
 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)  
 

výkony čeľustnej ortopédie (pre deti do 18. rokov) 

 

• O01 (čeľustnoortopedická konzultácia) – písomné stanovisko k čeľustnoortopedickej liečbe. 

Vykazuje sa iba 1-krát 

• O02 (vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie) – komplexné vyšetrenie s písomnou 

dokumentáciou. Vykazuje sa len na začiatku liečby pri založení liečebnej karty 

• O03 (stanovenie rastovej fázy) - na základe analýzy rtg. snímky ruky 



• O04 (analýza tele-rtg. snímky hlavy) - vykazuje sa len v indikovaných prípadoch.  

• O05 (analýza čeľustnoortopedických modelov) - vyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí 

O05a (analýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepoch) - môže sa vykazovať bez 

obmedzenia veku 

• O06 (čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby) – obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a 

zhodnotenie priebehu aktívnej liečby. Vykazuje sa 3-krát za tri mesiace.  

• O06a – (čeľustnoortopedická kontrola počas retencie) - obsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a 

zhodnotenie úrovne stabilizácie stavu po aktívnej liečbe. Vykazuje sa 1-krát za tri mesiace počas 

retencie. 

• O07 (návrh liečebného plánu) - písomný záznam liečebného postupu v zdravotnej dokumentácii. 

Vykazuje sa iba 1-krát na začiatku liečby 

• O07a (návrh liečebného plánu u pacientov s rázštepmi) - písomný záznam zmeny liečebného plánu 

u pacientov s rázštepmi. Môže sa vykazovať pri zmene vývojového štádia chrupu 

• O08 (diagnostická prestavba ortopedických modelov) - prestavba modelu jednej čeľuste z 

diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia pred chirurgickým výkonom 

• O09 (konštrukčný zhryz) - súčasť pre trojrozmernú analýzu chrupu. O21 (separácia zubov) - 

vykazuje sa za jednu medzeru s výberom krúžkov 

• O22 (adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátu) - nalepenie alebo nacementovanie za jeden 

krúžok, jednu zámku alebo kanylu. Na jeden zub sa môže vykazovať iba raz.  

• O24 (nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. Bumperu) - palatinálny alebo linguálny oblúk.  

• O25 (nasadenie extraorálneho ťahu) - tvárová maska nie je súčasťou výkonu 

• O27 (príprava a naviazanie parciálneho oblúka) - môže sa vykazovať ako jeden výkon. 

• O28 (príprava a naviazanie celého oblúka - pri fixnom aparáte na jednu čeľusť) - na liečbu jedného 

poistenca je spravidla potrebných 6 horných a 5 dolných oblúkov.  

• O29 (odstránenie naviazaného oblúka) - vykazuje sa ako samostatný výkon za každú čeľusť 

• O30 (úprava snímateľného aparátu) - úprava aparátu v ambulancii.  

• O31 (úprava fixného aparátu) - súčasťou výkonu je stiahnutie, napruženie, naviazanie častí oblúka 

a podobné úpravy častí fixného aparátu.  

• O32 (stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zub) - súčasťou výkonu je aj odstránenie 

fixačných hmôt. Môže sa vykazovať po ukončení aktívnej liečby fixným aparátom 

• O37 (zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden zub) 

 
Doplatok za snímateľné čeľustnoortopedické aparáty čiastočne hradené z 
verejného zdravotného poistenia:  

• Pružina jednoduchá, oporný tŕň, mierka (kód Z31321) 

• Šípová spona (jeden šíp), Adamsova spona, očková spona (kód Z31323) 

• Pružina zložitá (Petríkovo pero, výtlačné pero a pod.) (kód Z31322) 

• Labiálny oblúk jednoduchý (kód Z31331) 

• Živicový jazyk, živicové peloty (kód Z31327) 

• Drôtená zábrana na jazyk, drôtená časť peloty, Coffinovo pero a všetky prvky pri výmene na 

aparátoch Bimler, Fränkl, Klammt, Balters (kód Z31326) 

• Labiálny oblúk formovaný podľa jednotl. zubov alebo progénny (kód Z31332) 

• Aktivátorové kanyly (kód Z31325) 

• Labiálny oblúk s uškami alebo posuvnými prvkami (kód Z31319) 

• Dolná šikmá plôška, náhryzová dlaha (kód Z31310) 

• Horná alebo dolná platňa aktivátora (prvky sa pripočítavajú) (kód Z31301) 



• Retenčná platňa (prvky sa pripočítavajú) (kód Z31333) 

• Bradová pelota (kód Z31313) 

• Aktivátor - monoblok (prvky sa pripočítavajú) (kód Z31303) 

• Ruptúrna platňa (prvky sú zarátané) (kód Z31306) 

• Aktivátor podľa Baltersa, Klammta, Hansa - platňa a iné modifikácie (kód Z31304) 

• Aparát podľa Bimlera, Fränkla, Lehmana (kód Z31307) 

 

Doplatok za fixné čeľustnoortopedické aparáty čiastočne hradené z verejného 
zdravotného poistenia:  

• Linguálny oblúk, palatinálny oblúk (kód Z32303) 

• Quad - Helix oblúk (len továrensky vyrobené) (kód Z32304) 

• Čiastočný fixný aparát do šiestich zubov (kód Z32306) 

• Fixný aparát na jednu čeľusť (kód Z32301) 

 

Doplatok za samostatné pracovné postupy čiastočne hradené z verejného 
zdravotného poistenia:  

• Náhryzové valy (kód Z42102) 

• Skrutka centrálna, bodová, otvorená (kód Z42106) 

• Skrutka distálna, skrutka na frontálny posun (platňa) (kód Z42107) 

• Študijný model (kód Z42104) 

• Skrutka vejárová, skrutka na frontálny posun (v aktivátore) (kód Z42112) 

• Úprava čeľustnoortopedického aparátu v rámci liečebného procesu (prvky sa pripočítavajú) (kód 

Z42116) 

 

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  
 
 


