
                                                                                                                                                                   

                       ZOZNAM VÝKONOV NEHRADENÝCH  ZO    

    ZDRAVOTNÉHO POISTENIA PLATNÝ OD 1.4.2015 

(Zoznam zdravotných výkonov  poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých 

sa zdravotné výkony  neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať 

úhradu podľa osobitných predpisov.) 

MEDODERM , s.r.o. Staničná 1257, 09301 Vranov nad Topľou  

 

 Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov ............20€ 

Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania).......................20€  

Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu...................................................................20€ 

          ( komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa ) 

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení .......................................................20€  

           (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa) 

Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne účely............................................20€ 

Z02.9 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely........................20€ 

01.0 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť.........................10€  

Z02.8 Odbery biologického materiálu na vlastnú žiadosť............................10€ 

Z02.8 Vystavenie receptu, náhradných a iných tlačív pri strate – 1 

strana..........................................................................................................2€ 

Z02.8 Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-

právne a správne konanie na žiadosť 

občana........................................................................................................20€ 

Z02.8 Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24hod od 

požiadania..................................................................................................20€ 



Z02.8 Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku 1 strana..............................50€ 

Z02.8 Kopírovanie zdravotných dokumentov  1 strana.............................0,50€ 

Z02.8 Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta, návšteva 

v byte -cesta k pacientovi..........................................................................20€ 

Vyšetrenie pacientov bez  platného preukazu poistenca 

(samoplatiteľ)...........................................................................................30€ 

Kontrolné vyšetrenie pacienta bez platného preukazu poistenca..............20€ 

Odstránenie výrastkov a im podobných útvarov elektrokauterom 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta (pre iné ako terapeutické 

dôvody) 1ks...............................................................................................3€ 

Odstránenie výrastkov a im podobných útvarov elektrokauterom 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta (pre iné ako terapeutické 

dôvody) do 10ks.......................................................................................10€ 

Odstránenie výrastkov a im podobných útvarov elektrokauterom 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta ( pre iné ako terapeutické 

dôvody) nad 10ks....................................................................................20€ 

Odstránenie výrastkov a im podobných útvarov tekutým dusíkom 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta (pre iné ako terapeutické 

dôvody) 1ks.............................................................................................3€ 

Odstránenie výrastkov a im podobných útvarov tekutým dusíkom 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta (pre iné ako terapeutické 

dôvody) do 10ks....................................................................................10€ 

Odstránenie výrastkov a im podobných útvarov tekutým dusíkom 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta (pre iné ako terapeutické 

dôvody) nad 10ks.................................................................................20€ 

Dermatoskopické vyšetrenie znamienok a im podobných útvarov- 

preventívne, na vlastnú žiadosť pacienta do 5 ks....................................5€ 

Dermatoskopické vyšetrenie znamienok a im podobných útvarov- 

preventívne, na vlastnú žiadosť pacienta nad 5ks 1 ložisko.........................1€ 



Dermatoonkologická preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť 

pacienta...................................................................................................20€ 

Odstránenie cievnych lézií  elektrokauterom z estetických dôvodov na vlastnú 

žiadosť pacienta ( pre iné ako terapeutické dôvody) 1 lézia......................5€ 

Ošetrenie UVA svetlom za 1 min...............................................................1€ 

Odstránenie milií a im podobných útvarov punkciou, exkochleáciou 

z estetických dôvodov na vlastnú žiadosť pacienta ( pre iné ako terapeutické 

dôvody)  1ks............................................................................................1€ 

Doplatok za epikutánne testy mimo štandardnej sady RET -testovanie 

vlastných prinesených látok- 1 test..........................................................3€ 

Podanie injekcie na vlastnú žiadosť pacienta............................................2€ 

Vyšetrenie sedimentácie na vlastnú žiadosť pacienta...............................3€ 

Manipulačný poplatok za ošetrenie tekutým dusíkom..............................2€ 

Aplikácia biolampy, biostimulačného lasera- 1 ošetrenie..........................4€ 

 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si vyhradzuje právo poskytnutia zľavy z platného cenníka 

v individuálnych prípadoch. 

 

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 organizáciach 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.  

 

 



Zdravotné výkony z Katalógu zdravotných výkonov k diagnózam : 

Z02.0,Z02.1,Z02.3,Z02.4,Z02.5,Z02.6,Z02.7,Z02.8,Z02.9 

4a Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu: napríklad kontrola krvného tlaku pri liečení 

hypertenzie, odstránenie stehov, lokálne ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do 

vonkajšieho zvukovodu a podobne. Výkon sa môže vykazovať len samostatne. 15b Vyhodnotenie 

laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej 

starostlivosti62 Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna 

kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, 

objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o 

diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 

minút. Výkony pod kódmi 60, 61, 62 a 63 sa pri tom istom vyšetrení pacienta spolu nemôžu 

vykazovať. Výkon pod kódom 62 sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 1, 4 až 8, 12, 13, 

15a, 60, 63, 101 až 105, 140, 142 až 149e, 157, 158, 160, 160a až 160d, 164, 166, 173, 180, 181, 190 a 

192, 360, 820, 821, 822, 825, 826, 950 až 955, 1200 až 1275c, 1531, 1551. Výkon môžu vykazovať 

lekári špecializovanej starostlivosti v ambulanciách – pri cielenom vyšetrení alebo pri dispenzárnej 

prehliadke. 63 Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane 

rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, 

vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 2. PRÍPLATKY PRI 

SŤAŽENOM VÝKONE Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o a) pacienta ťažko mobilného, 

imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého, b) dieťa vo 

veku do piatich rokov sa môže k výkonom pod kódmi 4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 vykazovať nasledujúci 

príplatok: 65 Pri výkonoch pod kódmi 61, 62, 63 a pri výkonoch v rádiológii a v rádioterapii. 299a 

Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a 

parazitologické vyšetrenie. 299b Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, 

sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na 

infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie. XXVI. DERMATOVENEROLÓGIA Lekári v špecializačnom 

odbore dermatovenerológia môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti – Spoločné 

výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a 

vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 167, 169, 

340, 341, 342, 346, 347, 348, 350, 353, 358, 359, 2000, 2001, 2008, 2011, 2012, 2018, 2018a, 2100, 

2141, 2142, 2210. Lokálne dermatologiká, dezinficienciá a rozpúšťadlá použité v ambulancii, 

zabezpečované na žiadanky, sa vykazujú osobitne. 360 Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj 

prostaty. Výkon pod kódom 360 sa nevykazuje popri výkonoch pod kódmi 1 až 8, 12, 13, 15a, 60 až 

63, 101 až 105, 157, 162 až 166. Výkon pod kódom 360 sa nemôže vykazovať popri výkonoch pod 

kódmi 4 až 8, 60 až 63, 101 až 105, 157. 578 Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Môže vykazovať 

len lekár s osvedčením. 654 Kapilaroskopia, za končatinu. 900 Kryoterapia kože so súčasnou 

kontrolou teploty, za každé ošetrenie 901 Kauterizácia kože ako samostatný výkon, za každé 

ošetrenie. 904 Odstránenie a (alebo) následné ošetrenie do piatich plantárnych, dlaňových alebo 

paraunguálnych bradavíc alebo porovnateľných kožných zmien. 905 Odstránenie a (alebo) následné 

ošetrenie do piatich obyčajných bradavíc alebo molúsk, alebo porovnateľných kožných zmien, 

napríklad pomocou ostrej lyžice, kautetrizáciou alebo chemicko-kautetrizačným spôsobom, alebo 

odstránenie do piatich pendlujúcich fibrómov. Výkony pod kódmi 904 a 905 za každé ošetrenie 

možno započítať najviac 3-krát. Príprava na výkony pod kódmi 904 a 905 sa nemôže osobitne 

vykazovať. 906 Odchlpovanie u žien pomocou elektrokoagulácie na tvári alebo na rukách pri 



chorobnom stave, za každé ošetrenie. 910 Brúsenie a (alebo) frézovanie plôch kože alebo do piatich 

nechtov. 915 Otvorenie, vytlačenie a ošetrenie komedónu, akné pri súčasnom použití kompresy, za 

každé ošetrenie. Pri výkone pod kódom 915 sa výkon pod kódom 200 nemôže nevykazovať. 916 

Ošetrenie dermatóz na hlave vrátane čistenia kože. 917 Ošetrenie dermatóz na krku vrátane čistenia 

kože. 918 Ošetrenie dermatóz na jednej končatine vrátane čistenia kože. 919 Ošetrenie dermatóz na 

trupe vrátane čistenia kože. 940 Fototest erytémového opuchu vrátane kontroly. 941 Špeciálne 

kožné vyšetrenia: skúška funkčnosti kože, napríklad stanovenie alkalickej rezistencie (kvapkovou 

metódou), vyšetrenie v polarizovanom svetle, fázový kontrast, kapilaroskopia, meranie kožnej 

potivosti, sekrécie mazu, trichogram, za každú skúšku. 943 Vyšetrenie kontaktov pacienta so sexuálne 

prenosnou chorobou. 944 Vyšetrenie prekanceróz a nádorov pomocou dermatoskopu, prípadne 

operačným mikroskopom. 945 Vyšetrenie Woodovou lampou. 1700 Výplach močovej rúry muža a 

(alebo) instilácia medikamentov. 1775 Masáž prostaty, podľa potreby aj so získaním exprimátu 

prostaty. 2820 Venesekcia. 200 Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných 

kvapiek, trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany. 

Obväzy podľa výkonu pod kódom 200 sa nemôžu nevykazovať, keď slúžia na krytie rán, ktoré vznikli 

lekárskym výkonom pri tom istom ošetrení. 204 Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz 

krku, ramenného alebo bedrového kĺbu alebo jednej končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany 

alebo na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový 

obväz. 

 

 

Vo Vranove nad Topľou  1.4.2015 

 


