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     Platné od 01.01.2023 

Kód  
výkonu 

Znenie výkonu  Charakteristika výkonu Revízne pravidlá 
Kombinácie  
s inými výkonmi 

Periodicita  

 

Lekári v špecializačnom odbore pediatria môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI.,  
a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Lekári všeobecnej starostlivosti o deti a dorast  
môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. - 2. časť a VI., podľa vzorových špecializačných  
a vzorových certifikačných študijných programov. 

 

10 
 

Rozbor a plánovanie cielených 
terapeutických postupov  

na ovplyvnenie chronických 
ochorení. 

Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdrav. starostlivosti  
v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. Poskytovateľ 
vykazuje výkon č. 10 pri prevzatí poistenca s chronickým 
ochorením a po podpísaní dohody o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti v kombinácii s výkonom č. 60.  
Úprava alebo zmena terapeutického  postupu musí byť  
zaznamenaná v zdravotnej  dokumentácii vrátane zmeny  
dávkovania zdôvodnenia úpravy medikamentóznej liečby.  
Akákoľvek úprava terapeutického postupu musí byť  
v súlade s platnou legislatívou a účelnou farmakoterapiou. 

Výkon sa neakceptuje pri jednorazovom 
predpise liekov na akútne ochorenia ako 
napr. bronchitída, sinusitída. Výkon  
sa neakceptuje, ak je vykázaný výlučne 
v prípade predpísania liekov pacienta  
s chronickým ochorením. Akceptuje sa  
v prípade úpravy terapeutického postupu 
vrátane nefarmakologickej  
a farmakologickej terapie v súlade  
s platnou legislatívou.  

Výkon sa akceptuje 
v kombinácii 
s výkonom č. 60. 
Vykazuje sa  
s kódom diagnózy 
chronického 
ochorenia, pre ktoré 
sa realizuje rozbor, 
neakceptuje sa s dg. 
Z00.1. 

 
 
 
 
 
1 x za deň na URČ 

25 
 

Návšteva (v pracovnom čase). 

Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo 
budovy, v ktorej je ambulancia ošetrujúceho lekára.  
V zdravotnej dokumentácii musí byť presne uvedený čas  
a zdravotná starostlivosť, ktorá  bola pri  návšteve 
poskytnutá. Návštevy podľa kódu 25 môže vykazovať 
lekár, ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje návštevu 
mimo ambulancie. 

 
Výkon sa akceptuje v kombinácii 
s vykázanou diagnózou ochorenia 
dieťaťa,  pri návšteve novorodenca  
sa výkon akceptuje  s diagnózou Z00.1 
a v kombinácii s kódom výkonu 142 
 

Zakázaná kombinácia  
s výkonom č. 26. 

 
 
 
1 x za deň na URČ 

26 
 

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

Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo 
budovy, v ktorej je ambulancia ošetrujúceho lekára.  
V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a zdravotná 
starostlivosť, ktorá  bola pri  návšteve poskytnutá. 
Návštevy podľa kódu 26 môže vykazovať lekár,  
ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje návštevu mimo 
ambulancie. 

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

Zakázaná kombinácia 
s výkonom č. 25. 
Výkon bude 
akceptovaný  
len pri  akútnych 
prípadoch. 

 
1 x za deň na URČ 

Revízne pravidlá  

Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast 
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60 
 

Komplexné vyšetrenie 
poistenca pri prevzatí dieťaťa 
alebo dorastenca  
do zdravotnej starostlivosti ako 
prvotné komplexné vyšetrenie 
s vystavením zdravotného 
záznamu. 

Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z.. Poskytovateľ 
poskytne poistencovi komplexné vyšetrenie (kompletná 
anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, 
založenie zdravotnej dokumentácie a stanovenie 
diagnostického záveru a diagnostického a liečebného 
plánu) v termíne do 60 dní od podpísania dohody 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vykázaný výkon  
č. 60 musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie 
poistenca. Kontrola povinného očkovania poistenca. 
Kontrola poslednej preventívnej prehliadky poistenca. 
Informovaný súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti v súvislosti výkonom č. 60. 

Výkon 60 sa vykazuje s dg Z00.1  
v prípadoch, ak lekár preberá  
do starostlivosti zdravého poistenca, 
ktorý nie je liečený na žiadne chronické 
ochorenie. V prípade, ak je poistenec 
liečený na nejaké chronické ochorenie, 
lekár vykáže pri výkone 60 príslušný kód 
diagnózy chronického ochorenia.  
Akceptácia výkonu 60 nie je viazaná na 
kód dg. 

Výkon sa vykazuje 
samostatne alebo  
v kombinácií  
s výkonom č. 10  
v prípadoch, ak 
poistenec užíva lieky  
na chron. ochorenia. 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 160.  

 
 
1x pri prebraní 
poistenca  
do starostlivosti,  
do 60 dní  
od podpísania 
Dohody 

60b 
 

Komplexné predoperačné 
vyšetrenie. 

Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane odberov krvi, 
zhodnotenia laboratórnych a prístrojových vyšetrení. 
Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie, 
alebo aj opakovane v prípade zrušenia operácie alebo 
z dôvodu uplynutia platnosti predoperačného vyšetrenia 
podľa klasifikácie ASA a súčasne pri dodržaní odborného 
usmernenia MZ SR. 

  

Výkon sa vykazuje 
samostatne s dg.,  
pre ktorú je poistenec 
plánovaný na 
operáciu. 

 
 
 
1 x za deň na URČ 
Max 3 x za rok na 
URČ a dg 

67 
 

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

Príplatok pri sťaženom výkone u dieťaťa do veku piatich 
rokov pri výkonoch - odber krvi, injekcie, infúzie,  
transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, 
punkcie, očkovanie, vykázané  s príslušnou dg.  
 

Výkon bude akceptovaný aj v prípade 
poistenca do 18 rokov s poruchou 
autistického spektra, DMO, ADHD. 
U dieťaťa vo veku do piatich rokov 
nemožno vykazovať aj z dôvodu veku 
a súčasne aj z dôvodu zdravotného 
postihnutia 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom  4571a 

 
 
 
 
1 x za deň na URČ 
 

142 
 

1. preventívna prehliadka, 

bazálne vyšetrenie 

novorodenca. Výkon vykazuje 

lekár s príslušnou 

špecializáciou po prepustení 

novorodenca z ústavnej 

starostlivosti. 

Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej 
anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia 
zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje 
celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus.  
Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, 
obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar 
podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka; slabiny, 
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných 
končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa 
novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, 
podporí sa laktačný program. 

Vykonáva sa v domácom prostredí  
do troch pracovných dní od doručenia 
prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je  
po narodení prepustené z ústavnej 
starostlivosti do domáceho prostredia. 

 
Povolená kombinácia 
s výkonom 25 
 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
1 x na URČ 
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143 
 

2. preventívna prehliadka, 

vykazuje sa do 4. týždňa 

života. Výkon vykazuje lekár s 

príslušnou špecializáciou ako 

druhú preventívnu prehliadku 

v prvom mesiaci života podľa 

tohto zákona vrátane 

vyšetrenia psychomotorického 

vývinu dieťaťa  

a antropometrických meraní. 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar  
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, 
lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; 
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien,  
stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť 
bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. 
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný 
program. 

Vykonáva sa do 4. týždňa života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950  
 

 
 
 
 
 
1x na URČ  

143a 
 

3. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 5. až 7. týždni 

života (vrátane vyšetrenia 

psychomotorického vývinu 

dieťaťa a antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a 
veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, 
lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; 
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav 
semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť 
bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotor. vývin. Poskytne 
sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. 

Vykonáva  sa v 5. až 7. týždni života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 
 

 
 
 
 
1x na URČ  

144 
 

4. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 8. až 10. týždni 

života (vrátane vyšetrenia 

psychomotorického vývinu 

dieťaťa a antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a 
veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; 
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav 
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria 
dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa 
psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG 
očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického 
skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí  
sa laktačný program. 

Vykonáva  sa v 8. až 10. týždni života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 
 

 
 
 
 
 
1x na URČ  

145 
 

5. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 3.až 4. mesiaci 

života (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar 
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; 
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav 
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; 
symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. 
Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa 
poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. 

Vykonáva  sa v 3. až 4. mesiaci života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
 
1x na URČ  



 

 
4 

145a 
 

6. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 5.až 6. mesiaci 

života (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar 
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; 
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav 
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; 
symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa 
psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, 
reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, 
podporí sa laktačný program. 

Vykonáva  sa v 5. až 6. mesiaci života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
1x na URČ  

146 
 

7. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v  7. až  8. 

mesiaci života (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar  
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, 
lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; 
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien,  
stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, 
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.  
Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne  
sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, 
podporí sa laktačný program. 

Vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
1x na URČ  

146a 
 

8. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 9.až 10. mesiaci 

života (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar  
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, 
lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; 
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien,  
stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, 
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.  
Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne  
sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, 
podporí sa laktačný program. 

Vykonáva  sa v 9. až 10. mesiaci života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
 
1x na URČ  

146b 
 

9. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 11. až 12. 

mesiaci života (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar  
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, 
lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; 
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien,  
stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, 
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne 
sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Podporí sa laktačný 
program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe 
prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa  
u zubného lekára. 

Vykonáva  sa v 11. až 12. mesiaci života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
 
1x na URČ  



 

 
5 

146c 
 

10. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 18. mesiaci 

života (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového 
tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar  
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, 
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, 
lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; 
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien,  
stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, 
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne 
sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Podporí sa laktačný 
program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní 
preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného 
lekára. 

Vykonáva  sa v 18. mesiaci života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 950 

 
 
 
 
 
 
1x na URČ  

148 

 

11. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 3. roku života 

(vrátane antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na 
nové anamnestické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, 
antropometrické merania. Kompletné pediatrické 
vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie 
krvného tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej 
zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice, genitálu. 
Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie. 
Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej 
situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy. 

Vykonáva  sa v 3. roku života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 953 

 
 
 
 
1x na URČ  

148a 
 

12. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 5. roku života 

(vrátane antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové 
anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie 
spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. 
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie 
psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, 
vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie 
znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej 
čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v 
predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. 
Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy. 

Vykonáva  sa v 5. roku života 
Povolená kombinácia  
s výkonom 953 

 
 
 
 
 
 
 
1x na URČ  

148b 
 

13. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 6. roku života 

alebo v 7. roku života, ak 

poistenec nenastúpil školskú 

dochádzku (vrátane 

antropometrických meraní). 

Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové 
anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie 
spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. 
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie 
psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. 
Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. 
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Posúdenie 
školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo 
vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie 
sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. 

Vykonáva  sa v 6. roku života alebo 

v 7. roku, ak poistenec nenastúpil 

školskú dochádzku 

  

 
 
 
 
 
1x na URČ  

148c 
 

14. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 9. roku života 

(vrátane antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie 
spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. 
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie 
zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, 
moču. Sledovanie úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej 
situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. 

Vykonáva sa v 9. roku života   

 
 
 
1x na URČ  
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149 
 

15. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 11. roku života 

(vrátane antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie 
spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. 
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie 
zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie 
pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, 
vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie 
zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej 
telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie 
sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového 
cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom. 

Vykonáva sa v 11. roku života 
Povolená kombinácia 
s výkonom 159b 

 
 
 
 
 
 
1x na URČ  

149a 
 

16. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 13. roku života 

(vrátane antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie 
spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. 
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie 
zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie 
pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, 
vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie 
zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej 
telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej 
voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej 
schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné 
poradenstvo rodičom. 

Vykonáva sa v 13. roku života   

 
 
 
 
 
 
1x na URČ  

149b 
 

17. preventívna prehliadka  

sa vykazuje v 15. roku života 

vrátane antropometrických 

meraní). 

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie 
kompletného zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce  
z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné 
pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie 
pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie 
sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Záverečné 
hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie 
epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné 
poradenstvo. 

Vykonáva sa v 15. roku života   

 
 
 
 
1x na URČ  

149c 
 

Vstupná prehliadka žiakov 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť (vrátane 
antropometrických meraní).  

Táto prehliadka sa vykazuje iba u žiakov, ktorí menia 
lekára všeobecnej starostlivosti. V prípade vyšetrenia 
lekárom so špecializáciou v odbore dorastové lekárstvo 
táto prehliadka zahŕňa aj posúdenie spôsobilosti na výkon 
povolania. 

 

  

 
 
1x na URČ  

149d 
Preventívna prehliadka  
v 17. roku života.  

Ďalšie preventívne prehliadky sa vykazujú raz  za 2 roky.  
Povolená kombinácia 
s výkonom 159b 

1x na URČ  

159b 
 

Preventívne vyšetrenie 
celkového cholesterolu  
v 11. a 17. roku života  
a celkového cholesterolu 
a triacylglycerolov v 40. roku 
života.  

Okrem odberu sa vykazuje cielená anamnéza, posúdenie 
genetickej záťaže, posúdenie laboratórnych výsledkov v 
prípade pozitivity výsledkov, poučenie pacienta, vypísanie 
správy a odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie a liečenie 
k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Výkon vykazuje 
lekár všeobecnej starostlivosti. Laboratórne vyšetrenia 
celkového cholesterolu a triacylglycerolov enzýmovou 
metódou vykonanou na SVALZ pracovisku sa vykazujú 
samostatne podľa časti SVALZ. 

Preventívne vyšetrenie celkového 
cholesterolu sa vykonáva sa v 11. roku, 
preventívne vyšetrenie celkového 
cholesterolu a triacylglycerolov sa 
vykonáva v 17. roku života (aktuálna 
príloha č. 2 Z. 577/2004 Z.z.) 

Povolená kombinácia 
s výkonmi 149 a 149d   

 
 
 
1 x na URČ v 11.  
a v 17. roku života 
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160 
 

Základná preventívna 
prehliadka 

Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v rámci základnej 
preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci 
prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Náplň preventívnej 
prehliadky je uvedený v prílohe č. 2 Zákona MZ SR 
577/2004 Z.z. . 

Vykazovanie 1x za 2 roky. 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 rok. 

   1x za 2 roky 

250d 
 

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

Dodržať postup, ktorý ustanovuje Odborné usmernenie 
MZSR o postupe objednávania, vykonávania a kontroly 
laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení číslo 
02032/2014-SZ v platnom znení.  
Dodržať podmienky zdravotnej indikácie v zmysle 
účelného, efektívneho a hospodárneho nakladania  
s prostriedkami verejných zdrojov. 

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

  

 
 
 
 
1 x denne na URČ 

 
252b 

 
Očkovanie 

Vykázaná očkovacia látka je zaradená v kategorizačnom 
zozname, výkon sa vykazuje v nutnej kombinácii  
s príslušnou dg podľa MKCH 10.   
Výkon 252b je akceptovaný u kapitovaných poistencov. 
Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa 
osobitného predpisu.  
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav 
dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné 
príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré 
očkovanie znemožnili. 

 
V prípade nekategorizovanej očkovacej 
látky, alebo nepovinného očkovania 
výkon nie je hradený z VZP, vykazuje  
sa v množstve 0 s cenou 0.  

Nutná kombinácia  
s príslušnou dg podľa 
MKCH 10 s kódom 
príslušnej vakcíny.   

 

252c Očkovanie proti chrípke 

Očkovanie proti chrípke nazálne aplikovanou vakcínou, 
vykázaná očkovacia látka je  zaradená v kategorizačnom 
zozname. 
Výkon je akceptovaný u kapitovaných poistencov. 

 
Poskytovateľ vykazuje výkon očkovania 
s kódom príslušnej vakcíny na jedno 
rodné číslo 2 x v sezóne.  
 

Nutná kombinácia  
s príslušnou dg podľa 
MKCH 10 s kódom 
príslušnej vakcíny  
na URČ 2 x v sezóne 

 
 
2 x v sezóne  
na URČ 

950 

Vyšetrenie psychomotorického 
vývinu dieťaťa vo vzťahu  
k hrubej a jemnej motorike,  
k reči a k sociálnym vzťahom 
podľa štandardnej stupnice 
vrátane dokumentácie. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Povolená kombinácia 
s výkonmi 145, 145a, 
146, 146a, 146b,146c   
Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 951, 952 

 
1x na URČ  
pri uvedených 
preventívnych 
výkonoch 

951 
 

Kontrolné  vyšetrenie 
funkčného  vývoja so  
skúškami zodpovedajúcimi  
veku (vnímavosť, sedenie, 
lezenie, chôdza)  u  dojčaťa  
podľa  štandardizovanej  
metódy spolu  
s  dokumentáciou. 

 

Poskytovateľ môže výkon vykázať 
jedenkrát u dojčaťa  do dovŕšenia 
prvého roka  života spolu s vyplnením 
dotazníka S-PMV podľa Štandardu  
vyšetrení PMV MZ SR. 

Výkon nie je viazaný 
na výkon preventívnej 
prehliadky  

 
 
 
1x na URČ  
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952 
 

Kontrolné  vyšetrenie 
funkčného  vývoja  
so  skúškami zodpovedajúcimi  
veku (reč,  pochopenie  reči 
alebo sociálny  vek)  u  batoliat  
podľa  štandardizovanej 
metódy spolu  
s dokumentáciou. 

 

Poskytovateľ môže výkon vykázať 
jedenkrát u batoľaťa v období  
od 1 do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa  spolu 
s vyplnením dotazníka S-PMV podľa 
Štandardu  vyšetrení PMV MZ SR. 

Výkon nie je viazaný 
na výkon preventívnej 
prehliadky   

 
1x na URČ  
 

953 
 

Vyšetrenie  funkčného  vývoja 
so skúškami zodpovedajúcimi  
veku  (reč,  pochopenie  reči 
alebo sociálny  vek)  u  dieťaťa  
predškolského veku podľa 
štandardizovanej  metódy 
spolu  s dokumentáciou. 

   
Povolená kombinácia 
s výkonmi 148 a 148a 

1x na URČ  
pri preventívnych 
výkonov 

H0002 
 

Intenzifikovaná zdravotná 
starostlivosť pre rizikových 
poistencov s obezitou. 

 Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje zdravotnú 
starostlivosť deťom s  obezitou v súlade s aktuálnym 
odborným usmernením MZ SR o diagnostike a liečbe 
obezity u detí. Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť 
poskytovaná deťom s obezitou, uhrádzaná nad rámec 
kapitácie, zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
deťom s obezitou bez komplikácií. Úvodný protokol  
a protokoly z následných kontrolných vyšetrení sú súčasťou 
zdravotnej dokumentácie poistenca (Protokoly sú 
uverejnené na webovej stránke poisťovne v časti tlačivá). 
Všeobecný lekár pre deti a dorast vykáže výkony 
intenzifikovanej starostlivosti poskytnuté poistencom  
s obezitou ako výkon H0002  s diagnózou E66.09. 
Poisťovňa akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie 
uhrádza výkony intenzifikovanej starostlivosti vo frekvencii 
raz za  3 mesiace (maximálne 4x za rok).  

   

 
 
 
 
 
 
1x za 3 mesiace  
na URČ  
Max 4 x za rok 

4571a 
 

Vyšetrenie C – reaktívneho 
proteínu  

Stanovenie zápalového parametra z kapilárnej krvi 
u kapitovaných poistencov do 28 roku veku vrátane.  
Výkon indikuje a vykonáva PZS. Cena zahŕňa náklady  
na odobratie biologického materiálu a vyhodnotenie 
výsledku CRP vyšetrenia,  zaznamenanie vyhodnotenia 
výsledku v ZD poistenca. 

Podmienkou akceptácie je príslušné 
prístrojové vybavenie ambulancie 
akceptované poisťovňou (doklad 
o nadobudnutí prístroja, prehlásenie 
o zhode, zaškolenie).  
Výkon sa akceptuje aj u nekapitovaných 
poistencov do 18 roku veku vrátane. 
Výkon sa akceptuje u poistencov EU 
a UA do 18 roku veku vrátane. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 62a, 67, 
258. 

 
 
 
 
 
1 x denne na URČ 


