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577
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1

Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti ) uhrádzanej na základe verejného
2

3

zdravotného poistenia ) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi ) a úhrady za služby
4

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. )
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
§2
Preventívne prehliadky
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len
„poistenec“) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou
v špecializačnom odbore pediatria,
c) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky
u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so
špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v
5

špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, )
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného
lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného
lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz
za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
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i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť
týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad
40 rokov veku s hodnotami PSA L 1,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom
príbuzenstve raz za tri roky alebo poistenca nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml
s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky alebo poistenca vo
veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v
prvostupňovom príbuzenstve raz za jeden rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo
6

tkanív, ) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u
lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,
l) preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné
očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné
mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku
6a
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verejného zdravotníctva ) na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam, )
m) jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov
raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a
konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov u lekára so špecializáciou v špecializačnom
odbore gastroenterológia alebo u lekára s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická
a intervenčná kolonoskopia.
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca
aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné
lekárstvo.
(3) Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého absolvoval
preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe
potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe
verejného zdravotného poistenia.
(4) Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2,
je uvedený v prílohe č. 2.
§3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
8

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť. ) (2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
a) vedúce k zisteniu choroby,
b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3. (3)
Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
a) záchrane života,
b) vyliečeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, e)
zmierneniu prejavov choroby,
f) účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.
(4) Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na
základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom
roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.
(5) Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím stomatologických výkonov alebo stomatologických výrobkov,
ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa poskytnuté
stomatologické výkony alebo stomatologické výrobky uhradí len v rozsahu stomatologických výkonov a
stomatologických výrobkov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel úhrady uhradí
poistenec.
(6) Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 4, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na
úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len „spoluúčasť poistenca“) je poistenec alebo jeho zákonný zástupca
povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po ich poskytnutí.
(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré
dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných
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nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom osobitným predpisom ) a potrebná kontrola
zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky.
(8) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú
zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe inej ako prioritnej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých
sa zdravotné výkony plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného
poistenia (ďalej len „zoznam chorôb”). Iné ako prioritné choroby sú choroby uvedené v osobitnom
11

predpise ) okrem prioritných chorôb (príloha č. 3). Najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname
chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, najviac v jednej
šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia a v ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony čiastočne
uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.
(9) Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.
(10) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným
11a

pôrodom. ) Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe vyhlásenia poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je jej
poistenkyňou.
‑ 30. 11. 2011

§ 4-§ 6 boli zrušené predpisom 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2011
§7
Kúpeľná starostlivosť
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak
13

nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú starostlivosť ) (ďalej len „ambulantná starostlivosť“)
12

alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť ) (ďalej len „ústavná starostlivosť“).
(2) Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných
16

liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach )
(3) Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname
pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.
(4) Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného
pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.
§8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa
a) neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov,
b) neuhrádzajú náklady spojené s klinickým skúšaním,
c) neuhrádza zdravotná starostlivosť spojená s liečbou komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku
klinického skúšania,
d) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom
alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na
svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných
výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia; tieto náklady hradí štát prostredníctvom
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB
§9
(1) Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie
choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) kategorizáciou chorôb.
(2) Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v
zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje v zozname chorôb pri
každej chorobe
a) ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b) percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú
starostlivosť alebo
c) ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.
(3) Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v
hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z
ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
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(4) Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný
orgán.
(5) Kategorizačná komisia pre choroby má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister
zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh
zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej
spoločnosti alebo odborných spoločností.
(6) Činnosť Kategorizačnej komisie pre choroby upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva
Slovenskej republiky.
§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1) Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na
a) závažnosť choroby,
b) vek poistenca.
(2) Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.
(3) Výška spoluúčasti poistenca sa určí pre každú chorobu ako maximálna výška úhrady poistenca za
všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.
(4) Maximálna výška úhrady poistenca podľa odseku 3 sa určí tak, aby
a) najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne
uhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,
b) najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzali na
základe verejného zdravotného poistenia,
c) pri ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb výška úhrady z verejného zdravotného
poistenia bola najmenej 80 % súčtu úhrad za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe
choroby.
§ 10a
Zoznam chorôb
Vláda Slovenskej republiky v zozname chorôb podľa § 3 ods. 9 ustanoví pre každú chorobu
a) spoluúčasť poistenca (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 až 4),
b) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou choroby (§ 10 ods. 2).
‑ 30. 11. 2011

§ 11-§ 37 boli zrušené predpisom 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2011
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 38
Rozsah úhrady
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s
4

poskytovaním zdravotnej starostlivosti ) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2) Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia
so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.
(3) Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe
verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8,
a) stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1. ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného
poskytovateľa, ak v druhom bode nie je ustanovené inak,
22

2. ústavnej starostlivosti v liečebni ) a v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných
16

liečebniach ) bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri
každej návšteve,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej
pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín
predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e) štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných
na jednom lekárskom poukaze,
f) pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
g) dopravu.
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(4) Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej
starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(5) Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby
súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní
po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(6) Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa,
poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a f).
(7) Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje
23

zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília ) počas ústavnej starostlivosti.
(8) Od povinnosti úhrady
a) podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec
1. v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca
alebo jeho okolia,
3. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo
pôrodom,
4. do dovŕšenia troch rokov veku,
5. dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6. nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej
starostlivosti,
7. v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v
24

hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, ) a to od
štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
8. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
9. darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov.
b) podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec
1. pri preventívnej prehliadke,
2. pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri
ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,
3. do dovŕšenia jedného roku veku,
4. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca
alebo jeho okolia,
5. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6. pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
10

7. zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu, ) a to pri návštevách v súvislosti s
dispenzarizáciou,
8. pri návšteve v súvislosti s očkovaním,
9. pri návšteve len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
10. darca orgánov pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich darovaniu orgánov.
c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak po poskytnutí ambulantnej starostlivosti v rámci
lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby nasleduje prijatie do ústavnej
starostlivosti,
d) podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený
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,
e) podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom
27

priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu, )
f) podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec
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
28

zverené do starostlivosti, )
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2. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, 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
28

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,
g) podľa odseku 3 písm. g) je oslobodený
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.
(9) Oslobodenie od úhrady podľa odseku 8 písm. a) sa nevzťahuje na poistencov, ktorým sa poskytuje
zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch s indikáciami B uvedenými v prílohe č. 6.
(10) Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 možno ustanoviť odlišne pre jednotlivé skupiny
poistencov s prihliadnutím na zdravotný stav, vek alebo iné dôvody hodné zreteľa. Výška úhrady poistenca za
služby podľa odseku 3 nesmie byť vyššia, ako je ustanovená v § 38a. Výšku úhrady poistenca za služby podľa
odseku 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(11) Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická
osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej
dokumentácie poskytol.
§ 38a
Výška úhrady
(1) Výška úhrady poistenca za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti je
najviac
28a

a) 1,5 % zo sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu ) (ďalej
len „suma životného minima”),
1. za každý deň ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u
jedného poskytovateľa, ak ďalej nie je ustanovené inak,
2. za každý deň ústavnej starostlivosti v liečebni bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
3. za každý deň ústavnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach
pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b) 3,9 % zo sumy životného minima za každý deň ústavnej starostlivosti v prírodných liečebných
kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v I. a IV.
kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
c) 5,3 % zo sumy životného minima za každý deň ústavnej starostlivosti v prírodných liečebných
kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v II. a III.
kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti.
(2) Výška úhrady poistenca
a) za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri
každej návšteve [§ 38 ods. 3 písm. b)] je najviac 0,64 % zo sumy životného minima,
b) za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby
prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve [§ 38 ods. 3 písm. c)] je najviac 1,7 % zo
sumy životného minima,
c) za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín
predpísaných na jednom lekárskom predpise [§ 38 ods. 3 písm. d)] je najviac 0,64 % zo sumy životného
minima,
d) za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok
predpísaných na jednom lekárskom poukaze [§ 38 ods. 3 písm. e)] je najviac 0,64 % zo sumy životného
minima,
e) za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti [§ 38 ods. 3 písm. f)] za každý deň pobytu je najviac 2,8 %
zo sumy životného minima,
f) za dopravu [§ 38 ods. 3 písm. g)] za jeden kilometer jazdy je najviac 0,085 % zo sumy životného minima,
g) za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie (§ 38 ods. 11) najviac 3 % zo sumy životného
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minima.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
‑ 30. 11. 2011

§ 39-§ 40a boli zrušené predpisom 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2011
§ 41
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti riadi a odborne usmerňuje činnosti spojené s kategorizáciou chorôb.
§ 42
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu
zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie
príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa
súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2) Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa
30

uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu. )
(3) Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o
úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na
príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
(4) Zdravotná poisťovňa má právo
a) uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla
31

preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu ) alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej
návykovej látky, alebo voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej
zavineným protiprávnym konaním,
b) uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne
32

podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života, ) a to vo
všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.
(5) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých
chorobách, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára
34

zdravotnej poisťovne. )
(6) Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 5, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny lekár zdravotnej
34

poisťovne, ) uhrádza zdravotná poisťovňa.
‑ 30. 11. 2011

§ 42a bol zrušený predpisom 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2011
§ 43
V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom
prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v predchádzajúcom
kalendárnom roku preventívnu stomatologickú prehliadku podľa doterajších predpisov.
§ 44
(1) Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona.
(2) Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na
to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Výšku
úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú podľa osobitného
35

predpisu. )
(4) Poskytovateľ môže požadovať úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej
starostlivosti. Požiadavky na štandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
‑ 30. 11. 2011

§ 45 bol zrušený predpisom 363/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2011
§ 46
(1) Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej
kategorizácie chorôb.
(2) Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(3) Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych
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pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa
doterajších predpisov.
(4) Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších
predpisov.
§ 47
Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov,
konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o
zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o
zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej
potraviny v zozname dietetických potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia
podľa doterajších predpisov.
§ 47a
Kúpeľná starostlivosť, ktorej úhradu schválila príslušná zdravotná poisťovňa pred 1. januárom 2008, sa uhradí
podľa doterajších predpisov.
§ 48
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č.
140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z,
zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 579/2003 Z. z. a zákona č. 599/2003 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 399/2001 Z. z.,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z.,
4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK
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Preventívna starostlivosť o deti a dorast
Obsah:

Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom.
Pravidelné povinné očkovanie je možné vykonať počas alebo mimo preventívnej prehliadky. Lekár
zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh
poistenci do dovŕšenia 18 rokov veku a 364 dní
poistencov:
Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch
mesiacov veku
2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov do 18 rokov veku a 364 dní raz za dva roky
Zoznam

výkonov

Názov výkonu

Indikačné
obmedzenie

1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca
Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia
správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa
posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a
veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna
dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť
bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo
rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v
domácom prostredí
do 48 hodín po
prepustení
novorodenca z
nemocnice alebo
pôrodnice

2. preventívna prehliadka
vykonáva sa do 4.
týždňa života
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť
bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo
rodičom, podporí sa laktačný program.
3. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť
bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo
rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 5. až 7.
týždni života

4. preventívna prehliadka
vykonáva sa v 8. až
10. týždni života
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a
pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť
pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria
dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický
vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie
ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa
laktačný program.
US vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat

vykonáva sa v 8. až
10. týždni života

5. preventívna prehliadka

vykonáva sa v 3. až 4.
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mesiaci života
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a
pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť
pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov;
symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný
program.
6. preventívna prehliadka
vykonáva sa v 5. až 6.
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
mesiaci života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a
pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť
pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov;
symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo
rodičom, podporí sa laktačný program.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 5. až 6.
mesiaci života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 5. až 6.
mesiaci života

7. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a
zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o
fluorizácii, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 7. až 8.
mesiaci života

8. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a
zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o
fluorizácii, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 9. až
10. mesiaci života

9. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a
zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o
fluorizácii, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 11. až
12. mesiaci života

10. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.

vykonáva sa v 15.
mesiaci života
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Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a
zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o
fluorizácii, podporí sa laktačný program.
11. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamneastické
údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné
pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného
tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu,
kontrola chrbtice, genitálu. Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie.
Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa
poradenstvo rodičom vrátane výživy.

vykonáva sa v 3.
roku života

Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 3.
roku života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 3.
roku života

12. preventívna prehliadka
vykonáva sa v 5.
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje.
roku života
Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu
dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie
psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie.
Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v
predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo
rodičom vrátane výživy.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 5.
roku života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 5.
roku života

13. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje.
Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu
dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie
psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti
farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k
povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné
poradenstvo rodičom.

vykonáva sa v 6.
roku života alebo
v 7. roku, ak
poistenec nenastúpil
školskú dochádzku

Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 6.
roku života alebo
v 7. roku, ak
poistenec nenastúpil
školskú dochádzku

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 6.
roku života alebo
v 7. roku, ak
poistenec nenastúpil
školskú dochádzku

14. preventívna prehliadka
vykonáva sa v 9.
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia
roku života
celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie
zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie
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úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo
rodičom.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 9.
roku života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 9.
roku života

15. preventívna prehliadka
vykonáva sa v 11.
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia
roku života
celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie
zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej
výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny
celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 11.
roku života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 11.
roku života

Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)

vykonáva sa v 11.
roku života

Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)

vykonáva sa v 11.
roku života

Odber kapilárnej krvi

vykonáva sa v 11.
roku života

Cholesterol celkový

vykonáva sa v 11.
roku života

Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP)

vykonáva sa v 11.
roku života

Sedimentácia erytrocytov - FW

vykonáva sa v 11.
roku života

vykonáva sa v 13.
16. preventívna prehliadka
roku života
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia
celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie
zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej
výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie
prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie.
Pravidelné poradenstvo rodičom.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 13.
roku života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 13.
roku života

17. preventívna prehliadka
vykonáva sa v 15.
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie kompletného
roku života
zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa.
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného
vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a
moču. Záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie epikrízy a
odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 15.
roku života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 15.
roku života

Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné
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príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých
Obsah:

Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky
vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia,
kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom
pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna
starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická
prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu
prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku
veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh:

poistenci starší ako 18 rokov

Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok
Zoznam
Názov výkonu

výkonov

Indikačné obmedzenie

Odber kapilárnej krvi
Odber venóznej krvi (otvorený
odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený
odberový systém)
Kreatinín (PHOT)
Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču
(nekompletný dôkaz)
Okultné krvácanie v stolici

u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s
pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a
konečníka

Glukóza (ENZ)
Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Cholesterol celkový

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli
vek 17 alebo 18, u poistencov starších ako 40 rokov

Cholesterol celkový v kapilárnej krvi
(REP)

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli
vek 17 alebo 18, u poistencov starších ako 40 rokov

Triacylglyceroly

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli
vek 17 alebo 18, u poistencov starších ako 40 rokov

Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli
vek 17 alebo 18, u poistencov starších ako 40 rokov
Erytrocyty - počet (MICC)
Hemoglobín (PHOT)
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty - počet (MICC)
Sedimentácia erytrocytov - FW
Trombocyty - počet (MICC)
Elektrokardiogram - štandardný 12zvodový

u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že
ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná
lekár
s príslušnou špecializáciou
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Preventívna stomatologická prehliadka
Obsah:

Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných
vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických
návykov, určenie indexov KPE a CPITN.

Vykonáva:

zubný lekár

Okruh
poistencov:

všetci

Periodicita:

1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku.
2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku.
3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na
začiatku tretieho trimestra.
Zoznam

výkonov

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Preventívna
stomatologická
prehliadka

u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba
ďalšieho ošetrenia preventívneho charakteru (odstránenie povlakov,
zubného kameňa), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke

Preventívna
pedostomatologická
prehliadka

u poistencov do 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba
ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo invazívneho charakteru
(odstránenie povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia atď.), je
takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke
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Preventívna gynekologická prehliadka

Obsah

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na
vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných
orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach
antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie
o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou
a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej
gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického
lekára.

Vykonáva

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia
a pôrodníctvo

Okruh
poistencov

ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva

Periodicita

raz za rok
Zoznam výkonov
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Podrobná anamnéza a jej priebežná
aktualizácia
Odborné poradenstvo a poučenie
Komplexné gynekologické vyšetrenie
vrátane palpačného vyšetrenia
prsníkov
Ultrasonografia transvaginálna,
abdominálna
Ultrasonografia prsníkov

raz za 2 roky

Tumor marker Ca 125

u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov
od veku 30 rokov
u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária
raz za rok vo veku od 35 rokov

Cytológia z krčka maternice

v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu

RTG mamografia

v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
Obsah

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie
rakoviny krčka maternice a prsníka.
Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.

Vykonáva

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.

Okruh
poistencov

skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov
skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov

strana 15

Periodicita

Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade
negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64
rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23.
roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy
negatívne.
Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
Preventívna starostlivosť v materstve

Obsah:

Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich
chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu.
Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a
panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.
Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného
krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového
sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších
biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie
alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh
tehotné ženy
poistencov:
Periodicita: raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
Zoznam

výkonov

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a
vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v
tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti
Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie
a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie

najviac 3 razy počas
fyziologického
tehotenstva

Externé kardiotokografické vyšetrenie
US vyšetrenie plodu
Amnioskopia
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)
Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)
Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)
Glukóza (ENZ)
Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Alfa-fetoproteín v sére
Alfa-fetoproteín v sére
Alfa-fetoproteín v plodovej vode
Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)
Choriogonadotropný hormón
L/S pomer v plodovej vode
Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody
Hemogram 5 parametrový
Hemogram 8 parametrový
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Sedimentácia erytrocytov - FW
AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)
Rh-antigény (AGL)
HBsAg antigén (EIA)
Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)
Protilátky proti Treponema pallidum (HA)
Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)
HBsAb - jednotlivo (EIA)
HBsAb - skupinovo (EIA)
HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
HBsAg skríning - skupinovo (EIA)
HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)
HIV protilátky - kvalitatívne (WB)
HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
HIV protilátky - kvantitatívne (WB)
Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)
Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)
Toxoplasma gondii - protilátky (IF)
Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)
Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)
Toxoplasma gondii IgA (EIA)
Toxoplasma gondii IgG (EIA)
Toxoplazma gondii IgM (EIA)
Chromozómy plodu konvenčnou metódou
Kultivácia buniek plodu
US vyšetrenie gravidity
Amniocentéza
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Preventívna urologická prehliadka
Obsah:

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie
prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a
obličiek. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí
výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve
preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická
prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár,
ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych
vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
Okruh
muži od 50. roku veku; muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom
poistencov: príbuzenstve
Periodicita: raz za tri roky; raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA L 1,0 ng/ml v prípade výskytu
karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s
hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom
príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0
ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve.
Zoznam

výkonov

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Odber kapilárnej krvi
Kreatinín (PHOT)
Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Prostatický špecifický antigén
Prostatický špecifický antigén voľný
US vyšetrenie močových ciest a obličiek
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Preventívna gastroenterologická prehliadka
Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom
Obsah

preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní
kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie
polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Pri zistení nádoru alebo polypu sa z
jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie. V priebehu toho
istého vyšetrenia sa vykonáva odstránenie polypu. Získaný polyp sa odosiela na histologické
vyšetrenie.

Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom
v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia
Okruh
poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého
poistencov čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez
vekového obmedzenia
Periodicita raz za desať rokov; pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého
čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa
vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz
za päť rokov
Zoznam výkonov
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

kolonoskopické
vyšetrenie od
análneho otvoru po
cékum
odber vzorky tkaniva
pri zistení nádoru
alebo polypu
endoskopické
odstránenie polypu
odoslanie biologického
materiálu na
histologické
vyšetrenie .
Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Obsah

Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a
organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Skríning
vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.

Vykonáva

lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo –
štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v
špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a
s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná
kolonoskopia – primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom
štandardizovanom teste na okultné krvácanie.

Okruh
poistencov

muži a ženy vo veku nad 50 rokov

Periodicita

Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad
50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom
štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
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Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia
na predchádzanie prenosným ochoreniam
Obsah:

Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným dôrazom na epidemiologickú
anamnézu, subjektívny stav a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú na priamy
alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom materiáli vyšetrovanej osoby a (alebo) zistenie
príznakov orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej prehliadky je poučenie
pacienta o dodržiavaní protiepidemických opatrení a o postupe v prípade manifestácie prenosného
ochorenia.

Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria alebo dorastové lekárstvo
Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
Obsah:

Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny
podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

Okruh
poistencov:

poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku

Periodicita:

raz za rok

Spoluúčasť
poistenca

50 % z ceny
Zoznam

výkonov

Názov výkonu

Indikačné
obmedzenie

Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po
fyzikálne definovanej
a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi
a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi
Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita
úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych
objemov) vrátane grafickej registrácie
a dokumentácie (skríning FVP)
Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB
Tabuľka 01
Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 661/2007 Z. z.
INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ
Všeobecná časť
1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre
kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci
všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú
starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v
príslušnom špecializačnom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť –
nie je uvedené inak.
2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:

strana 20

Onkologické choroby Odborné onkologické vyšetrenie. Podľa povahy ochorenia ďalšie potrebné vyšetrenia.
Choroby obehového EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia
ústrojenstva
podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.
RTG hrudných orgánov/u detí individuálne podľa uváženia navrhujúceho lekára.
Diabetes mellitus

Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérové lipidy
a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.

Netuberkulózne
choroby dýchacieho
ústrojenstva

Odborné vyšetrenie a spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U
pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu
pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.

Choroby tráviaceho
ústrojenstva

Výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka
pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.

Nervové choroby

Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri
radikulárnych syndrómoch popis RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri
cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

Choroby pohybového Odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, pri zápalových reumatických chorobách vždy
ústrojenstva
výsledky posledných laboratórnych testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok.
Pri ostatných ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.
Choroby obličiek a
močových ciest

Odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment
a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť
clearence kreatinínu. Pri litiázach vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú
dosiahnuteľné. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať čerstvé
mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.

Duševné choroby

Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanou
medikamentóznou liečbou.

Choroby z povolania Odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ženské choroby

Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych testov podľa základnej
diagnózy.
3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť
starší ako tri mesiace, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby
mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.
4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z
hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť
týždňov pred uplynutím doby indikácie.
6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej
starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu
nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať
kúpeľnú starostlivosť, poistená.
7. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.
Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o
– infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá
choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže
sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín
aktívnej tuberkulózy,
– všetky choroby v akútnom štádiu,
– klinické známky obehového zlyhania,
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– stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do
šiestich týždňov po doznení choroby,
– labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
– často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
– kachexie každého druhu,
– zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
– epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG
záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná
liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre
indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
– aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
– závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
– fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
– inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto
kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
– demenciu,
– tehotenstvo,
– nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
– hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
Tabuľka 02
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1) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4) § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
5) § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
6) § 39 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
6a) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 12 zákona č. 355/2007 Z. z.
8) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
10) § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.
11) Príloha č. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
11a) § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
12) § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
13) § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.
16) § 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
538/2005 Z. z.
22) § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.
23) § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
24) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
27) § 57 a 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28) § 27 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
28a) § 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
31) § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
32) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34) § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35) § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zdroj: www.epi.sk
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