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Aktualizované od 01.01.2023 
 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu 
charakteristika výkonu 

Revízne pravidlá 
Kombinácie s inými 

výkonmi 
Periodicita 

 
Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia môže vykazovať aj výkony zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., VI.,  
a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.  
Pri výkonoch pod kódmi 1200 - 1275 sa súčasne nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 62, 63, 65, 66.  Vo všetkých výkonoch je zahrnutá aj rada poskytnutá pacientovi. 

 

Podmienkou akceptácie výkonov vyšetrovaných pomocou prístrojov je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie akceptované poisťovňou  
(doklad o nadobudnutí prístrojov, prehlásenie o zhode, zaškolenie na prácu s prístrojmi). 

1200 

Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie 
sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou 
skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu  
do diaľky a nablízko (všetko zahrnuté v základnom hodnotení). 

 
Zakázaná kombinácia s výkonom 
1201 

1x deň na URČ 

1201 
Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. Výkony pod kódmi 
1200 a 1201 sa súčasne nemôžu vykazovať. Obsah výkonu je 
zhodný s výkonom pod kódom 1200. 

Výkon možno vykázať s Dg. H52.2 Astigmatizmus  Zakázaná kombinácia s výkonom 
1200 

1x deň na URČ 

1202 

Objektívne stanovenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, 
refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom.  
Pri ordinácii okuliarov je potrebná súčasne objektívna   
aj subjektívna refrakcia. 

 

 1x deň na URČ 

1203 Stanovenie šírky akomodácie.   1x deň na URČ 

1204 Meranie polomeru zakrivenia rohovky. Výkon sa akceptuje pri dg H52.2 Astigmatizmus  1x deň na URČ 

1205 

Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich 
rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou 
Landoltových kruhov, E hákov alebo podobných optotypov, 
nehodnotiť vtedy, keď je vyšetrenie zrakovej ostrosti súčasťou. 

  1x deň na URČ 

1206 
Objektívne stanovenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho 
roku veku. 

  1x deň na URČ 

1207 Vyšetrenie fokometrom.   1x deň na URČ 

1208 Farmakologické testy pupily. Výkon sa akceptuje s dg H57.0   1x deň na URČ 

Oftalmológia 

Revízne pravidlá 
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1209 Stanovenie slzivosti, Schiermerov test.    1x deň na URČ 

1215 
Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia 
ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov. Vo výkone  
sú započítané výkony pod kódmi 1200 a 1201. 

 
Zakázaná kombinácia s výkonmi 
1200 a 1201 

1x deň na URČ 

1216 
Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu 
a strabizmu, krycí test, pohyblivosť. 

  1x deň na URČ 

1217 
Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu.  
Uhol škúlenia alfa a beta na perimetri sa nemôže vykazovať 
súčasne s výkonmi pod kódmi 1200, 1201, 1203, 1205 a 1206. 

 
Zakázaná kombinácia s výkonmi 
1200, 1201, 1203, 1205 a 1206 

1x deň na URČ 

1218 
Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia 
vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na 
synoptofore, v prípade potreby aj výkon pod kódom 1216. 

  1x deň na URČ 

1219 

Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa  
do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie 
a stereopsie na synoptofore, v prípade potreby aj výkon  
pod kódom 1216. 

 

 

1x deň na URČ 

1220 
Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových 
schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybova tabuľa (najmenej 
deväť smerov pohľadu každého oka). 

 
 

1x deň na URČ 

1221 
Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových 
schopností oboch očí, Hessov štít (najmenej 36 smerov pohľadu 
každého oka). 

 
 

1x deň na URČ 

1222 Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé sedenie. 
  

1x deň na URČ 

1223 Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, následné sedenie. 
  

1x deň na URČ 

1225 
Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie 
centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: 
Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. 

 
Zakázaná kombinácia s výkonom 
1227  

1x deň na URČ 

1226 

Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych prahov 
dráždivosti. Projekčná perimetria s použitím značiek rôznej 
veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria, izopterová 
perimetria a dynamická perimetria. Prístroje: pologuľový projekčný 
perimeter podľa Gambsa, Goldmanna, Krana; rozličné hodnoty 
podráždenia sú dané odstupňovaním svetelnej intenzity a veľkosti 
značiek. 

 

Zakázaná kombinácia s výkonom 
1225  

1x deň na URČ 

1227 

Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. 
Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj 
kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra. Pri výkonoch pod 
kódmi 1226 a 1227 sa výkon pod kódom 1225 nemôže vykazovať. 

 
Zakázaná kombinácia s výkonom 
1225       

1x deň na URČ 

1228 
Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, 
Velhagen, Riabkin. 

  
1x deň na URČ 

1229 
Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, 
spektrálna kompenzačná metóda). 

  1x deň na URČ 
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1230 Prístrojové vyšetrenie farbocitu – anomaloskop.   1x deň na URČ 

1231 Vyšetrenie citlivosti na kontrast. 
Podmienkou akceptácie  sú tabuľky na vyšetrenie citlivosti 
na kontrast 

 1x deň na URČ 

1235 Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyktometria).   1x deň na URČ 

1236 Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická.  
 

1x deň na URČ 

1240 
Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo) stredného 
segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceinom. 

 
 

2x deň na URČ 

1241 Gonioskopia  
 

1x deň na URČ 

1242 Endotelová biomikroskopia. Akceptuje sa len pri dg H16 - H19, H25* 
 

1x deň na URČ 

1243 Diasklerálne vyšetrenie (Lange).  
 

1x deň na URČ 

1244 Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel).  
 

1x deň na URČ 

1245 Fotodokumentácia predného segmentu.  
 

1x deň na URČ 

1246 Oftalmoskopia vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom.   2 x deň na URČ    

1246a Fotodokumentácia očného pozadia.  
 

1x deň na URČ 

1249 
Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane aplikácie 
testovacej látky. 

 
 

1x deň na URČ 

1250 Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky. 
  

1x deň na URČ 

1251 
Diferenciácia  a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom  
a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom 

  2 x deň na URČ    

1255 Tonometria impresná.   1x deň na URČ 

1256 Tonometria aplanačná a bezkontaktná   1x deň na URČ 
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1257 

Tonometria  priebežná,   tonografia,  denná  krivka,provokačné 
testy. Priebežné určenie IOT (vnútroočného tlaku), najmenej štyri 
tonometrické  vyšetrenia, a (alebo)  v prípade potreby určenie 
odtokového odporu pomocou tonometrie. 

Akceptuje sa len pri dg H40.00 – H40.89  1x deň na URČ 

1258 
Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou, 
v prípade potreby aj výkony pod kódmi 1255, 1256 a (alebo) 1257. 

  1x deň na URČ 

1262 
Oftalmodynamometrické vyšetrenie, v prípade potreby aj výkony 
pod kódmi 1255 a (alebo) 1256. 

  1x deň na URČ 

1263 Meranie akumulácie P 32.   1x deň na URČ 

1265 

Biometria oka (očí), A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov 
očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo 
obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie 
vyšetrenie druhého oka a (alebo) výpočet vnútro očnej šošovky 
(VOŠ). 

Akceptuje sa 1x  pre každé oko pri vyšetrení pred 
operáciou katarakty. Nesmie byť nahradená sonografiou 
(výkon 1271)  
 

 2x deň na URČ 

1265a 
Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu. Nemôže sa 
vykazovať s výkonom pod kódom 5309. 

Akceptuje sa 1x  pre každé oko pri vyšetrení pred 
operáciou katarakty . Nesmie byť nahradená sonografiou 
(výkon 1271). 

 
2x deň na URČ 

1266 

Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka 
ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej 
dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého 
oka. 

 

 

2x deň na URČ 

1267 Topografia rohovky. Akceptuje sa pri dg H52.2 a dg H16.0 – H18.9.  
 

1x deň na URČ 

1271 Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu. 
  

2x deň na URČ 

1273 
Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích 
telies, Roperov-Hallov lokalizátor. 

  
1x deň na URČ 

1273a 
Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, 
retrobulbárne. 

  
1x deň na URČ 

1273b Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť. 
  

1x deň na URČ 

1274 
Elektroepilácia, kryoepilácia rias, za každé ošetrenie. Odstránenie 
chybne rastúcich rias. 

  
1x deň na URČ 

1275 
Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo 
mechanická epilácia mihalníc jedného oka. 

  
1x deň na URČ 

1275a 
Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom. Výkon sa 
nezapočítava, ak erózia vznikla ako následok terapeutického 
odstránenia cudzieho telesa. 

  
1x deň na URČ 

1275b 
Incízia hordeola, ošetrenie drobných úrazov, napríklad oderky 
mihalníc, punkcia abscesu. 

 Zakázaná kombinácia  s výkonmi 
1277, 1278, 1280, 2000 1x deň na URČ 
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1275c Excochleácia chalazea. 
  

 

1276 

Odstránenie cudzích telies z povrchu rohovky, kalcifikátov 
spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc. Inštrumentálne 
odstránenie pod štrbinovou lampou, každé oko sa môže vykazovať 
osobitne. 

 

  

1277 

Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do 
spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa 
z rohovky alebo zo spojovky, každé oko sa môže vykazovať 
osobitne. Pri niekoľkodňovej anamnéze môže sa odstránenie 
zvyškov cudzieho telesa hodnotiť podľa výkonu pod kódom 1280. 

 

Zakázaná kombinácia s výkonom 
2000 

 

1278 
Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z 
kože s odstránením reziduálneho lôžka. 

 Zakázaná kombinácia  s výkonom 
2000 

 

1279 Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov. 
 

  

1280 
Rezíduá po cudzom telese – odstránenie, prípadne pri rozsiahlom 
náleze vyfrézovanie lôžka. 

 Zakázaná kombinácia  s výkonom 
2000 

 

1282 
Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru (abrázia, 
excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo laserovým lúčom). 

 
  

1293 Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž). 
 Zakázaná kombinácia s výkonom 

1297  
 

1294 
Stenóza slzných ciest u detí (sondáž, preplach, test priechodnosti 
fluoresceínom). 

 Zakázaná kombinácia s výkonom 
1299 

 

1297 Operácia slzných bodov – pri everzii slzných bodov.  
 Zakázaná kombinácia s výkonmi 

1293, 1299 
 

1298 Discízia striktúry slzných ciest. 
 Zakázaná kombinácia s výkonom 

1299 
 

1299 
Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest, 
eventuálne s fixáciou stehom.  

 Zakázaná kombinácia s výkonmi 
1293, 1294, 1297, 1298 

 

1303 Kantotómia. 
  

 

1304 Prenikajúca rana viečka jednoduchá. 
  

 

1320 Chirurgické uvoľnenie zrastov spojovky bez plastického krytia. 
  

 

1321 Pterygium – ablácia. 
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1329 
Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka alebo oboch 
očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej anestézie). Ak je u detí 
potrebná celková anestézia, môže sa vykazovať osobitne. 

 
Zakázaná kombinácia s výkonom 
400 

 

1338 
Chemické poleptanie rohovky – abrázia rohovky (jódom alebo 
kyselinou mliečnou). 

  
 

1339 Abrázia rohovky mechanická. 
  

 

1340 Termo- alebo kryoterapia rohovky a (alebo) spojovky. 
  

 

1348 Šošovka – discízia sekundárnej katarakty YAG laserom. 
  

 

1358 Cyklokryopexia alebo cyklodiatermia. 
  

 

1359 
Laserová operácia v dúhovkovo-rohovkovom uhle, 
trabekuloplastika, gonioplastika, iridotómia, synechiolýza. 

  
 

1364 
Koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, 
kryoaplikátorom a diatermoaplikátorom) jedného oka. 

  
 

1365 
Následná koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, 
kryoaplikátorom, diatermoaplikátorom). 

  
 

1383 

Elektrofyziologické vyšetrovacie metódy v oftalmológii – zrakové 
evokované potenciály (EVP), elektroretinografia (ERG), 
elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG), nystagmografia 
(ENG), za každú metódu. 

 

 

 

5309 USG vyšetrenie oka alebo orbity  
 

1x deň na URČ 

5309a USG biometria oka pomocou A-scanu   
Zakázaná kombinácia s výkonom 
5309 

1x deň na URČ 

5740a 
Farebná Dopplerová ultrasonografia malých ciev oka a očnice (pre 
jedno oko) 

 
 

1x deň na URČ 

 


