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* Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu 
   pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania.
  

Odoslané dňa: Pečiatka: Podpis vedúceho Výkaz zostavil Telefón (smerové číslo):

spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

Klapka:

E-mail:

 

Kód obce

Názov okresu

I. r. Rok Mesiac IČO Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu *

Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdrav. star.

Názov zamerania odborného útvaru (OÚ)

Adresa sídla OÚ

Kód okresu

Názov obce

ROČNÝ VÝKAZ
O CHIRURGICKÝCH VÝKONOCH V POSTEĽOVÝCH ODDELENIACH 

za rok 2015

Spravodajská jednotka doručí výkaz 
do 28. februára nasledujúceho roka

P (MZ SR) 2 - 01
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.  

1x  Národnému centru 
zdravotníckych informácií  
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o chirurgických výkonoch v posteľových

oddeleniach. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017. V záujme
zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických
pokynov a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický
formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom
období nevykonávala žiadnu činnosť, alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte negatívny
výkaz s písomným uvedením dôvodu. Zároveň nahláste aj prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené dôverné údaje sú
chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - vypĺňa sa kód pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre odborný
útvar, ktorého činnosť je sledovaná v predmetnom výkaze (Metodické usmernenie ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, vydané ÚDZS).
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2  

___________________________________________________________________ 

METODICKÉ  POKYNY 
na vyplňovanie formulára 

Ročný výkaz 

 o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach 

P(MZ SR) 2-01 
rok 2015 

Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na 
roky 2015 - 2017, ktorý bol zverejnený vo Vyhláške ŠÚ SR č. ........ Z. z. 

Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001  
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 

Všeobecné zásady 

Spravodajská jednotka predloží výkaz do uvedeného termínu jeho vyplnením a uložením v 
elektronickej forme podľa pokynov uvedených v sprievodnom liste NCZI pri oslovení 
k štatistickému zisťovaniu. 

Spravodajská jednotka, ktorá predloží vyplnený formulár výkazu v elektronickej podobe, 
papierový formulár výkazu už nezasiela. 

Spravodajská jednotka zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a včasné doručenie údajov. 

Prípadný komentár k vyplnenému výkazu s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, informáciami, 
vysvetleniami a zdôvodneniami je možné zaslať e-mailom príslušnému pracovníkovi NCZI. 

Upozornenie 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá je spravodajskou jednotkou, zabezpečí výkaz za 
každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania. 

Spravodajská jednotka, ktorá bola v priebehu roka transformovaná z jedného subjektu 
(predchodcu) na iný subjekt (nasledovníka), predkladá kompletný ročný výkaz, čiže 
vykazuje zodpovedajúce údaje aj za predchodcu. Predchodca tieto údaje už nevykazuje. 

Spôsob vyplňovania formulára 

Formulár je rozdelený na: 

a) Identifikačnú časť: 
- Identifikačné číslo organizácie - IČO. 
- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) pridelený Úradom pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie ku kódom lekárov a poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS). 

- Údaje za spravodajskú jednotku (za právnickú alebo fyzickú osobu). 
- Údaje za odborný útvar (OÚ). 
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- Meno a priezvisko a kontaktné údaje zostavovateľa výkazu (telefón vrátane smerového 
čísla a klapky, e-mailová adresa). 

b) Údajovú časť 

Údajová časť pozostáva z modulov, v ktorých sa sledujú skupiny ukazovateľov zoradených 
do riadkov (v ďalšom označenie riadku R) a stĺpcov (v ďalšom označenie stĺpca S). 

Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne, neškrtajú sa, ani sa do nich nevpisujú nuly alebo 
pomlčky. 

Pokyny pre vyplňovanie modulov výkazu 

3602. modul – Chirurgické výkony v ústavnej zdravotnej starostlivosti 

Pre spracovanie údajov je dôležité správne uvedenie kódu príslušnej operácie podľa číselníka 
operácií – Príloha č.1!  
Údaje za príslušný druh operácie sa vykazujú sumárne v rámci jedného riadku (príslušný kód sa 
uvádza len raz).  
Číselník operácií je zostavený z vybraných (sledovaných) druhov. Iné operácie SJ sa vo 
výkaze neuvádzajú. V prípade, že SJ nevykonáva žiadny druh operácie v rámci uvedeného 
číselníka, zašle negatívny výkaz. 
Pri elektronickom vypĺňaní výkazu je číselník operácií (príloha) zapracovaný  priamo vo 
formulári.  
 
S1 až S4 - Počet pacientov – uvedie sa počet pacientov, ktorým bola vykonaná aspoň jedna 

operácia (podľa číselníka druhov operácií) počas jednej hospitalizácie  

S5, S6  - Celkový počet operácií – zahŕňa viacdobé operácie a reoperácie pre komplikácie, 
ktoré boli vykonané počas jednej hospitalizácie na oddelení. 

Do kategórie 0 -18 ročných patria osoby, ktoré k sledovanému dňu dosiahli vek maximálne 18 
rokov +364 dní (v priestupnom roku 365 dní). 

Do kategórie 19+ ročných patria osoby, ktoré k sledovanému dňu dosiahli vek minimálne 19 rokov 
a viac. 

S1 až S4 - vek pacienta sa počíta ku dňu operácie 

S5 až S6 - vek pacienta sa počíta ku dňu prvej operácie 

3234. modul – Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách 

R09, R10 - Uvedú sa len akútne pankreatídy,  ktoré sú prijaté ako náhle brušné príhody. 
  Nezapočítavajú sa chronické pankreatídy zistené pooperačne. 

R27až R44 - Uvedú sa embólie a akútne trombózy končatinových tepien, viscerálnych tepien, 
cievne poranenia úrazové a jatrogénne, flebotrombózy hlbokého žilového systému, 
ako aj krvácajúce varixy dolných končatín. Patria sem aj ruptúry tepnových 
aneuryziem. 

  Nepatria sem náhle mozgové príhody na podklade mozgovej ischémie alebo 
krvácanie. Nepatria sem ani pulmonálne embólie.  

R45 až R4652 - Uvedú sa počty pacientov prijatých s otvoreným alebo zatvoreným poranením 
hrudníka, s poranením srdca, poranením pľúc, počet chorých so spontánnym 
pneumotoraxom ako aj iné náhle príhody orgánov hrudníkovej dutiny. 
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R6571, R6672 - Uvedú sa úrazy, ktoré postihli minimálne dva systémy alebo dve časti tela. 

R6773, R6874  - Uvedú sa aj poleptania kyselinami, lúhmi a organofosfátmi. 

S7 - Pod počtom pacientov prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých 
spolu sa rozumejú iba tí pacienti, ktorí boli prijatí na niektorú zo sledovaných 
diagnóz. Údaje v tomto stĺpci (podľa jednotlivých ochorení) sa rovnajú súčtu 
operovaných pacientov (S1 + S4) a počtu zomretých pred operáciou v S8, alebo 
budú väčšie v prípade, keď niektorí pacienti boli pred operáciou preložení napr. do 
inej nemocnice alebo prepustení z oddelenia bez operácie. 

S1 až S6 - vek pacienta sa počíta ku dňu operácie 

S7 - vek pacienta sa počíta ku dňu prepustenia, preloženia alebo úmrtia 

S8 - vek pacienta sa počíta ku dňu úmrtia 

Vnútrovýkazové väzby 

3602. modul 
Platí pre každý typ operácie 

S3 ≤ S1 
S4 ≤ S2 
S5 ≥ S1 
S6 ≥ S2 

3234. modul 
Platí pre všetky riadky 

S2 ≤ S1 
S3 ≤ S2 
S5 ≤ S4 
S6 ≤ S5 

S7 ≥ S1 + S4 + S8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií  
Internetová stránka: www.nczisk.sk 
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Príloha č. 1    -    Číselník druhov operácií 

Zameranie Názov operácie Kód 

01 - nervový systém cievna   
neurochirurgia 
  
  
  

aneuryzmy mozgových ciev  010101 

  artério - venózne malformácie  010102 

  spontánne intracerebrálne krvácanie 010103 

  ostatné 010199 

  funkčné ochorenia epilepsia 010201 

    nestíšiteľná bolesť - centrálna bolesť 010202 

    nestíšiteľná bolesť - neuralgie 010203 

    nestíšiteľná bolesť - iná 010204 

    ostatné  010299 

    pohybové poruchy - detská mozgová obrna  010205 

    pohybové poruchy - M. Parkinsoni  010206 

    pohybové poruchy - ostatné  010207 

  operácie chrbtice degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - cervikálna chrbtica 010301 

    
degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - lumbosakrálna chrbtica - 
syndróm kaudy  

010302 

    degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - lumbosakrálna chrbtica - iné  010303 

    degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - ostatné  010304 

    nádory chrbtice - extradurálne  010305 

    nádory chrbtice - intradurálne extramedurálne  010306 

    nádory chrbtice - intramedurálne  010307 

    nádory chrbtice - iné 010308 

    vrodené a vývojové chyby - dysrafické stavy chrbtice a miechy 010309 

    vrodené a vývojové chyby - ostatné  010310 

    ostatné 010399 

  operácie lebky 
  

vrodené a vývojové chyby - kraniostenóza 010401 

  ostatné 010499 

  operácie mozgu nádory mozgu - extracerebrálne 010501 

    nádory mozgu - gliómy 010502 

    nádory mozgu - metastázy 010503 

    nádory mozgu - iné  010504 

    vrodené a vývojové chyby - hydrocefalus 010505 

    vrodené a vývojové chyby - iné  010506 

    ostatné   010599 

  operácie 
periférnych nervov 
  

somatických 010601 

  vegetatívnych 010602 

  plastické operácie rekonštrukcia - n.VII pri paréze - cross face technika 015000 

    rekonštrukcia - n.VII pri paréze - dynamický záves 015001 
    rekonštrukcia - n.VII pri paréze - statický záves 015002 
    rekonštrukcia - n.VII pri paréze - transpozíciou svalu 015003 
    rekonštrukcia - iné hlavové nervy - extrakraniálne 015004 
    rekonštrukcia - periférny nerv, nervový plex - s nervovým štepom  015005 
    rekonštrukcia - periférny nerv, nervový plex - bez nervového štepu 015006 
    primárna sutúra - periférny nerv, nervový plex - s nervového štepu  015007 
    primárna sutúra - periférny nerv, nervový plex - bez nervového štepu 015008 
    úžinový syndróm - Guyonov tunel 015009 
    úžinový syndróm - karpálny tunel 015010 
    úžinový syndróm - karpálny tunel - s epineurolýzou 015011 
    úžinový syndróm - kubitálny tunel - s dekompresiou nervu 015012 
    úžinový syndróm - kubitálny tunel - s transpozíciou nervu 015013 
    pronátorový syndróm 015014 
    transplantácia nervu s facio-faciálnou anastomózou 015015 
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Zameranie Názov operácie Kód 

01 - nervový systém plastické operácie transpozícia periférneho nervu 015016 

    
dekompresia, deliberácia a uvoľnenie periférneho nervu, nervového 
plexu 015017 

    
resekcia tumoru - veľké a stredné nervy - bez následnej rekonštrukcie 
nervu 015018 

    
resekcia tumoru - veľké a stredné nervy - s následnou rekonštrukciou 
nervu 015019 

  ostatné operácie nervového systému  019900 

02 - endokrinný systém operácie štítnej 
žľazy 
  

benígne 020101 

  malígne 020102 

  operácie na iných endokrinných žľazách 029900 

03 - operácie oka glaukóm iridektomia 030101 

    filtrujúce operácie  030102 

    shuntové operácie  030103 

    cyklodeštrukčné operácie  030104 

    laserové operácie  030105 

    iné 030106 

  hypermetropia refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030107 

    refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030108 

    refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030109 

    refrakčná chirurgia - excimer laser - epilasik 030110 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030111 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030112 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030113 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - epilasik 030114 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - konduktívna keratoplastika 030115 

    refrakčná chirurgia - korekcia implantáciou VOŠ - do prednej komory 030116 

    refrakčná chirurgia - korekcia implantáciou VOŠ - fixovaná na dúhovke 030117 

    refrakčná chirurgia - korekcia implantáciou VOŠ - do zadnej komory 030118 

  katarakta primárna - IKEK bez VOŠ 030119 

    primárna - IKEK s VOŠ 030120 

    primárna - EKEK bez VOŠ 030121 

    primárna - EKEK s VOŠ 030122 

    primárna - FAKO bez VOŠ 030123 

    primárna - FAKO s VOŠ 030124 

    sekundárna - irigácia-aspirácia 030125 

    sekundárna - kapsulektomia 030126 

    sekundárna - discizia 030127 

    sekundárna - YAG laser 030128 

    sekundárna - iné 030129 

  keratoplastika keratokonus 030130 

    bulózna keratopatia 030131 

    dystrofia rohovky 030132 

    leukom rohovky 030133 

    zlyhanie transplantátu 030134 

    keratoplastika „a chaud“ 030135 

    iné 030136 

  myopia refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030137 

    refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030138 

    refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030139 

    refrakčná chirurgia - excimer laser - epilasik 030140 

    refrakčná chirurgia - korekcia implantáciou VOŠ - do prednej komory 030141 

    refrakčná chirurgia - korekcia implantáciou VOŠ - fixovaná na dúhovke 030142 

    refrakčná chirurgia - korekcia implantáciou VOŠ - do zadnej komory 030143 
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 03 - operácie oka  myopia nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030144 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030145 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030146 

    nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - epilasik 030147 

    haze - refrakčná chirurgia - excimer laser - PTK 030148 

    haze - refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030149 

    haze - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030150 

    haze - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030151 

    haze - refrakčná chirurgia - excimer laser - epilasik 030152 

  stabizmus dynamický 030153 

    paralytický 030154 

  vnútroočné nádory enukleácia 030155 

    bloková excízia 030156 

    endoresekcia 030157 

    brachyterapia 030158 

    teleterapia 030159 

    transpupilárna termoterapia 030160 

    laserová koagulácia 030161 

    ostatné 030162 

  sekundárna 
implantácia VOŠ 
  
  
  

do prednej komory 030163 

  na dúhovku 030164 

  na púzdro 030165 

  transklerálna fixácia 030166 

  vitreoretinálna 
chirurgia  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

amócia sietnice episklerálne 030167 

  amócia sietnice s PPV 030168 

  amocia sietnice kombinovane 030169 

  PPV diabetická retinopatia 030170 

  PPV pre iné cievne choroby 030171 

  PPV pri uveitídach 030172 

  PPV pri enoftalmitíde 030173 

  PPV pri dierach makuly 030174 

  PPV pri  VPDM 030175 

  PPV pri vnútročnom cudzom teliesku 030176 

  PPV pri inom ochorení 030177 

  operácie na viečku - plastické operácie mihalníc  030201 

  operácie na očnej 
jamke a očnej guli 
  

enukleácia bulbu  030301 

  chirurgia orbity 030302 

  operácie na slznom systéme - operácie slzných ciest 030401 

  
operačná liečba 
oka 

VPDM - TTT 030501 

    VPDM - PDT 030502 

    VPDM - antirastové faktory intravitreálne 030503 

    VPDM - kombinovaná liečba 030504 

  plastické operácie kant a epikant - tarzorafia 035000 

    kant a epikant - kantopexia 035001 
    kant a epikant - kantotómia 035002 
    kant a epikant - korekcia v oblasti epikantu, Y-V plastika, Z plastika 035003 
    entrópia a ektrópia - horizontálnym skrátením  viečok 035004 
    entrópia a ektrópia - operáciou retraktorov viečka 035005 
    entrópia a ektrópia - transplantáciou alebo implantáciou 035006 
    entrópia a ektrópia - plastikou s posunom alebo záhybom 035007 
    entrópia a ektrópia - repozíciou (prednej lamely viečka) 035008 
    korekcia pri blefaroptóze - resekcia tarsu 035009 
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 03 - operácie oka  plastické operácie korekcia pri blefaroptóze - ohyb levatora aponeurózy 035010 
    korekcia pri blefaroptóze - resekcia levatora aponeurózy 035011 
    korekcia pri blefaroptóze - inzercia levatora 035012 
    korekcia pri blefaroptóze - suspenzia m. frontalis 035013 
    korekcia pri blefaroptóze - záves na m.frontalis s fascia lata 035014 
    iná rekonštrukcia viečka - miestna laloková plastika 035015 

    
iná rekonštrukcia viečka - náhradou horného viečka plastikou dolného 
viečka 035016 

    iná rekonštrukcia viečka - transplantáciou - koža 035017 
    iná rekonštrukcia viečka - transplantáciou - sliznica 035018 
    blefaroplastika - horné viečko 035019 
    blefaroplastika - dolné viečko 035020 
    blefaroplastika - horné a dolné viečko 035021 
    blefaroplastika - dolné viečko transkonjunktiválne 035022 

    
blefaroplastika kombinovaná s povrchovým ošetrením kože dolných 
viečok laserom 035023 

    fixácia závaží na viečku 035024 
    epilácia rias 035025 
    transplantácia rias 035026 

04 - operácie ucha plastické operácie parciálna resekcia ušnice  045000 

    amputácia ušnice  045001 

    
rekonštrukcia - chýbajúca alebo malformová ušnica/časť - plastikou 
laloka 045002 

    
rekonštrukcia - chýbajúca alebo malformová ušnica/časť - kožným 
transplantátom 045003 

    
rekonštrukcia - chýbajúca alebo malformová ušnica/časť - kompozitný 
lalok 045004 

    
rekonštrukcia - chýbajúca alebo malformová ušnica/časť - autológny 
materiál 045005 

    rekonštrukcia - chýbajúca alebo malformová ušnica/časť - allomateriál 045006 
    rekonštrukcia - chýbajúca alebo malformová ušnica/časť - ostatné 045007 
    náhrada ušnice epitézou 045008 
    replantácia traumaticky amputovanej ušnice 045009 
    aurikuloplastika pre odstavajúce ušnice 045010 

  ostatné operácie ucha 040100 

05 - operácie na nose, 
ústach a laryngu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

plastické operácie 
nosa a prínosových 
dutín 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

rekonštrukcia - chýbajúci alebo malformovaný nos/časť -  miestnou 
lalokovou plastikou 

055500 

rekonštrukcia - chýbajúci alebo malformovaný nos/časť -  voľným 
kožným transplantátom 

055501 

rekonštrukcia - chýbajúci alebo malformovaný nos/časť - kompozitným 
lalokom 

055502 

rekonštrukcia - chýbajúci alebo malformovaný nos/časť - autológnym 
materiálom 

055503 

rekonštrukcia - chýbajúci alebo malformovaný nos/časť - allomateriálom 055504 

rekonštrukcia - chýbajúci alebo malformovaný nos/časť - ostatné 055505 

náhrada nosa epitézou 055506 

replantácia traumaticky amputovaného nosa  055507 

korekcia rázštepu nosa - korekcia skeletu 055508 

korekcia rázštepu nosa - korekcia mäkkých častí 055509 
korekcia rázštepu nosa - korekcia krídla nosa a spodiny nosa s použitím 
kostného štepu 

055510 

korekcia rázštepu nosa - korekcia nozdier 055511 

korekcia rázštepu nosa - ostatné 055512 

korekcia nosového krídla 055513 

korekcia kolumely 055514 

korekcia  nosovej chlopne 055515 

  korekcia perforácie nosového septa 055516 
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 05 - operácie na nose, 
ústach a laryngu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 plastické operácie 
nosa a prínosových 
dutín 
  
  
  
  
  
  
  

repozícia fraktúry vonkajšieho nosa - chirurgickou intervenciou 055517 

repozícia fraktúry vonkajšieho nosa - nekrvavou cestou 055518 

repozícia nosového septa 055519 

rinoplastika 055520 

otvorená rinoplastika 055521 

septorinoplastika 055522 

otvorená septorinoplastika 055523 

septoplastika podľa Cottleho 055524 

plastické operácie 
v ústnej dutine a 
na tvári 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

cheilosutúra pery pri rážštepe - jednostranná 055555 

cheilosutúra pery pri rážštepe - obojstranná 055556 
cheilosutúra pery pri rážštepe s alveoplastikou mukoperiostálnym 
lalokom - jednostranná 

055557 

cheilosutúra pery pri rážštepe s alveoplastikou mukoperiostálnym 
lalokom - obojstranná 

055558 

cheilosutúra pery pri rážštepe s primárnou korekciou nosa - jednostranná 055559 

cheilosutúra pery pri rážštepe s primárnou korekciou nosa - obojstranná 055560 

cheilosutúra a palatoplastika 055561 

palatoplastika - Z plastikou 055562 

palatoplastika - dvojlaloková 055563 

palatoplastika - trojlaloková 055564 

palatoplastika - štvorlaloková 055565 

palatoplastika - pri submukóznom (podslizničnom) rážstepe podnebia 055566 
korekcia pery - po cheilosutúre  - Z plastikou, V-Y posunom, inou 
miestnou lalokovou plastikou 

055567 

korekcia pery - po cheilosutúre - resutúrou 055568 

korekcia pery - po operácii rázštepov pery - ostatné  055569 

korekcia pery - po operácii rázštepov pery a podnebia - ostatné 055570 

korekcia pery - zmenšenie - excíziou a priamou sutúrou 055571 
korekcia pery - zmenšenie - V-Y posunom, inou miestnou lalokovou 
plastikou 

055572 

korekcia pery - zvačšenie - injektovateľným nevstrebateľným 
materiálom 

055573 

korekcia pery - zvačšenie - injektovateľným vstrebateľným materiálom 
na báze kys. hyalurónovej 

055574 

korekcia pery - zväčšenie - injektovateľným autológnym tukom 055575 

korekcia pery - zväčšenie - allomateriálom (Permalip) 055576 

korekcia pery - zväčšenie - autológnym materiálom (fascia) 055577 
rekonštrukcia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti s použitím 
faryngeálneho laloka 

055578 

rekonštrukcia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti s použitím 
faryngoplastiky 

055579 

rekonštrukcia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti s použitím 
dvojitej Z palatoplastiky 

055580 

rekonštrukcia  tváre - lokálnym lalokom 055581 

rekonštrukcia  tváre - vzdialeným lalokom 055582 

rekonštrukcia  tváre - voľným lalokom 055583 

rekonštrukcia  tváre - ostatné 055584 

rekonštrukcia mikrostómy 055585 

uvuloplastika 055586 

uvulopalatoplastika 055587 

uvulopalatofaryngoplastika 055588 
uzáver oronazálnej komunikácie - pri rážštepe podnebia - priamou 
sutúrou 

055589 

uzáver oronazálnej komunikácie - pri rážštepe podnebia - miestnou 
lalokovou plastikou 

055590 

  
uzáver oronazálnej komunikácie - pri rážštepe podnebia - 
mikrovaskulárnym voľným lalokom 

055591 

    uzáver oronazálnej komunikácie - pri rážštepe podnebia - repalatoplastikou 055592 
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 05 - operácie na nose, 
ústach a laryngu 
  
  
  

plastické operácie 
v ústnej dutine a 
na tvári 
  
  

uzáver oronazálnej komunikácie - ostatné  055593 

frenulotómia 055594 

ostatné operácie na nose, ústach a laryngu 050100 

06 - respiračný systém operácie hrudné benígne - choroby pľúc - vrodené chyby 060101 

    benígne - choroby pľúc - získané chyby 060102 

    benígne - iné 060103 

    malígne - choroby pľúc 060104 

    malígne - iné 060105 

  operácie laryngu a priedušnice 060200 

  hrudná stena, pohrudnica a bránica 060300 

07 - kardiovaskulárny 
systém  (operácie ciev) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

aorta - aneuryzmy 
  
  
  

rekonš. hrudné - endovaskulárne - akútne 070101 

rekonš. hrudné - endovaskulárne - plánované 070102 

rekonš. hrudné - chirurgicky - akútne 070103 

rekonš. hrudné - chirurgicky - plánované 070104 

aorta  a  periférne 
tepny  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - endovaskulárne - akútne 070105 

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - endovaskulárne - plánované 070106 

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - chirurgicky - akútne 070107 

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - chirurgicky - plánované 070108 

aneuryzmy - rekonš. periférne - endovaskulárne - akútne 070109 

aneuryzmy - rekonš. periférne - endovaskulárne - plánované 070110 

aneuryzmy - rekonš. periférne - chirurgicky - akútne 070111 

aneuryzmy - rekonš. periférne - chirurgicky - plánované 070112 

obliterálne ochorenia - by-passy aortálne - chirurgicky - plánované 070113 

obliterálne ochorenia - by-passy pre ALI - chirurgicky - akútne 070114 

obliterálne ochorenia - by-passy pre CLI - chirurgicky - akútne 070115 

obliterálne ochorenia - by-passy pre CLI - chirurgicky - plánované 070116 

obliterálne ochorenia - by-passy, infraing. - chirurgicky - plánované 070117 

obliterálne ochorenia - embolect. trombect. - chirurgicky - akútne 070118 

obliterálne ochorenia - iné - chir., hybridná, endo - plánované 070119 

obliterálne ochorenia - iné - chir., hybridná, endo - akútne 070120 

obliterálne ochorenia - PTA, stenty - chirurgicky,hybridne - akútne 070121 

poranenia - rekonštrukcie - chirurgicky - akútne 070122 

artéria carotis int.  obliterálne ochorenia - CAS - endovaskulárne - plánované 070123 

  obliterálne ochorenia - CAS - endovaskulárne - akútne 070124 

  obliterálne ochorenia - CEA - chirurgicky - plánované 070125 

  obliterálne ochorenia - CEA - chirurgicky - akútne 070126 

hlboký žilový systém - obliterálne ochorenia - intervencia, trombolýza - intervenčná 070127 

periférne cievy ciev.príst. i.a., i.v. - chirurg., intervenčná 070128 

  CHRI - cievny prístup  - chirurgicky 070129 

supraaort. tepny - 
obliterálne 
ochorenia 
  
  

PTA, stenty - interv. Ev. hybridná - plánované 070130 

PTA, stenty - interv. Ev. hybridná - akútne 070131 

rekonštrukcie - chirurgicky - plánované 070132 

varixy chirurgicky - plánované 070133 

  chirurgicky - akútne 070134 

varixy a transf. 
spojky 
  

endovaskulárne - plánované 070135 

endovaskulárne - akútne 070136 

cievne - iné - rekonš. periférne - endovaskulárne - plánované 070137 

  trombolýza - intervenčná 070138 

  iné - perm - cath, komôrka - chirurg., intervenčná 070139 
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 07 - kardiovaskulárny 
systém  (operácie ciev) 
  
  
  

TOS - resekcia I. rebra - chirurgická 070140 

arytmické operácie srdca 070200 

intervenčné operácie srdca 070300 

ostatné operácie srdca  070400 

08 - operácie na 
krvnom a lymfatickom 
systéme 
  
  

slezina  
  

elektívne 080101 

úrazové 080102 

ostatné operácie na krvnom a lymfatickom systéme 080199 

09 - tráviaci systém operácia na 
brušnej stene 
  
  
  
  

hernia - inguinalna a femoralna  - klasicky  090101 

  hernia - inguinalna a femoralna  - laparoskopicky  090102 

  hernia - iná  090103 

  vrodené defekty brušnej steny 090104 

  iné 090105 

  operácie apendixu laparoskopicky 090201 

    laparotomicky 090202 

  operácie hrubého 
čreva 
  
  
  
  
  
  
  
  

benígne - vrodené chyby 090301 

  benígne - získané chyby 090302 

  malígne - exploratívna laparotómia 090303 

  malígne - paliatívne - ileostómia 090304 

  malígne - paliatívne - kolostómia 090305 

  malígne - paliatívne - iné 090306 

  malígne - radikálne - trvalá ileostómia 090307 

  malígne - radikálne - trvalá kolostómia 090308 

  malígne - radikálne - iné (bez trvalej stómie) 090309 

  operácie konečníka benígne - vrodené chyby 090401 

    benígne - získané chyby  090402 

    malígne - paliatívne - ileostómia  090403 

    malígne - paliatívne - kolostómia  090404 

    malígne - paliatívne - iné   090405 

    malígne - radikálne - trvalá kolostómia   090406 

    malígne - radikálne - trvalá ileostómia   090407 

    malígne - radikálne - iné (sfinkter zachovavajúce, bez trvalej stómie) 090408 

    malígne - exploratívna laparotómia 090409 

  operácie pažeráka benígne - vrodené chyby 090501 

    benígne - získané chyby  090502 

    malígne - exploratívna laparotómia 090503 

    malígne - paliatívne  090504 

    malígne - radikálne 090505 

  operácie pečene benígne 090601 

    malígne - exploratívna laparotómia 090602 

    malígne - paliatívne  090603 

    malígne - radikálne 090604 

    malígne - radikálne - sekundárne lézie pečene 090605 

    malígne - radikálne - primárne nádory pečene 090606 

  operácie slinivky benígne - akútne  090701 

    benígne - chronické  090702 

    malígne - paliatívne  090703 

    malígne - radikálne  090704 

  operácie tenkého 
čreva 
  
  
  

benígne - vrodené chyby  090801 

  benígne - získané chyby  090802 

  malígne - exploratívna laparotómia  090803 

  malígne - paliatívne  090804 

    malígne - radikálne  090805 
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 09 - tráviaci systém operácie žalúdka benígne - resekcie  090901 

    benígne - iné  090902 

    malígne - paliatívne 090903 

    malígne - radikálne  090904 

    malígne - exploratívna laparotómia  090905 

  operácie žlčníka benígne - laparoskopicky 091001 

    benígne - laparotomicky  091002 

    malígne - paliatívne   091003 

    malígne - radikálne  091004 

    malígne - exploratívna laparotómia  091005 

  operácie žlčových 
ciest 
  
  
  
  

benígne - vrodené chyby  091101 

  benígne - získané chyby 091102 

  malígne - paliatívne  091103 

  malígne - radikálne  091104 

  malígne - exploratívna laparotómia  091105 

  plastické operácie 
  
  
  
  

abdominoplastika pre venter pendulum 095900 

  brušná stena - diastáza priamych brušných svalov 095901 

  
brušná stena - diastáza priamych brušných svalov s operáciou 
umbilikálnej hernie 095902 

  
brušná stena - diastáza priamych brušných svalov s autológnym 
materiálom (koriový štep) 095903 

  
brušná stena - diastáza priamych brušných svalov s allogénnym 
materiálom (sieťka) 095904 

  ostatné operácie tráviaceho systému 099900 

10 - močový systém a 
pohlavný systém u 
muža 

cystoskopia 100101 

  úplná prostatektómia 100102 

  iné 100103 

  operácie obličky malígne - radikálna nefrektómia - otvorene 100201 

    malígne - radikálna nefrektómia  - laparoskopicky/roboticky 100202 

    malígne - parciálna nefrektómia - otvorene 100203 

    malígne - parciálna nefrektómia - laparoskopicky/roboticky 100204 

    malígne - nefroureterektómia - otvorene 100205 

    malígne - nefroureterektómia - laparoskopicky/roboticky 100206 
    benígne - jednoduchá nefrektómia - otvorene 100207 
    benígne - jednoduchá nefrektómia - laparoskopicky/roboticky 100208 

  ochorenia močov. 
mechúra 
  

malígne - radikálna cystektómia 100301 

  malígne - transuretrálna resekcia (TURB) 100302 

  derivácie moču po 
radikálnej 
cystektómii 
  
  
  

ortotopická derivácia 100401 
  sigma-rektum pouch 100402 
  pouch 100403 

  ileálny konduit 
100404 

  operácie prostaty malígne - radikálna prostatektómia - otvorene 100501 
    malígne - radikálna prostatektómia - laparoskopicky/roboticky 100502 
    malígne - transuretrálna resekcia (TUR) 100503 
    benígne - otvorená prostatektómia 100504 
    benígne - transuretrálna prostatektómia (TURP) 100505 

  urolitiáza litotrypsia extrakorporálnymi rázovými vlnami (LERV) 100601 
    perkutánna extrakcia konkrementu (PEK) 100602 
    ureteroskopické odstránenie konkrementu (URS) 100603 
    otvorené operácie pre urolitiázu 100604 

  ostatné časti močového systému a pohlavného systému muža 100605 
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Zameranie Názov operácie Kód 

 11 - ženské pohlavné 
orgány 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hysterektómie 
  
  

abdominálne  110101 

vaginálne - laparoskopicky (LAVH) 110102 

vaginálne - inak 110103 

na adnexoch - abdominálne  110104 

urogynekologické - abdominálne 110105 

iné abdominálne - laparoskopicky 110106 

  abdominálne - inak 110107 

  vaginálne - hysteroskopicky 110108 

  vaginálne - inak 110109 

sterilizácie 110110 

12 - muskuloskeletárny 
systém 

amputácie 
končatín 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - diabetické - 
primárne - veľké 

120101 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - diabetické - 
primárne - malé 

120102 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - diabetické - 
sekundárne - veľké 

120103 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - diabetické - 
sekundárne - malé 

120104 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - nediabetické - 
primárne - veľké 

120105 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - nediabetické - 
primárne - malé 

120106 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - nediabetické - 
sekundárne - veľké 

120107 

    
dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - nediabetické - 
sekundárne - malé 

120108 

    dolné končatiny - netraumatické - iné ochorenia  120109 

    dolné končatiny - traumatické - iné ochorenia 120110 

    horné končatiny - netraumatické   120111 

    horné končatiny - traumatické  120112 

  operácie kĺbov aloplastiky   120201 

    chirurgia kolena   120202 

    traumatické  120203 

    výmena bedrového kĺbu  120204 

    iné  120205 

  operácie kostí traumatické  120301 

    iné  120302 

  
nádorové choroby 
pohybovej sústavy 

benígne  120401 

    malígne   120402 

  operácie svalov, šliach, väzív  120500 

  repozície zlomených kostí končatín zatvorené 120600 

  plastické operácie 
ruky 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

šľachy ruky - primárna sutúra 125000 

  šľachy ruky - sekundárna sutúra 125001 

  šľachy ruky - tenolýza 125002 

  šľachy ruky - tenodéza 125003 

  šľachy ruky - transpozícia 125004 

  šľachy ruky - predĺženie 125005 

  šľachy ruky - skrátenie 125006 

  šľachy ruky - vytvorenie lôžka transplantátu 125007 

  šľachy ruky - transplantácia 125008 

  šľachy ruky - výmena implantátu 125009 

  šľachy ruky - odstránenie implantátu 125010 

  väzy - prerušenie väzu 125011 

  väzy - parciálna excízia 125012 

  väzy - primárna sutúra 125013 
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Zameranie Názov operácie Kód 

12 - muskuloskeletárny 
systém 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

plastické operácie 
ruky 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

väzy - sekundárna sutúra 125014 
väzy - plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou 
fixáciou 

125015 

fascie dlane a prstov - fasciotómia - otvorená (chirurgicky) - jeden prst 125016 

fascie dlane a prstov - fasciotómia - otvorená (chirurgicky) - viac prstov 125017 

fascie dlane a prstov - fasciotómia - perkutánna - jeden prst 125018 

fascie dlane a prstov - fasciotómia - perkutánna - viac prstov 125019 

fascie dlane a prstov - fasciektómia - parciálna (izolovaná na dlani) 125020 

fascie dlane a prstov - fasciektómia - celková (izolovaná na dlani) 125021 

fascie dlane a prstov - fasciektómia - parciálna (1 a 2 prsty) 125022 

fascie dlane a prstov - fasciektómia - celková (3 a viac prstov) 125023 
fascie dlane a prstov - dermofasciektómia (fasciektomia dlaňovoprstová) 
- parciálna (krytím kožného defektu voľným kožným transplantátom v 
plnej hrúbke) (1 a 2 prsty) 

125024 

fascie dlane a prstov - dermofasciektomia (fasciektomia dlaňovoprstová) 
- celková (krytím kožného defektu voľným kožným transplantátom v 
plnej hrúbke) (3 a viac prstov) 

125025 

fascie dlane a prstov - fasciolýza - injekt. kolagenázou clostridium 
histolyticum - parciálna (1 a 2 prsty) 

125026 

fascie dlane a prstov - fasciolýza injekt. kolagenázou clostridium 
histolyticum - celková (3 a viac prstov) 

125027 

svaly ruky - čiastočné prerušenie 125028 

svaly ruky - totálne prerušenie 125029 

svaly ruky - sutúra svalu 125030 

svaly ruky - reinzercia svalu 125031 

svaly ruky - transpozícia svalu 125032 

svaly ruky - transplantácia svalu 125033 

svaly ruky - predĺženie svalu 125034 

svaly ruky - skrátenie svalu 125035 

revízia kĺbov - artrotómia 125036 

revízia kĺbov - excízia chorobne poškodeného tkaniva (kapsulektómia) 125037 

revízia kĺbov - uvoľnenie kĺbu (artrolýza) 125038 

revízia kĺbov - odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky 125039 

synovektómia - parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy 125040 

synovektómia - totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy 125041 

synovektómia - iná synovektómia šľachy a šľachovej pošvy 125042 

artrodéza kĺbov ruky - jednotlivá  125043 

artrodéza kĺbov ruky - jednotlivá  - so spongioplastikou 125044 

artrodéza kĺbov ruky - viacpočetná 125045 
resektioarthroplastika kĺbov ruky - rekonštrukcia s autológnym 
materiálom 

125046 

resektioarthroplastika kĺbov ruky - rekonštrukcia autológnym 
materiálom a rekonštrukcia kĺbovej plochy 

125047 

resektioarthroplastika kĺbov ruky - rekonštrukcia s aloplastickým 
materiálom 

125048 

resektioarthroplastika kĺbov ruky - rekonštrukcia s aloplastickým 
materiálom a rekonštrukcia kĺbového púzdra 

125049 

kongenitálne anomálie - distrakcia mäkkých častí presahujúce kĺb  125050 

kongenitálne anomálie - redukcia mäkkých častí 125051 
kongenitálne anomálie - prehĺbenie komisúry - miestnou lalokovou 
plastikou 

125052 

kongenitálne anomálie - prehĺbenie komisúry - ostatné 125053 

kongenitálne anomálie - radializácia 125054 
kongenitálne anomálie - resekcia zužujúceho prstenca plastickou 
rekonštrukciou 

125055 

kongenitálne anomálie - uvoľnenie kožnej kontraktúry - Z plastikou, W 
plastikou alebo inou miestnou lalokovou plastikou 

125056 

    
kongenitálne anomálie - uvoľnenie kožnej kontraktúry - miestnou lalokovou 

plastikou a voľným kožným transplantátom 
125057 
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Zameranie Názov operácie Kód 

12 - muskuloskeletárny 
systém 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

plastické operácie 
ruky 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

kongenitálne anomálie - rozpojenie - mäkké časti - miestnou lalokovou 
plastikou  

125058 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - mäkké časti - miestnou lalokovou 
plastikou a voľným kožným transplantátom 

125059 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - parciálna syndaktýlia - miestnou 
lalokovou plastikou 

125060 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - parciálna syndaktýlia - miestnou 
lalokovou plastikou a voľným kožným transplantátom  

125061 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - parciálna syndaktýlia- ostatné 125062 
kongenitálne anomálie - rozpojenie - kompletná syndaktýlia - miestnou 
lalokovou plastikou 

125063 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - kompletná syndaktýlia - miestnou 
lalokovou plastikou a voľným kožným transplantátom  

125064 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - kompletná syndaktýlia - 
rekonštrukciou kolaterálnych väzov  

125065 

kongenitálne anomálie - rozpojenie - kompletná syndaktýlia - ostatné 125066 

kongenitálne anomálie - redukcia duplicitného falangu 125067 
kongenitálne anomálie - redukcia duplicitného falangu s rekonštrukciou 
kĺbu 

125068 

kongenitálne anomálie - redukcia duplicitných falangov 125069 
kongenitálne anomálie - redukcia duplicitných falangov s 
rekonštrukciou kĺbov 

125070 

kongenitálne anomálie - redukcia duplicitných falangov a metakarpu 125071 
kongenitálne anomálie - redukcia duplicitných falangov a metakarpu s 
rekonštrukciou kĺbov 

125072 

kongenitálne anomálie - osteodistrakcia postihnutého segmentu 125073 
kongenitálne anomálie - osteotómia postihnutého segmentu s 
osteosyntézou 

125074 

kongenitálne anomálie - osteotómia postihnutého segmentu s 
autológnym kosteným štepom a s osteosyntézou 

125075 

kongenitálne anomálie - rekonštrukcia absentujúceho alebo 
hypoplastického segmentu s mikrovaskulárnym voľným lalokom (free 
fibula transfer) 

125076 

rekonštrukcia - replantácia - traumaticky amputovaný prst 125077 

rekonštrukcia - replantácia - traumaticky amputované prsty 125078 

rekonštrukcia - replantácia - traumaticky amputovaná ruka 125079 

rekonštrukcia - revaskularizácia - traumaticky amputovaný prst 125080 

rekonštrukcia - revaskularizácia - traumaticky amputované prsty 125081 

rekonštrukcia - revaskularizácia - traumaticky amputovaná ruka 125082 

rekonštrukcia - články prstov kosteným transplantátom 125083 

iné operácie -  extirpácia ganglion 125084 

iné operácie -  transpozícia prsta k prstu 125085 

iné operácie -  transpozícia prsta k palcu (pollicizácia) 125086 

iné operácie -  pollex saltans 125087 

iné operácie -  Boutonierova defomita 125088 

iné operácie -  Swan neck deformita 125089 

iné operácie -  voľná transplantácia prsta 125090 
iné operácie -  voľná transplantácia prsta nohy ako náhrada prsta ruky 
(toe to hand transfer) 

125091 

iné operácie -  korekčná osteotómia a osteosyntéza 125092 

iné operácie -  amputácia devitalizovaného replantátu 125093 

iné operácie -  necrectómia devitalizovanej časti replantátu 125094 

13 - kožné operácie koža a podkožné 
tkanivo 

kozmetické  130101 

    plastické  130102 

    deštrukcia postihnutého tkaniva - termokoaguláciou 135100 

    deštrukcia postihnutého tkaniva - kryokoaguláciou 135101 

    deštrukcia postihnutého tkaniva - laserom 135102 

    deštrukcia postihnutého tkaniva - ostatné 135103 
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Zameranie Názov operácie Kód 

13 - kožné operácie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

koža a podkožné 
tkanivo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

benígne - exstirpácia - priamou sutúrou 135104 

benígne - exstirpácia - miestnou lalokovou plastikou 135105 

benígne - exstirpácia - vzdialenou lalokovou plastikou 135106 

benígne - exstirpácia - voľným lalokom 135107 

benígne - exstirpácia - použitím voľného kožného transplantátu 135108 

malígne - exstirpácia - priamou sutúrou 135109 

malígne - exstirpácia - miestnou lalokovou plastikou 135110 

malígne - exstirpácia - vzdialenou lalokovou plastikou 135111 

malígne - exstirpácia - mikrovaskulárnym voľným lalokom 135112 

malígne - exstirpácia - použitím voľného kožného transplantátu 135113 

malígne - exstirpácia - priamou sutúrou a biopsiou Sentinelovej LU 135114 

malígne - exstirpácia - miestnou lalokovou plastikou a biopsiou 
Sentinelovej LU 

135115 

malígne - exstirpácia - použitím voľného kožného transplantátu a 
biopsiou Sentinelovej LU 

135116 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - excíziou a 
priamou sutúrou 

135117 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - miestnou 
lalokovou plastikou 

135118 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - vzdialenou 
lalokovou plastikou 

135119 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - 
mikrovaskulárnym voľným lalokom 

135120 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - voľným kožným 
transplantátom 

135121 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - 
mikrotransferom autológneho tuku 

135122 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - dermabráziou 135123 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - ablačným 
laserom 

135124 

korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy - chirurgicky - ostatné 135125 

rekonštrukcia - postraumatický kožný defekt - priama sutúra 135126 

rekonštrukcia - postraumatický kožný defekt - miestna laloková plastika 135127 

rekonštrukcia - postraumatický kožný defekt - vzdialená laloková 
plastika 

135128 

rekonštrukcia - postraumatický kožný defekt - mikrovaskulárnym 
voľným lalokom 

135129 

rekonštrukcia - postraumatický kožný defekt - voľným kožným 
transplantátom 

135130 

rekonštrukcia - postraumatický kožný defekt - ostatné 135131 

transplantácia vlasov - automatizovane - punch hair matic robotom 
(FUE) 

135132 

transplantácia a transpozícia vlasov - voľná transplantácia - extrakciou 
vlasových folikulov (FUE) 

135133 

transplantácia a transpozícia vlasov - voľná transplantácia  - FUT 135134 

transplantácia a transpozícia vlasov - plastika stopkatým lalokom 135135 

transplantácia a transpozícia vlasov - ostatné 135136 

transplantácia kože - použitím transplantátu - Tiersch 135137 

transplantácia kože - použitím transplantátu - 1/2 húbka 135138 

transplantácia kože - použitím transplantátu - 3/4 hrúbka 135139 

transplantácia kože - použitím transplantátu - plná hrúbka Wolfe-Krause 135140 

transplantácia kože - fixovaním podtlakovým systémom hojenia rán NPWT 135141 

operácie prsníka 
  
  

benígne  130201 

malígne - lokálna excízia  130202 

malígne - mastektómia  130203 

plastické operácie 
prsníka  

resekcia a priama sutúra tkaniva prsníka  135200 

lumpektómia 135201 
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Zameranie Názov operácie Kód 

13 - kožné operácie plastické operácie 
prsníka 

kvadrantektómia 135202 

mikroduktektómia prsníka 135203 

simplexná mastektómia 135204 

subkutánna mastektómia 135205 

subkutánna mastektómia s excíziou mammily 135206 

gynekomastia bez liposukcie 135207 

gynekomastia s liposukciou 135208 

excízia mamily alebo areoly 135209 

excízia nadpočetného prsníka alebo mamily 135210 

everzia mamily  135211 

korekcia asymetrie prsníka vložením implantátu 135212 

korekcia asymetrie prsníka vložením implantát-expandéru 135213 

korekcia asymetrie prsníka redukčnou mammaplastikou 135214 

korekcia asymetrie prsníka redukčnou mammaplastikou a implantátom 135215 

korekcia asymetrie prsníka mastopexiou  135216 

korekcia asymetrie prsníka mastopexiou a implantátom 135217 

korekcia asymetrie prsníka aplikáciou autológneho tuku  135218 

mastopexia 135219 

mastopexia s vložením implantátov 135220 

redukčná mamoplastika  135221 

redukčná mamoplastika s transplantáciou areoly 135222 

zväčšenie prsníkov vložením implantátu 135223 

zväčšenie prsníkov aplikáciou autológneho tuku 135224 

výmena implantátu prsníka 135225 

výmena expandér-implantátu  135226 

výmena expandér-implantátu za implantát 135227 

odstránenie protetického materiálu z prsníka 135228 

odstránenie protetického materiálu z prsníka - parciálnou 
kapsulektómiou 

135229 

odstránenie protetického materiálu z prsníka - totálnou kapsulektómiou 135230 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru 135231 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - kapsulotómia 135232 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - parciálna 
kapsulektómia 

135233 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - parciálna 
kapsulektómia a neolokalizáca implantátu 

135234 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - parciálna 
kapsulektómiou, výmena a neolokalizácia implantátu 

135235 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - totálna 
kapsulektómia 

135236 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - totálna 
kapsulektómia a neolokalizácia implantátu 

135237 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - totálna 
kapsulektómia, výmena a neolokalizácia implantátu 

135238 

revízia - periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru - apilkácia 
autológneho tuku 

135239 

revízia - implantát - bez výmeny - seróm 135240 

revízia - implantát - bez výmeny - hematóm 135241 

revízia - implantát - bez výmeny - infekcia 135242 

revízia - implantát - bez výmeny - nekróza 135243 

revízia - implantát - bez výmeny - asymetria (shifting, zalomenie) 135244 

revízia - implantát - bez výmeny - ostatné 135245 

revízia - implantát - s výmenou - ruptúra implantátu 135246 

revízia - implantát - s výmenou - extrúzia implantátu 135247 

revízia - implantát - s výmenou - ostatné 135248 
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revízia - implantát - s odstránením - infekcia 135249 

 13 - kožné operácie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

plastické operácie 
prsníka 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

revízia - implantát - s odstránením - nekróza 135250 

revízia - implantát - s odstránením - ostatné 135251 

rekonštrukcia - mamila   135252 

rekonštrukcia - mamila - použitím miestnej lalokovej plastiky 135253 
rekonštrukcia - mamila - použitím miestnej lalokovej plastiky a kožného 
transplantátu 

135254 

rekonštrukcia - mamila a areola  135255 

rekonštrukcia - mamila a areola - použitím miestnej lalokovej plastiky 135256 

rekonštrukcia - mamila a areola - použitím kožného transplantátu  135257 
rekonštrukcia - mamila a areola - použitím miestnej lalokovej plastiky a 
kožného transplantátu 

135258 

rekonštrukcia - prsník - použitím miestnej lalokovej plastiky 135259 

rekonštrukcia - prsník - použitím kožného transplantátu  135260 
rekonštrukcia - prsník - použitím miestnej lalokovej plastiky a kožného 
transplantátu  

135261 

rekonštrukcia - prsník - použitím protetického materiálu: implantát 135262 
rekonštrukcia - prsník - použitím protetického materiálu: implantát-
expandér 

135263 

rekonštrukcia - prsník - muskulokutánny lalok m. rectus abdominis 135264 
rekonštrukcia - prsník - muskulokutánny lalok m. rectus abdominis a 
protetickým materiálom 

135265 

rekonštrukcia - prsník - muskulokutánny lalok m. latissimus dorsi 135266 
rekonštrukcia - prsník - muskulokutánny lalok m. latissimus dorsi a 
protetickým materiálom 

135267 

rekonštrukcia - prsník - iným muskulokutánnym lalokom 135268 
rekonštrukcia - prsník - iným muskulokutánnym lalokom a protetickým 
materiálom 

135269 

rekonštrukcia - prsník - voľným lalokom z iných lokalít tela 135270 

rekonštrukcia - prsník - aplikáciou autológneho tuku  135271 
rekonštrukcia - prsník - aplikáciou autológneho tuku a externého 
expanzného systému BRAVA 

135272 

  ostatné plastické 
operácie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - jazvovité tkanivo 135300 

  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - chronické defekty kože 135301 
  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - chronické fistuly 135302 

  
transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - vr. chyby - defekt 
mäkkých tkanív 135303 

  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - s použitím enzýmu 135304 
  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - hojenie nervu 135305 
  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - hojenie šliach 135306 
  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - vrásky 135307 
  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - zväčšenie objemu 135308 
  transplantácia - autológne tukové bunky (štepy) - ostatné 135309 
  liposukcia - klasická 135310 
  liposukcia - tumescenčná 135311 
    liposukcia - PAL 135312 
    liposukcia - WAL 135313 
    liposukcia - UZV 135314 
    liposukcia - laser 135315 
    liposukcia - RF 135316 
    labioplastika 135317 
    lifting tváre - konvenčný 135318 
    lifting tváre - SMAS 135319 
    lifting tváre - Sub-SMAS 135320 
    lifting tváre - subperiostálny 135321 
    MACS lift 135322 

 
  SLUP lift 135323 
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13 - kožné operácie   ostatné plastické 
operácie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S lift 135324 
  lifting čela a obočia 135325 
  lifting krku 135326 
  nechirurgický liftitng - APTOS 135327 
  nechirurgický liftitng - Silhouette 135328 
  browlift  135329 
  resurfacing - ablačným laserom 135330 
  resurfacing - frakčným CO2 laserom 135331 
  resurfacing - rádiofrekvenciou a kombináciou s lasermi 135332 

  
odstráňovanie venectázií, hemangiómov a iných cievnych malformácii 
laserom 135333 

  odstráňovanie pigmentácií laserom 135334 
  odstráňovanie tetováže laserom 135335 
  epilácia laserom 135336 
  chemický peeling tváre 135337 
  botulotoxin - korekcia mimických vrások 135338 

  
aplikácia - injekčne - na báze kys. hyalurónovej - vyplňovanie vrások a 
iných deformít  135339 

  draculaterapia (PRP) - rejuvenácia 135340 
  aplikácia fibroblastov - rejuvenácia 135341 
  injekčná lipolýza 135342 
  implantácia fixatéra pre ukotvenie epitézy 135343 
  plastika nechtového lôžka 135344 
14 - operácie mužských 
pohlavných orgánov 
  
  
  

sterilizácie 140101 

fimóza 145001 

frenuloplastika pre frenulum breve 145002 

iné ostatné operácie mužských pohl. orgánov 140102 

 


