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S T O M A T O L Ó G I A  -  zoznam výkonov  

A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia 

Výkon D01 - 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 a stanovenie liečebného plánu 

a záznamu do zdravotnej dokumentácie. Vykazuje sa s lokalizáciou 00 a diagnózou Z01.2. 

Výkon D02 - uhrádza sa raz ročne po dovŕšení 18. roku veku poistenca v systematickej 

starostlivosti. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu – status, stanovenie indexov KPE 

a CPITN a nový liečebný plán. Do zdravotnej dokumentácie sa zaznamenáva iba patologický 

nález alebo sa konštatuje: bez zmien. Nemôže sa vykazovať v roku keď bol účtovaný aj 

výkon D01. Vykazuje sa s lokalizáciou 00 a diagnózou Z01.2. 

Výkon D02A - môže sa vykazovať dvakrát počas tehotenstva s Dg.: Z 34.0. Musí obsahovať 

záznam ako pri výkone D02. Vykazuje sa s lokalizáciou 00 a diagnózou Z34.0. 

Výkon D03 - konzultačné vyšetrenie na základe žiadosti iného lekára s písomnou správou, 

napr. vyšetrenie na fókusy. Súčasťou výkonu je zhodnotenie pomocných vyšetrení. Musí byť 

doložený výmenným poukazom. Vykazuje sa s lokalizáciou 00.  

Výkon D05 - vykazuje sa 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, index KPE,  stanovenie liečebného plánu a  záznam v zdravotnej 

dokumentácii. Vykazuje sa s lokalizáciou 00 a diagnózou Z01.2. 

Výkon D06 - môže sa vykazovať 2 razy v kalendárnom roku pred dovŕšením 18. roku veku 

poistenca v  systematickej starostlivosti. Obsahuje vyšetrenie stavu chrupu - status, 

stanovenie indexu KPE a nový liečebný plán. Do zdravotnej dokumentácie sa zaznamenáva 

iba patologický nález alebo sa konštatuje: bez zmien. V roku keď bol účtovaný výkon D05, sa 

môže vykázať iba raz. Vykazuje sa s lokalizáciou 00 a diagnózou Z01.2. 

Výkon D11 - akútne vyšetrenie, ktorej súčasťou je písomná správa. Môže sa vykázať iba raz 

s tou istou lokalizáciou zuba u toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len 

PZS).  Môže sa vykázať aj s lokalizáciou 00. 

Výkon D37 - krátka administratívna správa, napr. výpis zo zdravotnej dokumentácie. Môže 

sa vykázať len raz v rámci jednej návštevy, ale nie s výkonmi D03 a D11, nie pri predpísaní 

receptu event. pri odoslaní na RTG vyšetrenie. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 



 

Výkon D52 - intraorálnu RTG snímku môže vykazovať PZS 016 a 053 s oprávnením na 

prevádzku RTG zariadenia. Materiál RTG snímky sa uhrádza osobitne. Vykazuje sa 

s lokalizáciou zuba. 

Výkon D54 - RTG snímku – ortopantomogram môže vykazovať PZS 016 a 053 s oprávnením 

na prevádzku RTG zariadenia. Výkon sa môže vykazovať len raz aj u panoramatických 

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

Výkon A02 - sa môže vykázať len pri extrakciách (nie pri E01), vitálnej extirpácii pulpy 

a chirurgických  výkonoch s  lokalizáciou v  čeľusti a vo frontálnom úseku sánky v rozsahu 3 

zubov a v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu (04,07 a 10,20,30,40, 50,60,70,80). 

Výkon N03 - zahŕňa mechanické odstránenie zubného povlaku alebo kameňa z jedného 

sextantu chrupu, vrátane následného ošetrenia gingívy. Môže sa vykazovať 2 razy v roku 

s lokalizáciou sextantov (03,04,05,06,07,08) a diagnózou K03.6. Nemôže sa vykazovať 

s výkonom P07 a N11. 

Výkon N11 - inštruktáž a nácvik ústnej hygieny s aplikáciou fluoridu v oboch zuboradiach – 

nutný zápis použitého prípravku s lokalizáciou 00. Môže sa vykazovať 2 razy ročne do 

dovŕšenia 18. roku veku  poistenca. Nemôže sa vykazovať spolu s  výkonmi P07; N03 

a s extrakciou. 

Záchovná stomatológia 

Výkon V12 - môže sa vykázať v rámci jednej návštevy iba raz s tou istou lokalizáciou zuba 

u poistenca do 18. roku veku. Nemôže sa  vykázať v kombinácii s inými výplňami. 

Výkon V13 - môže sa vykázať v rámci jednej návštevy iba raz s tou istou lokalizáciou zuba 

u poistenca po dovŕšení 18. roku veku. Nemôže sa vykázať v kombinácii s inými výplňami.  

Výkon V20 - môže sa vykázať v rámci jednej návštevy iba raz s tou istou lokalizáciou zuba -  

nie v kombinácii s výkonom V 31 u toho istého PZS. 

Výkon V31 - môže sa vykázať iba raz s tou istou lokalizáciou zuba - nie v kombinácii 

s výkonom V20 u toho istého PZS.  

Chirurgická stomatológia 

Výkon E01 - súčasťou výkonu je povrchová slizničná anestézia. Vykazuje sa s lokalizáciou na 

konkrétny dočasný zub.  

Výkon E11 - vykazuje sa pri extrakcii jednokoreňového  trvalého alebo neresorbovaného 

dočasného zuba. Vykazuje sa s lokalizáciou na konkrétny zub. 

Výkon E12 - vykazuje sa pri extrakcii viackoreňového trvalého alebo neresorbovaného 

dočasného zuba. Vykazuje sa s lokalizáciou na konkrétny zub. 



 

Výkon E14 - približovací steh ako doplnok k extrakcii jedného alebo viacerých zubov 

v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu. 

Výkon E21 - náročnosť výkonu (popis) musí byť zaznamenaný v zdravotnej dokumentácii.  

Výkon E22 -  plánovaný chirurgický výkon  môže vykazovať iba lekár s certifikátom.  

Výkon E31 - výkon sa nemôže vykázať súčasne s výkonom C07. Vykazuje sa na zub. 

 

Výkon E34 - výkon môže vykázať iba lekár s  certifikátom na základe odporúčania  

čeľustného ortopéda u poistenca do dovŕšenia 18. roku veku poistenca. 

 

Výkon E40 - výkon nadväzuje na výkon V41 - môže vykázať iba lekár s certifikátom.  

Výkon E42 - výkon nadväzuje na výkon V42 - môže vykázať iba lekár s certifikátom ako 

doplnok k výkonu E40 / resekcia ďalšieho koreňového hrotu. 

Výkon E45 -  trepanácia alveolu sa vykazuje s lokalizáciou na zub.  

Výkon E51 – súčasťou výkonu  je ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúra. 

Vykazuje sa s lokalizáciou na zub. Nemôže sa vykázať súčasne s výkonom E14.  

Výkon E60 - výkon nemôže vykázať lekár, ktorý ho indikoval a zároveň aj vykonal. Uhradí 

sa iba lekárovi s certifikátom. Nemôže sa vykazovať s výkonom D37. Vykazuje sa 

s lokalizáciou 00. 

Výkon E61 - kontrolné vyšetrenie sa vykazuje s lokalizáciou na zub alebo 00 ako doplnok 

k tomu istému chirurgickému výkonu. Súčasťou výkonu je aj odstránenie sutúry.  

Výkon E63 - sa vykazuje iba raz po chirurgickom ošetrení s lokalizáciou na zub alebo 00. 

Výkony E51, E61 a E63 sa nemôžu vykazovať súčasne s výkonmi E01, E11, E12, E21, E22 a 

E31 na tom istom zube. 

Výkon C07 – sa nemôže vykazovať súčasne s výkonom E31 na tom istom zube. Uhrádza sa 

najviac 5 krát v rámci jednej liečby. Platí to aj pri opakovanej liečbe. 

Výkon C08 - vykazuje sa ako postextrakčná korekcia alveoly intrúziou (McKay-Metz) za 

každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonom E11 a E12. 

 Výkon C10 - vykazuje sa v rozsahu do 4 cm2, vrátane zastavenia krvácania a sutúry. Môže 

vykázať iba lekár s certifikátom. Vykazuje sa na sextant, kvadrant alebo 00. 

Výkon C41 - výkon obsahuje incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž. 

Vykazuje sa s lokalizáciou na zub alebo sextant. 

 
 



 

Výkon C51 – primárnu plastiku oroantrálnej komunikácie môže vykázať ako súčasť extrakcie 

iba lekár s certifikátom s lokalizáciou na zub. 

Výkon C61 - repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo 

alveolárneho výbežku sa vykazuje v rozsahu sextantu. Súčasťou výkonu je aj  fixácia 

s následným odstránením dlahy.  

Výkon T01 - manuálna repozícia luxácie TMK sa vykazuje s lokalizáciou 00. Súčasťou výkonu 

je poučenie. Nemôže sa vykazovať s výkonom D37. 

Výkon P05 - Vykazuje sa s lokalizáciou 00. Môže sa vykazovať pri jednom sedení iba raz. 

Uhrádza sa najviac 5 krát v rámci jednej liečby. 

Výkon P07 - Vykazuje sa s lokalizáciou 00 raz na jedno sedenie, nie pri výkone N03. Uhrádza 

sa najviac 5 krát v rámci jednej liečby.  

Výkon P40 - odber biologického materiálu na laboratórne  vyšetrenie s cieľom určiť, potvrdiť 

alebo doplniť diagnózu. Súčasťou výkonu je vypísanie žiadanky. Nemôže sa vykazovať s 

výkonom D37. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon P65 - príplatok k certifikovaným výkonom je súčasťou výkonov C51, E22, E34, E40 

a P09. Výkon môže vykázať iba lekár s certifikátom. Ak sa poskytnú tomu istému 

poistencovi súčasne viaceré výkony, môže sa vykázať iba raz. Výkon sa nemôže vykázať 

poistencovi, ktorý bol v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej 

starostlivosti. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Čeľustná ortopédia 

Výkon O01 – čeľustno-ortopedická (ďalej len „Č-O“) konzultácia s poučením poistenca sa 

uhrádza iba raz. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O02 - uhrádza sa iba raz na začiatku Č-O liečby pri založení liečebnej karty. Vykazuje 

sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O03 - môže sa vykázať 2 razy počas liečby na základe analýzy RTG snímky ruky. 

V odôvodnených prípadoch so súhlasom revízneho lekára (ďalej len „ RL“) aj viackrát. 

Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O04 – môže sa vykázať 3 razy počas liečby na základe analýzy tele-RTG snímky hlavy. 

V odôvodnených prípadoch so súhlasom RL aj viackrát. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O05 -  analýza Č-O modelov sa môže vykázať pri vyhotovení každého nového Č-O 

aparátu počas aktívnej liečby. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O05A - analýza Č-O modelov pri rázštepoch sa môže vykázať bez obmedzenia veku. 

Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 



 

Výkon O06 - uhrádza sa 3 razy za 3 mesiace počas aktívnej liečby. Súčasťou výkonu je 

písomný záznam v zdravotnej dokumentácii. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O06A - uhrádza sa raz za 3 mesiace počas retencie. Súčasťou výkonu je písomný 

záznam v zdravotnej dokumentácii. Výkon sa môže vykázať maximálne štyri krát. Vykazuje 

sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O07 - návrh liečebného plánu musí obsahovať písomný záznam v zdravotnej 

dokumentácii. Uhrádza sa iba raz na začiatku Č-O liečby. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O07A - písomný záznam zmeny liečebného plánu u poistencov s rázštepmi sa 

vykazuje pri zmene vývojového štádia chrupu. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O08 - diagnostická prestavba modelu čeľuste alebo sánky sa vykazuje ako modelová 

operácia pred chirurgickým výkonom s lokalizáciou 01 a 02. 

Výkon O09 - konštrukčný zhryz ako súčasť trojrozmernej analýzy chrupu sa môže vykázať 

s výkonmi O 05 a O 05a len pri snímateľnom Č-O aparáte. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon O21- vykazuje sa za jednu medzizubnú medzeru s výberom krúžkov.  

Výkon O22 - môže sa vykázať na každý zub iba raz. Opakované vykázanie na tom istom zube 

musí byť zdôvodnené v zdravotnej dokumentácii, napr. nepriaznivou polohou zuba.  

Výkon O24 - vykazuje sa osobitne pre čeľusť a sánku  s lokalizáciou 01 a 02. 

Výkon O25 - vykazuje sa s lokalizáciou 00. Tvárová maska nie je súčasťou výkonu.  

Výkon O27 - môže sa vykazovať ako jeden výkon s lokalizáciou 01 a 02, i keď pri použití 

segmentálnej techniky je možné v jednom zuboradí naviazať tri parciálne oblúky. 

Výkon O28 - vykazuje sa osobitne pre čeľusť  a sánku s lokalizáciou 01 a 02. Na liečbu je 

spravidla potrebných počas liečby 6 horných a 5 dolných oblúkov. So súhlasom RL aj viac.  

Výkon O29 - uhrádza sa osobitne pre čeľusť a sánku  s lokalizáciou 01 a 02, nie pri O32.  

Výkon O30 – vykazuje sa v nadväznosti na výkony O06 a O06a s lokalizáciou 01 a 02. Môže 

sa vykázať aj s lokalizáciou 00 (monoblok). 

Výkon O31 - môže sa vykazovať v nadväznosti na výkony O06, 8 x za 2 Roky, s lokalizáciou 

01 a 02. 

Výkon O32 - môže sa vykázať po ukončení aktívnej liečby fixným aparátom za každý zub.  

Výkon O37 - vykazuje sa za každý zabrúsený zub z Č-O dôvodov.  

 



 

B.  Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného 

poistenia 

Záchovná stomatológia 

Výkon V01 - môže sa vykazovať trikrát na jednom zube s tou istou lokalizáciou.  

Výkon V02 - môže sa vykazovať dvakrát na jednom zube s tou istou lokalizáciou.  

Výkon V03 - môže sa vykazovať jedenkrát na jednom zube s tou istou lokalizáciou.  

Výkon V05 - môže sa vykazovať dvakrát na jednom zube s tou istou lokalizáciou.  

Výkon V06 - môže sa vykazovať dvakrát na jednom zube s tou istou lokalizáciou.   

Výkon V07 - môže sa vykazovať dvakrát na jednom zube s tou istou lokalizáciou.  

 

Výkon V41 - výkon platí pre jednokoreňové zuby a nemôže sa vykazovať spolu s výkonom 

V20 na tom istom zube. Pre uznanie výkonu je nutná RTG verifikácia po zaplnení zuba. 

Výkon V42 - výkon platí pre viackoreňové zuby a nemôže sa vykazovať spolu s výkonom 

V20 na tom istom zube. Pre uznanie výkonu je nutná RTG verifikácia po zaplnení zuba.  

Reendodoncia na tom istom zube, sa uzná po predošlom vykázaní keď bola nová koreňová 

výplň zhotovená iným PZS. Reendodoncia na tom istom zube bude uhradená ZP keď ju 

zhotoví opakovane ten istý PZS až po 5-tich rokoch. Výkon musí byť verifikovaný RTG 

snímkou pred a po reendodoncii zuba. Endodontické ošetrenie sa vykazuje na príslušný 

zub. 

Chirurgická stomatológia 

 Výkon E64 - výkon na formovanie protézového lôžka sa vykazuje s lokalizáciou sextantu vo 

frontálnom úseku a v rozsahu kvadrantu v  laterálnych úsekoch chrupu. Môže sa vykázať 

najskôr 6 týždňov po extrakciách zubov.  

 

 Chirurgická stomatológia 

 Výkon E64 - výkon na formovanie protézového lôžka sa vykazuje s lokalizáciou sextantu vo 

frontálnom úseku a v rozsahu kvadrantu v  laterálnych úsekoch chrupu. Môže sa vykázať 

najskôr 6 týždňov po extrakciách zubov.  

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. 

V odôvodnených prípadoch, napr. pri návrhu chirurgickej liečby alebo následnej návšteve 

poistenca po niekoľkých rokoch, kedy došlo k progresii ochorenia parodontu, alebo pri 

zmene diagnózy sa môže výkon vykázať znova. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. Uhradí sa iba 

lekárovi s certifikátom. 

Výkon P02 - kontrolné parodontologické vyšetrenie sa môže vykázať iba v rámci 

dispenzarizácie systémových chorôb alebo prekanceróz, maximálne štyri razy v  roku. 

Súčasťou výkonu je aj odstránenie lokálneho dráždenia. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom. 

Výkon P02A - vykazuje sa v roku po štvrtej návšteve poistenca v rámci parodontologickej 

liečby. Súčasťou výkonu je posúdenie výsledkov liečby, vrátane indexov a  záznamu 

v zdravotnej dokumentácii. Vykazuje sa s  lokalizáciou 00. Uhradí sa iba lekárovi 

s certifikátom. 

Výkon P06 - výkon musí byť podložený analýzou v artikulátore a študijným modelom pred 

a po výkone. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom. Vykazuje sa s lokalizáciou 00. 

Výkon P08 - vykazuje sa osobitne pre čeľusť a sánku  s lokalizáciou 01 a 02. Uhradí sa iba 

lekárovi s certifikátom. Nutné je rozlišovať lokalizáciu aj podľa anestézie - výkon A02 (napr. 

04, 07, 10, 20, 30 a 40). 

Výkon P09 - vykazuje sa vo frontálnom úseku sánky. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom. 

 

Výkon P23 - vykazuje sa samostatne za každý zub. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom. 

Výkon P32 - vykazuje sa vo frontálnom sextante  čeľuste. Uhradí sa iba lekárovi 

s certifikátom.  

Výkon P33 - vykazuje sa v laterálnom  sextante  čeľuste. Uhradí sa iba lekárovi 

s certifikátom.  

Výkon P65A - príplatok k certifikovaným výkonom je súčasťou výkonov P09, P23, P32 a P33. 

Ak sa poskytnú tomu istému poistencovi súčasne viaceré výkony, môže sa vykázať iba raz 

s lokalizáciou 00. Výkon sa nemôže vykázať poistencovi, ktorý bol v ten istý deň pre to isté 

ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti. Výkon môže vykázať iba lekár 

s certifikátom.   

Pri vykazovaní extrakcií nadpočetných zubov je nutné pri výkonoch E11, E12, E21 a E22 

uvádzať lokalitu 99 a anestéziu s  lokalizáciou 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). 

 



 

Stomatologická protetika 

Výkon F01 - výkon obsahuje komplexné stomatoprotetické vyšetrenie, návrh protetického 

ošetrenia, vrátane pracovného príkazu pre zubnú techniku. Môže sa vykázať iba pri 

protetických prácach so spoluúčasťou poistenca. Vykazuje sa s lokalizáciou 00 spolu s fixnou 

protetickou prácou. 

Výkon F63 – môže sa vykázať za stiahnutie každej korunky. Vykazuje sa s lokalizáciou za 

každý zub. 

 

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 12101 a 12105), 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 platnou verziou MKCH10-SK-2016. 

 

Pri dolnej čiastočnej snímateľnej náhrade (kód 20202 – lokalizácia 02) kotvenej v rozsahu 

rezákov sánky dvojramennými kombinovanými sponami, sa za kotevný prvok považuje aj 

liaty výstužný strmeň zanorený do živice (kód 41108), a pri vykázaní spolu s týmto kódom sa 

čiastočne snímateľná náhrada uhrádza. 

 

Pri hornej čiastočnej snímateľnej náhrade (kód 20202 – lokalizácia 01), kotvenej v rozsahu 

rezákov čeľuste dvojramennými kombinovanými sponami, sa dvojramenné kombinované 

spony neuhrádzajú. Pri vykázaní spolu s kódom 41109;41111 s lokalizáciou rezákov 

a nulovou hodnotou sa horná čiastočne snímateľná náhrada uhradí. 

 

 

Certifikáty podliehajú Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 z  9. júna 2010 o odbornej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a  sústave certifikovaných 

pracovných činností. 

 

Každá zmena týchto pravidiel podlieha odsúhlaseniu oboma stranami (SKZL a ZP Dôvera). 

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. 

 


