
 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, 

a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. 

KÓD 
ZDRAVOTNÉ VÝKONY A SLUŽBY  SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI NA ŽIADOSŤ PACIENTA 
A01 Povrchová slizničná anestézia 

A02 Anestézia injekčná, infiltračná, zvodová, intraoseálna intraligamentózna 

D15 Vyšetrenie na základe žiadosti pacienta - konzultácia zameraná na konkrétny problém 

D52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív, RVG   

D71 Skúška vitality zubov      

D11 Akútne vyšetrenie 

F63a Stiahnutie korunky - štandardnej     

F63b Stiahnutie korunky - nadštandardnej, prepílenie fixnej náhrady 

F64 Opätovné nasadenie fixnej náhrady      

N01 Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž      

N02 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí      

R31 Nasadenie korunky nacementovanie - 1 korunka 

R70 Vyčistenie snímatel'ne náhrady      

C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 

C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 

D37 Krátky administratívny výkon – vyšetrenie za účelom vylúčenia fokusov 

E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 

E11 Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa 

E12 Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov 

E21 Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba, separácia radixov 

E14 Sutúra extrakčnej rany 

E31 Dekapsulácia zuba múdrosti 

E51 Zastavenie postextrakčného krvácania 

E61 Ošetrenie a kontrola po chirurgickom zákroku 

E63 Chirurgická revízia rany 

P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 

P07 Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 

V20 Dočasné ošetrnie zubného kazu 

V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 

V16 Ošetrenie citlivých zubných plôšok za každý zub    

V26 Opakované prečistenie, preplach koreňového kanálika 

AMBULANCIA ZUBNO-LEKÁRSKEJ 

POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY 

Zoznam zdravotných výkonov a služieb, 
 pri ktorých možno požadovať úhradu 

 



 

V30 Extirpácia zubnej drene 

V32 Terapeutický spray zuboradie 

V33 Odstránenie strangulácie článku prsta rozrezaním obrúčky              

T01 Manuálna repozícia luxácie TMK 

 Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulancie pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby poplatok 

 Platný od 01.03.2021 

Ing. Martin Šenfeld, MBA 

riaditeľ KNsP 


