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Aktualizované od 01.01.2023 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu - charakteristika výkonu Revízne pravidlá 
Kombinácie s 
 inými výkonmi 

Periodicita 

 
Lekári v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti Spoločné výkony,  

ktoré tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. 

 

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 

4a 

Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu: napríklad kontrola 
krvného tlaku pri liečení hypertenzie, odstránenie stehov, lokálne 
ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do 
vonkajšieho zvukovodu a podobne.  

Vykazuje sa samostatne v daný deň (napr. kontrola selfmonitoringu 
glykémie)  neakceptuje sa ako vypísanie žiadanky, receptu, 
zhodnotenie výsledkov. 

Zakázaná kombinácia s inými 
výkonmi 

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

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 

10c 

Edukácia pri zistení diabetu, pri nastavovaní na antidiabetiká, 
selfmonitoring glykémii glukomerom, Výkon pod kódom 10c  
sa môže vykazovať u toho istého pacienta pri zásadnej zmene 
liečby so zdôvodnením do zdravotnej dokumentácie. 
 
 

Za zásadnú zmenu liečby sa považuje prechod z p.o. liečby diabetu 
na konvenčný režim podávania inzulínu a iných inj. antidiabetík, z 
konvenčného režimu na intenzifikovaný režim podávania inzulínu, 
dezintenzifikáciu, z intenzifikovaného režimu podávania inzulínu na 
podávanie inzulínu inzulínovou pumpou. Výkon je možné 
akceptovať 1x aj pri novozistených závažných komplikáciách 
diabetu, odlíšených príslušným kódom diagnózy, z ktorého znenia 
musí byť zrejmé, že sa jedná napr. o diabetickú nohu, diabetickú 
nefropathiu, diabetickú retinopathiu a pod. Výkon je možné 
akceptovať a j pri  poučení pred OP výkonom, vykazuje sa s dg OP 
výkonu. 

Zakázaná kombinácia s výkonmi: 10, 
1A02009, 1A03007, 1B05011, 
1B05012. 

1 x za kvartál na URČ 
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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 

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  s príslušnou diagnózou u pacienta ťažko mobilného, 
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého. Vykazuje sa aj u detí do piatich rokov. 
Nemožno vykazovať  súčasne aj z dôvodu veku aj z dôvodu 
zdravotného postihnutia. 

Povolená kombinácia s výkonmi 62, 
63. 

1 x za deň na URČ 

66 Príplatok pri sťaženom výkone  

Vykazuje sa  s príslušnou diagnózou u pacienta ťažko mobilného, 
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého. Vykazuje sa aj u detí do piatich rokov. 
Nemožno vykazovať  súčasne aj z dôvodu veku aj z dôvodu 
zdravotného postihnutia. 

Povolená kombinácia len s výkonom 
60.  

1 x za deň na URČ 

250x 
Odber venóznej krvi na príslušnej ambulancii alebo na mieste 
určenom na odber krvi za účelom vyšetrenia laboratórnych 
parametrov. 

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s odberom vrátane 
odoslania krvi do laboratória. Výkon 250x nahrádza výkony pod 
kódom 250a a 250b. Záznam o odbere krvi v zdravotnej 
dokumentácii pacienta. 

 
1x za deň na URČ 
oGTT pri dg. O24* 
a R73.9  3x za deň na URČ 

258 Odber kapilárnej krvi  

 

1-3 x za deň na URČ 

3526 
Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných 
patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta. 

 

 

1x za deň na URČ 

3635 Glukóza – vyšetrenie glukomerom . 
Výkon možno akceptovať na ambulancii iba v prípade, ak nie je 
realizovaný súčasne aj na SVLZ pracovisku.  

 2 x za deň na URČ 



 

 
3 

5799 
Vyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa 
Ewinga). Výkon môže vykazovať kardiológ, internista, neurológ a 
diabetológ. 

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

  

510 
Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta  
s používaním a obsluhou jednoduchých zariadení a prístrojov. 

Výkon sa akceptuje pri vydaní indikovanej zdravotníckej pomôcky 
(napr. glukomer, testovacie prúžky, inzulínové pero, glukagónové 
pero, pumpa).  

Viazaný na predpis ZP, alebo 
zaúčanie pacienta pri vydaní 
zdravotníckej pomôcky. 

Max 1x za kvartál 

1A02009 

Kontinuálny monitoring glykémií - kontinuálne monitorovanie 
koncentrácie glukózy v intersticiálnej tekutine so zavedením 
senzoru, prenesenie nameraných údajov a ich vyhodnotenie pre 
optimalizáciu liečby. Vykázanie výkonu je podmienené dôkladným 
zápisom a odôvodnením v zdravotnej dokumentáci. 

Výkon je možné vykazovať pri týchto Dg.: E10.01, E10.92 - 95, 
E10.11, E10.21, E10.31, E10.41, E10.51, E10.61, E10.73, E10.75, 
E10.81, E11.01, E11.11, E11.21, E11.31, E11.41, E11.51, E11.61, E11.73, 
E11.75, E11.81 

 
Zakázaná kombinácia  s výkonmi 60 
10, 10c, 1B05011, 1B05012, 1B05025 

 
1x za deň na URČ 
Max 6x za rok na URČ 

1B05011 

Edukácia pri zistení diabetes mellitus výkon zahŕňa nasledovné 
činnosti: • edukáciu o podstate ochorenia, poruche metabolizmu 
cukrov, tukov a bielkovín, • zostavenie individuálneho liečebného a 
výživového plánu pri zistení zásadnej zmeny zdravotného stavu, • 
edukáciu o základných diétnych chybách, o podstatných zmenách v 
stravovacích návykoch, • edukáciu o význame fyzického pohybu, 
nastavenie pre daného pacienta, odporúčané druhy a intenzita 
fyzickej aktivity, • edukáciu o liečbe v prípade, ak sa nasadí 
farmakologická liečba – perorálne antidiabetiká alebo injekčné 
preparáty. 

Podmienka úhrady výkonu – dĺžka trvania výkonu   
je minimálne 20 minút.  
Výkon je možné akceptovať u „nediabetikov“ pri poruche 
glukózovej tolerancie dg R73.9, pri gestačnom diabete dg O24*. 

Povolená kombinácia s výkonmi 60, 
62, 63, 1B05012 
Zakázaná kombinácia s výkonmi 10, 
10C, 510, 1B05012 

1x za život poistenca  
na danú dg  
 
 

1B06025 

Pohovor o zmene liečby na liečbu inzulínovou pumpou. 
Charakteristika výkonu Poučenie a edukáciu pacienta  
o výhodách aj rizikách liečby inzulínovou pumpou vrátane názornej 
ukážky požívania v spolupráci s manažérom pre inzulínové pumpy.  

Podmienkou akceptácie  výkonu je • schválenie inzulínovej pumpy 
poisťovňou, • príprava na liečbu inzulínovou pumpou, vysvetlenie 
vhodnosti takejto liečby, stanovenie bazálneho  
a bolusového inzulínu, edukácia o zmenách dávok inzulínu  
a nácvik technickej obsluhy • dĺžka trvania výkonu je minimálne 180 
minút. • zápis v zdravotnej dokumentácií vrátane informovaného 
súhlasu pacienta.  
Výkon je možné vykazovať pri týchto Dg.:E10.01, E10.11, E10.20, 
E10.21, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.50,  E10.51, E10.60, 
E10.61, E10.73, E10.75, E10.81, E10.90, E10.91, E11.01,E11.11, 
E11.21, E11.31, E11.41,E11.51, E11.61, E11.73, E11.75, E11.81, E16.1, 
E16.2 

Výkon sa vykazuje samostatne. 1x za život poistenca 

1B05012 

Edukácia aplikácie inzulínu a iných injekčných antidiabetík. Výkon 
zahŕňa nasledovné činnosti: A) Edukácia aplikácie inzulínu a iných 
injekčných antidiabetík obsahuje:  
• základné informácie pre pacienta o inzulíne, o jeho účinku,  
o jeho skladovaní, priebeh účinku ordinovaného inzulínu, likvidácii 
obalov liekov a inzulínových pier, striekačiek, ihiel,  
• edukácia o príznakoch hypoglykémie a jej liečbe, prevencia 
hypoglykémie, príčiny vzniku hypoglykémie, prvá pomoc  
pri hypoglykémii, hypoglykémia ako rizikový faktor ďalších 
ochorení, hypoglykémia a vedenie motorového vozidla,  
• edukácia o hyperglykémií a ketoacidóze, o jej príznakoch  

Podmienka úhrady výkonu – dĺžka trvania výkonu  je minimálne 20 
minút. 

Zakázaná kombinácia s výkonmi 10, 
10C, 1B05011, 510 

1x pri nastavení na liečbu 
inzulínom a inými 
injekčnými 
antidiabetikami 
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a o postupe pri jej prejavoch, • edukácia o dávkovaní inzulínu podľa 
konzumácie jedla s daným obsahom sacharidových jednotiek, • 
edukácia o mimoriadnych situáciách pri liečbe inzulínom 
(interkurentné ochorenia, operácie, vedenie motorového vozidla, 
práca pri vysokých teplotách, cestovanie a podobne), ako upravovať, 
kedy dávky znižovať, eventuálne aj vynechať podanie inzulínu, • 
edukácia pacienta o úprave dávok inzulínu vo vzťahu k fyzickej 
aktivite, • nastavenie jednotiek inzulínu stanovením individuálnej 
citlivosti pacienta na inzulín,  
• usmernenie a cielená odborná inštruktáž  
k používaniu inzulínového pera a edukácia na aplikáciu inzulínu, • 
usmernenie a cielená odborná inštruktáž pri obsluhe glukometra, • 
edukácia o meraní glykémií glukometrom, timingu meraní, 
frekvencií meraní, zapisovaní hodnôt  
a zapisovaní jedál – poučiť v ktorých prípadoch je to potrebné, • 
edukácia o prevencii a znížení rizika komplikácií diabetu 
samovyšetrením rôznych častí tela, predovšetkým dolných končatín, 
moču, tlaku krvi a iné. B) Pohovor s pacientom s DM pri plánovaní 
zásadnej zmeny liečby na injekčnú liečbu (GLP1, PCSK -9) obsahuje: 
• edukáciu o postupe pri podávaní injekčnej liečby, skladovaní lieku, 
zmien miesta vpichov,  
• edukáciu o časovaní injekcií napr. pri vynechaní, dodržanie 
časových odstupov • edukácia o možných vedľajších účinkoch, kedy 
sa má pacient hlásiť u lekára, alebo liečbu ukončiť,  
• edukáciu o selfmonitoringu glykémií pri liečbe  
GLP-1 – obsluha glukometra, časovanie meraní. 

1A02012 

Nastavenie na inzulínovú pumpu • Postupné nastavenie  
na liečbu inzulínovou pumpou. • Stanovenie dávky bazálneho a 
bolusového inzulínu. • Edukácia o zmenách dávok inzulínu.  
• Nácvik technickej obsluhy pumpy. 

Výkon je možné vykazovať pri týchto Dg.: E10.01, E10.92 až 95, 
E10.11, E10.21, E10.31, E10.41, E10.51, E10.61,E10.73, E10.75, 
E10.81, E11.01,E11.11, E11.21, E11.31, E11.41,E11.51, E11.61, E11.73, 
E11.75, E11.81 

Zakázaná kombinácia  s výkonmi: 60, 
62, 63, 1B05012, 1B05025. 
 

1 krát za 4 roky 

1A03007 

Kontrolné diabetologické vyšetrenie pri liečbe inzulínovou pumpou 
• Obsluha a využívanie technických možností pumpy. • Úprava 
dávok inzulínu. • Identifikácia chýb na základe údajov z pamäti 
pumpy 

Výkon je možné vykazovať pri týchto Dg.: E10.01, E10.91 až 95, 
E10.11, E10.20, E10.21, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.50,  
E10.51, E10.60, E10.61, E10.72, E10.73, E10.75, E10.81, 
E11.01,E11.11, E11.21, E11.31, E11.41,E11.51, E11.61, E11.73, E11.75, 
E11.81, E16.1, E16.2 
 

Výkon nie je možné kombinovať 
s výkonmi: 60, 62, 63, 10, 10c, 
1B05012, 1B05025. 
 

Max  3x po nastavení na 
inzulínovú pumpu alebo 
po každej výmene 
inzulínovej pumpy počas 
nasledujúcich 21 dní. 
Následne 6x ročne. 

 


