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01.02.2023 

Kód  Znenie výkonu - charakteristika výkonu Podmienky akceptovania - revízne pravidlá 
Zakázané 
kombinácie s inými 
výkonmi  

Periodicita 
výkonov 

  
Lekári v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia a pediatrická pneumológia a ftizeológia  môžu vykazovať zdravotné výkony  
aj zo všeobecnej  - spoločnej časti, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. a VI.  podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov pre 
jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti. 

  

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 

10e Edukácia  pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky. 

Vykazuje sa 1x za deň na URČ  pri prvom vydaní inhalačnej 
pomôcky alebo zmene inhalačnej pomôcky a kontrole inhalačnej 
techniky. Výkon obsahuje edukáciu pacienta, nácvik a kontrolu 
správnej inhalačnej techniky v plnom rozsahu pri používaní 
inhalačnej pomôcky, nácvik používania pomôcok pre fyzioterapiu 
flutter, Pari O-PEP, Threshold PEP IMT.  Edukácia musí byť 
zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii pacienta.  

 
1x  za deň na URČ 
MAX 2 x za rok 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  

25a Návšteva sestry v rámci vyhľadávania TBC a kontroly DDOT.   1x  za deň na URČ 

Pneumológia a ftizeológia 

Revízne pravidlá 
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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). 

Výkon vykazuje pneumoftizeológ, pediatrický pneumoftizeológ pri 
prvovyšetrení len raz za život pri prevzatí pacienta  
do zdravotnej starostlivosti ako prvé komplexné vyšetrenie 
s vystavením zdravotného záznamu. 
 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 1A01033 

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. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 1A02060, 
1A03044 

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 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 1A01033, 
1A02060 

1 x za deň na URČ 

65 Príplatok pri sťaženom výkone 

Príplatok pri sťaženom výkone u pacienta ťažko mobilného, 
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého a u dieťaťa do veku piatich rokov. Nemožno 
vykazovať  súčasne aj z dôvodu veku aj z dôvodu zdravotného 
postihnutia. 

Povolená kombinácia  
s výkonmi 62, 63, 1A02060, 
1A03044 

1x  za deň na URČ 

66 Príplatok pri sťaženom výkone 

Príplatok pri sťaženom výkone u pacienta ťažko mobilného, 
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého a u dieťaťa do veku piatich rokov. Nemožno 
vykazovať  súčasne aj z dôvodu veku aj z dôvodu zdravotného 
postihnutia. 

Povolená kombinácia len  
s výkonmi 60, 1A01033 

1x  za deň na URČ 

67 
Príplatok u dieťaťa do veku piatich rokov pri výkonoch - odber krvi, 
injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie 
sterov, punkcie a pri výkone očkovania. 

Akceptuje sa aj pri spirometrickom vyšetrení  u detí do veku  
5 rokov +364 dní. 

Povolená kombinácia 
s výkonmi 5766, 5770 u detí 
do 5 rokov 

1 x denne na URČ 

342 Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantouxa    

70b Odčítanie Mantoux  Kombinácia s výkonom 342  

289 

Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom  
v domácom liečení. Vo výkone pod kódom 289 nie je zahrnutý 
oxygenátor, ktorý sa uhrádza z  finančných prostriedkov  verejného 
zdravotného poistenia. 

   1x  za deň na URČ 

308 Punkcia pleurálneho priestoru, prípadne odobratie tkaniva z pleury.   
Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 406, 407 

1x  za deň na URČ 

332 
Inhalácia  kyslíka vrátane  inhalovaného kyslíka, za každých  
30 minút.  

   

342 Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux.    

401 
Povrchová  anestézia oropharyngu alebo hltana alebo hrtana   
a (alebo)  bronchiálnej oblasti. Tento výkon môže vykonávať 
otorinolaryngológ, pneumológ, hrudný chirug, chirurg. 
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406 
Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika 
v množstve do 5 ml. 

Nutné vykázanie s pripočítateľnou položkou (množstva  
a podaného lokálneho anestetika). 

  

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. 

Výkon možno akceptovať aj viackrát za deň (pri infiltračnej 
anestézii viacerých oblastí), nutné vykázanie s pripočítateľnou 
položkou (množstva a podaného lokálneho anestetika). 

  

535 
Individuálna inhalačná liečba (liečebná aerodisperzoidná inhalácia 
s použitím inhalačného prístroja za jednu inhaláciu)  
15 krát.  

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

 15 x  

689 
Očkovanie BCG vakcínou vrátane kontrolných vyšetrení 
očkovaného.  

   1x  za rok na URČ 

725 
Bronchoskopia, prípadne aj dodatočné postupy, ako je odber  
tkaniva  pomocou  kefky,  probatórna excízia, segmentálna sondáž 
a bronchoalveolárna laváž. 

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

 

1x  za deň na URČ 
viacnásobné 
vykázanie sa 
odôvodňuje 

726 
Príplatok k výkonu pod kódom 725 pri odbere pľúcneho tkaniva  
bronchiálnou  biopsiou  alebo  odstránenie cudzieho telesa  
zo subglotického priestoru. 

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

 1x  za deň na URČ 

728d 
Polysomnografické terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch 
dýchania v spánku - auto CPAP. 

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

  

729 

Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, 
respiračného úsilia, nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej frekvencie, 
telesnej polohy po dobu minimálne 6 - hodinovej fázy spánku 
(polygrafia). 

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

  

2141a Otvorenie abscesu, napríklad po BCG vakcinácii.   
Povolená kombinácia 
s výkonom 407 

1x  za deň na URČ 

3390a 
Odobratie sesterskej anamnézy a (alebo) odovzdanie dotazníka  
(v škole) 1x za triedu, 1x za poisťovňu alebo za každých 10 detí.  

    

3441 
Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie  
(návšteva kontaktov v ohnisku nákazy). 

Akceptuje sa len  v prípade, ak je nariadené RÚVZ  
(je potrebné dokladovať ako prílohu vo faktúre). 

Výkon sa vykazuje 
samostatne. 

1x  za deň na URČ 

3454a Depistáž tbc - predvolávanie. 
Akceptuje sa len  v prípade, ak je nariadené RÚVZ  
(je potrebné dokladovať ako prílohu vo faktúre).  

Výkon sa vykazuje 
samostatne. 

1x  za deň na URČ 

5765 Vyšetrenie úsilného výdychu. Výkon môže vykazovať pneumológ.  
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie) – spirometer. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5766, 4H00001 

 

5766  

Spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a 
inspiračných parametrov (vitálna  kapacita, úsilný výdych za prvú 
sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou 
krivky prietok - objem, vrátane grafickej registrácie.  

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5765, 4H00001 

1x  za deň na URČ 

5767 
Vyšetrenie reziduálneho objemu (oscilometricky). Výkon môže 
vykazovať pneumológ. 

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

 1x  za deň na URČ 
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5768 
Vyšetrenie pľúcnej poddajnosti (compliance) vrátane zavedenia 
pažerákového katétra. Výkon môže vykazovať pneumológ. 

   1x  za deň na URČ 

5769 

Bronchomotorický test konstrikčný po aplikácii bronchokonstrikčne 
účinných látok, vrátane grafickej registrácie, nákladov na tieto látky 
a prípadnej bronchodilatácie pri pozitivite testu. Výkon môže 
vykazovať pneumológ, imunológ a alergológ. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5766, 4H00001 

1x  za deň na URČ 

5770 
Bronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne 
účinných látok, vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto 
látky. Výkon môže vykonávať pneumológ, imunológ a alergológ. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5766,4H00001 

1x  za deň na URČ 

5771 

Spirometrické vyšetrenie v pokoji a po fyzikálne definovanej  
a reprodukovateľnej záťaži (ergometria) vrátane dokumentácie 
(pozáťažový bronchomotorický test konstrikčný). Výkon môže 
vykazovať pneumológ, imunológ a alergológ. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5766, 4H00001 

1x  za deň na URČ 

5772 
 

Stanovenie difúznej kapacity pľúc jednodychovou metódou.  
Výkon môže vykazovať pneumológ. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 4H00004 

1x  za deň na URČ 

5773 
 

Stanovenie difúznej kapacity pľúc metódou rovnovážneho stavu. 
Výkon môže vykazovať pneumológ. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 4H00005 

1x  za deň na URČ 

5774 
Vyšetrenie odporu dýchacích ciest oscilometricky.  
Výkon môže vykazovať pneumológ. 

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

 1x  za deň na URČ 

5775 
Celotelová pletyzmografia, vrátane vnútrohrudného objemu plynov, 
odporu dýchacích ciest, reziduálneho objemu, vrátane registrácie. 
Výkon môže vykazovať pneumológ. 

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

 1x  za deň na URČ 

5776 
24 hodinové monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom. Výkon môže 
vykazovať pneumológ. 

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

 1x  za deň na URČ 

5778 
Dlhodobé monitorovanie nasýtenia krvi kyslíkom vrátane 
monitorovania pulznej frekvencie, prehriatie a zhodnotenie 
záznamu lekárom (pulzoxymetria).  

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

 1x  za deň na URČ 

5779 
Analýza acidobázickej rovnováhy a parciálneho tlaku dýchacích 
plynov zo vzorky krvi.  

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

 1x  za deň na URČ 

5781 Hyperventilačný test. Výkon môže vykazovať pneumológ.    1x  za deň na URČ 

5782 
Analýza plynov v expirovanom vzduchu nepretržitým určovaním 
viacerých plynov. Výkon môže vykazovať pneumológ. 

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

  

5783 

Kontinuálne simultánne monitorovanie dychového objemu, 
nasýtenia krvi kyslíkom, pulzovej fekvencie, elektrookulogramu, 
elektroencefalogramu, respiračného úsilia brušnej steny, hrudníka, 
telesnej polohy po dobu minimálnej 6 hodinovej fázy spánku 
(polysomnografia). 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie) – polysomnograf. 
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5700 
Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdravotnej 
dokumentácie pacienta (VKG, telemetria a iné). Výkon môže 
vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista. 

Výkon sa môže kombinovať s jedným z výkonov pod kódom 5768, 
5769, 5770, 5772, 5774, 5775, 5776, 5781, 5782, vykazuje sa 
jeden krát za deň. 

Povolená kombinácia 
s jedným z výkonov  5768, 
5769, 5770, 5771, 5772, 
5773, 5776, 5781 

1x  za deň na URČ 

1A01033 

Komplexné pneumoftizeologické 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 pacienta, poučenie pacienta, vypísanie receptov  
a lekárskej správy. Vyšetrenie trvá najmenej 30 minút.  

Výkon vykazuje pneumoftizeológ, pediatrický pneumoftizeológ  
pri prvovyšetrení len raz za život pri prevzatí dospelej osoby  
do zdravotnej starostlivosti ako prvé komplexné vyšetrenie 
s vystavením zdravotného záznamu. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 60, 62, 63 

1x  za život na URČ 

1A02060 

Cielené vyšetrenie pneumoftizeologické alebo dispenzárna kontrola 
(cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis 
subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, 
vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte  
a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. 
Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. 

 
 
Možné vykázať 1 x za mesiac pri tej istej dg, ostatné návštevy sú 
už kontrolné vyšetrenie. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 60, 62, 63 

1x  za mesiac na 
URČ  

1A02077 
Cielené vyšetrenie poistenca s respiračným syndrómom  
pri pandémii COVID-19.  

Ide o cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových 
systémov (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej 
kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, záznam 
nálezu, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly.  

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 62a. 

 

1A03044 
Kontrolné pneumoftizeologické vyšetrenie vrátane rád  
a dokumentácie. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 15 minút. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 60,62, 63  

 

4H00001 

Spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných  
a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú 
sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou 
krivky prietok - objem, vrátane grafickej registrácie.  

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5765, 5766 

 

4H00004 Stanovenie difúznej kapacity pľúc jednodychovou metódou. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5772 

 

4H00005 Stanovenie difúznej kapacity pľúc metódou rovnovážneho stavu. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5773 

 

 


