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Aktualizované od  01.09.2022 
 

                                           ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ 

Kód  znenie výkonu - charakteristika výkonu 
podmienky akceptovania - revízne 
pravidlá 

nutná kombinácia s inými 
výkonmi 

zakázané kombinácie  
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. Ortopéd môže vykazovať aj výkony  
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 1 cm3. 

        

2000 Prvé ošetrenie malej rany. 

Akceptuje sa  ak sa jedná naozaj o prvé ošetrenie 
rany po ambulantnom zákroku, nie po výkone JZS 
alebo po prepustení z nemocnice (pooperačná 
kontrola). 

  

  
Neakceptuje sa v kombinácii s výkonmi 
21*  /excizie, extirpácie vybratie stehov/. 
 

1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2001 Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany.    

zakázaná kombinácia s výkonom 2002; 
neakceptuje sa  v kombinácii  s výkonmi 
21*  /excizie, extirpácie , vybratie 

stehov/. 
 

1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2002 Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany.     

  

Neakceptuje sa v komb. s výkonmi 
21*  /excizie, extirpácie , vybratie 
stehov /. 
 

1x pri 1 rane  na 1 URČ 

Ortopédia 

Revízne pravidlá 
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2003 Prvé ošetrenie veľkej rany. 

akceptovať, ak sa jedná naozaj o prvé ošetrenie 
rany po ambulantnom zákroku – je potrebné 
kontrolovať, či  to bol ambulantný zákrok; výkon 
JZS alebo prvé vyšetrenie po prepustení 
z nemocnice (pooperačná kontrola). 

  

  
Neakceptuje sa  v komb. s výkonmi 21*  
/excizie, extirpácie , vybratie stehov /. 
 

1x deň na 1 URČ 

2004 Ošetrenie veľkej rany vrátane uzatvorenia rany.     
Neakceptuje sa v komb. s výkonmi 21*  
/excizie, extirpácie , vybratie stehov /. 
  

1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2005 Ošetrenie veľkej rany, vrátane zarovnania a uzatvorenia rany.     

  
Neakceptuje sa v komb. s výkonmi 21*  
/excizie, extirpácie , vybratie stehov /. 
 

1x pri 1 rane  na 1 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 kombinácia výkonov 2006 + 204 – 
pri primárne zhojenej rane;                                                                                                     
Pri kombinácii výkonov 2006+2007 s jednou dg. 
sa akceptuje výkon 2007 v počte 1x. (napr. aj st. p. 
LSK operáciách). Pri preväze s elimináciou 
stehov/svoriek výkon 2006 (pre ruka a noha) a 
výkon 2007 (pre od zápästia a od členka 
proximálne) –pri viacerých diagnózach 
vykázaných v jeden deň ev. s dg. T00-T07. 

možná kombinácia s výkonom 200 

  
Neakceptuje sa s výkonmi 2018*; 
výkonmi ošetrenia rany 20*; s výkonom 
č 200 / PZS používajú hotové náplaste  
alebo stripy, čo vylučuje vykázanie 
výkonu č 200 / 
 

max.6 x pri výkone pod 
kódom 2860 na 1 
končatinu 

2007 Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany. 

Neakceptuje sa kombinácia výkonov 2007 + 204 – 
pri primárne zhojenej rane;                                                                                                     
Pri kombinácii výkonov 2006+2007 s jednou dg. 
sa akceptuje výkon 2007 v počte 1x. (napr. aj st. p. 
LSK operáciách). Pri preväze s elimináciou 
stehov/svoriek výkon 2006 (pre ruka a noha) a 
výkon 2007 (pre od zápästia a od členka 
proximálne) –pri viacerých diagnózach 
vykázaných v jeden deň ev. s dg. T00-T07. 

možná kombinácia s výkonom 200 

  
Neakceptuje sa s výkonmi 2018*; 
výkonmi ošetrenia rany 20*; s výkonom 
č 200 / PZS používajú hotové náplaste  
alebo stripy, čo vylučuje vykázanie 
výkonu č 200 / 
 

1x deň na 1 URČ 

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

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 

  Neakceptuje sa  s výkonmi  ošetrenia 
rany 20* 

1x deň na 1 URČ 

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

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 

  Neakceptuje sa s výkonmi  ošetrenia 
rany 20* 

1x deň na 1 URČ 
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2018 Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam.  možná kombinácia s výkonom 63 

nedovolená kombinácia s výkonom 60, 
62 a výkonmi 2004; 2005; 2006; 2007; 
2100; 2101; 2104; 2156; 2157 a 2171 – sú 
to všetko uzatvorené rany, hoja sa 
primárne, nie sekundárne  

1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2018a Ošetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam.  možná kombinácia s výkonom 63 

nedovolená kombinácia s výkonom 60, 
62; akceptáciu výkonu 204 v kombinácii 
s 2018a zvážiť.  Vykázanie 2018a na 
druhý deň po malom ambul. zákroku sa 
neakceptujú 

1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2025 Zavedenie antibiotických roztokov do rán a ich dutín. 
Neakceptuje sa pri výplachu rany dezinfekčným 
roztokom. 
 

    1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2030 Zavedenie jedného alebo viacerých drénov do rany. 
Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 

    1x pri 1 rane  na 1 URČ 

2141 
Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou 
alebo excísia furunklu. 

     1x deň na 1 URČ 

2142 Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože.      1x deň na 1 URČ 

2145 Otvorenie hlboko ležiaceho abscesu.      1x deň na 1 URČ 

2146 Otvorenie flegmóny elebo excísia karbunklu.      1x deň na 1 URČ 

2147 Uvoľňujúca incísia hlboko pod fasciou ležiacich abscesov.      1x deň na 1 URČ 

2205 Trepanácia nechta. 
Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. max. 5x, podrobný záznam v 
ZD -  bez kombinácie s 2018 

  

  
ošetrenie rany v zakl. výkone, bez výk. 
ošetrenia rany - samostatne; zakázané 
kombinácie: 2206;2207;2209;2210 v 

rovnakej anat. Lok. 
 

1x deň na 1 URČ 

2206 Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy. 
Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. max. 5x, podrobný záznam v 
ZD -  bez kombinácie s 2018 

  

  
ošetrenie rany v zakl. výkone, bez výk. 
ošetrenia rany - samostatne zakázaná 
komb. 2205;;2207;2209;2210 v rovnakej 
anat. lok. 
 

1x deň na 1 URČ 

2209 Plastická operácia nechtového lôžka na ruke alebo nohe. 
Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. max. 5x, podrobný záznam v 
ZD -  bez kombinácie s 2018 

  

  
ošetrenie rany v zakl. výkone, bez výk. 
ošetrenia rany - samostatne zakázaná 
komb. 2205;2206;2207;;2210 v rovnakej 
anat. lok. 
 

1x deň na 1 URČ 



 

 
4 

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

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. max. 5x, podrobný záznam v 
ZD  - bez kombinácie s 2018 

  

  
ošetrenie rany v zakl. výkone, bez výk. 
ošetrenia rany - samostatne zakázaná 
komb. 2205;2206;2207;2209; v rovnakej 
anat. lok. 
 

1x deň na 1 URČ 

2211 
Otvorenie osseálneho  panarítia na rozhraní šľachového puzdra 
vrátane drenáže. 

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. max. 5x, podrobný záznam v 
ZD  -   kombinácia  2018 možná 

  

  
ošetrenie rany v zakl. výkone, bez výk. 
ošetrenia rany - samostatne 
 

1x deň na 1 URČ 

2216 Výplach cez zavedený drén. 
Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 

    1x deň 1 dren na 1 URČ 

2220 Operácia ganglia na kĺboch ruky, nohy alebo prstov. 

  
Neakceptujú sa súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
 

    1x deň na 1 URČ 

2221 Extirpácia tumoru mäkkých častí na prste ruky alebo nohy. 

  
Neakceptujú sa súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
 

    1x deň na 1 URČ 

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

  
Neakceptujú sa súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
 

    1x deň na 1 URČ 

2240 Šitie svalov alebo fascie. 

  
Neakceptujú sa  súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
 

    1x deň na 1 URČ 

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

Neakceptujú sa súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
  

    1x deň na 1 URČ 

2246 
Preparácia a šitie šľachy ohýbača, vrátane aj ošetrenie čerstvej 
rany. 

  
Neakceptujú sa súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
 

    1x deň na 1 URČ 

2256 
Operačné uvoľnenie zrastov okolo viacerých šliach ako 
samostatný výkon. 

  
Neakceptujú sa  súčasne výkony ošetrenia rany, 
akceptovanie obväzu   max 1x - ak to nebola 
náplasť 
 

    1x deň na 1 URČ 

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

      
1x deň na 1 prst na 1 
URČ 

2310 
Repozícia zlomeniny distálneho  článku na prste ruky alebo 
nohy. 

      1x deň na 1 URČ 
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2311 
Repozícia  zlomeného  základného  článku,  stredného článku 
prsta ruky alebo kosti palca na nohe. 

      1x deň na 1 URČ 

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

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

2321 
Repozícia zlomeniny kosti predlaktia na jednej hornej 
končatine. 

      1x deň na 1 URČ 

2326 
Repozícia zlomeniny kosti predkolenia na jednej dolnej 
končatine. 

      1x deň na 1 URČ 

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

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

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

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

2403 Repozícia interponovaného menisku, pately.        1x deň na 1 URČ 

2405 
Repozícia luxácie lakťového, ramenného alebo kolenného 
zhybu.   

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 

    1x deň na 1 URČ 

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

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 
 

    1x deň na 1 URČ 

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

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. 
 

    1x deň na 1 URČ 

2435 
Operačné odstránenie cudzieho telesa s kĺbu prsta ruky alebo 
nohy alebo kĺbu nohy.  

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. Neakceptujú sa súčasne 
výkony ošetrenia rany,  obväzu                                                            
- ambulantne skoro nevykazované; výkony  cez 
JZS 

    1x deň na 1 URČ 

2455 
Otvorenie kĺbu na prste ruky alebo nohy podľa potreby aj 
drenáž ako samostatný výkon.  

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. Neakceptujú sa  súčasne 
výkony ošetrenia rany,  obväzu                                                            
- ambulantne skoro nevykazované; výkony  cez 
JZS 

    1x deň na 1 URČ 

2456 
Otvorenie kĺbu ruky alebo nohy, podľa potreby aj drenáž ako 
samostatný výkon. 

Pri viacnásobnom vykázaní je potrebné 
zdôvodnenie v ZD. Neakceptujú sa súčasne 
výkony ošetrenia rany,  obväzu                                                            
- ambulantne skoro nevykazované; výkony  cez 
JZS 

    1x deň na 1 URČ 

3210 
Cielený chiroterapeutický zásah  na chrbtici vrátane 
dokumentácie  funkčnej  analýzy,  podľa  potreby  aj výkony pod 
kódmi 3211 a 3215, za každé ošetrenie. 

  
možná kombinácia s výkonmi 3211 a 
3215 

  1x deň na 1 URČ 
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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  dva razy. 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. Vyúčtovanie výkonov pod kódmi 3210 a 
3211 môže vykazovať lekár, ak má pre príslušný výkon vzdelanie 
(špecializáciu alebo certifikát). 

  
možná kombinácia s výkonmi 3210 a 
3215 

  1x deň na 1 URČ 

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

  
možná kombinácia s výkonmi 3210 a 
3211 

  1x deň na 1 URČ 

3240 

Spoločný konštrukčný plán ortopéda, lekára fyziatra s 
pacientom na zhotovenie veľkej  ortopedickej pomôcky 
(napríklad umelého údu). Výkon pod kódom 3240 sa pri  tej istej 
ortopedickej pomôcke môže vykazovať len raz. Ortopedicko-
protetické výrobky vyrobené  na protetických  oddeleniach 
fakultných  nemocníc a NRC Kováčová sa uhrádzajú  u 
hospitalizovaných pacientov a u  ambulantných  pacientov  
podľa  Zoznamu  liečiva zdravotníckych pomôcok. 

      1x na 1 ZP na URČ 

  

Ako uzáver rany platí len šitie, svorkovanie alebo tie opatrenia, 
ktoré nahrádzajú ošetrenie rany náplasťou. Výkon pod kódom 
200 sa nemôže vykazovať pri obväzoch, ktoré slúžia na pokrytie 
rán, ktoré vznikli lekárskym zásahom pri tej istej konzultácii, a 
nie pri výkonoch pod kódmi 2000 až 2005, 2020 a 2021. Výkony 
2000, 2003, 2001, 20012 a 2018 môže vykazovať aj lekár so 
špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo.  
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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. 

možná kombinácia s výkonom  3134   1x pri 1 ZP 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 ortopedickej pomôcky v priebehu liečby.  

možná kombinácia s výkonom  3130   1x pri 1 ZP 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. 

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. 

    1x pri 1 ZP na URČ 

 
 
 
 
 


