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A.  Zdravotné výkony uhrádzané na základe 
verejného zdravotného poistenia 

 
 

1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia  
 

Výkon D01 – Komplexné stomatologické vyšetrenie: uhrádza sa na začiatku 
systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty po dovŕšení 18. roku  veku. 
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých 
tkanív ústnej dutiny, stavu čeľuste a sánky, ako aj medzičeľustných vzťahov, 
indexov KPE a CPITN, stavu zubných náhrad,  stanovenie liečebného plánu 
a záznamu do zdravotnej dokumentácie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 a s diagnózou Z01.2; 1 krát za život.  
 
 

Výkon D02 – Preventívna stomatologická prehliadka: uhrádza sa raz ročne po 
dovŕšení 18. roku veku poistenca v systematickej starostlivosti. Súčasťou výkonu 
je prehliadka chrupu – status, stav parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola 
medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných 
náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, stanovenie indexov KPE 
a CPITN a prípadne nový liečebný plán. Do zdravotnej dokumentácie sa 
zaznamenáva status, indexy KPE a CPITN a v prípade nezmeneného stavu 
mäkkých tkanív, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov a iných, sa zaznamená 
„ bez zmien“. Nemôže sa vykazovať v roku, keď bol účtovaný aj výkon D01. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 a s diagnózou Z01.2 
Medzi dvomi výkonmi D02 musí byť  odstup minimálne 4 mesiace. 
Zakázaná kombinácia: D11, P01, F01 
Frekvencia: 1 krát za kalendárny rok. 
 
Výkon D00 – Preventívna prehliadka u iného zubného lekára v predošlom 
roku: vykazuje sa v súvislosti s ošetrením zubného kazu nasledujúceho 
kalendárneho roku, za podmienky, že poskytovateľ má preukázateľne 
v dokumentácii doložené potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky u iného 
zubného lekára. 
D00 sa môže vykázať za uvedených podmienok aj pri zmene zdravotnej poisťovne. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 

 
Výkon D02a – Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve: sa môže 
vykazovať počas tehotenstva. Musí obsahovať záznam ako pri výkone D02 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 a diagnózou Z34.0 
Frekvencia: 2 krát počas tehotenstva, musí byť odstup minimálne 3 mesiace od 
D02 alebo D02a. 
 
 

Výkon D03 – Cielené stomatologické vyšetrenie: konzultačné vyšetrenie na 
základe písomnej žiadosti iného ako zubného lekára s písomnou správou, 
zameranou na konkrétny problém, napr. vyšetrenie na fókusy. Súčasťou výkonu je 
zhodnotenie pomocných vyšetrení. Musí byť doložený výmenným poukazom. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 a s diagnózou K04.5 a kód pohybu Z.016. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom D11 a D37 
Povolená kombinácia: s výkonmi pod kódom D52 a/alebo D54 (bez obmedzenia 
pri diagnózach K08.1, K08.81, K04.5, K04.9). 
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Výkon D05 – Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie: vykazuje sa 
iba raz, na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty do 
dovŕšenia 18. roku veku. Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, 
parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľuste a sánky, ako aj 
medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE,  a podľa veku aj CPITN, 
stanovenie liečebného plánu a záznam v zdravotnej dokumentácii. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 a s diagnózou Z01.2; 1 krát za život. 
 
 

Výkon D06 – Preventívna pedostomatologická prehliadka: môže sa vykazovať 
pred dovŕšením 18. roku veku poistenca v systematickej starostlivosti. Obsahuje 
vyšetrenie stavu chrupu – status, vyšetrenie parodontu, mäkkých tkanív ústnej 
dutiny stavu čeľuste a sánky ako aj medzičeľustných vzťahov,  stanovenie indexu 
KPE a podľa veku aj CPITN a nový liečebný plán. Do zdravotnej dokumentácie sa 
zaznamenáva status, indexy KPE, podľa veku CPITN a v prípade nezmeneného 
stavu mäkkých tkanív, stavu čeľustí a medzičeľustných stavov a iných, sa 
zaznamená „ bez zmien“ . V roku, keď bol vykázaný výkon D05 môže sa vykázať 
výkon D06 len 1x ,s odstupom minimálne o 4 mesiace.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 a s diagnózou Z01.2 
Frekvencia: 2 krát za kalendárny rok s odstupom minimálne 4 mesiace 
 
 

Výkon D11 – Akútne vyšetrenie: vyšetrenie pacienta v rámci poskytnutia 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou je písomná správa alebo 
záznam v zdravotnej dokumentácii. Môže sa vykázať iba raz u toho istého PZS 
v daný deň.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00  
Zakázaná kombinácia: s výkonom D03, D37, D01, D02, D02a, D05, D06, E22, 
P01, P02, P02a a F01 
 

 
Výkon D37- Krátky administratívny úkon: písomná správa lekára inému                 
lekárovi   súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (výmenný lístok na 
čeľustnú ortopédiu, dentoalveolárnu chirurgiu alebo maxilofaciálnu chirurgiu, 
hlásenie o infekčnom ochorení, hlásenie o úraze, výpis zo zdravotnej 
dokumentácie pri zmene ošetrujúceho lekára). V rámci jednej návštevy možno 
vykázať len 1 krát. Nie je možné vykázať napr. ako: vystavenie žiadanky na SVLZ 
vyšetrenie; vystavenie lekárskeho predpisu/receptu; vystavenie elektronického 
preskripčného záznamu; vystavenie protetického štítku; vystavenie lekárskeho 
nálezu; potvrdenie priepustky pre zamestnávateľa pacienta/školu.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00  

                  Zakázaná kombinácia: D03 a D11 
 
 

Výkon D52 – Intraorálna RTG snímka zubov: môže vykazovať PZS 
s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzku RTG zariadenia a príslušným 
prístrojovým vybavením.  
Materiál RTG snímky sa uhrádza osobitne. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba alebo horného alebo dolného  sextantu pri 
BTW snímkach. 
Frekvencia: 1 krát na zub za návštevu; pri BTW snímkach 1 krát za kalendárny 
rok; max. 2 krát pri výkone V31 a max. 3 krát pri výkonoch V41 a/alebo V42 pri 
jednej návšteve/sedení.  
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Výkon D54 - OPG snímka: ortopantomogram môže vykazovať PZS 
s osvedčením o odbornej spôsobilosti.  
Výkon sa môže vykazovať: 

 1 krát za 2 roky bez obmedzenia na diagnózu;  
a/alebo s odôvodnením (na diagnózu): 

 1 krát za rok pri diagnózach: K05.3, K08.3, K10.20, K10.21, K12.21,  
K12.22; 

 2 krát za rok pri diagnózach: K07.6, K09.0, K09.2, K09.8, K09.9; 
 neobmedzene pri diagnózach: K08.1, K08.81, K04.5, K04.9 

RTG materiál sa uhrádza osobitne. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 

 
 

Výkon A02- Infiltračná alebo zvodová anestézia: môže sa vykazovať za jedno 
ošetrenie iba 1 krát. Aplikuje sa pri extrakciách, vitálnej extirpácii pulpy a pri 
chirurgických výkonoch. 
Vykazuje sa: v hornej čeľusti a sánke v rozsahu frontálneho sextantu, 
v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu v stálom chrupe (04, 07, 10, 20, 30, 40) 
a v rozsahu kvadrantu v detskom chrupe (50, 60, 70, 80).  
Zakázaná kombinácia: s výkonom E01, V01, V02, V03, V05, V06, V07, V12, V13 
a V20 
Frekvencia: vykazuje sa 1 krát za deň na príslušný  kvadrant alebo sextant.  
Ojedinele sa vykazuje 2 krát, a to : vo fronte na sextant a distálne na kvadrant, ak 
sa zákrok vykonáva na jednej čeľusti na dvoch a viac zuboch, v dvoch lokalizáciách 
vzdialených od seba na viac ako je rozsah 3 zubov. (napr. 33 a 43 alebo 14 a 17) 

 

 
Výkon N03 – Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa: Výkon 
zahŕňa mechanické odstránenie zubného povlaku alebo kameňa z jedného 
sextantu chrupu, vrátane následného lokálneho ošetrenia gingívy.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou sextantov a diagnózou K03.6. 
Frekvencia: maximálne 1 krát za deň,1 krát za 4 mesiace a 2 krát za kalendárny 
rok. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom P01, P07 a N11. 
 
 

Výkon N11 – Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny s aplikáciou fluoridu v oboch 
zuboradiach: nutný zápis použitého prípravku. Výkon obsahuje poučenie 
o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, 
odstránenie  zubných povlakov a lokálnu aplikáciu fluoridu vo forme laku alebo gélu 
v oboch zuboradiach.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Frekvencia: vykazuje 1 krát za deň,1krát za 4 mesiace a 2 krát v kalendárnom roku 
do 18 rokov. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom P07 a N03. 
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2. Záchovná stomatológia 

 
Výkon V12 – Ošetrenie zubného kazu:  liečba kazu a definitívna výplň zuba bez 
ohľadu na jej typ a rozsah bez obmedzenia veku. Môže sa vykazovať v rámci jednej 
návštevy iba raz s tou istou lokalizáciou zuba. Nemôže sa vykázať v kombinácii 
s inými výplňami na tom istom zube. Po výkone V12 sa na daný zub už nesmie 
vykázať žiadna výplň v ten istý rok. 
Nesmie sa účtovať žiadny doplatok pacientovi. 
Zakázaná kombinácia: s kódmi ostatných zubných výplní na tom istom zube 
v daný rok, A02. 
Frekvencia: 1 krát za kalendárny rok. 
 

 
Výkon V13 – Ošetrenie zubného kazu:  liečba a definitívna výplň zuba bez ohľadu 
na jej typ a rozsah. Môže sa vykazovať v rámci jednej návštevy iba raz s tou istou 
lokalizáciou zuba . Nemôže sa vykázať v kombinácii s inými výplňami na tom istom 
zube. Po výkone V13 sa na daný zub už nesmie vykázať žiadna výplň v ten istý 
rok. 
Nesmie sa účtovať žiadny doplatok pacientovi. Môže sa vykazovať po dovŕšení 18. 
roku veku. 
Zakázaná kombinácia: s kódmi ostatných zubných výplní na tom istom zube v ten 
istý rok, A02. 
Frekvencia: 1 krát za kalendárny rok. 

 

 
Výkon V20– Dočasné ošetrenie hlbokého kazu: zahŕňa preparáciu kavity, 
exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej pulpy 
liečivom s provizórnym uzáverom kavity. Pri neodkladnom ošetrení sa vykazuje 
v rámci jednej návštevy iba raz za rok u tohto istého PZS. Vykazuje sa iba na živý 
zub. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V31 u toho istého PZS na tom istom zube. 
Frekvencia: 1 krát za rok. 
 
 

Výkon V31 – Paliatívne endodontické ošetrenie: výkon prvej pomoci obsahujúci 
trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej drene  alebo odstránenie 
koreňovej výplne a ošetrenie frakturovaného zuba.  Pri neodkladnom ošetrení sa 
vykazuje v rámci jednej návštevy iba raz pri tej istej lokalizácii zuba u toho istého 
PZS. Po výkone   nesmie byť už vykázaný výkon V20. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V20 u toho istého PZS na tom istom zube. 
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3.Chirurgická stomatológia 
 

Výkon E01 – Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa: jednoduchá extrakcia 
resorbovaného zuba alebo jeho časti bez následnej chirurgickej intervencie. 
Povrchová slizničná anestézia je súčasťou výkonu. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba.  
Zakázaná kombinácia: A02, E14. 
 
 

Nedokončená extrakcia sa nesmie vykazovať. 
 
 

Výkon E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa: jednoduchá extrakcia 
jednokoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej 
chirurgickej intervencie. Súčasťou výkonu je prípadná exkochleácia granulácií, 
úprava okraja alveoly a zastavenie krvácania. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba.  
Nevykazuje sa nedokončená extrakcia odoslaná na MFCH alebo DACH. 
 

 

Výkon E12 – Extrakcia viackoreňového zuba: jednoduchá extrakcia 
viackoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej 
chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja 
alveoly a zastavením krvácania. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba.  
Nevykazuje sa nedokončená extrakcia odoslaná na MFCH alebo DACH. 
 
 

Pri vykazovaní extrakcií nadpočetných zubov:  pri výkonoch E11, E12, E21 a 
E22 – je nutné uvádzať lokalitu 99 a anestéziu s lokalizáciou  sextantov vo 
frontálnom úseku čeľuste a sánky v rozsahu 3 zubov (04,07) a v laterálnom úseku 
chrupu v rozsahu kvadrantu (10,20,30,40, 50,60,70,80).                        
 

 

Výkon E14 –Sutúra extrakčnej rany: približovací steh ako doplnok k extrakcii 
jedného alebo viacerých zubov v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kvadrantu alebo frontálneho sextantu.  
Nutná kombinácia: s výkonom E11, E12. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom  E01, E21, E22. 
 
 

Výkon E21 – Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného 
zuba alebo jeho časti. 
Súčasťou výkonu je separácia koreňov s prípadným odklopením 
mukoperiostálneho laloka s alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou a sutúrou. 
Popis výkonu je súčasťou záznamu v zdravotnej dokumentácii. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom P65, E14. 
 
 

Výkon E22 – Chirurgická extrakcia zuba: plánovaný výkon na odstránenie 
retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov alebo jeho časti 
osteotómiou. Popis výkonu je súčasťou záznamu v zdravotnej dokumentácii. 
Možné vykázať po E11, E12,E21 u iného lekára s Dg. K08.3 radix relicta  
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom D11, E14. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345. 
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Výkon E31 – Dekapsulácia zuba: uvoľnenie klinickej korunky excíziou 
naliehajúcich mäkkých tkanív. Popis výkonu je súčasťou záznamu v zdravotnej 
dokumentácii. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom C07. 
 
 

Výkon E34 – Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub: výkon môže 
vykazovať iba lekár s certifikátom na základe odporúčania čeľustného ortopéda 
u poistenca do dovŕšenia 18. roku veku poistenca. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345. 
 
 

Výkon E40 – Resekcia koreňového hrotu: vykazuje sa ako samostatný výkon 
alebo ako výkon v nadväznosti na výkon V41 a V42. Sutúra je súčasťou výkonu. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom E14. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345. 
 
 

Výkon E42 – Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu pri 
viackoreňových zuboch: vykazuje sa ako samostatný výkon alebo ako výkon 
v nadväznosti na výkon V42. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom E14. 
Nutná kombinácia: s výkonom E40. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345. 
 
 

Výkon E45 – Trepanácia alveoly: incízia mukoperoistu a trepanácia alveolárnej 
kosti v mieste hrotu zubného koreňa.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
 
 

Výkon E51 – Zastavenie postextrakčného krvácania: súčasťou výkonu je 
ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúra extrakčnej rany. Vykazuje sa 
v jeden deň jeden krát na ošetrenie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom E14. 
 
 

Výkon E60 – Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie: kontrola 
indikácie na výkon a primeranosť dovtedy poskytnutého ošetrenia. Výkon nemôže 
vykázať lekár, ktorý ho indikoval a zároveň aj vykonal. Vykazuje sa v jeden deň 
jeden krát na ošetrenie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom D03, D11. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345. 
 
 

Výkon E61 – Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie: 
obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej 
dutiny alebo odstránenie sutúy na zub, ako doplnok k tomu istému chirurgickému 
výkonu. Vykazuje sa v jeden deň a jeden krát na ošetrenie. Uhrádza sa najviac 2 
krát v rámci jednej liečby. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 alebo lokalizáciou kódu zuba. 
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Výkon E63 – Chirurgická revízia rany: exkochleácia, egalizácia, toleta rany, 
prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy.  Vykazuje sa ako samostatný 
výkon v jeden deň a jeden krát na ošetrenie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 alebo lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom E01, E11, E12, E21, E22, E31, E14, na tom 
istom zube v daný deň. 
 
 
Výkon C07 – Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti: výkon 
obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba. Uhrádza sa najviac 1x za deň, 
5x za mesiac. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom E31 na tom istom zube. 
 
 
Výkon C08 – Úprava prominujúcej alveoly: postextrakčná korekcia alveoly 
intrúziou (McKay-Metz) za každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonom E11 
a E12. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou zuba. 
Nutná kombinácia: s výkonom E11, E12. 
 
 
Výkon C10 – Excízia mäkkých tkanív: excízia malého benígneho nádoru, epulis, 
patologicky zmenenej sliznice v rozsahu do 4 cm2, vrátane zastavenia krvácania 
a sutúry. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 358, 347. 
 
 
Výkon C41 – Intraorálna incízia dentogénneho abscesu: výkon obsahuje 
incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba alebo kvadrantu alebo frontálneho sextantu. 
 
 
Výkon C51 – Primárna plastika oroantrálnej komunikácie: uzáver oroantrálnej 
komunikácie po extrakcii zuba. Môže vykázať ako súčasť extrakcie iba lekár 
s certifikátom. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345. 
 
 
Výkon C61 – Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej 
alveoly alebo alveolárneho výbežku v rozsahu sextantu. Súčasťou výkonu je 
fixácia s následným odstránením dlahy a fixačných hmôt po skončení liečby. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kvadrantu alebo frontálneho sextantu. 
 
 
Výkon T01 – Manuálna repozícia luxácie TMK bez ďalšej intervencie s poučením 
pacienta. Vykazuje sa jeden krát za ošetrenie bez ohľadu na skutočnosť, či sa 
jedná o jednostrannú alebo obojstrannú luxáciu. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
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4. Parodontológia a ochorenie sliznice ústnej dutiny 

 
Výkon P02 – Kontrolné parodontologické vyšetrenie: vykazuje sa iba v rámci 
dispenzarizácie systémových chorôb alebo prekanceróz, maximálne 4 krát za rok. 
Súčasťou výkonu je aj odstránenie lokálneho dráždenia.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom P02a  a  P05. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 347. 
 
 
Výkon P05 – Odstránenie lokálneho dráždenia: odstránenie jednoduchých 
artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont (zábrus 
previsnutých výplní, odstránenie ostrých hrán). Vykazuje sa v rámci jednej 
návštevy iba raz. Uhrádza sa maximálne 5 krát v rámci jednej liečby.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom P02 a  s  výkonmi zubných výplní v jednom 
ošetrení. 
 
 
Výkon P07 – Lokálne ošetrenie gingívy a (alebo) sliznice: ošetrenie 
diagnostikovaných ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo 
medikamentóznymi prostriedkami. Nemôže sa vykazovať ako ošetrenie 
marginálnej gingívy po nešetrnej preparácii tvrdých zubných tkanív. Súčasťou 
výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii (najviac 5 návštev). Viackrát iba 
v odôvodnených prípadoch. Podmienkou pre akceptáciu výkonu je uvedenie 
príslušnej diagnózy ochorenia parodontu alebo slizníc ústnej dutiny.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom N03. 
 
 
Výkon P40 – Odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie s cieľom 
určiť, potvrdiť alebo doplniť diagnózu. Súčasťou výkonu je vypísanie žiadanky.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom D37. 
 
 

5. Príplatok k operáciam v ambulancii 

 
Výkon P65 – Príplatok k certifikovaným výkonom: príplatok za potrebnú 
predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie 
v ambulancii. Ak sa poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, 
príplatok sa vykáže iba raz. Príplatok sa nemôže vykázať, ak je pacient v ten istý 
deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 
Nutná kombinácia: s výkonom C51, E22, E34, E40, P09. 
Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 358. 
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B. Zdravotné výkony čiastočne      
uhrádzané na základe verejného    
      zdravotného poistenia 
 
 

1. Záchovná stomatológia 
 
Výkon V01 – Jednoplôšková výplň zuba: výplň I. alebo V. triedy trvalých zubov 
podľa Blacka. Preparácia kavity v rozsahu jednej plôšky zuba, plastická výplň 
vrátane podložky a následné preleštenie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V12 a  V13 na tom istom zube v daný 
kalendárny rok a s výkonom P05 v jednom ošetrení. 
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube  maximálne 3 krát za deň, resp. 3 krát 
za rok. V dokumentácii sa uvádza záznam lokalizácie výplne. 
 
 

Výkon V02 – Dvojplôšková výplň zuba: výplň II. triedy typu MO, OD a výplň III. 
Triedy podľa Blacka. Preparácia kavity v rozsahu dvoch plôšok zuba, plastická 
výplň vrátane podložky, tvarovanie výplne a následné preleštenie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V12 a V13 na tom istom zube v daný 
kalendárny rok a s výkonom P05 v jednom ošetrení.  
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 2 krát za jeden deň, resp. 2 
krát za rok. V dokumentácii sa uvádza záznam lokalizácie výplne. 
 
 

Výkon V03 – Trojplôšková výplň zuba: výplň II. triedy typu MOD alebo LOV 
a výplň IV. triedy podľa Blacka. Preparácia kavity v rozsahu troch plôšok zuba, 
plastická výplň vrátane podložky, tvarovanie výplne a následné preleštenie. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V12 a V13 na tom istom zube v daný 
kalendárny rok a s výkonom P05 v jednom ošetrení.  
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 1 krát za rok. V dokumentácii 
sa uvádza záznam lokalizácie výplne. 
 
 

Výkon V05 – Fotokompozitná výplň - jedna plôška: výplň V. triedy podľa Blacka 
v rozsahu frontálnych zubov.  
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V12 a V13 na tom istom zube v daný 
kalendárny rok a s výkonom P05 v jednom ošetrení. 
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 2 krát za deň, resp. 2 krát za 
rok. V dokumentácii sa uvádza záznam lokalizácie výplne. 
 
 
 

Výkon V06 – Fotokompozitná výplň – dve plôšky: výplň III. triedy podľa Blacka 
v rozsahu frontálnych zubov. V dokumentácii musí byť záznam lokalizácie výplne. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V12 a V13 na tom istom zube v daný 
kalendárny rok a s výkonom P05 v jednom ošetrení.  
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 2 krát za jeden deň, resp. 2 
krát za rok. V dokumentácii sa uvádza záznam lokalizácie výplne.  
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Výkon V07 – Fotokompozitná výplň – tri plôšky: výplň IV. triedy podľa Blacka 
v rozsahu frontálnych zubov. V dokumentácii musí byť záznam lokalizácie výplne. 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V12 a V13 na tom istom zube v daný 
kalendárny rok a s výkonom P05 v jednom ošetrení. 
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 2x za jeden deň, resp. 2 krát 
za rok. V dokumentácii sa uvádza záznam lokalizácie výplne.  
 
 

Výkon V41 – Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba:  pre 
uznanie výkonu je potrebné doložiť RTG snímku max. 3 krát za ošetrenie 
(doporučená snímka pred a po ošetrení). 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V20, V31 na tom istom zube. 
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 1 krát za 5 rokov. 
 
 

Výkon V42 – Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba: pre 
uznanie výkonu je potrebné doložiť RTG snímku max. 3 krát za ošetrenie 
(doporučená snímka pred a po ošetrení). 
Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
Zakázaná kombinácia: s výkonom V20, V31 na tom istom zube. 
Frekvencia: vykazuje sa na jednom zube maximálne 1 krát za 5 rokov. 

Akceptácia: pri viackoreňových zuboch je podmienkou úhrady vyplnenie všetkých 

koreňových kanálikov lege artis. V prípade obštrukcie (morfologických zmien) 

a nedoplnenia koreňových kanálikov je nutná podmienka zdôvodnenia v zdravotnej 

dokumentácii.Výkon je možné vykázať aj v prípade jednokoreňových zubov 

s viacerými koreňovými kanálikmi,ale musí byť rtg verifikovaný. 
 

 

2. Chirurgická stomatológa  
 

Výkon E64 – Egalizácia alveolárneho výbežku: výkon na formovanie 

protézového lôžka vo frontálnom úseku alebo v laterálnych úsekoch chrupu. Môže 

sa vykázať najskôr 6 týždňov po extrakciách. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou frontálneho sextantu alebo v rozsahu kvadrantu. 

Frekvencia: najskôr o 6 týždňov po extrakciách zubov. 

 

3. Parodontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny 

 
Výkon P01 – Komplexné parodontologické vyšetrenie: obsahuje anamnézu, 

vyšetrenie parodontu a slizníc, vypísanie parodontologickej liečebnej karty 

s indexami, s grafickou schémou postihnutia parodontu a slizníc, diagnostický 

záver s návrhom liečebného plánu. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 

Frekvencia: vykazuje sa pri novo diagnostikovaných prípadoch, pri opätovnej 

progresii ochorenia alebo pred chirurgickým výkonom v dutine ústnej, kde takéto 

vyšetrenie je opodstatnené. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 347. 
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Výkon P02a – Kontrolné parodontologické vyšetrenie: vyšetrenie rozsahom 

potrebné na posúdenie výsledkov liečby a individuálnej starostlivosti o poistenca, 

v nadväznosti na výkon P02, vrátane indexov. Súčasťou výkonu je záznam 

v zdravotnej dokumentácii.  

Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 

Frekvencia: výkon je možné vykázať až po štvrtej návšteve v rámci liečby. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 347. 
 

 

Výkon P06 – Celkové vyartikulovanie chrupu: celkový zábrus oklúzie na základe 

funkčných výšetrení žuvacieho systému.Výkon musí byť podložený analýzou 

študijných modelov v artikulátore pred a po výkone. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 

Frekvencia:1 krát za 5 rokov. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 347. 
 

 

Výkon P08 – Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov: chirurgická 

úprava mäkkých tkanív v oblasti čeľustí. Vykazuje sa osobitne pre čeľusť a sánku. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou 01; 02. 

Frekvencia: 2 krát za život na každú lokalizáciu (01; 02). 

Nutný certifikát : kód odbornosti 345, 347, 358. 
 

 

Výkon P09 – Vestibuloplastika: plastika vo frontálnom úseku sánky výmenným 

mukoperiostálnym lalokom. Vykazuje sa vo frontálnom úseku sánky.  

Vykazuje sa: s lokalizáciou 07. 

Frekvencia: 1krát za život. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 347, 358. 

 

Výkon P23 – Gingivektómia: vykazuje sa samostatne za každý zub. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 

Frekvencia: 1 krát za 5 rokov. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 347, 358. 
 

 

Výkon P32 – Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka: vykazuje sa 

vo frontálnom úseku čeľuste. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou 04, 07. 

Frekvencia: 1 krát za život. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 347, 358. 
 

 

Výkon P33 –  Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka: vykazuje sa 

v laterálnom sextante čeľuste.  

Vykazuje sa: s lokalizáciou 03, 05, 06, 08. 

Frekvencia: 1 krát za život. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 347, 358. 
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4.Príplatok k operáciám v ambulancii 
 

Výkon P65a – Príplatok k certifikovaným výkonom: príplatok za potrebnú 

predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie 

v ambulancii. Ak sa poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, 

príplatok sa vykáže iba raz. Príplatok sa nemôže vykazovať, ak je pacient v ten istý 

deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti.  

Vykazuje sa: s lokalizáciou 00. 

Nutná kombinácia: s výkonom P09, P23, P32 a P33. 

Nutný certifikát: kód odbornosti 345, 347, 358. 
 

 

5. Stomatologická protetika  
 

Výkon F01 – Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie: výkon obsahuje 

vyšetrenie medzičeľustných vzťahov stanovenie biologického faktora zostavenie 

plánu protetického ošetrenia , vrátane pracovného príkazu pre zubnú techniku. 

Môže sa vykazovať až po skončenej chirurgicko-konzervatívnej 

a parodontologickej liečbe pri protetických prácach so spoluúčasťou pacienta. 

Vykazuje sa: s lokalizáciou 00 spolu s fixnou protetickou prácou. 

Frekvencia: 1 krát za deň,1 krát za mesiac a 2 krát za rok. 

Nutná kombinácia: s kódmi výkonov Z12101, Z12105, Z12107, Z12108, Z11101, 

Z11102. 
 

Výkon F63 – Stiahnutie korunky: môže sa vykázať na stiahnutie každej korunky 

Vykazuje sa: s lokalizáciou kódu zuba. 
 

Pri vykazovaní protetických prác, kde sa nahrádza stratený zub (ako u fixných 

náhrad, tak aj u snímateľných) sa uvádza diagnóza K08.1. 
 

Pri zhotovení koruniek (kód Z12101 a Z12105), ktoré nie sú súčasťou fixnej 

náhrady, ktorá nahrádza stratený zub, sa uvádza diagnóza podľa stavu 

konkrétneho zuba, na ktorý sa zhotovuje korunka v súlade s MKCH 10. 
 

 

Pri dolnej čiastočnej snímateľnej náhrade (kód Z20202 – lokalizácia 02) kotvenej 

v rozsahu rezákov sánky dvojramennými kombinovanými sponami, sa za kotevný 

prvok považuje aj liaty výstužný strmeň zanorený do živice (kód Z41108) a pri 

vykázaní spolu s týmto kódom sa čiastočne snímateľná náhrada uhrádza. 
 

 

Pri hornej čiastočnej snímateľnej náhrade (kód Z20202 – lokalizácia 01) kotvenej 

v rozsahu rezákov čeľuste dvojramennými kombinovanými sponami, sa 

dvojramenné kombinované spony neuhrádzajú. Pri vykázaní spolu s kódom 

Z41110 s lokalizáciou rezákov a nulovou hodnotou sa horná čiastočne snímateľná 

náhrada uhradí.  

 

1 krát za kalendárny rok = od 01.01.YYYY do 31.12.YYYY 

1 krát za rok = 1 krát za 365 dní  
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           6. Čeľustná ortopédia 
 

O 01 Čeľustnoortopedická 
konzultácia  

Písomné stanovisko k 
čeľustnoortopedickej liečbe a 
poučenie poistenca alebo 
zákonného zástupcu o 
charaktere vývinovej  poruchy a 
o možnostiach jej liečby.  

Frekvencia:Vykazuje sa sa 
max.  2x za život, 
minimálny rozostup medzi 
konzultáciami je 1 rok. 

Zakázaná kombinácia s 
výkonmi D37, D03. 
Odpadá zisťovanie 
parodontálnych indexov. 

O 02 Vstupné 
čeľustnoortopedické 
vyšetrenie  

Komplexné   vyšetrenie s 
písomnou  dokumentáciou. 
Obsahuje  anamnézu, 
vyšetrenie stavu chrupu, ústnej 
hygieny,  parodontu, mäkkých  
tkanív ústnej  dutiny, čeľustí,  
medzičeľustných vzťahov,  
vývoja  chrupu  

Uhrádza sa len na začiatku 
liečby pri založení 
liečebnej karty . 

Zakázaná kombinácia s 
O07.  

O 03 Určenie rastovej fázy Na  základe analýzy RTG snímky 
ruky 

Frekvencia vykazovania  2x 
počas liečby, prípadne so 
súhlasom RL aj viackrát. 

  

O 04 Analýza tele-RTG 
snímky hlavy  

Uhrádza sa len v indikovaných 
prípadoch. Vyhodnotenie 
profilovej, prípadne 
zadoprednej projekcie lebky  

Uhrádza sa maximálne tri 
krát počas liečby. V 
odôvodnených prípadoch 
so súhlasom revízneho 
lekára aj viac krát. 

  

O 05 Analýza 
čeľustnoortopedických 
modelov 

Vyhodnotenie ortopedických 
modelov čeľustí. Je písomne 
zaznamenaná v karte pacienta 
Vykonáva sa pri vyhotovení 
každého nového aparátu. 

Vykazuje sa pri každom 
novom aparáte. 

Poisťovňa akceptuje aj 
digitálny model.  

O 05a Analýza 
čeľustnoortopedických 
modelov pri 
rázštepoch 

  Vykazuje sa pri každom 
novom aparáte. 
Môže sa vykazovať bez 
obmedzenia veku. 

Zakázaná kombinácia s 
výkonom O05. 

O 06 Čeľustnoortopedická 
kontrola aktívnej 
liečby 

Obsahuje kontrolu funkčnosti 
aparátu a zhodnotenie 
priebehu aktívnej liečby. 

Frekvencia:vykazuje sa 12x 
za rok s lokalizáciou 00. 

 

O 06a Čeľustnoortopedická 
kontrola počas 
retencie 

Obsahuje kontrolu funkčnosti 
retenčného aparátu a 
zhodnotenie úrovne stabilizácie 
stavu po aktívnej liečbe.  

Súčasťou výkonu je 
písomný záznam v 
zdravotnej dokumentácii. 
Frekvencia:vykazuje sa  
maximálne 4x v priebehu 
12 mesiacov s lokalizáciou 
00, nasledujúcich po 
ukončení aktívnej liečby.  

Zakázaná kombinácia s 
výkonom O06, po 
ukončení aktívnej liečby 
bude akceptovaný len 
výkon  O06a. 

O 07 Návrh liečebného 
plánu  

Písomný záznam liečebného 
postupu v zdravotnej 
dokumentácii alebo záznam 
zmeny liečebného plánu. 

Uhrádza sa jeden krát na 
začiatku liečby, resp. 
maximálne dva krát  
v prípade, ak je nutná 
zmena liečebného plánu 
počas liečby riadne 
zdôvodnená v zdravotnej 
dokumentácii pacienta 

  

O 07a Návrh liečebného 
plánu u rázštepových 
pacientov 

Písomný záznam zmeny 
liečebného plánu u pacientov s 
rázštepmi. Obsahuje návrh 
ďalšieho liečebného plánu v 
zdravotnej dokumentácii 

Môže sa vykazovať pri 
zmene vývojového štádia 
chrupu s lokalizáciou 00. 
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O 08 Diagnostická 
prestavba 
ortopedických 
modelov  

Prestavba modelu jednej 
čeľuste z diagnostických 
dôvodov ako modelová 
operácia pred chirurgickým 
výkonom. 

Vykazuje sa na jeden 
operačný výkon 1x za 
každú čeľusť s lokalizáciou 
01, 02. 

Poisťovňa akceptuje aj 
prestavbu digitálneho 
modelu. 

O 09 Konštrukčný zhryz  
 

Len pri snímateľnom 
aparáte.Vykazuje sa 
s lokalizáciou 00. 

Nie je nutná kombinácia 
s O05, vykázaný max. do 
3 mesiacov po O05 . 

O 21 Separácia zubov   Frekvencia:vykazuje sa 1x 
život, za každý separovaný 
zub, zahŕňa výber krúžkov 

  

O 22 Adaptácia a nalepenie 
súčiastky fixného 
aparátu  

Nalepenie alebo 
nacementovanie súčiastky 
fixného aparátu: napr. krúžok, 
zámok alebo kanyla. Na jeden 
zub sa môže vykazovať iba raz. 
Opakované vykázanie na tom 
istom zube je možné iba vtedy, 
ak poloha zuba nedovolí 
správne nalepenie zámky  
na prvý krát.  

Frekvencia:Na jeden zub 
sa môže vykazovať iba raz 
za život. Opakované 
vykázanie na tom istom 
zube je možné iba vtedy, 
ak poloha zuba nedovolí 
správne nalepenie zámky 
na jeden raz. Takýto 
prípad je potrebné 
zdôvodniť v zdravotnej 
dokumentácii. 

Viacnásobné vykázanie 
je možné napríklad na 
retinovaný zub, rozsiahle 
dislokovaný alebo 
výrazne rotovaný zub. 

O 24 Nasadenie 
snímateľného oblúka 
alebo lip. bumperu.  

Palatinálny alebo linguálny 
oblúk.  

Môže sa vykazovať 
osobitne za hornú a dolnú 
čeľusť. vykazuje sa za 
každú čeľusť maximálne 2x 
za rok. 

  

O 25 Nasadenie 
extraorálneho ťahu 

 Výkon obsahuje výber, 
adaptáciu a odovzdanie 
extraorálneho ťahu, vrátane 
poučenia pacienta 

Vykazuje sa maximálne 1x 
za rok ,s lokalizáciou 00 

Samotný materiál pre 
extraorálny aparát nie je 
súčasťou výkonu. 

O 27 Príprava a naviazanie 
parciálneho oblúka 

  Vykazuje sa za každú 
čeľusť samostatne 
maximálne 3x za rok. 

  

O 28 Príprava a naviazanie 
celého oblúka  - pri  
fixnom aparáte na 
jednu čeľusť 

Na liečbu jedného poistenca  
je spravidla potrebných  
6 horných a 6 dolných oblúkov.  

Ak treba použiť viac 
oblúkov, je nutné písomné 
zdôvodnenie v zdravotnej 
dokumentácii schválené 
revíznym lekárom. 
Frekvencia:vykazuje sa 
maxim. 6x za 2 roky na 
každú čeľusť. 

Uhrádza sa maximálne 
6x za celú liečbu za 
každú čeľusť 
samostatne. Limituje sa 
len celkový počet 
oblúkov počas liečby. 

O 29 Odstránenie 
naviazaného oblúka 

  Uhrádza sa ako 
samostatný výkon za 
každú čeľusť. 
Frekvencia:vykazuje sa 
maxim. 6x za 2 roky na 
každú čeľusť. 

Uhrádza sa maximálne 
6x za celú liečbu, za 
každú čeľusť 
samostatne. Limituje sa 
len celkový počet počas 
liečby. 

O 30 Úprava snímateľného 
aparátu 

Úprava aparátu v ambulancii. 
Súčasťou výkonu je napruženie 
drôtených elementov, výbrus, 
úprava skrutky a pod.  

Frekvencia:Uhrádza sa 
maximálne 4x ročne. 

Môže sa vykazovať v 
nadväznosti na výkon O 
06 alebo O 06a. 

O 31 Úprava fixného 
aparátu  

Súčasťou výkonu je stiahnutie, 
napruženie, naviazanie častí 
oblúka a podobné úpravy častí 
fixného aparátu.  

Frekvencia:Vykazuje sa 
maxim.za každú čeľusť 4x 
za rok (počas 24 mesiacov 
aktívnej liečby fixným 
aparátom). 

Môže sa vykazovať v 
nadväznosti na výkon O 
06.  
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O 32 Sňatie súčiastky 
fixného aparátu alebo 
zariadenia za jeden 
zub     

Tento výkon obsahuje 
odstránenie súčiastky fixného 
aparátu,  očistenie zbytkov 
adhezíva a preleštenie povrchu 
zuba. 

Vykazuje sa pri sňatí 
fixného aparátu 1x za 
liečbu za každý zub 
samostatne. 

 

O 37 Zábrus zuba z 
čeľustnoortopedických 
dôvodov za jeden zub 

Odôvodnenie zábrusu musí byť 
zaznamenané v zdravotnej 
dokumentácii. 

Vykazuje sa za každý zub 
maximálne 2x za rok. 

  

 

 

 

Všeobecné podmienky :  

 

Certifikáty sa uplatňujú v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 z 9. júna 2010 

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov 

a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších zmien. 

 

Každá zmena týchto pravidiel podlieha odsúhlaseniu oboma stranami (SKZL 

a VšZP). V prípade návrhu zmeny pravidiel jednou zo strán, je druhá strana 

povinná túto zmenu prerokovať. 

 

V prípade fyzickej revízie, poskytovateľ obdrží protokol o kontrole a zoznam 

neuznaných výkonov s odôvodnením zamietnutia jednotlivých výkonov. (Viď 

všeobecné podmienky zmluvy). 

 

Pravidlá vykazovania a akceptovania stomatologických výkonov nadobúdajú 

účinnosť dňa 1.6.2022. 


