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Kód 
výkonu 

Názov výkonu Revízne pravidlá Kombinácie s inými výkonmi Periodicita 

10 

Rozbor a plánovanie cielených 
terapeutických postupov na 
ovplyvnenie chronických ochorení 
v rámci komplexného 
manažmentu poistenca 

Akceptuje sa v prípade úpravy terapeutického postupu vrátane 
farmakologickej terapie v súlade s platnou legislatívou.  

Výkon bude akceptovaný výlučne v kombinácii s výkonom č. 60 alebo č. 
H0003 alebo č. H0004 alebo č. H0005. Vykazuje sa s kódom diagnózy 
chronického ochorenia, pre ktoré sa realizuje rozbor. V prípade vykázania 
kombinácie uvedených výkonov v jeden deň, bude výkon 10 akceptovaný 
len 1x. 

1 x denne na URČ 

25 Návšteva (v pracovnom čase) 
Pri návštevnej službe v DSS alebo ak je na jednom mieste viac 
poistencov, výkon sa akceptuje iba jedenkrát denne.  

Zakázaná kombinácia s výkonom č. 26 1 x denne na URČ 

26 

Návšteva mimo riadneho 
pracovného času lekára, vykonaná 
ihneď  po výzve z dôvodov 
ochorenia, vyžaduje sa časový údaj 

Pri návštevnej službe v DSS alebo ak je na jednom mieste viac 
poistencov, výkon sa akceptuje iba jedenkrát denne.  

Zakázaná kombinácia s výkonom č. 25. 1 x denne na URČ 

60 

Komplexné vyšetrenie poistenca 
pri prevzatí dospelej osoby do 
zdravotnej starostlivosti ako 
prvotné komplexné vyšetrenie s 
vystavením zdravotného záznamu 

Výkon 60 sa vykazuje s dg Z00.0, alebo s príslušnou Dg. chronického 
ochorenia..  

Výkon môže byť vykazovaný samostatne alebo v kombinácií s výkonom č. 
10 v prípadoch, ak poistenec užíva lieky na chronické ochorenia.  

1x pri kapitácii do 60 dní od 
podpísania Dohody. 

60b 

Komplexné predoperačné 
vyšetrenie vrátane odberu 
biologického materiálu, 
zhodnotenia laboratórnych a 
prístrojových vyšetrení   

Výkon sa vykazuje s príslušnou diagnózou ochorenia, pre ktorú má 
byť poistenec operovaný.  

Vykazuje sa s výkonom 5702  1 x denne na URČ 

64 Príplatok pri sťaženom výkone 

Výkon bude akceptovaný u kapitovaných poistencov (nad rámec 
kapitácie), nekapitovaných poistencov (ak ide o neodkladnú ZS) a 
poistencov EÚ (ak spĺňajú legislatívne podmienky nároku úhrady ZS 
u EÚ poistencov). 

 Vykazuje sa pri výkonoch 4 až 8. 1 x denne na URČ 

159a 

Preventívne vyšetrenie na krv v 
stolici s použitím špecifickej 
imunohistochemickej metódy 
(iFOB) u poistencov starších ako 40 
rokov. 

Pri pozit. náleze povinnosť VL odoslať poistenca na skríning, 
kolonoskopiu, príp. ďalšie vyšetrenia. V prípade opakovania testu 
dôvod zaznamenať do zdravotnej dokumentácie. 

Dodatok k výkonu pod kódom 160, alebo v rámci celonárodného skríningu. 
Interval medzi výkonom 160 a ostatnými povinnými vyšetreniami 
súvisiacimi s PP môže byť 2 mesiace pred vykázaním výkonu 160. 

1 x denne na URČ  

159z 

Preventívne vyšetrenie na krv v 
stolici s použitím špecifickej 
imunohistochemickej metódy 
(iFOB) u poistencov starších ako 40 
rokov. 

Vykazuje sa v prípadoch negatívneho nálezu. Ak VL vykázal výkon a 
odoslal vzorku do laboratória, výkon nebude akceptovaný.  

Dodatok k výkonu pod kódom 160, alebo v rámci celonárodného skríningu. 
Interval medzi výkonom 160 a ostatnými povinnými vyšetreniami 
súvisiacimi s PP môže byť 2 mesiace pred vykázaním výkonu 160. 

1 x denne na URČ  

VLD 

Revízne pravidlá 
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159x 

Preventívne vyšetrenie na krv v 
stolici s použitím špecifickej 
imunohistochemickej metódy 
(iFOB) u poistencov starších ako 40 
rokov. 

Neodovzdaný alebo znehodnotený. Ak VL vykázal výkon a odoslal 
vzorku do laboratória, výkon nebude akceptovaný.  

Dodatok k výkonu pod kódom 160, alebo v rámci celonárodného skríningu. 
Interval medzi výkonom 160 a ostatnými povinnými vyšetreniami 
súvisiacimi s PP môže byť 2 mesiace pred vykázaním výkonu 160. 

1 x denne na URČ  

FOB 
Pozvanie poistenca na vyšetrenie 
krvi v stolici. 

Poistenec je vo veku od 40 do 70 rokov. 
Pozvánka súčasťou ZD. 

159* a 160 
1x za každý druhý kalendárny 
rok na URČ 

160 Základná preventívna prehliadka 

Interval medzi ostatnými výkonmi v súvislosti s PP a výkonom 160 
môže byť max 2 mesiace pred vykázaním výkonu 160.  U darcov krvi 
sa vykazuje s dg Z52.0 1x za 12 mesiacov.  

Akceptujeme v kombinácii s výkonmi 5702P, 159*,H0003, H0004, H0006, 
H0008. 

1x každý druhý kalendárny 
rok na URČ 

163 

Vyšetrenie a včasné rozpoznanie 
hroziacej straty sebestačnosti u 
poistencov nad 60 rokov (MoCA - 
Montrealsky kognitívny test – 
varianta „K“ pre SR)  

• Výkon bude akceptovaný u kapitovaného poistenca nad 60 rokov. 
• Test sa vykazuje s diagnózou Z03.2 Pozorovanie pre podozrenie na duševné poruchy a poruchy správania, ak je výsledné skóre menej ako 26. 
• Test sa vykazuje s diagnózou Z01.88 Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia v prípade, ak je výsledné skóre 26 a viac. 
• Ak je výsledné skóre menej ako 26 vrátane, poskytovateľ vykoná vyšetrenie TSH (v zmysle odborného usmernenia) a orientačné neurologické  
    vyšetrenie.  

skóre <26 opakovať o 2R  
skóre >26   1x/život 

250d 

Delegovaný odber biologického 
materiálu na základe písomnej 
žiadosti ŠAS pri návšteve poistenca 
v ambulancii VLD 

V zmysle odborného usmernenia zo dňa 10. 6. 2014, číslo 
02032/2004-SZ a stanoviska riaditeľky ORČ. Pri vykázaní je nutné 
uviesť meno lekára ŠAS, ktorý odber indikoval.  

 1 x denne na URČ 

252b Očkovanie 
V prípade nekategorizovanej alebo nepovinného očkovania výkon 
nie je hradený, PZS ho vykáže v množstve 0 s cenou 0.  

Akceptácia výkonu pri očkovaní v nutnej kombinácii s príslušnou diagnózou 
podľa MKCH 10 

 

5702 
Elektrokardiografické (EKG) 
vyšetrenie, štandardné 12-zvodové 
zosnímanie. 

Výkon bude akceptovaný aj spolu s výkonmi 4, 8, ak ide o diagnózy 
podľa MKCH 10 I21*-J21* a pri R07, max 2x/rok na 1 URČ v rámci 
dif. Dg., vykazovanie u poistenca, na ktorého je hradená kapitačná 
platba v zmysle tejto zmluvy.  

Možná kombinácia s  výkonmi 60, 60b, H0003, H0004, H005 v zmysle 
príslušných odborných usmernení MZSR 
 

1 x denne na URČ 

5702P  
Elektrokardiografické (EKG) 
vyšetrenie, štandardné 12-zvodové 
zosnímanie. 

Vyšetrenia EKG pri preventívnej prehliadke poistencov 40 ročných 
a starších. 

Len s výkonom 160. Interval medzi výkonom 160 a 5702p  môže byť 
maximálne 2  mesiace pred vykázaním výkonu 160, alebo 5702  6 mesiacov 
u dispenzarizovaných internistom, kardiológom, geriatrom. 

1x každý druhý kalendárny 
rok na URČ. Len s Dg. Z00.0, 
Z52.0 . 

5715 
24-hodinové monitorovanie tlaku 
krvi - naloženie a zosnímanie. 

Len u kapitovaných poistencov. Ide o plánovaný výkon. Časový 
odstup medzi výkonom 5715 a 5716 je maximálne 7 pracovných dní. 

Vykazuje sa v kombinácii s výkonom 5716, nie v jeden deň. 1x za 12 mesiacov na URČ 

5716 
Počítačové vyhodnotenie 
dlhodobého monitorovania tlaku 
krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. 

Akceptovanie výkonu je možné iba s vykázaným výkonom 5715. 
Časový odstup medzi výkonom 5715 a 5716 je maximálne 7 
pracovných dní. 

Vykazuje sa v kombinácii s výkonom 5715, nie v jeden deň. 1x za 12 mesiacov na URČ 

H0003 
Iniciálne vyšetrenie poistenca s 
chronickým ochorením 

Diferenciálna diagnostika artériovej hypertenzie alebo dyslipidémie 
v zmysle príslušných odborných usmernení MZ SR na poskytovanie 
ambulantnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou 
hypertenziou alebo dyslipidémiou alebo obezitou. 

Možná kombi s 5702; H0006; 10; (OU1 diagnózou MZ SR-obvod pásu u 
M↑102cm; u Ž↑88cm; ak obezita stanoviť BMI; 40+); možné vykazovať 
iba s 1 diagnózou 

1x R na URČ  
Akceptované dg:  I10.00 -  
I10.91, E78.0 - E78.9     
E66.00 – E66.99  

H0004 
Kontrolné vyšetrenie poistenca s 
chronickým ochorením 

Kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením: arteriálnou 
hypertenziou, hyperlipidémiou alebo obezitou v liečbe, indikovanej 
lekárom VLD. 

Akceptovanie výkonu s príslušnou diagnózou podľa MKCH 10. 1x za R na  URČ 

EDU 
Edukácia pacienta s artériovou 
hypertenziou, dyslipidémiou alebo 
obezitou. 

Poučenie o úprave životného štýlu a/alebo farmakoterapie sestrou 
alebo lekárom. 

V kombinácii s výkonom H0003, H0004 
1x za kalendárny rok pre 
každú z vybraných Dg. 
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H0005 
Cielené vyšetrenie pacienta s 
akútnym hypertenzným stavom 

Akceptovaný s Dg. AH  2x za kalendárny rok u kapitovaného 
poistenca, ktorý pre danú dg nie je  dispenzarizovaný alebo liečený u 
lekára – špecialistu.  

V prípade vyššej frekvencie návštev je ďalšia poskytnutá zdravotná 
starostlivosť uhrádzaná cenou kapitácie. 

2x  v kalendárnom roku na 
URČ 

H0006 
Stratifikácia kardiovaskulárneho 
rizika 

S Dg.  akú PZS vykáže pri výkone 160 alebo H0003 alebo H0004. 
Akceptácie je pri vykázaní pripočítateľnej položky (SKOR*) a súčasné 
zaznamenanie KVR v ZD. 

V kombinácii s výkonom H0003, H0004 alebo 160, jedenkrát za 12 
mesiacov.  

1x za 12 mesiacov na  URČ 

H0007 
Kvantitatívne INR vyšetrenie 
v ambulancii VLD 

Výkon nebude akceptovaný:  
- pri súčasnom odbere venóznej krvi na laboratórne vyšetrenie;  
- ak v kontrolovanom intervale (v rozpätí jedného mesiaca) bolo 
vyšetrenie INR vykázané zmluvným laboratóriom  

Akceptovanie výkonu vždy s príslušnou diagnózou podľa MKCH - 10. 
Maximálne 8x za kalendárny 
rok (spravidla raz za 2 
mesiace) na URČ 

H0008 
Stanovenie indexu ABI 
oscilometrickou metódou 

1.U symptomatických poistencov s podozrením na ICHD.  
2. U asymptomatických poistencov nad 50 rokov s minimálne RF(AH,  
abnormálne EKG, DM, obezita s BMI nad 30, fajčiari, DLP a pod.  
3.U všetkých poistencov nad 60 rokov.                                    

Bod 2 a 3  - poisťovňa akceptuje sa s výkonom 160 
Bod 2 a 3 nad rámec 
kapitácie 1x za 2 R pri 
vykázaní PP 

11a 

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

Komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia, v ZD o výkone 
časový údaj z online prostredia, diagnostický záver, prípadne dátum 
ďalšej konzultácie alebo kontroly. 

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 

1b 
Konzultácia prostredníctvom 
elektronickej pošty, telefonicky 
alebo SMS 

Zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca.  
v ZD o výkone časový údaj z online prostredia.                                            

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

1 x denne na URČ 
Max 3x za kalendárny mesiac 

70 

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

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“), záznam v eZdravie. 

Výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi. 
1 x denne na URČ 
Max 2x za kalendárny mesiac 

4571a 
Vyšetrenie C – reaktívneho 
proteínu 

Výkon indikuje a vykonáva PZS. 
Výkon môže byť vykázaný PZS, s ktorým ma poistenec uzatvorenú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

  1 x denne na URČ 

62a 
Cielené vyšetrenie poistenca s 
respiračným syndrómom pri 
pandémii COVID-19 

Poistenec má COVID pozitívny výsledok nie starší ako 14 dní 
Poistenec má príznaky akútneho respiračného syndrómu s/bez 
dokázanej pozitivity na COVID-19. 
                                                                      

Výkon sa nevykazuje v kombináciu s iným výkonom. 
Maximálne 1x týždenne na 
URČ 

 
 


