastická bandáž kolena 
Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
1x za deň, nakoľko ide o proces obväzovania, nie počet použitých 
sadrových obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine, s 
výkonmi 228,229 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

232 
Cirkulárny sadrový  obväz, ktorý siaha  najmenej cez dva veľké kĺby 
(rameno, lakeť, ruka, koleno, členok). 

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
proces obväzovania, nie počet použitých sadrových obväzov.  

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a rovnakej zlomenine, s 
výkonmi 228,229 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

237 
Sadrový dlahový obväz, ktorý  siaha najmenej cez dva veľké kĺby 
(rameno, lakeť, ruka, koleno, členok). 

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
proces obväzovania, nie počet použitých sadrových obväzov. 

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a tom istom kĺbe 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

238 
Sadrový dlahový obväz, ktorý  siaha najmenej cez dva veľké kĺby 
(rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom  priložení tej  
istej, nie  novovytvorenej dlahy. 

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál, akceptuje sa 
proces obväzovania, nie počet použitých sadrových obväzov.  

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a tom istom kĺbe 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

246 Odňatie cirkulárneho sadrového obväzu. Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál.   

Zakázaná kombinácia 
s inými obväzmi pri tej istej 
dg a tom istom ošetrenom 
mieste 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

247 
Zmena  (napr. otvorenie, prestrihnutie, vsadenie dlahy, priloženie 
podpätku na chodenie, snímateľnej podošvy) cirkulárneho 
sadrového  obväzu, ktorý nebol priložený v ten istý deň. 

Výkon zahŕňa aj spotrebovaný zdravotnícky materiál.    
1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

255 Intraartikulárna injekcia.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 217, 231, 
267, 290, 300 - 303a (s 
rovnakou dg.), 400, 401, 
406, 407, 410, 415 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 2 

267 
Medikamentózne  ošetrenie   infiltráciou,  za  každé ošetrenie. 
Liečivo nie je súčasťou výkonu č. 267. 

 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 300 - 303a 
(s rovnakou dg.), 200, 231, 
290, 400, 401, 406, 407, 
410, 415 

 

290 Infiltrácia prostriedkov na spevnenie tkanív  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 300 - 303a 
(s rovnakou dg.), 200, 231, 
267, 400, 401, 406, 407, 
410, 415 

1x za deň na 
URČ 
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300 Punkcia malého kĺbu.   

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 301 - 303a 
(s rovnakou dg.), 200, 231, 
267, 290, 400, 401, 406, 
407, 410, 415 

1 x za deň na 
URČ 

301 Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 300 - 303a 
(s rovnakou dg.), 200, 231, 
267, 290, 400, 401, 406, 
407, 410, 415 

 

302 Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 300 - 303a 
(s rovnakou dg.), 200, 231, 
267, 290, 400, 401, 406, 
407, 410, 415 

 

303 Punkcia lymfatickej uzliny tenkou ihlou s aspiráciou.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 300 - 303a 
(s rovnakou dg.), 200, 231, 
267, 290, 400, 401, 406, 
407, 410, 415 

 

303a Punkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 255, 300 – 303 (s 
rovnakou dg.), 200, 231, 
267, 290, 400, 401, 406, 
407, 410, 415 

 

360 
Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty. Výkon pod 
kódom 360 sa nevykazuje popri výkonoch pod kódmi 1 až 8, 12, 13, 
15a, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až 164. 

 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 1 až 8, 12, 13, 
15a, 60 až 63, 101 až 105, 
157, 162 až 164. 

1x za deň na 
URČ 

361 Proktoskopia.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 373. 

1x za deň na 
URČ 

363 Digitálne vyprázdnenie konečníka.   
1x za deň na 
URČ 

364 Repozícia análneho slizničného prolapsu.   
1x za deň na 
URČ 

365 Repozícia prietrže konečníka.   
1x za deň na 
URČ 

366 Nekrvavé rozšírenie sfinktera konečníka.   
1x za deň na 
URČ 

367 Odstránenie cudzích telies z konečníka.   
1x za deň na 
URČ 

368 Análne vyšetrovanie dilatačným spekulom.   
1x za deň na 
URČ 

370 
Incízia perianálnej trombózy vrátane expresie trombu, prípadne aj 
šitie alebo zavedenie drenážnej nite do análnej fistuly. 

  
1x za deň na 
URČ 
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371 
Obliterácia a (alebo) operatívne odstránenie hemoroidálnych uzlov 
alebo odstránenie análnych polypov vrátane digitálneho vyhmatania, 
proktoskopie a prípadne leptania. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 361, 362  

372 
Operatívne odstránenie hypertrofických cirkumanálnych kožných 
záhybov a (alebo) excízie perianálnych trombóz. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 361 

 

373 Ošetrenie hemoroidov jednou ligatúrou vrátane proktoskopie.    

401 
Povrchová  anestézia oropharyngu alebo hltana alebo hrtana  a 
(alebo)  bronchiálnej oblasti. Tento výkon môže vykonávať 
otorinolaryngológ, pneumológ, hrudný chirug, chirurg. 

 
 

 

406 
Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v 
množstve do 5 ml. 

 
 

 

407 

Infiltračná  anestézia  jednej  oblasti  s  použitím lokálneho 
anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykazovať 
lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, 
traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych 
odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa 
špecializačných náplní. 

 

  

410 

Lokálna  anestézia  pri   bolestivom  ošetrení,  pri jednom ošetrení. 
Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore 
všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo  lekári 
ostatných medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený 
výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.  

Nutné vykázanie pripočítateľnej položky (množstvo podaného 
anestetika). 

 

 

415 

Lokálna  anestézia  jedného  alebo  viacerých malých stavcových 
zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so 
špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, 
algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú 
oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní. 

Vykazuje sa iba s dg. ochorenia chrbtice a vo vybraných 
odbornostiach, ktoré sa liečbou týchto ochorení zaoberajú.  
Nutné vykázanie pripočítateľnej položky (množstva podaného lieku 
alebo anestetika). 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 267, 290, 407 

1x za deň na 
URČ 

421 Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe.  
 

 

755 Rektoskopia, prípadne aj excízia tkaniva a (alebo) punkcia.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 361 pri 
kontrolných vyšetreniach 

1x za deň na 
URČ 
Max 2 x za 
mesiac 

2000 Prvé ošetrenie malej rany.     
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi  2001,2006, 
22007, 2100 - 2106 

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 

2002 Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov 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 
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2003 Prvé ošetrenie veľkej rany.  

Zakázaná kombinácia s 
výkonmi 2004, 2005 pri tej 
istej rane, 2006, 22007, 
2100 - 2106 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2004 Ošetrenie veľkej rany vrátane uzatvorenia 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 2003, 2005 pri tej 
istej rane, 2006, 22007, 
2100 - 2106 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2005 Ošetrenie veľkej rany, vrátane zarovnania a uzatvorenia 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 2003, 2004 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. 

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  
 

2007 Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany. 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  

2008 
Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného pod povrchom 
kože alebo sliznice. 

 Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 –2005 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2009 
Odstránenie  cudzieho telesa  uloženého pod povrchom kože alebo 
sliznice po vyhľadaní rezom. 

 Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 –2005 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2011 
Prvotné  ošetrenie  popáleniny  I.  alebo II. stupňa (ruka, noha,  tvár), 
za každú  popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky). 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* pre tú istú 
popáleninu 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2011a 
Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa do 5% povrchu tela, 
za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky). 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* pre tú istú 
popáleninu 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2012 
Preväz  popáleniny I.  alebo II. stupňa  (ruka, noha, tvár), za každý 
preväz. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* pre tú istú 
popáleninu 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2012a 
Preväz  ostatných popálenín  I. a  II. stupňa  do  5% povrchu tela, za 
každý preväz. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* pre tú istú 
popáleninu 

Max 6 x za deň 
na URČ 

2013 
Prvotné ošetrenie  popáleniny III. alebo  IV. stupňa do 5% povrchu 
tela (toilette, debridement, topické prostriedky). 

  
Max 6 x za deň 
na URČ 

2013a 
Prvotné ošetrenie  popáleniny III. alebo  IV. stupňa do 10% povrchu 
tela (toilette, debridement, topické prostriedky). 

  
Max 6 x za deň 
na URČ 
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2015 
Opakované   ošetrenie  (preväz)   popáleniny  do  5% povrchu tela s 
aplikáciou antibakteriálnych krémov. 

  
Max 6 x za deň 
na URČ 

2015a 
Opakované  ošetrenie  (preväz)   popáleniny  do  10% povrchu tela s 
aplikáciou antibakteriálnych krémov. 

  
Max 6 x za deň 
na URČ 

2015b 
Opakované  ošetrenie  (preväz)  popáleniny  od 11 do 20%  povrchu  
tela  s  aplikáciou  antibakteriálnych krémov. 

  
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 

2018a Ošetrenie veľkej 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 

2019 Príplatok za nekrektómie na ruke a nohe.   
1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

2019a Príplatok za nekretómie na krku.   
1 x za deň na 
URČ 

2019b Príplatok za nekrektómie na tvári.   
1 x za deň na 
URČ 

2019c Príplatok za nekrektómie na trupe.   
1 x za deň na 
URČ 

2025 Zavedenie antibiotických roztokov do rán a ich dutín. Neakceptuje sa pri výplachu rany dezinfekčným roztokom.   
1 x za deň na 
URČ 

2030 Zavedenie jedného alebo viacerých drénov do rany. Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné zdôvodnenie v ZD.   
1 x za deň na 
URČ 

2100 
Excízia  malého  kúska  sliznice  alebo  kože  (malý benígny tumor, 
napríklad epulis,  hyperplázia, leukoplakia, probatórna  excízia) 
alebo  excízia malého, v koži uloženého nádoru. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 204,  
2000 – 2005, 2018, 2018a 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

2101 Excízia veľkého poľa kože.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 204, 2000 
 – 2005, 2018, 2018a 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 6 

2103 Primárna excísia popálenín na ruke a nohe za každý prst. Na každý prst samostatne, podrobný záznam v ZD.  
1 x za deň na 
URČ      Max 
množstvo 20 

2104 
Extirpácia jednej alebo viacerých lymfatických uzlín z toho istého 
miesta. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi  200, 204,  
2000 – 2005, 2018, 2018a 

1 x za deň na 
URČ 

2105 Extirpácia hlboko ležiaceho telového tkaniva.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi  200, 204,  
2000 – 2005, 2018, 2018a 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 

2106 Extirpácia jedného benigného nádora alebo mazovej žľazy.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 204, 2000 
 – 2005, 2018, 2018a, 2240 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 4 
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2141 
Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo 
excísia furunklu. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* 

1 x za deň na 
URČ 
Max množstvo 6 

2142 Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* 

1 x za deň na 
URČ 

2145 Otvorenie hlboko ležiaceho abscesu.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* 

1 x za deň na 
URČ 

2146 Otvorenie flegmóny elebo excísia karbunklu.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* 

1 x za deň na 
URČ 

2147 Uvoľňujúca incísia hlboko pod fasciou ležiacich abscesov.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018* 

1 x za deň na 
URČ 

2156 Posuvná plastika a zakrytie veľkého defektu kože.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 204, 2000  
– 2005, 2018, 2018a, 2240 

1 x za deň na 
URČ 

2157 
Transplantácia s uvoľnením laloka kože na zakrytie veľkého defektu 
kože. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 200, 204,2000 
 – 2005, 2018, 2018a, 2240 

1 x za deň na 
URČ 

2205 Trepanácia nechta. 
Podrobný záznam v ZD, ošetrenie rany je v základnom výkone, 
nevykazovať samostatne. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018, 2206, 2207, 
2209, 2210 v rovnakej 
anatomickej lokalizácii 

Max 5 x za deň 
na URČ 

2206 Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy. 
Podrobný záznam v ZD, ošetrenie rany je v základnom výkone, 
nevykazovať samostatne. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018, 2206, 2207, 
2209, 2210 v rovnakej 
anatomickej lokalizácii 

Max 5 x za deň 
na URČ  

2207 Ablácia nechta s excíziou nechtového lôžka. 
Podrobný záznam v ZD, ošetrenie rany je v základnom výkone, 
nevykazovať samostatne. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018, 2206, 2207, 
2209, 2210 v rovnakej anat. 
lokaliz. 

Max 5 x za deň 
na URČ  

2209 Plastická operácia nechtového lôžka na ruke alebo nohe.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018, 2206, 2207, 
2209, 2210 v rovnakej anat. 
lokaliz. 

Max 5 x za deň 
na URČ 

2210 
Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia, podľa potreby aj 
ablácia nechta na ruke alebo nohe. 

 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2018, 2206, 2207, 
2209, 2210 v rovnakej anat. 
lokaliz. 

Max 5 x za deň 
na URČ 

2211 
Otvorenie osseálneho  panarítia na rozhraní šľachového puzdra 
vrátane drenáže. 

Podrobný záznam v ZD, ošetrenie rany je v základnom výkone, 
nevykazovať samostatne.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

Max 5 x za deň 
na URČ 

2212 Operačné ošetrenie phlegmóny dlane. 
Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2216 Výplach cez zavedený drén.  Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2220 Operácia ganglia na kĺboch ruky, nohy alebo prstov. 
Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 
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2221 Extirpácia tumoru mäkkých častí na prste ruky alebo nohy. 
Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2222 Operačné odstránenie fisúry na prste pomocou „Z“ plastiky. 
Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2226 
Operácia tendosynovitídy v oblasti zhybu na ruke alebo angulárnych 
segmentov prsta 

Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2240 Šitie svalov alebo fascie. 
Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2245 
Preparácia a šitie šľachy napínača, vrátane aj ošetrenie čerstvej 
rany. 

Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2246 Preparácia a šitie šľachy ohýbača, vrátane aj ošetrenie čerstvej rany. 
Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2256 
Operačné uvoľnenie zrastov okolo viacerých šliach ako samostatný 
výkon. 

Ošetrenie rany je v základnom výkone, nevykazovať samostatne 
Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2280 
Amputácia alebo exartikulácia prsta na ruke alebo nohe, alebo 
amputácia článku prsta na ruke alebo nohe, vrátane plastického 
prekrytia, za jeden prst. 

  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 2000 - 2005 

1 x za deň na 
URČ 

2310 Repozícia zlomeniny distálneho  článku na prste ruky alebo nohy.     
1 x za deň na 
URČ 

2311 
Repozícia  zlomeného  základného  článku,  stredného článku prsta 
ruky alebo kosti palca na nohe. 

    
1 x za deň na 
URČ 

2315 Repozícia zlomeniny zápästia, metacarpu a metatarsu.     
1 x za deň na 
URČ 

2320 Repozícia zlomeniny ramennej kosti.     
1 x za deň na 
URČ 

2321 Repozícia zlomeniny kosti predlaktia na jednej hornej končatine.     
1 x za deň na 
URČ 

2326 Repozícia zlomeniny kosti predkolenia na jednej dolnej končatine.     
1 x za deň na 
URČ 

2380 Odstránenie exostózy oddlabaním ako samostatný výkon.     
1 x za deň na 
URČ 

2400 Repozícia luxácie kĺbu na prste ruky alebo nohy.     
1 x za deň na 
URČ 

2401 Repozícia luxácie kĺbu palca.     
1 x za deň na 
URČ 

2402 Repozícia luxácie prsta ruky alebo nohy.     
1x za deň na  
1 prst na URČ 

2403 Repozícia interponovaného menisku, pately.      
1 x za deň na 
URČ 
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2405 Repozícia luxácie lakťového, ramenného alebo kolenného zhybu.   Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné zdôvodnenie v ZD.   
1 x za deň na 
URČ 

2420 
Primárna sutúra alebo reinsercia väzu alebo sutúra puzdra kĺbov 
prstov ruky alebo nohy. 

Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť.    
1 x za deň na 
URČ 

2421 
Primárna sutúra alebo reinsercia väzu alebo sutúra kĺbneho puzdra 
palca ruky alebo nohy. 

Akceptovanie obväzu, ak nebola použitá náplasť.    
1 x za deň na 
URČ 

2600 Tracheotómia.   
1 x za deň na 
URČ 

2625 
Pokus o  vrátenie do pôvodného  stavu inkarcerovanej ingvinálnej 
alebo femorálnej hernie. 

  
1 x za deň na 
URČ 

2812o Výmena tracheálnej T-kanyly.   
1 x za deň na 
URČ 

3130 

Indikácia a špecifikácia ortopedicko-protetickej pomôcky. Na základe 
indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť 
aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, ale pri jednej 
pomôcke je možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane. 

Akceptuje sa pri indikácii a predpise individuálne vyrábanej ZP. Pri 
jednej pomôcke je možné vykazovať iba 1-krát, nie opakovane.  
 

 
1 x za deň na 
URČ 

3134 

Každá významná zmena pozície a tvaru ortopedickej pomôcky v 
priebehu ošetrovania (pri kontrolách), napríklad pri hodnotení jej 
funkčnosti. Na základe indikácie výkonu lekárom. Pri jednom 
vyšetrení je možné výkon vykazovať spolu s predchádzajúcim 
výkonom. 

Akceptuje sa len pri významnej zmene pozície a tvaru individuálne 
vyrábanej ortopedickej pomôcky v priebehu liečby.  

 
1 x za deň na 
URČ 

3135 

Cielená a odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta (alebo 
sprievodu) s používaním a obsluhou jednoduchých ortopedicko-
protetických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov 
(jednoduché ortézy končatín a trupu, ortopedické vložky, jednoduchá 
ortopedická obuv, obuv pre deti a mladistvých do 18 rokov, epitézy), 
inštruktáž o životospráve z hľadiska používania pomôcok, sociálno-
rehabilitačná verbálna intervencia. Pri jednom vyšetrení (bez ohľadu 
na počet odovzdaných pomôcok) je možné výkon vykazovať iba 1-
krát, nie je možné opakované vykazovanie výkonu pri tej istej 
pomôcke. 

Akceptuje sa pri indikácii a predpise sériovo vyrábanej ZP. Pri 
jednom vyšetrení (bez ohľadu na počet odovzdaných pomôcok) je 
možné výkon vykazovať iba 1-krát, nie je možné opakované 
vykazovanie výkonu pri tej istej pomôcke 
 

 
1 x za deň na 
URČ 

3210 
Cielený chiroterapeutický zásah na chrbtici vrátane dokumentácie 
funkčnej analýzy, podľa potreby aj výkony pod kódmi 3211a3215,za 
každé ošetrenie. 

Neakceptuje sa pri akútnych zápalových ochoreniach, úrazoch, 
osteoporóze. 

 
Max 2 x za 
mesiac na jednu 
dg. 

3211 

Cielený chiroterapeutický zásah na jednom alebo viacerých kĺboch 
končatín vrátane dokumentácie, funkčnej analýzy, podľa potreby aj 
výkon pod kódom 3215, za každé ošetrenie. Výkony pod kódmi 3210 
a 3211 sa vykazujú v jednom ošetrovanom prípade najviac 2-krát. 
Ak sa ani po zopakovaní ošetrenia podľa výkonov pod kódmi 3210 a 
(alebo) 3211 za kvartál nedosiahol želaný úspech, môže sa každé 
ďalšie ošetrenie vykazovať výnimočne s dôkladným odôvodnením, a 
to na udržanie výšky, svalovú reflektorickú fixáciu a na dosiahnutie 
vegetatívnych alebo neurologických sprievodných javov.  

Výkony pod kódmi 3210 a 3211 môže vykazovať lekár, ak má na 
príslušný výkon vzdelanie (špecializáciu alebo certifikát). 
Neakceptuje sa pri akútnych zápalových ochoreniach, úrazoch, 
osteoporóze. 

 
Max 2 x za 
mesiac na jednu 
dg. 

3215 
Mobilizujúce ošetrenie chrbtice alebo jedného kĺbu, alebo viacerých 
kĺbov končatín pomocou techniky na mäkkých častiach, za každé 
ošetrenie. 

Neakceptuje sa pri akútnych zápalových ochoreniach, úrazoch, 
osteoporóze. 

 
Max 2 x za 
mesiac na jednu 
dg. 
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5153a Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

 
1 x za deň na 
URČ 

5300 
USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, 
pankreas, obličky, slezina, retroperitoneál- ne LU, aorta, prípadne aj 
chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška) 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie).  
Akceptuje sa iba s príslušnou Dg. pri popise všetkých orgánov 
v hornej časti brucha. Pri absencii niektorého orgánu alebo po jeho 
operačnom odstránení sa vyšetrenie považuje za vykonané, ak bola 
vyšetrená zostávajúca časť orgánu. Obrazová dokumentácia a popis 
vyšetrovaných orgánov je súčasťou zdravotnej dokumentácie.   

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5301 

1 x za deň na 
URČ 

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). Obrazová dokumentácia 
a popis vyšetrovaných orgánov je súčasťou zdrav. dokumentácie 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5300, 5302  
až 5312 

1 x za deň na 
URČ 

5304 
Ultrazvukové vyšetrenie transrektálnou sondou (nemôže sa 
vykazovať s výkonmi pod kódmi 5302 a 5303) 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5301, 5302, 5303 

1 x za deň na 
URČ 

5311 USG vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca alebo dojčaťa 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie).  

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5301 

1 x za deň na 
URČ 

5312 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5301 

1 x za deň na 
URČ 

 


