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KÓD_NIS POPIS VÝKONU 

VÝSLEDNÁ 

CENA V 

EUR DPH 

(AZS)   x   

Poznámka: Cena v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) je stanovená prevažne na základe 
výšky predpokladaných nákladov na výkony ambulancie v príslušnej odbornosti – pripadajúci na 1 bod 
v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena zahŕňa aj predpokladané 
externé a vnútroorganizačné náklady vrátane správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných 
spoločných činností a je zároveň stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania. 
 

  anestéziológia a intenzívna medicína x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_ANE1 Predanesteziologické vyšetrenie 20 0% 

AZS_ANE2 Zavedenie katétra do periférnej veny 6 0% 

AZS_ANE3 
Blokáda nervového pletenca, alebo periférneho 
nervu 41 0% 

  angiológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_ANG1 USG Doppler ciev na oboch DK 66 0% 

AZS_ANG2 USG Doppler brušná aorta 66 0% 

AZS_ANG3 USG Doppler vyšetrenie ciev krku 66 0% 

  diabetológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_DIA1 Vyšetrenie glykémie glukomerom 2,5 0% 

AZS_DIA2 oGTT  4,8 0% 

  gastroenterológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_GAS1 Gastroskopia  65 0% 

AZS_GAS2 Rektoskopia  77 0% 

AZS_GAS3 Kolonoskopia  117 0% 

AZS_GAS4 
Test stolice - prevencia rakoviny hrubého čreva 
(ScheBo M2-PK Quick)  7 0% 

AZS_GAS5 Biopsia z GIT - 1 materiál 20 0% 

AZS_GAS6 Biopsia z GIT - 2x materiál 36 0% 

AZS_GAS7 Biopsia z GIT - každý ďalší materiál 15 0% 
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AZS_SPO21 Test na okultné krvácanie - BIO HIT 12 0% 

  gynekológia a pôrodníctvo x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_GYN1 Palpačné vyšetrenie prsníkov 9 0% 

AZS_GYN2 IUT- zavedenie vnútromaternicového telieska 33 0% 

AZS_GYN3 IUT- vybratie vnútromaternicového telieska 11 0% 

AZS_GYN4 Postkoitálna antikoncepcia 3,5 0% 

AZS_GYN5 
Onkocytologický ster z krčka maternice - základné 
vyšetrenie (2 stery) 9 0% 

AZS_GYN6 
Onkocytologický ster z krčka maternice - rozšírené 
vyšetrenie (2 stery) 33 0% 

AZS_GYN7 
Onkocytologický ster z krčka maternice - HPV test 
typizácia (1 ster)  49,5 0% 

AZS_GYN8 
Ster z krčka maternice - STD vyšetrenie - PCR 
metodika (1 ster)  49,5 0% 

AZS_GYN9 USG gynekologického traktu  39,6 0% 

AZS_GYN10 USG v tehotenstve na vlastnú žiadosť 39,6 0% 

AZS_GYN11 
Urodynamické vyšetrenie(pre potreby posudku 
zníženého spoločenského uplatnenia žien)   44 0% 

AZS_GYN12 Psychoprofilaxia pre tehotné - 1 hodina 2 0% 

AZS_GYN13 
Odber a odoslanie materiálu na určenie otcovstva 
- 2 osoby 9,5 20% 

AZS_GYN14 
Odber a odoslanie materiálu na určenie otcovstva 
- 3 osoby 13 20% 

AZS_GYN15 
Vyhotovenie fotografickej snímky plodu pri USG 
vyšetrení 4,4 20% 

AZS_GYN16 

Vyhotovenie fotografického USG 3D snímku alebo 
statického obrazu na CD/DVD na požiadanie 
pacientky 5 20% 

AZS_GYN17 

Vyhotovenie fotografického USG 4D snímku, 
statického obrazu na CD/DVD na požiadanie 
pacientky 7 20% 

AZS_GYN18 
Videosekvencia z USG na dátovom nosiči 
(CD/DVD) u tehotných žien - cena za 1 ks 30 20% 

AZS_GYN19 Kontrolné USG vyšetrenie po UPT a revíziach 39,6 20% 

AZS_GYN24 Zhotovenie kardiotokografického záznamu plodu 5 0% 

AZS_GYN33 
TOMORROW NIPT test – neinvazívny prenatálny 
test 339 0% 

AZS_GYN34 TROMBOtest 99 0% 

  hematológia a transfuziológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_HEM1 Zhotovenie náteru krvi 4 0% 
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AZS_HEM2 Zhodnotenie diferenciálneho náteru krvi 3,8 0% 

  chirurgia, plastická chirurgia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_CHIR1 Sutúra malej  rany 6,4 0% 

AZS_CHIR2 Sutúra veľkej rany 11,9 0% 

AZS_CHIR3 Ošetrenie diabetickej nohy 27,8 0% 

AZS_CHIR4 Naloženie sadrovej fixácie 7,2 0% 

AZS_CHIR5 Naloženie inej nesádrovej fixácie zlomenín 26,6 0% 

AZS_CHIR6 Ošetrenie chronicky nehojacej rany 15,9 0% 

AZS_CHIR7 Extrakcia cudzieho telesa 9,9 0% 

AZS_CHIR8 Ošetrenie abcesu 4,4 0% 

AZS_CHIR9 Opakované   ošetrenie  (preväz)   popáleniny   8 0% 

AZS_CHIR10 Odstránenie stehov 2,4 0% 

AZS_CHIR11 Popis RTG snímky 11 0% 

AZS_CHIR12 Excízia (malý rozsah)  55 0% 

AZS_CHIR13 Excízia (stredný rozsah) 87 0% 

AZS_CHIR14 Excízia (veľký rozsah)  131 0% 

AZS_CHIR15 
Extirpácia jedného benigného nádora alebo 
mazovej žlazy 27,8 0% 

AZS_CHIR16 
Odstránenie malých kožných a podkožných 
útvarov 19 0% 

  infektológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

  kardiológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_KAR1 Echokardiografické vyšetrenie - 2D, TM  55,5 0% 

AZS_KAR2 Echo+Doppler vyšetrenie  47,6 0% 

AZS_SPO8 
EKG vyšetrenie s popisom, kľudové - 12 zvodov, s 
popisom bez vyšetrenia 21,8 0% 

AZS_SPO10 Ergometria 19,8 0% 

AZS_SPO7 EKG Holter - 24 hodinový, s vyhodnotením 24,1 0% 

AZS_SPO23 Tlakový Holter - 24 hodinový, s vyhodnotením 29,7 0% 

AZS_SPO8 
EKG vyšetrenie s popisom, kľudové - 12 zvodov, s 
popisom bez vyšetrenia 21,8 0% 

  geriatria x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 
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AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

  neurológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_NEU1 EEG + vyhodnotenie lekárom  54,1 0% 

AZS_NEU2 EMG + vyhodnotenie lekárom 25,8 0% 

AZS_NEU3 Evokované potenciály 54,1 0% 

AZS_NEU4 USG 3D vyšetrenie mozgových ciev 47,6 0% 

AZS_NEU5 Test na tetániu 8 0% 

AZS_NEU6 

Vyšetrovanie povrchovými elektródami ( 
polyneuropatia, radikulopatia aj F vlna - za každý 
vyšetrovaný nerv) -   25,8 0% 

AZS_NEU7 

Vyšetrovanie povrchovými elektródami (karpálny 
kanál, polyneuropatia bez F vlny - za každý 
vyšetrovaný nerv) -   25,8 0% 

AZS_NEU8 
Transkran., extrakran.,periorbit.snímanie ciev 
mozgu  118,8 0% 

AZS_SPO19 Podanie obstreku 6,4 0% 

  otorinolaryngológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_ORL1 Tympanometria 13,9 0% 

AZS_ORL2 Laryngoskopia fibroskopická 11,9 0% 

AZS_ORL3 Laryngoskopia nepriama 11,9 0% 

AZS_ORL4 Inhalačná liečba 4 0% 

AZS_ORL5 Zhotovenie odtlačku ucha(k načúvaciemu aparátu) 5,5 0% 

AZS_ORL6 Aplikácia liečiva do zvukovodu (bez medikamentu) 3 0% 

AZS_ORL7 Frenulotómia 8 0% 

AZS_ORL8 Leptanie pri krvácaní z nosa 11,9 0% 

AZS_ORL9 Odstránenie drobného benígneho tumoru 8 0% 

AZS_ORL10 Odstránenie cudzích telies z nosovej dutiny 6 0% 

AZS_ORL11 Odstránenie ušného mazu unilaterálne 1,6 0% 

AZS_SPO6 Audiometria  13,9 0% 

  pneumológia a ftizeológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_PNE1 Zhodnotenie rtg dokumentácie pneumológom 6 0% 

AZS_SPO20 Spirometria (kľudová alebo záťažová) 27,8 0% 

  prenatálna diagnostika x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 
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AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_PRD1 
Základná biometria vyšetrenie NT+NB+základná 
morfológia  13,9 0% 

AZS_PRD2 
2D sonografické vyšetrenie plodu, morfologia 
(II.trimester)  13,9 0% 

AZS_PRD3 
2D sonografické vyšetrenie plodu, 
biometria+flowmetria (III. trimester) 13,9 0% 

AZS_PRD4 
2D+3D sonografické vyšetrenie plodu, morfologia 
so záznamom na CD (II.-III. trimester)  125 0% 

AZS_PRD5 
3D sonograficke vysetrenie plodu so záznamom na 
CD   75 0% 

AZS_PRD6 
Opakované 2D sonograficke vyšetrenie (ako aj 
druhé dieťa z dvojičiek)  65 0% 

AZS_PRD7 
Vyšetrenie Well-being  (pocit pohody, zdravia 
plodu) od 25.týždňa tehotenstva  75 0% 

  urológia x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_URO4 Uroflowmetria 8 0% 

AZS_URO5 Transrektálne USG 37 0% 

AZS_URO7 USG obličky a močové cesty 39,6 0% 

AZS_URO8 USG obličky, moč. mechúr, prostata, semenníky  39,6 0% 

AZS_URO9 USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov  39,6 0% 

  všeobecné lekárstvo x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_VAS1 CRP vyšetrenie krvi  14,3 0% 

AZS_VAS2 Streptokok A vyš. - rýchly test 15,9 0% 

AZS_VAS3 Očkovanie (bez medikamentu) 19 0% 

AZS_VAS4 Vyšetrenie stolice na OK 2,9 0% 

AZS_VAS7 
Interné predoperačné vyšetrenie( odbery hradené 
zvlášť) 30 0% 

AZS_VAS9 
Interné predoperačné vyšetrenie (vrátane ekg, 
odberov biologického materiálu a vyhodnotenia) 50 0% 

AZS_SPO22 Test na rýchlu diagnostiku celiakie 28 0% 

AZS_SPO7 EKG Holter - 24 hodinový, s vyhodnotením 24 0% 

AZS_SPO23 Tlakový Holter - 24 hodinový, s vyhodnotením 29,7 0% 

AZS_SPO30 TREC/KREC test – indikátor stavu imunity 50 0% 

  spoločné ambulantné položky x   

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 
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AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

AZS_SPO15 Odber krvi  (do 3 skúmaviek) 3,2 0% 

AZS_SPO16 Odber krvi  (za každú ďalšiu skúmavku) 6 0% 

AZS_SPO14 
Odber a odoslanie biologického materiálu (okrem 
krvi) 4,8 0% 

AZS_SPO18 Podanie injekcie (bez medikamentov) 4 0% 

AZS_SPO17 Podanie infúzie  (bez medikamentov) 8 0% 

AZS_SPO24 Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov  4,8 0% 

AZS_SPO13 Moč chemicky (ambulantne) 2 0% 

AZS_SPO12 Meranie krvného tlaku 2,4 0% 

 psychológia x  

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS 0,039 0% 

 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

 Konzultácia 15 0% 

AZS_PSG31 

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových 
vozidiel skuiny A1,A,B1,B,C,BE,C1E,CE,AM,T-
držiteľov alebo žiadateľov 60 20% 

AZS_PSG32 

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových 
vozidiel skuiny A1,A,B1,B,C,BE,C1E,CE,AM,T-
držiteľov alebo žiadateľov pre vuacji aji 5 osôb za 
1 osobu 50 20% 

AZS_PSG33 Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly 70 20% 

AZS_PSG34 

Psychologické vyšetrenie vodiča s povolením viesť 
MV s právom prednostnej jazdy a vozidlo 
využívané na prepravu nebezpečných vecí 80 20% 

AZS_PSG35 

Psychologické vyšetrenie vodiča s povolením viesť 
MV využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na 
poskytovanie poštových služieb 60 20% 

AZS_PSG36 

Psychologické vyšetrenie vodiča s povolením viesť 
motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a 
taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb - 
pre viac ako 5 osôb za 1 osobu 50 20% 

AZS_PSG37 

Psychologické vyšetrenie vodiča po odobratí 
vodičského oprávnenia alebo pri podozrení na 
zmenu vodičskej spôsobilosti na žiadosť lekára a 
iných 100 20% 

AZS_PSG38 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča po 3 
priestupkoch 100 20% 

AZS_PSG39 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti viesť motorové 
vozidlo u seniorov nad 65 rokov 30 20% 

AZS_PSG40 Vystavenie duplikátu psychologického posudku 20 20% 

AZS_PSG41 
Skupinové odboné poradentvo pre vodičov po 
odobratí vodičského preukazu 200 20% 

AZS_PSG42 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie a 
nosenie strelnej zbrane a streliva 70 20% 

AZS_PSG43 
Psychiatrické vyšetrenie vodiča po odobratí 
vodičského preukazu 50 20% 
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Poznámka: Pri výkonoch na vlastnú žiadosť/pre samoplatcov sa výkony, ktoré nie sú nacenené 
ohodnocujú počtom bodov uvedených v zozname výkonov a hodnotou ceny bodu  
 

(SVLZ)   x   

Poznámka: Cena spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) je stanovená prevažne na 
základe výšky predpokladaných nákladov na výkony ambulancií príslušnej odbornosti – pripadajúci na 
1 bod v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena zahŕňa aj 
predpokladané externé a vnútroorganizačné náklady vrátane správnej réžie a podielu na nákladoch 
ostatných spoločných činností a je zároveň stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania. 
 

  FBLR x   

AZS_SPO31 Cena za 1 bod výkonov SVLZ FBLR 0,039 0% 

AZS_SPO4 Cena za 1 bod výkonov ŠAS  0,039 0% 

AZS_SPO1 Vstupné vyšetrenie 25 0% 

AZS_SPO2 Kontrolné vyšetrenie 15 0% 

AZS_SPO3 Konzultácia 15 0% 

  LTV cvicenie x   

SVLZ_LTV1 Individuálna LTV 30min 9,9 0% 

SVLZ_LTV3 Skupinová LTV 30min 2,2 0% 

  Fototerapia x   

  Mechanoterapia x   

SVLZ_MEC1 Ultrazvuk 5min 15,8 0% 

  Termoterapia x   

SVLZ_TER1 Instatné kompesy, parafín, parafango 20min 14,3 0% 

  rádiodiagnostika x   

SVLZ_CB1 Cena za 1 bod výkonov SVLZ RDG 0,033 0% 

SVLZ_CB2 Cena za 1 bod výkonov SVLZ CT 0,0083 0% 

SVLZ_CB3 Cena za 1 bod - modalita USG 0,033 0% 

SVLZ_RTG2 Denzitometria 87,1 0% 

SVLZ_RTG3 Druhá kópia rtg dokumentácie na CD nosič 5 0% 

SVLZ_RTG5 Ozónoterapia, aplikácia ozónu – 1. dávka 30 0% 

SVLZ_RTG6 Ozónoterapia, aplikácia ozónu – 2. a každá dávka 20 0% 

  centrálna sterilizácia x   

SVLZ_CES1 
Sterilizácia v LA – obväzový materiál, tampóny, 
štvorce 0,8 0% 

SVLZ_CES2 Sterilizácia v LB – obväzový materiál, bauše 1 0% 

SVLZ_CES3 Sterilizácia v LK – operačná bielizeň, kompres 1,5 0% 

SVLZ_CES4 Sterilizácia v LK – plášť 2 0% 

SVLZ_CES5 Sterilizácia rukavíc v LP a LK (1 pár) 1,2 0% 

SVLZ_CES6 
Sterilizácia v KH (kovová spojka, čepelka, ihla, 
alob. švorec) 1,2 0% 

SVLZ_CES7 
Sterilizácia v KH (pinzeta, rúčka na skalpel, kovová 
lyžička, kovová sonda a ihly) 1,2 0% 

SVLZ_CES8 
Sterilizácia v KB (vzdochovod, petriho miska, 
nožnice, podávky) 1,4 0% 

SVLZ_CES9 
Sterilizácia v KK (väčší počet inštrumentov, malý 
set – šicia súprava) 2,5 0% 
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SVLZ_CES10 
Sterilizácia LK (sety-prepraračný, pôrodný, 
tracheostomický, IUD) 1,7 0% 

SVLZ_CES11 
Sterilizácia v LH (gumená cievka, rektálna rúrka, 
odsávacia kanyla) 0,7 0% 

(UPS)   x   

UPS_CB1 
Cena  1 bodu za výkon ambulantnej 
pohotovostnej služby  0,039 0% 

UPS_1 

Úhrada za poskytnutie ambulantnej 
pohotovostnej služby  formou návštevnej služby – 
iba pre dospelých  10 0% 

UPS_2 
Paušálna úhrada pri poskytnutí ambulantnej 
pohotovostne j služby  pre samoplatcu 20 0% 

UPS_3 

Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti v rámci ústavnej 
pohotovostnej služby (ÚPS) 10 0% 

UPS_4 

Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti v rámci ústavnej 
pohotovostnej služby (ÚPS)  - po odoslaní pacienta 
z ambulantnej pohotovostnej služby (APS) 
bezprostredne po jej poskytnutí 2 0% 

UPS_5 

Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti v rámci ambulantnej 
pohotovostnej služby (APS) 2 0% 

UPS_3 (výnimky) 

§ úraz bezprostredne po jeho vzniku;  to neplatí, 
ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia 
alkoholu,  inej návykovej látky alebo lieku užitého 
iným spôsobom ako bolo odporučené lekárom 
§ poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac 
ako dve hodiny, 
§ následne bol poistenec prijatý do ústavnej 
starostlivosti 
§ poistenec je maloletým dieťaťom a o 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada 
zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené 
na základe rozhodnutia súdu alebo orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
§ zdravotná starostlivosť bola poskytnutá 
nositeľovi ocenenia najmenej zlatej Janského 
plakety v ústavnej pohotovostnej službe 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v 
súvislosti s tehotenstvom v ústavnej 
pohotovostnej službe x 
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UPS_4 (výnimky) 

§ úraz bezprostredne po jeho vzniku;  to neplatí, 
ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia 
alkoholu,  inej návykovej látky alebo lieku užitého 
iným spôsobom ako bolo odporučené lekárom 
§ poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac 
ako dve hodiny, 
§ následne bol poistenec prijatý do ústavnej 
starostlivosti 
§ poistenec je maloletým dieťaťom a o 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada 
zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené 
na základe rozhodnutia súdu alebo orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
§ zdravotná starostlivosť bola poskytnutá 
nositeľovi ocenenia najmenej zlatej Janského 
plakety v ústavnej pohotovostnej službe 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v 
súvislosti s tehotenstvom v ústavnej 
pohotovostnej službe x 

 

UPS_5 (výnimky) 

§ ošetrenie v súvislosti s úrazom bezprostredne po 
jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol 
preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej 
návykovej látky alebo lieku užitého iným 
spôsobom, ako bolo odporučené lekárom 
§ následne bol poistenec prijatý do ústavnej 
starostlivosti 
§ poistenec je maloletým dieťaťom a o 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada 
zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené 
na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
§ poistenec bol následne odoslaný k 
poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby ( 
vrátane urgentného príjmu) x 

 

Poznámka: Výkony ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby, ktoré nie sú v 
cenníku služieb uvedené sa ohodnocujú počtom bodov (Podľa zoznamu výkonov a ich bodových  
hodnôt , ktorý je uvedený v prílohe Opatrenia MZ SR č. 07045- 45/2018 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa 
opatrenie MZ SR č. 07045/2003  z 30.decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v 
oblasti zdravotníctva  v znení neskorších predpisov) a to vynásobením ceny za jednotku výkonu. 

(HNS)   x   

  ubytovanie doprovod x   

HNS_UD1 

Ubytovanie doprovodu - hospitalizovaný pacient 
od 3 rokov (aj JZS) - cena za lôžko/noc - štandartná 
izba 3,3 20% 
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HNS_UD3 
Ubytovanie doprovodu hospitalizovanej rodičky - 
cena za lôžko/noc - štandartná izba 12 20% 

  ubytovanie pacienta x   

UZS_HOS1 Ukončenie hospitalizácie DRG samoplatca 0 0% 

HNS_UP3 
Ubytovanie pacienta- cena za lôžko/noc - 
nadštandardná izba - sám na izbe 20 0% 

HNS_UP4 
Ubytovanie pacienta- cena za lôžko/noc - 
nadštandardná izba (služby + v cene) - sám na izbe 15 20% 

HNS_UP8 
Ubytovanie pacienta- cena za lôžko/noc - 
nadštandardná izba - sám na izbe (DÔVERA) 10 0% 

HNS_UP21 
Ubytovanie pacienta- cena za lôžko/noc - 
nadštandardná izba - sám na izbe 10 0% 

  strava doprovod/JZS/samoplatca  x   

HNS_SD1 Celodenná strava  5,5 20% 

HNS_SD2 Raňajky  1,2 20% 

HNS_SD3 Obed 2,6 20% 

HNS_SD4 Večera  1,7 20% 

  voľba lekára/operatéra x   

HNS_VO2 Voľba operatéra - gynekológia  100 0% 

HNS_VO4 Voľba operatéra - chirurgia 100 0% 

HNS_VO8 Voľba operatéra - anesteziológia 100 0% 

HNS_VO10 Voľba operatéra 100 0% 

HNS_VO11 Voľba pôrodníka 150 0% 

HNS_VO12 Voľba pôrodnej asistentky (zo zamestnancov) 100 0% 

  anestéziológie a intenzívna medicína x   

HNS_ANS4 
Celková anestézia na žiadosť pacienta pri 
výkonoch, ktoré ju nevyžadujú 20 0% 

HNS_ANS5 Epidurálna anestéza 100 0% 

  gynekológia/porodníctvo x   

HNS_GYN1 

Interupcia bez zdravotnej indikácie, pred 12. 
týždňom gravidity  (vrátane výkonov SVLZ a 
predoperačného vyšetrenia 250 20% 

HNS_GYN2 
Sterilizácia na vlastnú žiadosť pacientky - pri inom 
vnútrobrušnom gynekologickom výkone 80 20% 

HNS_GYN3 
Sterilizácia laparoskopická (predoperačné 
vyšetrenie sa účtuje zvlášť) 150 20% 

HNS_GYN4 
UPT spojené s laparoskopickou sterilizáciou 
(predoperačné vyšetrenie sa účtuje zvlášť) 360 20% 

HNS_GYN5 Účasť otca alebo 1 blízkej osoby pri pôrode 15 20% 

  infúzna liečba x   

HNS_INF4 Stacionár / 1 deň 13 0% 

  urológia x   

HNS_URO1 

Sterilizácia muža na vlastnú žiadosť (zahŕňa 
náklady: diagnostické, vyšetrenie klienta, 
predoperačné vyšetrenie, výkon, 1-dňový pobyt)   286 20% 

 (OPS) 
 

x 
   administratíva, potvrdenia x   
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OPS_ADM1 Fotokópia - A4 0,1 20% 

OPS_ADM2 Fotokópia - A3 0,2 20% 

OPS_ADM3 Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie z archívu  10 20% 

OPS_ADM4 Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10 20% 

OPS_ADM5 
Zhotovenie kópie - Výpis CT vyšetrenia na CD 
nosiči na žiadosť pacienta  10 20% 

OPS_ADM16 
Potvrdenia o zdravotnom stave pre 
administratívne účely 10 20% 

OPS_ADM20 Poplatok za dotazníkový prieskum 20 20% 

OPS_ADM21 Vyšetrenie pacienta  pred a po ceste do cudziny 39,5 20% 

OPS_ADM25 Zhodnotenie trvalých následkov po úraze 15 20% 

  parkovanie x   

 
Vstup do areálu nemocnice 1 

 OPS_PAR3 Parkovacia karta pre zamestnancov - 1 rok 20 20% 

OPS_PAR8 
Vstup do areálu nemocnice - každý ďalší deň 
(hospitalizovaní pacienti) 1 20% 

Poznámka:  
1) oslobodenie od poplatku za vstup do areálu: 
- držitelia preukazu ZŤP, 
-  držitelia preukazu darcu krvi v deň darovania,  
- držitelia Janského plakety, držitelia Kňazovického plakety, 
-  zásobovanie prevádzok nemocnice  (okrem dealérov) 
2) Jedná sa o 50% zľavu k položky Parkovacia karta pre cudzích 
 

  obchod/služby x   

OPS_SLU5 Poplatok za obliekanie zosnulého 10 20% 

OPS_SLU26 Vypracovanie jedálneho lístka pre pacientov 5 0% 

  strava + x   

OPS_STR6 
Dobitie kreditu na stravovacej karte - externý 
stravník 2,4 20% 

  nezradene (edukácia, EK...) x   

OPS_OST3 Doprava DZS / 1 km 0,6 0% 

OPS_OST18 
Spoluúčasť pacienta pri ambulantne podávanom 
lieku a ŠZM 0 0% 

OPS_OST19 

Úhrada za spôsobenú škodu, stratu, odcudzenie 
alebo poškodenie inventáru poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti vo výške nadobúdacej 
ceny inventáru. 0 0% 

OPS_OST20 

Klinické vyšetrenie a odobratie krvi na prítomnosť 
alkoholu a inej omamnej látky v krvi pri úraze na 
žiadosť pacienta (napr. pre poisťovňu, 
terapeutické účely, atď...), na laboratórne 
vyšetrenie sa účtuje zvlášť podľa fakturácie ÚDZS. 10 20% 

(JZS)   x   

JZS JZS x 
 8501a operácia  prietrží bez použitia sieťky                                                                          572 0% 

8501b operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky                                                                         1040 0% 

8501c laparoskopická operácia jednoduchých prietrží                                                                            910 0% 

8502 transrektálna polypektómia                                                                                               683 0% 
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8506 
artroskopická operácia subakromiálneho 
impingement syndrómu    680 0% 

8507 
operácia poúrazovej paraatikulárnej burzitídy vo 
všetkých lokalizáciách                                                  780 0% 

8508 operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu                                                                         780 0% 

8509 operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov                                                                             572 0% 

8510 
operačná repozícia jednoduchých zlomenín v 
celkovej anestézii                                                             488 0% 

8512 operačné riešenie fractúra metacarpi                                                                                     650 0% 

8513 operačné riešenie epicondylitis radialis                                                                                 520 0% 

8514 operačné riešenie epicondylitis ulnaris                                                                                  520 0% 

8516 operačné riešenie fractúra capitis radii                                                                                 650 0% 

8517 operačné riešenie synovitis cubiti                                                                                       441 0% 

8518 operačné riešenie luxatio acromioclavicularis                                                                            780 0% 

8519 operačné riešenie fractura claviculae                                                                                    780 0% 

8520 
operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et 
minoris humeri                                                           780 0% 

8521 operačné riešenie decompresio subacromialis                                                                              551 0% 

8522 operačné riešenie instabilitas glanohumeralis                                                                            551 0% 

8523 operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety                                                                            551 0% 

8524 
operačné riešenie SLAP - lezia (poškodenie labrum 
glenoidale) 494 0% 

8525 operačné riešenie hallux valgus                                                                                          494 0% 

8527 operačné riešenie digitus hammatus                                                                                       494 0% 

8528 operačné riešenie digitus malleus                                                                                        494 0% 

8529 operačné riešenie digitus supraductus                                                                                    494 0% 

8530 operačné riešenie metatarsus l.varus                                                                                     470 0% 

8531 operačné riešenie  morbus Laderhose 494 0% 

8532 operačné riešenie neuralgie Mortoni 433 0% 

8533a 
artroskopické výkony v lakťovom zhybe s použitím 
koblačných a shaverových sond                                                                                     1260 0% 

8533b 

artroskopické výkony v lakťovom zhybe s použitím 
koblačných a shaverových sond a fixačného 
materiálu                                                                                    1524 0% 

8534a 
artroskopické výkony v ramennom zhybe s 
použitím koblačných a shaverových sond                                                                                    1260 0% 

8534b 

artroskopické výkony v ramennom zhybe s 
použitím s použitím koblačných a shaverových 
sond a fixačného materiálu                                                                     1524 0% 

8535a 
artroskopické výkony v kolennom zhybe s 
použitím koblačných a shaverových sond                                                                                                      1260 0% 

8535b 

artroskopické výkony v kolennom zhybe s 
použitím koblačných a shaverových sond a 
fixačného materiálu                                         1524 0% 

8536a 
artroskopické výkony v členkovom zhybe s 
použitím koblačných a shaverových sond                                                                                  1260 0% 
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8536b 

artroskopické výkony v členkovom zhybe s 
použitím koblačných a shaverových sond a 
fixačného materiálu                                                                                  1524 0% 

8537 
operačná extrakcia  osteosyntetického materiálu a 
vonkajších fixátorov v anestézii                                            446 0% 

8538 exstirpácia sakrálneho dermoidu                                                                                           419 0% 

8539 
operácia varixov dolných končatín (jedna 
končatina)                                                                                      572 0% 

8540 operácia análnych fistúl a/alebo fisúr                                                                                         572 0% 

8542 operácia ruptúry Achilovej šľachy                                                                                        556 0% 

8543 operácia syndrómu karpálneho tunela 417 0% 

8547 
exstirpácia a excízia benígnych a malígnych 
nádorov kože, podkožia a svalu  156 0% 

8548 tenolýza šľachy                                                                                                          419 0% 

8549 sutúra šľachy                                                                                                            502 0% 

8550 voľný šľachový transplantát 402 0% 

8551 transpozícia šľachy                                                                                                      343 0% 

8564 laparoskopická cholecystektómia                                                                                          910 0% 

8565 operácia hemoroidov                                                                                                      780 0% 

8566 odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou                                                                              143 0% 

8567 
vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej 
fistuly  780 0% 

8568 zrušenie arteriovenóznej fistuly                                                                                         265 0% 

8570 transpozícia nervus ulnaris 311 0% 

8571 exstirpácia lymfatických uzlín                                                                                            325 0% 

8572 exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy                                                                                 520 0% 

8573 exstirpácia gangliómu                                                                                                    130 0% 

8575 amputácia prsta pre gangrénu                                                                                             325 0% 

8576 laparoskopické výkony diagnostické                                                                                       650 0% 

8577 laparoskopická apendektómia  910 0% 

8578a 
artroskopické výkony v zápästí s použitím 
koblačných a shaverových sond 1260 0% 

8578b 

artroskopické výkony v zápästí s použitím 
koblačných a shaverových sond a fixačného 
materiálu 1524 0% 

8580 operačné riešenie mus articulare 380 0% 

8582 
operácia Dupuytrenovej kontraktúry - punkčná 
fasciektómia 455 0% 

8583 
operácia Dupuytrenovej kontraktúry - parciálna 
fasciektómia                                                                                                   455 0% 

8584 
operácia Dupuytrenovej kontraktúry - totálna 
fasciektómia                                                                                                     460 0% 

8586 endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii                                                                             390 0% 

8588 nekrektómie                                                                                                              195 0% 

8611 konizácia cervixu 572 0% 

8612 excísia vulvy - len ako terapeutický zákrok v CA                                                                       572 0% 
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8613 
exstirpácia cýst glandule vestibularis - Bartolinskej 
žľazy                                                    520 0% 

8614 kordocentéza  403 0% 

8615 amnioinfúzia   403 0% 

8619 resekcia vaginálneho septa                                                                                               455 0% 

8620 
hysteroskopia (+ prípadná resekcia uterinného 
septa) 650 0% 

8623 sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov                                                                      468 0% 

8624 laparoskopia s adheziolýzou (rozrušenie zrastov)                                                                            650 0% 

8625 salpingostómia - laparoskopicky                                                                                          650 0% 

8626 salpingektómia - laparoskopicky  650 0% 

8627 ovariálna cystektómia - laparoskopicky                                                                                     650 0% 

8628 oophorektómia - laparoskopicky                                                                                            650 0% 

8629 ablácia endometriotických ložísk - laparoskopicky                                                                          715 0% 

8630 
kolpoperineoplastika (zadná pošvová plastika bez 
použitia sieťky  )                       585 0% 

8631 

uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej 
pásky na liečbu stresovej inkontinencie)   alebo pri 
vezikorenálnom refluxe                                650 0% 

8634 kyretáž vrátane dilatácie 498 0% 

8634k kyretáž v kombinácii s iným výkonom JZS(OHV) 529 0% 

8635 amniocentéza - pod USG kontrolou                                                                                      189 0% 

8640 ablácia cervikálneho polypu                                                                                              400 0% 

8641 adnexektómia - laparoskopicky                                                                                            650 0% 

8642 myomektómia - laparoskopicky                                                                                              650 0% 

8643 predná pošvová plastika                                                                                                  585 0% 

8644 
rekonštrukčná operácia defektu panvového dna s 
použitím setu (predný alebo zadný oddiel)  556 0% 

8648 prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov                                                                            441 0% 

8660k 
hysteroskopia v kombinácii s inými výkonmi v 
odbornosti  618 0% 

8662k 
laparoskopia v kombinácii  s inými výkonmi v 
odbornosti 618 0% 

8800 endoskopická adenotómia                                                                                                  611 0% 

8801 tonzilektómia                                                                                                            679 0% 

8802 tonzilotómia                                                                                                             449 0% 

8803 uvulopalatoplastika                                                                                                      488 0% 

8804 plastika oroantrálnej komunikácie 462 0% 

8805 extrakcia kameňa submandibulárnej žľazy                                                                                  410 0% 

8806 exstirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 436 0% 

8807 exstirpácia submandibulárnej slinnej žľazy                                                                                359 0% 

8808 exstirpácia príušnej žľazy                                                                                                420 0% 

8809 endoskopická chordektómia  384 0% 

8810 endoskopická laterofixácia 449 0% 

8813 exstirpácia mediálnej krčnej cysty                                                                                        460 0% 

8814 exstirpácia laterálnej krčnej žľazy                                                                                       469 0% 

8815 turbinoplastika                                                                                                          621 0% 
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8819 operácia stenózy zvukovodu (plastika zvukovodu)                                                                           475 0% 

8820 myringoplastika                                                                                                          845 0% 

8821 tympanoplastika bez protézy                                                                                              845 0% 

8821a tympanoplastika  s protézou  432 0% 

8823 stapedoplastika                                                                                                          1040 0% 

8824 sanačná operácia stredného ucha                                                                                          670 0% 

8825 adenotómia                                                                                                               319 0% 

8826 mikrochirurgické výkony na hrtane  650 0% 

8827 
septoplastika -  operácia nosovej priehradky 
(podmienkou je zdravotná indikácia výkonu)  494 0% 

8828 rekonštrukcia perforácie nosového septa 479 0% 

8829 plastika nosovej chlopne                                                                                                 514 0% 

8830 funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FESS)                                                                           1040 0% 

8831 operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom                                                                           618 0% 

8832 funkčná septorinoplastika                                                                                                363 0% 

8833 aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov                                 328 0% 

8834 frenulotómia                                                                                                             257 0% 

8835 
transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej 
žľazy pri sialolitiáze a stenóze vývodu 494 0% 

8836 diagnostická mikroendoskopia hrtana                                                                                      397 0% 

8837 
exstirpácia ohraničeného tumoru alebo 
lymfatickej uzliny podkoží na krku                                                         186 0% 

8838 diagnostická excízia z tumoru nosohltana 429 0% 

8840 
korekcia nosového krídla vložením chrupkového 
transplantátu, auto- alebo alotransplantátu                                676 0% 

8841 endoskopická operácia prínosových dutín 910 0% 

8842 dakryocystorinostómia                                                                                                    637 0% 

8843 dekompresia orbity 590 0% 

8844 rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre 608 0% 

8846 operácia povrchového tumoru tvári a krku                                                                                   81 0% 

8847 
transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej 
trubičky  186 0% 

8850 endoskopická adetonómia + tonzilektómia                                                                                  936 0% 

8851 endoskopická adenotómia + tonzilotómia                                                                                   840 0% 

8852 tonzilektómia + uvulopalatoplastika                                                                                      923 0% 

8853 turbinoplastika + dacryocytostorinostómia 963 0% 

8854 
turbinoplastika + funkčná endoskopická sínusová 
chirurgia (FEES)                                                         1105 0% 

8855 turbinoplastika + septoplastika                                                                                          868 0% 

8856 
turbinoplastika + rekonštrukcia perforácie septa 
nosa 975 0% 

8857 
septoplastika + funkčná endoskopická sinusová 
chirurgia (FEES)                                                           1170 0% 

8858 
operácia stenózy zvukovodu (plastika zvukovodu)  
+ tympanoplastika                                          1357 0% 

8900 orchiektómia                                                                                  393 0% 

8901 orchiektómia pre karcinóm prostaty 433 0% 
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8902 resekcia kondylomat na penise                                                                                            387 0% 

8903 
Orchiopexia retinovaného hmatného semenníka 
(nie pri kryptorchizme)                                                       572 0% 

8904 biopsia steny močového mechúra 133 0% 

8905 
zavedenie a/alebo odstránenie ureterálnej 
endoprotézy                                                                          572 0% 

8909 
operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných 
dôvodov                                                                     449 0% 

8910 divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry 332 0% 

8911 plastika varikokély                                                                                                      572 0% 

8914 operácia jednoduchej hydrokély u mužov                                                                                   572 0% 

8915 frenuloplastika pre frenulum breve  penis                                                                                     371 0% 

8916 sterilizácia u muža so zdravotných dôvodov 436 0% 

8917 resekcia karunkuly uretry                                                                                                325 0% 

8918 
exstirpácia kožných nádorov na vonkajších 
genitáliách                                                                    229 0% 

8919 sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií 176 0% 

8920 optická uretrotómia krátkej striktúry                                                                                    390 0% 

8921 biopsia prostaty                                                                                                         322 0% 

8922 biopsia glans penis                                                                                                      179 0% 

8924 
diagnostická cystoskopia (biopsia močového 
mechúra ) 208 0% 

8926 ureteroskopia                                                                                                            429 0% 

8927 
ureteroskopická litotripsia a extrakcia 
konkrementu pri jednoduchej ureterolitiáze                                       520 0% 

8928 dilatácia striktúry uretry                                                                                               200 0% 

8929 operačná repozícia parafimózy                                                                                            325 0% 

8930 resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka                                                                           395 0% 

9034 
operácia exostózy, torus palatinus, torus 
mandibularis (stomat.) 285 0% 

9202 resekcia alebo iná operácia dolnej nosovej mušle 334 0% 

9204 
korekcia nosa a nosového septa pri rozštepe 
podnebia  334 0% 

9205 korekcia nosných dierok  zo zdravotných dôvodov                                                                                                 371 0% 

9205a 
korekcia nosových dierok zo zdravotných dôvodov 
u detí do 18 rokov vrátane 476 0% 

9245 
korekcia asymetrie prsníkov vložením implantátu 
zo zdravotných dôvodov 519 0% 

9246 redukčná mamoplastika zo zdravotných dôvodov                                                                             532 0% 

9247 
vloženie implantátu, expandéru alebo implantát - 
expanderu po ablácii prsníka 556 0% 

9248 
operácia gynekomastie a/alebo s liposukciou zo 
zdravotných dôvodov 384 0% 

9254 
operácia venter pendulum zo zdravotných 
dôvodov 332 0% 

9255 operácia diastázy priamych brušných svalov 514 0% 

9300 
diagnostická biopsia kože, podkožia a svalov v 
celkovej anestéze u detí  195 0% 
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9302 nekrektómia s anestézou u detí 285 0% 

9303 drenáž povrchového abscesu s anestézou u detí                                                                                              285 0% 

9304 

operačné odstránenie benígnych alebo malígnych 
útvarov kože a podkožia (preaurikulárne výbežky, 
pigmentové névy, ateróm) s anestéziou u detí 361 0% 

9306 

operačné odstránenie zarastajúceho nechta u detí 
(resekcia a plastika nechtového lôžka)  po 
predchádzajúcej neúspešnej ambulantnej liečby 299 0% 

9308 excízia a exstirpácia hemangiómu  u detí                                                                                       350 0% 

9310 
exstirpácia a/alebo biopsia lymfatických uzlín z  
jednej lokality u detí                                                                            352 0% 

9315 operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov                                                                                352 0% 

9319 
incízia perianálneho abscesu u detí do 12 rokov v 
CA 341 0% 

9400 presadrovanie v anestézii u detí                                                                                             148 0% 

9522 korekčná osteotómia a osteosyntéza  608 0% 

9524 korekcia červenej pery u detí 235 0% 

9713 rekonštrukcia nosového krídla u detí 499 0% 

9804 korekcia hypospádie u detí                                                                                                      298 0% 

8525k 
operačné riešenie hallux valgus v  kombinácii s 
iným výkonom 585 0% 

8526 operačné riešenie pes transversoplanus 390 0% 

8539k 
operácia varixov oboch dolných končatín; 
K:bilaterálne 633 0% 

8611k konixácia cervixu v kombinácii a iným výkonom 408 0% 

8616 punkcia ovariálnych cýst 208 0% 

8617 hysterosonosalpingografia 195 0% 

8636 excízia zo steny pošvy na histológiu 272 0% 

8643k 
predná pošvová plastika v kombinácii s iným 
výkonom 520 0% 

8800k 
endoskopická adenotómia v kombinácii s iným 
výkonom 542 0% 

8801k tonzilektómia v kombinácii s iným výkonom 542 0% 

8802k tonzilotómia v kombinácii s iným výkonom 542 0% 

8815k turbinoplastika  v kombinácii s iným výkonom 698 0% 

8825k adenotómia v kombinácii s iným výkonom 425 0% 

8841k 
endoskopická operácia prínosových dutín (FESS) v 
kombinácii s iným výkonom 815 0% 

8847k 
transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej 
trubičky obojstranne 221 0% 

8859 facetová blokáda(do troch lokalizácii) 559 0% 

8905k 
obojstranné zavedenie a/alebo odstránenie 
uretrálnej endoprotézy 403 0% 

8906 perkutánna nefrostómia 390 0% 

8911k 
jednostranná plastika varikokély v kombinácii s 
iným výkonom 581 0% 

8912 resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka 572 0% 
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8914k 
jednostranná operácia hydrokély v kombinácii s 
iným výkonom 499 0% 

8587 zrušenie arteriovenóznej fistuly 338 0% 

8660a 
hysteroskopia v kombinácii s inými výkonmi v 
odbornosti 910 0% 

8662a 
laparoskopia v kombinácii s inými výkonmi v 
odbornosti 910 0% 

8849 funkčná septorinoplastika 441 0% 
 

 


