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Aktualizované k 01.01.2023 

Kód  Znenie výkonu - charakteristika výkonu Podmienky akceptovania - revízne pravidlá 
Zakázané 
kombinácie  

Periodicita 
výkonov 

  
Lekári v špecializačnom odbore otorinolaryngológia 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. 

    

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    

1 x  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 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  s príslušnou diagnózou u pacienta ťažko mobilného, imobilného, 
mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého.  

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.  

Povolená kombinácia len  
s výkonom 60.  

1 x za deň na URČ 

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

Výkon viazaný na predpis zdravotníckej pomôcky. Akceptuje sa pre odbornosť 
044 a v odbornosti 014 len u lekára s certifikátom zo SZU.    

 1 x  pri predpise ZP  

1400 
Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose  
a nosohltane. 

  1 x  za deň na URČ 

1401 Zastavenie krvácania z nosa leptaním a (alebo) tamponádou.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1401a 

1 x  za deň na URČ 
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1401a Zastavenie krvácania z nosa kauterizáciou.  
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1401 

1 x  za deň na URČ 

1402 Predná nosová tamponáda.   1 x  za deň na URČ 

1403 
Predná a zadná tamponáda nosovej dutiny ako samostatný výkon.  
Cena balónového tampónu nie je súčasťou výkonu. 

  1 x  za deň na URČ 

1405 Odstránenie cudzích telies z nosovej dutiny.   1 x  za deň na URČ 

1405a Odstránenie tamponády.   1 x  za deň na URČ 

1406 Chirurgické odstránenie zaklineného cudzieho telesa z nosovej dutiny.   1 x  za deň na URČ 

1407 

Diferencujúce kvalitatívne stanovenie čuchu minimálne tromi 
aromatickými látkami, tromi zmiešanými aromatickými látkami a jednou 
látkou dráždiacou trojklanný nerv, prípadne skúška chuti vrátane 
substancií. 

  
Max 2 x za rok na 
URČ 

1409 Rinomanometrické vyšetrenie prístrojom.   1 x  za deň na URČ 

1410 Endoskopické vyšetrenie nosových dutín a (alebo) nosohltana. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – endoskop. Akceptuje sa s dg J00* - J01*, J30* - J34*, J35*, S*, C*, 
R*, T*           

Povolená kombinácia 
s výkonom 400 

1 x  za deň na URČ 

1412 
Malý chirurgický výkon v nosovej dutine, ako napríklad rozrušenie 
zrastov, elektrokauterizácia sliznice, probatórna excízia, instilácia 
medikamentov, repozícia fraktúry nosa. 

  1 x  za deň na URČ 

1415 Čiastočné alebo úplné odstránenie jednej nosovej mušle.   1 x  za deň na URČ 

1416 
Odstránenie dvoch nosových polypov alebo iných novotvarov z nosovej 
dutiny. 

  1 x  za deň na URČ 

1417 
Odstránenie viac ako dvoch nosových polypov alebo jedného veľkého 
novotvaru z nosovej dutiny. 

  1 x  za deň na URČ 

1418 
Laserová koagulácia ako dodatok k výkonom pod kódmi 1415,1416  
alebo 1417. 

  1 x  za deň na URČ 

1420 Otvorenie abscesu nosovej priehradky a drenáž.   1 x  za deň na URČ 

1422 Subperichondrová resekcia tŕňa alebo hrebeňa nosovej priehradky.   1 x  za deň na URČ 

1431 Chirurgická korektúra nosového krídla.   1 x  za život na URČ 

1442 Orientačné vyšetrenie čuchu a (alebo) chuti.   1 x  za život na URČ 

1445 
Punkcia čeľustnej dutiny vrátane výplachu a (alebo) instilácie 
medikamentov. 

Akceptuje sa s dg J01, J01.1, J01.4, J01.9, J32.0 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63 

1 x  za deň na URČ 

1446 
Endoskopické vyšetrenie čeľustnej dutiny vrátane výkonu pod kódom 
1445. 

  1 x  za deň na URČ 

1448 Odsávanie exudátu z nosa a (alebo) prínosových dutín. 
Akceptuje sa s dg J00*, J01*; J32 – J38, C*, R*, T* a u detí do 4 rokov.            
U dospelých v prípade: epistaxy, úrazov a u pooperačných stavov. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63 

1 x  za deň na URČ 

1451 Otvorenie čeľustnej dutiny cez nos, podľa potreby aj vysávanie.   1 x  za deň na URČ 

1451c Odstránenie tamponády alebo drenáže z antra.   1 x  za deň na URČ 

1452 
Úplné alebo čiastočné vyprázdnenie čeľustnej dutiny cez nos 
endoskopom. 

  1 x  za deň na URČ 

1454 Chirurgické uzavretie fistuly čeľustnej dutiny.   1 x  za deň na URČ 

1470 Odstránenie zaklineného cudzieho telesa z ústnej dutiny alebo z hltana. Akceptuje sa s dg T*  1 x  za deň na URČ 
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1470a Frenulotómia. Akceptuje sa do 6 roku dieťaťa  1 x  za život na URČ 

1474e Laserová koagulácia ako dodatočný výkon.   1 x  za deň na URČ 

1474f Fotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku.    

1475 Konzervatívne ošetrenie podnebných mandlí, napríklad výter. Akceptuje sa s dg J0* - J10*  1 x  za deň na URČ 

1479 Incízia abscesu v ústnej dutine.   1 x  za deň na URČ 

1480 Incízia paratonzilárneho abscesu. Akceptuje sa s dg J36  1 x  za deň na URČ 

1480a Punkcia paratonzilárneho abscesu. Akceptuje sa s dg J36  1 x  za deň na URČ 

1481 Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu. Akceptuje sa s dg J36  1 x  za deň na URČ 

1500 
Nepriama laryngoskopia a (alebo) instilácia medikamentov a (alebo) 
leptanie v hrtane. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi  62, 63, 1507, 
1508 

1 x  za deň na URČ 

1502a Leptanie v hltane a dutine ústnej. Akceptuje sa s dg J04* - J06*, R*, C*, D* 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63, 

1 x  za deň na URČ 

1505 
Stroboskopické vyšetrenie hlasiviek s podrobným opisom (najmenej tri 
frekvencie). 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – stroboskop s možnosťou záznamu. Akceptuje sa len v odbornosti 
044. 

Výkon sa vykazuje 
samostatne. 

2 x za rok na URČ 

1507 Laryngomikrostroboskopia. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – laryngostroboskop s optikou a možnosťou záznamu. Akceptuje sa 
len v odbornosti 044. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1508 

2 x za rok na URČ 

1508 Videolaryngostroboskopia. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – laryngostroboskop s optikou a možnosťou záznamu, súčasťou ZD 
je videozáznam z vyšetrenia. Akceptuje sa len v odbornosti 044. 

 1 x  za deň na URČ 

1510 Liečebná bronchoskopia cez stómu.   1 x  za deň na URČ 

1516 
Galvanoakustika alebo kyretáž v hrtane ako príplatok k výkonu  
pod kódom 1506. 

 
Povolená kombinácia 
s výkonom 1506 

1 x  za deň na URČ 

1517 Probatórna excízia z hrtana, indirektne.   1 x  za deň na URČ 

1523a Ošetrenie tracheostómie vrátane výmeny tracheálnej kanyly.   1 x  za deň na URČ 

1523b Chirurgické uzavretie tracheostómie.   1 x  za život  na URČ 

1529 
Analýza hlasu počítačovou technikou. Vyšetrenie po chirurgických 
výkonoch u pacienta s funkčnou poruchou hlasu. 

  1 x  za život na URČ 

1531 
Vyšetrenie hlasu foniatrom (kvalita, fonačný čas, poloha hlasu pri reči 
alebo speve). 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 60, 62, 63 

1 x  za deň na URČ 

1531a 
Základné vyšetrenie reči foniatrom u detí do 7 rokov (zrozumiteľnosť, 
plynulosť, obsahová stránka reči). 

  1 x  za život na URČ 

1531b 
Základné vyšetrenie reči foniatrom u starších detí a dospelých 
(zrozumiteľnosť, plynulosť, obsahová stránka reči). 

  1 x  za život na URČ 

1533 

Vyšetrenie reči foniatrom so zameraním na špecifický vývin reči, 
porozumenie, obsahovú a formálnu stránku reči, gramatickú stavbu reči 
vrátane vyšetrenia zrozumiteľnosti a plynulosti reči, aktívnej a pasívnej 
slovnej zásoby. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1534 

1 x  za život na URČ 

1534 
Kompletné foniatrické vyšetrenie hlasu so zameraním na kvalitu a rozsah, 
rozsah a silu hovorového hlasu, strednú polohu hovorového a spevného 
hlasu. Výkony pod kódmi 1533 a 1534 sa súčasne nemôžu vykazovať. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1533 

1 x  za život na URČ 
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1535 
Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, nácvik pažerákovej reči, 
elektronického hlasu, ventilová hlasová protézka, do 7 sedení sú hradené 
zo zdravotného poistenia. 

  Max 7 sedení na URČ 

1535b Výmena ventilovej protézy.   1 x  za deň na URČ 

1537 

Hlasové cvičenia, uvoľňovacie a dychové cvičenia, fonačné, konverzačné 
cvičenia, transfer fyziologickej hlasovej techniky do konverzačnej reči, 
trvanie najmenej 30 minút, do 7 sedení sú hradené zo zdravotného 
poistenia. 

  Max 7 sedení na URČ 

1538 
Meranie frekvenčného hlasového rozsahu u pacientov po chirurgických 
výkonoch. 

  1 x  za deň na URČ 

1539 Verbálna intervencia pri poruchách hlasu a reči.   1 x  za deň na URČ 

1540 Odstránenie ušného mazu jednostranne. Akceptuje sa s dg H60* - H95* 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63, 1598 

2 x  za deň na URČ 

1541 Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha. Výkon viazaný na predchádzajúcu operáciu ucha 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1598 

1 x  za deň na URČ 

1542 Odstránenie voľne uloženého cudzieho telesa zo zvukovodu. Akceptuje sa s dg T16 
Povolená kombinácia 
s výkonom 400 

1 x  za deň na URČ 

1544 Aplikácia medikamentov do zvukovodu pri otoskopii jednostranne. Akceptuje sa s dg H60* - H95* 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 1546, 1561, 
1598 

2 x  za deň na URČ 

1544a Otoskopické vyšetrenie jednostranne. Akceptuje sa s dg H60* - H95* 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63, 1550 

2 x  za deň na URČ 

1545 Incízia furunkla vonkajšieho zvukovodu. Akceptuje sa s dg H60* , H61*, H62*  1 x  za kvartál na URČ 

1546 
Kaustika vo zvukovode alebo v bubienkovej dutine vrátane výkonov pod 
kódmi 1544alebo 1561. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 1544, 1561  

1548 
Odstránenie jedného alebo viacerých polypov zo zvukovodu alebo z 
bubienkovej a trepanačnej dutiny. 

  1 x  za deň na URČ 

1550 
Binokulárne otomikroskopické a rinomikroskopické vyšetrenie 
vonkajšieho, stredného ucha jednostranne. 

Akceptuje sa s dg H60* - H95* Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63, 1544a 

2 x  za deň na URČ 

1551 Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku. Akceptuje sa s dg H60* - H95*;  Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63 

1 x  za deň na URČ 

1553 
Katetrizácia sluchovej trubice a (alebo) instilácia medikamentov cez 
katéter. 

Akceptuje sa s dg H60* - H95*, J00* - J04*  

Povolená kombinácia 
s výkonom 400 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63 

1 x  za deň na URČ 

1556 Paracentéza. Akceptuje sa s dg H60.5, H65.0, H65.1, H65.2, H66*, H67*, H73*  2 x  za deň na URČ 

1558 Výmena protézky kryjúcej perforáciu blanky bubienka.   1 x  za deň na URČ 

1561 Aplikácia medikamentov do bubienkovej dutiny pri zrkadlovom osvetlení. Akceptuje sa s dg H60* - H95* Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1544 

2 x  za deň na URČ 

1585 Orientačné vyšetrenie vestibulárneho aparátu. Akceptuje sa s dg H81*, R42  1 x  za deň na URČ 

1586 
Podrobné vestibulometrické vyšetrenie vrátane 
elektronystagmografického záznamu a jeho vyhodnote- 

  1 x  za deň na URČ 

1586a Stabilometrické vyšetrenie.   1 x  za deň na URČ 

1590 Klasické vyšetrenie sluchu (hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou).  
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63. 

1 x  za deň na URČ 

1591 Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých obojstranne. 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – audiometer 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1591A 

1 x  za deň na URČ 
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1591a 
Prahová audiometria na frekvenciách do 16 000 Hz. Výkon nemožno 
vykazovať s výkonom pod kódom 1591. 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1591 

1 x  za deň na URČ 

1592 Rečová audiometria, aj obojstranne, slúchadlami. 
Akceptuje sa s dg H90*. Akceptuje sa v odbornosti 044 a u lekára 014 
len s certifikátom zo SZU (na indikáciu a predpis naslúchacieho aparátu).       

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1593 

1 x  za kvartál na URČ 
pri neopláziách,  
1 x za 5 rokov 

1593 
Rečová audiometria vo voľnom poli na prispôsobenie naslúchacieho 
prístroja. 

Akceptuje sa s dg H90*. Akceptuje sa v odbornosti 044 a u lekára 014 
len s certifikátom zo SZU (na indikáciu a predpis naslúchacieho aparátu).       

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62, 63, 1592 

1 x  za kvartál na URČ 
pri neopláziách,  
1 x za 5 rokov 

1594 Výber a nastavenie naslúchadla foniatrom, najviac 3-krát. 
Akceptuje sa s dg H90*. Akceptuje sa v odbornosti 044 a u lekára 014 
len s certifikátom zo SZU (na indikáciu a predpis naslúchacieho aparátu).        

1x  za deň na URČ; 
max 3 x za 5 rokov pre 
jedno naslúchadlo.  

1595 Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u detí do 18 rokov obojstranne. 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – audiometer.   

  

1595a Tónové nadprahové audiometrické vyšetrenie u detí do 10 rokov. 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – audiometer.  

  

1596 Tympanometria na meranie impedancie blanky bubienka. 
Podmienkou akceptácie  výkonu je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou – tympanometer 

 1 x  za deň na URČ 

1597 
Vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov, ipsia kontralaterálne,  
decay-reflex, aj obojstranne. 

Podmienkou akceptácie  výkonu je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou – tympanometer 

 
1x za 6 mesiacov 
max. 2x za rok         

1598 
Vyhotovenie odtlačku z ucha na individuálnu tvarovku k naslúchadlu 
jednostranne.  

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi  1540, 1541, 
1544  

Dospelý 1 x za 4 roky 
Deti 1 x za rok. 

1599 Elektrokochleografia a elektrická stimulácia sluchového nervu.   1 x  za deň na URČ 

1599a Vyšetrenie otoakustických emisií - skríning  

Robí sa po narodení dieťaťa, ako súčasť hospitalizačného prípadu, neakceptuje 
sa v type ZS 200 s dg. skríningu; v prípade zistenia patológie pri skríningu je 
možné na špecializovaných pracoviskách akceptovať ešte 2x, ale s príslušnou 
dg. pre zistenú patológiu.  

 1 x  za život na URČ 

1599b Vyšetrenie otoakustických emisií u dospelých. Neakceptuje sa v type ZS 200.  1 x  za deň na URČ 

1599c BERA vyšetrenie.   
1 x  za 6 mesiacov  
na URČ 

1601 Prvotné nastavenie rečového procesora kochleárnej protézy.   1 x  za život na URČ 

1602 

Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (stanovenie prahu sluchu  
s 8 - 12 skúšobnými frekvenciami alebo s kontinuálnym meraním 
frekvencie) aj s určením šírky intenzity podľa potreby vrátane 
nadprahového audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER, 
LANGBECK za každý test). 

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

  

1603 

Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia 
(prahová a nadprahová audiometria). Vyšetrenie podmienených a (alebo) 
orientačných reflexov, podľa potreby aj nadprahové audiometrické 
vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu, za každý test. 

   

5309b USG vyšetrenie prínosových dutín pomocou B-módu. 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, 
zaškolenie) – sonograf.   

 1 x za kvartál na URČ 

 


