
Stomatologické zdravotné výkony čiastočne hradené na základe verejného 

zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou, konkrétne: 

 

výkony záchovnej stomatológie 

• V01 až V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba) – ide o amalgámové 

(čierne) plomby, fotokompozitné alebo nadštandardné skloionomérne výplne, všetko výplne 

na zadných zuboch  

• V05 až V07 (fotokompozit) – biele plomby na predné zuby, fotokompozitné alebo 

nadštandardné skloionomérne výplne 

• V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba) – 

vyplnenie koreňových kanálikov, iba záverečné plnenie  

 

výkony chirurgickej stomatológie  

• E64 (egalizácia alveolárneho výbežku) – úprava nerovností po vytrhnutí zubov alebo 

odstránenie kostných výrastkov. 

 

výkony paradontológie  

• P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie) – vyšetrenie a kontrola 

ďasien, ktoré krvácajú, vykazuje iba špecialista s certifikátom 

• P06 (celkové vyartikulovanie chrupu) – zákrok pri ktorom sa vykoná zábrus ak má pacient 

problém s kúsaním, vykazuje iba špecialista s certifikátom 

• P08 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov) - uzdička buď pod jazykom alebo 

vpredu medzi prednými hornými a alebo dolnými prednými zubami, a treba ju odstrániť 

(prestrihnúť, prerezať)., vykazuje iba špecialista s certifikátom 

• P23 (gingivektómia) – chirurgické odstránenie ďasna ak zarastie do zuba, vykazuje iba 

špecialista s certifikátom 

• P32 a P33 (odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka) – výkon pri ktorom sa 

odstraňujú parodontálne vačky, vykazuje iba špecialista s certifikátom 

 

príplatky k operáciám v ambulancii  

• P65a (príplatok k certifikovaným výkonom) – príplatok k operáciám ďasien 

 

výkony stomatologickej protetiky  

• F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) – vyšetrenie ktoré určí, či je možné vytvorenie 

korunky alebo mostíka 

• F63 (stiahnutie korunky) 



Doplatok za stomatoprotetické výrobky čiastočne hradené z verejného 

zdravotného poistenia: 

• lnlay koreňová liata priama (kód z11102) - zubná náhrada, kedy sa nahrádza úrazom stratenú 

alebo kazom deštruovanú korunkovú časť zuba, v zubnom laboratóriu vyrábaný kovový čap 

kotvený v koreni zuba, na ktorý sa následne dorába korunka 

• lnlay liata ako pilier mostíka nepriama (kód z11101) - zubná náhrada, kedy sa nahrádza 

úrazom stratenú alebo kazom deštruovanú korunkovú časť zuba 

• Korunka plášťová celokovová liata (kód z12101) - celokovová korunka je veľmi mechanicky 

odolná a pevná, vyhovuje všetkým požiadavkám kladeným na zubné korunky 

• Korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane (kód z12105) - Fazetová korunka v sebe 

zahŕňa funkcie mechanicky odolnej celoplášťovej kovovej korunky a estetiky celoplášťovej 

plastovej korunky 

• člen mostíka celokovový liaty (kód z121o7) - je veľmi často zhotovená fixná náhrada, ktorá 

nahrádza jeden alebo viac chýbajúcich zubov 

• člen mostíka fazetovaný liaty po zub trojku vrátane (kód z121o8) - je veľmi často zhotovená 

fixná náhrada, ktorá nahrádza jeden alebo viac chýbajúcich zubov 

• oprava snímateľnej náhrady na modeli (prasknutá alebo zlomená náhrada) (kód 40112) 

Pri korunkách a mostíkoch benefitujeme aj iné zloženia koruniek vyrábaných v zubnom laboratóriu. 

 

Zdravotné výkony dentálnej hygieny, ktoré nie sú v plnej výške hradené 

zdravotnou poisťovňou Poskytovateľovi, konkrétne: 

• odstránenie zubného kameňa v celom úseku chrupu pomocou ultrazvukového odstraňovača 

zubného kameňa 

• odstránenie zubného pigmentu a usadením na zuboch v celom Úseku chrupu pomocou 

pieskovača zubov, tzv. AirFlow 

• poučenie o správnej technike čistenia zubnou kefkou, medzizubnou kefkou, jednozväzkovou 

kefkou a zubnou niťou 

• teoretické poučenie o správnej technike čistenia zubnou kefkou, medzizubnou kefkou, 

jednozväzkovou kefkou a zubnou niťou 

• praktická inštruktáž o správnej technike čistenia zubnou kefkou, medzizubnou kefkou, 

jednozväzkovou kefkou a zubnou niťou 

• nácvik Ústnej hygieny 

• poučenie o prevencii zubného kazu 

• poučenie o prevencii ochorení parodontu (závesného aparátu zubov) 

• lokálna aplikácia fluoridového preparátu 


