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Aktualizované od  01.09.2022 
 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu Charakteristika výkonu Revízne pravidlá Kombinácie s inými výkonmi Periodicita 

 
 
 
 
1 

Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií 
pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v 
súvislosti so zdravotným stavom. Výkon pod 
kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými 
výkonmi. Výkon nemožno vykazovať na 
telefonické objednanie pacienta. 

 
Krátke reumatologické vyšetrenie so zameraním na 
vyhľadanie zápalových reumatických ochorení, ktorých 
aktivita vyžaduje včasnú liečbu. 

zakázaná kombinácia s inými         
výkonmi    

1x denne 

 
 
 
 
10 

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických 
postupov na ovplyvnenie chronických ochorení 
alebo ochorení viacerých orgánových systémov 
na účely racionálnej farmakoterapie, vrátene rád, 
dokumentácie. Výkon  môže  vykazovať lekár 
špecializovanej starostlivosti u toho istého 
pacienta a toho istého ochorenia iba raz. 
Viacnásobné  vykazovanie výkonu sa 
zdôvodňuje.  

 
Výkon 10 bude akceptovaný opakovane pri rovnakej 
diagnóze len za predpokladu, že došlo k takej zmene 
zdravotného stavu, ktorá vyžaduje novú komplexnú 
diagnostiku a úpravu liečby. Výsledkom diagnostického 
postupu je zásadná zmena terapie. Výkon možno 
akceptovať raz ročne u toho istého pacienta aj pri 
výskyte novej diagnózy,  ktorá vyžaduje novú komplexnú 
diagnostiku. Výkon možno akceptovať aj pri poučení a 
úprave liečby u gravidných pacientiek a v prípade úpravy 
liečby  pred plánovaným operačným zákrokom. 

povolená kombinácia s výkonmi  60, 60R, 
62, 63 

1x ročne 

 
 
 
 
 
1A02072 

 
 
 
 
 
Cielené artrologické vyšetrenie 

Vyšetrenie periférnych kĺbov. Vyšetrenie ich 
tvaru, teploty, farby kože nad kĺbami, 
vyšetrenie zmien na koži a adnexách, 
hybnosti kĺbov a rozsahu pohybov, 
hodnotenie zvukových fenoménov, vyšetrenie 
funkčných porúch kĺbov, vyšetrenie úponov. 
Vyšetrenie chrbtice. Postavenie, palpačné 
vyšetrenie stavcov, stavcových výbežkov, 
parabertebrálnych svalov, hybnosti, deformít, 
postavenia lopatiek,  panvy,  gluteálneho 
svalstva, stuhlosti svalstva, vyšetrenie 
dýchacích exkurzií, vyšetrenie 
entezopatických zmien, vyšetrenie 
pohyblivosti jednotlivých úsekov chrbtice. 

Podmienky akceptovania výkonu:   Výkon zahŕňa 
fyzikálne vyšetrenie 68 kĺbov horných aj dolných 
končatín a chrbtice s dôkladným zápisom do zdravotnej 
dokumentácie. Výkon je možné vykazovať len pri dg.  
M02*- M09*;  M10*- M13*;  M30*- M35*; M45*; 
M46,8*; M46.9*. Výkon môžu vykazovať len odbornosti: 
045; 145. Výkon možno vykazovať s výkonmi 60; 60R, 62; 
63 pri špecifických diagnózach. 

66; 503; 504 3x za 12 mesiacov 

Reumatológia 

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, 

 vykazuje sa pri prvovyšetrení u jedného špecialistu len 
raz za život pri  prevzatí  dospelej osoby do zdravotnej 
starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s 
vystavením zdravotného záznamu 

Možná kombinácia s výkonom 15b;       
Zakázaná kombinácia s výkonmi: 62, 63, 1 
až 8, 12, 13, 15a, 160, 171, 180, 360, 950 až 
955, 1070, 1200 až 1205, 1207, 1209, 1216, 
1218, 1219, 1228, 1240, 1242, 1255, 1448, 
1531, 1540, 1550, 1551, 1590, 1593 a 1775 
ako aj s výkonmi 1b, 70, 11a, 819D, 10                                     

len 1x na 1 URČ  v 
jednej odbornosti 
u jedného PZS 
(jedno IČO) - len 
raz za život                

 
 
 
 
 
 
62 

 
 
 
Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých 
orgánových systémov 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. 

 
Výkon môžu vykazovať lekári špecializovanej 
starostlivosti v ambulanciách - pri cielenom vyšetrení 
alebo pri  dispenzárnej  prehliadke.Vykazuje sa v danom 
mesiaci na 1URČ/NZ PZS pri tej  istej dg iba 1x....ostatné 
návštevy sú už kontrolné vyšetrenie, a tam má byť výkon 
63. 

Možná kombinácia s výkonom 15b;       
Zakázaná kombinácia s výkonmi: 60,63, 1 
,4 až 8, 12,13,15a, 101 až 105,140, 142 až 
149e, 157, 158,  160 až 160d, 164, 166, 171, 
173, 180, 181, 190, 192, 360, 820, 821, 822, 
825, 826, 950 až 955,1070, 1200 až 1275c, 
1448, 1531, 1540, 1550, 1551, 1590, 1593 a 
1775 ako aj s výkonmi 1b,70,11a, 1400; 
1410; 1475; 1500; 1544a; 1591; 1596; 
814,ako aj s výkonmi 1b,70,11a                           

1x deň na 1 URČ v 
jednej odbornosti  

 
 
 
 
 
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. 

 
možná kombinácia s výkonom 15b;     
Zakázaná kombinácia s výkonmi: 60,62, 1 
,4 až 8, 12,13,15a,    171, 180,  360, 950 až 
955,1070, 1200 až 1205; 1207; 1209; 1216; 
1218;  1219; 1228; 1240; 1242; 1255  , 
1448,  1531, 1540, 1550, 1551, 1590, 1593 a 
1775 ako aj s výkonmi 1b,70,11a              

1x deň na 1 URČ 

 
 
 
 
65 

 
 
 
Príplatok za sťažené podmienky:  Pri výkonoch 
č.61,62,63 a pri výkonoch v rádiológii a v 
rádioterapii 

Príplatok pri sťaženom výkone u pacienta 
ťažko mobilného, imobilného, mentálne 
postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého a u dieťaťa do veku 
piatich rokov  

Príplatok je možné akceptovať pri vykázaní s príslušnou 
diagnózou, potvrdzujúcou nárok na vykázanie podľa 
znenia v katalógu. 

zakázaná kombinácia s inými výkonmi 
ako   61,62,63 

1x deň na 1 URČ 
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66 

 
 
 
 
 
 
Príplatok za sťažené podmienky: Príplatok k 
výkonu pod kódom 60, 62, 63 - ako artrologické 
vyšetrenie  

Príplatok pri sťaženom výkone u pacienta 
ťažko mobilného, imobilného, mentálne 
postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého a u dieťaťa do veku 
piatich rokov  

Akceptácia:                                                                                                    
1. podľa zmluvy akceptovať  ako artrologické vyšetrenie 
(min. 10 kĺbov) s príslušnoui diagnózou logicky 
potvrdzjúcou opodstatnenosť takéhoto vyšetrenia. :  dg 
M02* - M09*;  M10*- M13*;  M15* -M19*,  M30* - M35*;  
M45* ;  M46.8;  M46.9.,  M48*  ;          alebo                                                                                             
2.  podľa Katalógu výkonov je možné výkon 66 vykazovať 
aj s výkonom 60 pri vyšetrení poistenca ťažko 
mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, 
dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého ... pri 
uvedení príslušnej dg sťažených podmienok, teda aj s 
inými dgn ako sú vyššie uvedené.                                                              

Povolená komb.:                                 60; 60R; 
62; 63 - vykaz.podľa zmluvy;                                           
60 - vykaz.podľa Katalógu výkonov                    
Zakázaná komb.:  s výkonom 1A02072 v 1 
mesiaci  

max.1 x mesačne  

 
 
67 

 
Príplatok pri sťaženom výkone do dovŕšenia 
piateho roku života pri výkonoch: delegovaný 
odber, odber krvi alebo výkon očkovania. 

 
Kombinácia pri výkonoch pod kódmi 252b alebo 250D s 
príslušnou diagnózou. 

 
1 x denne na URČ 

 
 
 
503 

 
 
Základné testovacie metódy, goniometrické 
vyšetrenie 

 
Vyšetrenie časovo náročné( cca 30 minút), je potrebný 
riadny zápis zistených parametrov do zdravotnej 
dokumentácie. Nutné sledovať  súlad výkonu 
goniometrie k diagnóze. Neakceptuje sa pri dg 
osteoporózy M80*; M81*, skákavého palca, syndróm 
canalis carpi a pod. 

Povolená komb.: výkon 62;63        
Zakázaná komb. :  1A02072 

1x denne 

 
 
 
 
 
 
 
 
504 

 
 
 
 
 
Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, 
vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, 
zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, 
ergodiagnostické testovanie, špeciáílne 
vyšetrenie chrbtice na počítačovom 
dynamometri a iné špecifické funkčné metódy. 

 
Výkon možno akceptovať pri vyhodnotení 
diagnostických alebo klasifikačných kritérií /Odporúčanie 
Slovenskej reumatologickej spoločnosti, EULAR,ACR k 
stanoveniu diagnózy a k začatiu finačne náročnej liečby/ 
alebo pri vyhodnotení kompozitných indexov, 
dotazníkov aktivity alebo funkčnej schopnosti pri 
sledovaní aktivity zápalových reumatických ochoreni 
/DAS28,  CDAI,  SDAI, BASDAI, BASFI, ECLAM, HAQ,.../. 
Zákonná povinnosť vyplývajúca z Odborného 
usmernenia MZ SR o objektivizovaní aktivity a 
poškodenia kĺbovej  funkcie u pacientov s reumatoidnou 
artritídou z 1.júla 2009 alebo pri funkčných testoch 
zápalových reumatických ochoreni  /Schober, Thomayer, 
Fleche, dychové exkurzie,  testy na Syndróm manžety 
rotátorov, na diagnostiku karpálneho kanála, de 
Quervainovej tendodynovitídy.../  

Povolená komb.: výkon 60; 60R; 62;63                                                   
Zakázaná komb. :  1A02072 

  4x za 12 
mesiacov  
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3592 

 
Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek 

 
Neakceptovať u dg .osteoporózy M80*; M81*;  M82*; 
M85* ako paušálne vyšetrenie pred denzitometriou.  

 
1x za deň 

 
 
 
 
5312 

 
 
 
 
USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív 

 
Výkon je možné akceptovať pri zápalových ochoreniach 
kĺbov. Výkon zahŕňa vyšetrenie minimálne jedného 
kĺbového páru. Kontrolné vyšetrenie je opodstatnené 
spravidla po 3 mesiacoch v prípadoch nelepšiaceho sa 
klinického stavu alebo pri potrebe zmeny terapie aj skôr. 
Popis nálezu musí byť kompletne dokumentovaný v 
zdravotnej dokumentácii pacienta. Podmienkou 
akceptácie  výkonu je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou. 

zakázaná komb.: 5301   4x za 12 
mesiacov, vyššia 
frekvencia sa 
zdôvodňuje 

 
 
 
 
5315 

 
 
 
Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou 
PW alebo CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti 
(pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 
5314, 5317). 

 
Výkon je možné akceptovať  pri zápalových ochoreniach 
kĺbov, ktoré nie je možné odlíšiť palpačne. Kontrolné 
vyšetrenie je opodstatnené najskôr po 3 mesiacoch a 
vprípadoch nelepšiaceho sa klinického stavu. Popis 
nálezu musí byť  komplexne  dokumentovaný v 
zdravotnej dokumentácii pacienta. Podmienkou 
akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou.  Časová náročnosť výkonu - 5-
10 minút na jeden kĺb  

Povinná komb.: výkon 5312        Zakázaná 
komb. :  5316 

  4x za 12 
mesiacov, vyššia 
frekvencia sa 
zdôvodňuje 

 
 
 
5316 

 
Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou 
PW Dopplera a farebného mapovania toku /CFM/ 
vo vyšetrovanej oblasti / pre výkony pod kódmi 
108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317/. Pri výkone 
pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať. 

 
Výkon je možné akceptovať  pri zápalových ochoreniach 
kĺbov, okolokĺbnych štruktúr a priľahlých mäkkých 
tkanív. Podmienkou akceptácie výkonu je príslušné 
prístrojové vybavenie ambulancie akceptované 
poisťovňou.  

Povinná komb.: výkon 5312        Zakázaná 
komb. :  5315 

 4x za 12 
mesiacov , vyššia 
frekvencia sa 
zdôvodňuje 

 
 
 
15b 

 
 
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu 
k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej 
starostlivosti 

 
Výkon je možné vykázať a akceptovať pri zhodnotení 
minimálne  dvoch druhov vyšetrení vrátane prinesených 
od iných ošetrujúcich lekárov, ktoré nie sú staršie ako 3 
mesiace / napr.: KO, biochémia, základné vyšetrenia 
moču, mikrobiológia  a pod./,  nie pri zhodnotení 
viacerých parametrov toho istého druhu vyšetenia /Hb, 
Ery, Tr/. 

 
1x denne 

 
 
 
15d 

 
 
 
Zhodnotenie rtg. dokumentácie  

Zhodnotenie rtg. dokumentácie (nie CT,MR) a 
osteodenzitometrie,  

zhodnotenie nie je vykonané RTG pracoviskom;                                       
popis v zdravotnej dokumentácii 

vykazuje sa v kombinácii s výkonmi 
60,60R, 62,63     

1x deň na 1 URČ u 
jedného PZS, 
resp. na jednej NZ 
v jednej 
odbornosti 
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15f 

 
Interpretácia imunologického profilu 5 a viac 
parametrov s písomným záverom a 
odporúčaním, nemôže sa vykazovať s výkonmi 
pod kódmi 60, 62, 63. 

 
Výkon možno akceptovať ak lekár vyšetrenie indikoval a 
posudzoval. 

zakázaná komb.: 60, 62, 63 
 

 
 
250x 

 
 
Odber venóznej krvi za účelom vyšetrenia 
laboratórnych parametrov.  

Výkon 250x nahrádza výkon pod kódom č. 
250a a č. 250b;  v cene sú zahrnuté všetky 
náklady spojené s odborom vrátane odoslania 
krvi do laboratória 

  
1x denne v množ. 
1;  neakceptuje sa 
vykázaný dva 
nasledujúce dni 
za sebou 

 
 
 
 
 
 
11A 

 
 
 
 
 
Konzultácia prostredníctvom rozšírenej 
elektronickej komunikácie v online prostredí 
(webová aplikácia, videohovor)  

"Konzultácia s poistencom prostredníctvom 
preukázateľnej elektronickej komunikácie 
(webová aplikácia, videohovor) v online 
prostredí, ktoré je zabezpečené, prípadne 
umožňuje aj zdieľanie zdravotnej 
dokumentácie, realizáciu fotografií 
pacienta/vyšetrovaného orgánu na pridanie 
do zdravotnej dokumentácie. Konzultácia s 
poistencom obsahuje: cielenú anamnézu, 
resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis 
subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom 
alebo viacerým orgánovým systémom alebo k 
psychickej poruche, zhodnotenie výsledkov, 
ak ich má poskytovateľ k dispozícií, vypísanie 
receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na 
ďalšie vyšetrenie, poučenie poistenca, 
diagnostický záver,určenie dátumu ďalšej 
konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam 
o odporučení neodkladnej návštevy iného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

"• Výkon sa vykazuje ako komplexná starostlivosť bez 
fyzikálneho vyšetrenia.  
• Súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je 
preukázateľný časový údaj z online prostredia.                                            
• Diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej 
konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o 
odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti.                                                  
• Výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na 
jedného poistenca." 

Výkon sa nevykazuje súčasne s inými 
výkonmi. Ak je po konzultácii potrebná aj 
kontrola v ambulancii, vykazujú sa len 
výkony, ktoré sa vykonali ambulantne, a 
výkon sa nevykazuje.. 

1 x denne na URČ 
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1b 
Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, 
telefonicky alebo SMS 

Konzultácia s poistencom prostredníctvom 
elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky 
obsahuje:  
• cielenú anamnézu, resp. anamnézu od 
poslednej kontroly a popis subjektívnych 
ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým 
orgánovým systémom alebo k psychickej 
poruche popis subjektívnych ťažkostí,  
• diagnostický záver, v prípade potreby 
určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo 
kontroly, vrátane predpisu potrebných 
liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie 
ohľadom zdravotného stavu,  
• v prípade potreby záznam o odporučení 
neodkladnej návštevy iného poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti,  
• poskytnutie informácií poistencovi alebo 
zákonnému zástupcovi v súvislosti so 
zdravotným stavom s diagnostickým alebo 
liečebným postupom vrátane 
nefarmakologickej a farmakologickej terapie.  

• Výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez 
fyzikálneho vyšetrenia poistenca.  
• Súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný 
časový údaj z online prostredia, dátum ďalšej konzultácie 
alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení 
neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti.  
• Vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň na jedného 
poistenca. 

Výkon sa nevykazuje súčasne s inými 
výkonmi. Výkon sa nevykazuje pre 
telefonické objednávanie poistenca.  

1 x denne na URČ 

70 

Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo 
poukazov na základe požiadavky poistenca 
prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo 
telefónu 

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.                                                       
• Údaj, kedy bol recept/lekársky poukaz vypísaný.                           
• Údaj o predpise lieku/zdravotníckej 
pomôcky/dietetickej potraviny poistencovi 
prostredníctvom elektronických služieb.                         
• Výkon sa vzťahuje na jedného poistenca bez ohľadu na 
počet liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických 
potravín, ktoré boli poistencovi predpísané formou 
receptu/lekárskeho poukazu alebo formou 
jednorazového elektronického predpisu (t. j. za týchto 
podmienok sa výkon vykazuje najviac v počte 1x za deň 
na jedného poistenca).   
• Výkon sa vykazuje samostatne za každý vystavený 
recept a/alebo poukaz, ak ide o elektronický predpis 
liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín 
typu opakovaný recept (preskripčný záznam s 
poznámkou „REPETATUR“).                

Výkon sa nevykazuje súčasne s inými 
zdravotnými výkonmi. 

1 x denne na URČ 

654 Kapilaroskopia, za končatinu. 
 

vyžaduje sa kapilaroskop;  vyšetrujú sa horné končatiny 
 

max 2 ks/  1x 
denne 

818 Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať 
neurológ, lekár FBLR, reumatológ a 
endokrinológ.         

1209 Stanovenie slzivosti - Schirmerov test. 
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1894 
Statické   termografické   vyšetrenie   kĺbu   alebo   
extraartikulárnych štruktúr. 

  vyžaduje sa termovízna kamera     

1895 
Dynamické   termografické   vyšetrenie   kĺbu  
alebo extraartikulárnych štruktúr. 

  vyžaduje sa termovízna kamera     

562 Elektroanalgézia TENS - 10 krát.   vyžaduje sa prístroj TENS   
1 x za deň, max 10 
x/Q 

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

  dôkladný zápis v ZD   max 1 x/Q 

 
 
 
 


