
                                                                                                                                    Príloha č.1 

 
Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 

v platnom znení – lôžkové oddelenia. 
 

 
 

     Poistenec je oslobodený od poplatkov, pri pobyte sprievodcu pacienta 
v ústavnej starostlivosti: 
 
 

1. do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný 
zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené 
do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá 
má dieťa v pestúnskej  starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má 
dieťa dočasne zverené do   starostlivosti, 
 

2. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom 
je zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté  
dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej  
starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem  
stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, 
 

3. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,  
 

4. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 

 
Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 

v platnom znení – doprava. 
 

Poistenec je oslobodený od poplatkov, pri poskytovaní dopravy: 
     
 
 

1. poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného 
programu, 
 

2. poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba, 
      

3. poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu  
osobným motorovým vozidlom,  
 

4. poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi 
zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3 

 
 

Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 
v platnom znení – ambulantná pohotovostná služba, zubno-

lekárska pohotovostná služba  
 
 
 
 

Poistenec je oslobodený od poplatkov, ak mu bola poskytnutá  zdravotná starostlivosť v 
rámci spracúvania údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby a 
v rámci zubno - lekárskej pohotovostnej služby: 
     
 
 
 

1. ambulantnej pohotovostnej služby 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,  

 
 

2. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej 
starostlivosti, 

 
 

3. ambulantnej pohotovostnej služby, ak je poistenec  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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.4 

 
 

Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 
v platnom znení – ústavná pohotovostná služba  

 
 
 
 
 
      Od  povinnosti úhrady je podľa §38, ods.8 písm.c) zákona 577/2004 Z.z. oslobodený poistenec, 
ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci ÚPS (detská, psychiatrická, gynekologická, 
ORL): 

1. ústavnej pohotovostnej služby  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. 

2. ústavnej  pohotovostnej služby  a poskytovanie ZS trvalo viac ako 2 hodiny 
 

3. ústavnej  pohotovostnej služby  a následne bol poistenec prijatý do ústavnej  starostlivoosti 
 

4. ústavnej  pohotovostnej služby , ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Jánskeho 
plakety 
 

5. ústavnej  pohotovostnej služby,  ak ide o poskytovanie ZS v súvislosti s tehotenstvom 
 

6. ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec  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.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.5 

 
 

Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 
v platnom znení – verejná lekáreň. 

 
 

     Poistenec je oslobodený od poplatku za štatistické spracúvanie lekárskeho  
predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných 
v jednom lekárskom predpise: 
 

1. poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu, 

2. poistenec pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na 

jednom   lekárskom predpise 

3. pri spracovaní  e-Recept-u za poistencov VŠZP  (dohoda medzi VŠZP a Slovenskou 

lekárenskou komorou od 1.10.2017 

 
     Poistenec je oslobodený od poplatku za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu  
súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom 
poukaze: 
 
 

1. poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným  postihnutím, ak pri 
výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom  priznaný peňažný 
príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného  predpisu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.6 

 
 

Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 
v platnom znení – Urgentný príjem 1. typu  

 
 
 
 
 
      Od  povinnosti úhrady je podľa §38, ods.8 písm.c) zákona 577/2004 Z.z. oslobodený poistenec, 
ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci Urgentného príjmu 1. typu: 

1. 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. 

2. ak poskytovanie ZS trvalo viac ako 2 hodiny 
 

3. ak následne bol poistenec prijatý do ústavnej  starostlivosti 
 

4. ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Jánskeho plakety 
 

5. ak ide o poskytovanie ZS v súvislosti s tehotenstvom 
 

6. ak je poistenec  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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.7 

 



Oslobodenie od poplatkov v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. 
v platnom znení – Návštevná APS v domácom prostredí  

 
 
      Od  povinnosti úhrady je podľa §38, ods.8 písm.c) zákona 577/2004 Z.z. oslobodený poistenec, 
ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci Návštevnej APS v domácom prostredí: 

1. 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. 

2. ak poskytovanie ZS trvalo viac ako 2 hodiny 
 

3. ak následne bol poistenec prijatý do ústavnej  starostlivosti 
 

4. ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Jánskeho plakety 
 

5. ak ide o poskytovanie ZS v súvislosti s tehotenstvom 
 

6. ak je poistenec  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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 8 

Jednodňová zdravotná starostlivosť ambulantná (JZS) 
 

Kód 
výkonu 

Názov  výkonu  Odbornosť 

 
JZS   cena  

výkonu 
 v € 

Podmienky 
schvaľovania 

8501A  operácia  prietrží bez použitia sieťky                                                                         010, 107, 038 440   

8501B 
operácia jednoduchých prietrží s použitím 
sieťky                                                                        

010, 038 800   

8501C laparoskopická operácia jednoduchých prietrží                                                                    010, 038 700   

8502 transrektálna polypektómia                                                                                              010, 048 525   

8537 
operačná extrakcia  osteosyntetického materiálu 
a vonkajších fixátorov v anestézii                                           

010, 011, 013, 
107, 108,  

440   

8538 exstirpácia sakrálneho dermoidu                                                                                          010 440   

8539 operácia varixov dolných končatín                                                                                       010, 068 440   

8540 operácia análnych fistúl a/alebo fisúr                                                                                       010 440   

8547 
exstirpácia a excízia  benigných a maligných 
nádorov kože, podkožia a svalu                                                         

010, 011, 038, 
107 

120   

8564 laparoskopická cholecystektómia                                                                                         010 700   

8565 operácia hemoroidov                                                                                                     010, 068 600   

8566 odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou                                                                             010, 068 110   

8567 
vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej 
fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou                               

010, 068 600   

8571 exstirpácia lymfatických uzlín                                                                                           010, 009 250   

8572 
exstirpácia nehmatného benigného nádoru 
prsnej žľazy verifikovaného zobrazovacou 
metódou                                                                                

009, 010, 017 400   

8573 exstirpácia gangliómu                                                                                                   010, 011 100   

8575 amputácia prsta pre gangrénu                                                                                            010, 038 250   

8576 laparoskopické výkony diagnostické                                                                                010, 009 500   

8577 laparoskopická apendektómia  010 700   

8586 endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii                                                                            010, 048 300   

8587 zrušenie arteriovenóznej fistuly                                                                                        010, 068 260   

8588 nekrektómie                                                                                                             010, 038 150   

8611 konizácia cervixu 009 440   



8612 
excísia vulvy - len ako terapeutický zákrok v 
CA                                                                       

009 440   

8613 
exstirpácia cýst glandule vestibularis - 
Bartolinskej žlazy                                                   

009 400   

8614 kordocentéza  009 310   

8615 amnioinfúzia   009 310   

8619 resekcia vaginálneho septa                                                                                              009 350   

8620 
hysteroskopia (+ prípadná resekcia uterinného 
septa) 

009 500   

8623 sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov                                                                     009 360 

Výkon musí byť  
schvalený RL GR 
pred poskytnutím 
zdravotnej 
starostlivosti 

8624 
laparoskopia s adheziolýzou (rozrušenie 
zrastov)                                                                           

009 500   

8625 salpingostómia - laparoskopicky                                                                                         009 500   

8626 salpingektómia - laparoskopicky  009 500   

8627 ovariálna cystektómia -laparoskopicky                                                                                    009 500   

8628 oophorektómia - laparoskopicky                                                                                           009 500   

8629 
ablácia endometriotických ložísk -
laparoskopicky                                                                         

009 550   

8630 
kolpoperineoplastika (zadná pošvová plastika 
bez použitia sieťky  )                       

009 450   

8631 
uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej 
pásky) na liečbu stresovej inkontinencie  alebo 
pri vezikorenálnom refluxe                                

009, 012 500   

8631A 
uretrálna suspenzia ( s použitím suburetrálne 
plniacej substancie) po zlýhaní  predchádzajúcej 
chirurgickej liečby inkontinencie moču  

009, 012 900   

8634 kyretáž vrátane dilatácie 009 383   

8635 amniocentéza - pod USG kontrolou                                                                                     009 145   

8640 ablácia cervikálneho polypu                                                                                             009 308   

8641 adnexektómia - laparoskopicky                                                                                           009 500   

8642 myomektómia - laparoskopicky                                                                                      009 500   

8643 predná pošvová plastika                                                                                                 009 450   

8664 
rekonštrukčná operácia defektu panvového dna 
s použitím sieťky  

009 450   

8648 prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov                                                                           009 339   



8660A 
hysteroskopia v kombinácii s inými výkonmi v 
odbornosti  

009 700   

8662A 
laparoskopia v kombinácii  s inými výkonmi v 
odbornosti 

009 700   

8800 endoskopická adenotómia                                                                                                 014, 114 470   

8801 tonzilektómia                                                                                                           014, 114 522   

8802 tonzilotómia                                                                                                            014, 114 345   

8803 uvulopalatoplastika                                                                                                     014 375   

8804 plastika oroantrálnej komunikácie 014, 070, 345 355   

8805 extrakcia kameňa submandibulárnej žlazy                                                                                 014 315   

8806 exstirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 014, 114, 070 335   

8807 exstirpácia submandibulárnej slinnej žľazy                                                                               014, 070, 114 335   

8808 
Parciálna exstirpácia malého tumoru príušnej 
žľazy                                                                                      

014 385   

8809 endoskopická chordektómia  014 295   

8810 endoskopická laterofixácia 014 345   

8813 exstirpácia mediálnej krčnej cysty                                                                                       014 418   

8814 exstirpácia laterálnej krčnej žlazy                                                                                      014 425   

8815 turbinoplastika                                                                                                         014, 114 478   

8819 operácia stenózy zvukovodu okrem atrézie                                                                          014, 114 365   

8820 myringoplastika                                                                                                         014, 114 650   

8821 tympanoplastika bez protézy                                                                                             014, 114 650   

8823 stapedoplastika                                                                                                         014 800   

8824 sanačná operácia stredného ucha                                                                                         014 515   

8825 adenotómia                                                                                                              014,114 245   

8826 mikrochirurgické výkony na hrtane  014, 114 500   

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

014, 038, 114 380   

8829 plastika nosovej chlopne                                                                                                014 395   

8830 
funkčná endoskopická sínusová chirurgia 
(FESS)                                                                          

014 800   

8831 operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom                                                                          014 475   

8833 aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov                                014, 038, 114 252   

8834 frenulotómia                                                                                                            014, 114 198   

8835 transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej 014 380   



žľazy pri sialolitiáze a stenóze vývodu 

8836 diagnostická mikroendoskopia hrtana                                                                                     014, 114 305   

8837 
exstirpácia ohraničeného tumoru alebo 
lymfatickej uzliny podkoží na krku                                                        

014 195   

8838 diagnostická excízia z tumoru nosohltana 014, 114 330   

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

038, 014 520   

8841 endoskopická operácia prínosových dutín 014,114 700   

8842 dakryocystorinostómia                                                                                                   014 490   

8843 dekompresia orbity 014 454   

8844 rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre 014 468   

8846 operácia povrchového tumoru tvári a krku                                                                                  038, 014 95   

8849 funkčná septorinoplastika                                                                                               014, 114, 038  339   

8850 endoskopická adetonómia + tonzilektómia                                                                                 014 720   

8851 endoskopická adenotómia + tonzilotómia                                                                                  014,114 646   

8852 tonzilektómia + uvulopalatoplastika                                                                           014 710   

8853 turbinoplastika + dacryocytostorinostómia 014 825   

8854 
turbinoplastika + funkčná endoskopická 
sinusová chirurgia (FEES)                                                        

014 850   

8855 turbinoplastika + septoplastika                                                                                         014 668   

8856 
turbinoplastika + rekonštrukcia perforácie septa 
nosa 

014 750   

8857 
septoplastika + funkčná endoskopická sinusová 
chirurgia (FEES)                                                          

014 900   

8858 
operácia stenózy zvukovodu (plastika 
zvukovodu)  + tympanoplastika                                         

014 1 044   

8859 rekonštrukcia perforácie nosového septa  014, 114, 038 430   

8909 
operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných 
dôvodov                                                                    

 010, 012, 038, 
107, 109   

345   

8929 operačná repozícia parafimózy                                                                                           
 010, 012, 038, 

107, 108 
250   

9202 
resekcia alebo iná operácia dolnej nosovej 
mušle 

038, 014 315   

9204 
korekcia nosa a nosového septa pri rozštepe 
podnebia  

038, 014 315   

9205 
korekcia nosných dierok  zo zdravotných 
dôvodov                                                                                                

038, 014 345   



9205A 
korekcia nosových dierok zo zdravotných 
dôvodov u detí do 18 rokov vrátane 

014, 114, 038 430   

9254 
operácia venter pendulum zo zdravotných 
dôvodov 

038, 010 255 

Výkon musí byť 
schválený RL GR 
pred poskytnutím 
ZS, súčasťou 
žiadosti  je aj 
fotodokumentácia 

9255 operácia diastázy priamych brušných svalov 038,010 395  

9302 nekrektómia s anestézou u detí 010, 107, 038 300  

9303 Drenáž povrchového abscesu s anestézou u detí 010,107 300  

9306 
Operačné odstránenie zarastajúceho nechta 
u detí (resekcia a plastika nechtového lôžka) po 
predchádzajúcej neúspešnej ambulantnej liečbe 

107, 010,038 300  

9310 

Extirpácia a/alebo biopsia lymfatických uzlín 
z jednej lokality u detí 

 

107, 010 350  

8664 
rekonštrukčná operácia defektu panvového dna 
s použitím sieťky 

009 450  

8821A tympanoplastika s protézou 014,114 860  

8833 aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov  014,038,114 252 

Výkon musí byť 
schválený RL GR 
pred poskytnutím 
ZS, súčasťou 
žiadosti  je aj 
fotodokumentácia 

8847 
transmyringická drenáž so zavedením 
ventilačnej trubičky 

014,114 170  

9300 
Diagnostická biopsia kože, podkožiaa svalov 
v celkovej anestéze u detí 

010,011,013,107 150  

9713 rekonštrukcia nosového krídla 014, 114 449   

     

     

 
Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) – zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe v zmysle platného Odborného 
usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 12225/2009-OZS o výkonoch jedno- dňovej zdravotnej 
starostlivosti. 

Primárne sa do JZS prijíma pacient, u ktorého je predpoklad, že jeho zdravotný stav bude vyžadovať nepretržité 
poskytovanie ZS nepresahujúce 24 hodín. V odôvodnených prípadoch ak nepretržité poskytovanie ZS presiahne uvedený 
časový úsek, vykáže sa ako hospitalizačný prípad v systéme DRG. 
 

 


