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Ochranná lehota – časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade 
vzniku náhodnej udalosti, ktorá je predmetom poistenia, Poisťovňa upravuje 
výšku poistného plnenia.
Pôrod – pre účely OPP je ním pôrod realizovaný chirurgicky (sekcia, cisársky 
rez), ktorý bol zdravotne indikovaný (ordinovaný).  
predčasný pôrod – pre účely OPP sa rozumie pôrod, ktorý nastal v čase do 
ukončenia 37. týždňa tehotenstva.  
Zdravotnícke zariadenie – zariadenie (vrátane súkromného), ktoré spĺňa 
zákonné a medicínske požiadavky na výkon chirurgických zákrokov.

1. Pod pojmom chirurgický zákrok sa rozumie absolvované operačné  
 liečenie chorôb, poranení alebo iných odchýlok od zdravia vykonávané  
 mechanickým vplyvom na tkanivá a orgány pomocou chirurgických  
 nástrojov alebo lasera, endoskopicky alebo otvoreným spôsobom. 
2. Chirurgický zákrok vykonaný za účelom diagnostiky, prípadne preven- 
 tívneho vyšetrenia vedeného cez anatomický otvor tela (napr.  
 kolonoskopia, rektoskopia, gastrofibroskopia) sa nepovažuje za chirur- 
 gický zákrok podľa OPP.   

1. Bežné alebo jednorazové poistné za pripoistenie sa platí spolu s poist- 
 ným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2. Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených Poisťovňou podľa kalkulač- 
 ných zásad a v závislosti od vstupného veku poisteného, ktorý sa  
 vypočíta rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa pripoistenie  
 začína alebo mení výška poistného krytia, a kalendárnym rokom,  
 v ktorom sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.
3. Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo  
 životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve aj  
 pripoistenie chirurgického zákroku, vzťahuje sa oslobodenie aj na poist- 
 né za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

1. V poistnej zmluve dojednaná dynamizácia poistenia sa vzťahuje aj na  
 toto pripoistenie a vykonáva sa podľa podmienok stanovených vo VPP  
 pre príslušné životné poistenie.

1. Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia VPP  
 pre príslušné životné poistenie a  OPP.

1. Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej  
 zmluve a má k nemu ako hlavnému poisteniu akcesorický vzťah.
2. Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia alebo  
 môže byť pripoistenie dojednané dodatočne v priebehu trvania životné- 
 ho poistenia a vtedy pripoistenie začína od nultej hodiny dátumu  
 účinnosti tejto zmeny v poistnej zmluve.
3. Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný  
 s dátumom konca platenia poistného životného poistenia, ak nebol  
 stanovený koniec pripoistenia inak. Pri poisteniach, kde bolo poistné  
 zaplatené jednorazovo, je koniec pripoistenia zhodný s koncom životné- 
 ho poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.
4. Pripoistenie zaniká:
 a) podľa  ustanovení  § 800 až § 802a Občianskeho zákonníka, 
 b) zánikom životného poistenia,
 c) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
 d) úmrtím poisteného,
 e) dohodou medzi poistníkom a Poisťovňou,

 f) redukciou životného poistenia, 
 g) dožitím sa poisteného veku 65 rokov, a  to s účinnosťou od nultej  
  hodiny výročného dňa začiatku poistenia v roku, v ktorom sa pois- 
  tený dožije veku 65 rokov, ak nebolo v poistnej zmluve osobitne  
  dojednané inak alebo
 h) iným spôsobom určeným v poistnej zmluve, VPP a OPP .
5. Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu, ak VPP, OPP alebo poistná  
 zmluva neurčujú inak.
6. Ak sa účastníci dohodnú na zmene už dojednaného pripoistenia, je  
 Poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí,  
 ktoré nastanú po dátume účinnosti tejto dohody.
7. Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo  
 poistné krytie, je Poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných  
 lehôt pre pripoistenie. Do ich uplynutia Poisťovňa plní podľa pôvodného  
 dojednania.
8. V prípade poistnej udalosti, ktorá súvisí so zdravotným ochorením alebo  
 poškodením (vrátane ich príznakov alebo následkov), ktoré vznikli pred  
 dátumom účinnosti zmeny pripoistenia, ktorou sa zvýšilo poistné krytie,  
 Poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.
9. Pri dodatočnom dojednaní pripoistenia na základe žiadosti poistníka, je  
 Poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoiste- 
 nia. Do ich uplynutia Poisťovňa plní podľa pôvodného dojednania.
10. Ustanovenia ods. 7, 8 a 9 neplatia, ak k zvýšeniu poistného krytia došlo  
 pri dynamizácii (indexácii) poistenia zo strany Poisťovne.

Pre pripoistenie chirurgického zákroku k životnému poisteniu, dojednávané 
spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len 
„Poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), 
všeobecné poistné podmienky uvedené v poistnej zmluve (ďalej len „VPP“), 
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia chirurgického zákroku 837  
(ďalej iba „OPP“) a rozsah nárokov a zmluvné dojednania v poistnej zmluve.
Ak ustanovenia OPP upravujú vzťah medzi poisťovňou, poistníkom  
a poisteným odlišne od VPP, majú ustanovenia OPP v tejto časti prednosť 
pred ustanoveniami VPP za podmienky, ak by sa použitie oboch ustanovení 
vzájomne vylučovalo. Ustanovenia OPP a VPP, ktoré si neodporujú, platia 
popri sebe.
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Článok 7
poistná udalosť

(1) Poistnou udalosťou je absolvovaný chirurgický zákrok poisteného na  
 území Európy počas doby poistenia z dôvodu úrazu, choroby alebo  



 tehotenstva, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistnou uda- 
 losťou je tiež absolvovaný chirurgický zákrok poisteného na území  
 Európy počas doby poistenia z dôvodu darovania orgánu, ak nie je  
 v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Za dátum vzniku poistnej udalosti sa považuje deň, v ktorom bol  
 poistenému vykonaný chirurgický zákrok definovaný v  OPP v zdravot- 
 níckom zariadení z dôvodu choroby, úrazu alebo tehotenstva.
3. Poisťovňa nie je povinná plniť počas ochranných lehôt, ak výkon chirur- 
 gického zákroku spadá do tohto obdobia.
4. Ochranná lehota pre chirurgický zákrok:
 a) z dôvodu choroby alebo tehotenstva platí trojmesačná ochranná  
  lehota, ktorá začína plynúť od dátumu začiatku tohto pripoistenia.  
  Pripoistenie sa nevzťahuje na chirurgický zákrok v dôsledku choro- 
  by alebo tehotenstva, ktorý nastane počas ochrannej lehoty.
 b) z dôvodu ukončenia tehotenstva cisárskym rezom, platí ochranná  
  lehota jeden rok, ktorá začína plynúť od dátumu začiatku tohto  
  pripoistenia. Pripoistenie sa nevzťahuje na chirurgický zákrok  
  v dôsledku ukončenia tehotenstva cisárskym rezom, ktorý nastane  
  počas tejto ochrannej lehoty. Výnimkou sú predčasné pôrody, na  
  ktoré sa vzťahuje ochranná lehota podľa písm. a). 
 c) z dôvodu úrazu, ktorá začína plynúť od dátumu začiatku pripo- 
  istenia a trvá do nultej hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume  
  zaplatenia poistného poistníkom za uvedené pripoistenie. Nárok  
  na plnenie vzniká len v takých prípadoch, ak úraz, ktorý viedol  
  k absolvovaniu chirurgického zákroku, sa stal po uplynutí nultej  
  hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia poistného  
  poistníkom za pripoistenie. Počas tejto ochrannej lehoty nevzniká  
  nárok na poistné plnenie.
5. Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie len za tie chirurgické  
 zákroky, ktoré spĺňajú definíciu chirurgického zákroku a ak tomu nebrá- 
 nia ustanovenia OPP. Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie  
 len za tie absolvované chirurgické zákroky, ktoré sú uvedené a presne  
 definované v Tabuľke oceňovania chirurgických zákrokov. Za chirurgické  
 zákroky, ktoré nie sú definované v Tabuľke oceňovania chirurgických  
 zákrokov,  nárok na poistené plnenie nevzniká.

Článok 8
poistné plnenie

Článok 10
nepoistiteľné osoby 

Článok 11
ZávereČné ustanovenia

Článok 9
výluky

1. Ak bol poistenému vykonaný chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, choroby  
 alebo tehotenstva alebo následkom úrazu, choroby alebo tehotenstva,  
 ktoré boli po prvýkrát diagnostikované po dátume začiatku tohto pripo- 
 istenia, Poisťovňa vyplatí poistné plnenie pre prípad chirurgického zá- 
 kroku. 
2. Výška poistného plnenia je vypočítaná ako percento z dojednanej  
 poistnej sumy, ktoré zodpovedá tomuto zákroku, podľa Tabuľky oceňo- 
 vania chirurgických zákrokov. Poisťovňa má právo stanoviť minimálnu  
 poistnú sumu v poistnej zmluve.
3. Ak poistený počas doby trvania pripoistenia opakovane podstúpi  
 chirurgické zákroky týkajúce sa sklerotizácie žíl, chirurgického odstrá- 
 nenia metličkových varixov alebo chirurgického odstránenia pigmento- 
 vých névov, hemangiomov a iných kožných benígnych novotvarov  
 akéhokoľvek druhu a pôvodu alebo aterómov, sinus pilonidalis má  
 v tejto súvislosti nárok na poistné plnenie maximálne 1 – krát počas  
 jedného roka trvania pripoistenia a maximálne 3 – krát počas celej doby  
 trvania pripoistenia.
4. Pokiaľ je poistenému vykonaných viac chirurgických zákrokov naraz,  
 bude vyplatené poistné plnenie zodpovedajúce zákroku ohodnotenému  
 najvyšším percentom podľa Tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov.
5. V prípade viacerých po sebe nasledujúcich chirurgických zákrokov z toho  
 istého dôvodu (v dôsledku rovnakej diagnózy, prípadne súvisiacich diag- 
 nóz) alebo na tom istom orgáne, či anatomickej časti tela, bude poiste- 
 nému vyplatené poistné plnenie maximálne do výšky 100 % poistnej  
 sumy určenej v poistnej zmluve.
6. Ak poistený zomrie pred výplatou poistného plnenia za chirurgický  

1. Pripoistenie chirurgického zákroku nie je možné dojednať, ak je poiste- 
 ný práceneschopný alebo hospitalizovaný v čase uzatvorenia tohto  
 pripoistenia.
2. Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený pri vstupe do poistenia  
 zamlčal skutočnosti, podľa ktorých je v čase vstupu do poistenia nepo- 
 istiteľnou osobou v zmysle ods. 1 tohto článku. V takom prípade Pois- 
 ťovňa postupuje v súlade s čl. 3 ods. 4 písm. a).

1. Tieto OPP boli schválené na zasadnutí predstavenstva Poisťovne  
 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2022 a spolu s VPP pre  
 príslušné životné poistenie a dojednaniami v poistnej zmluve sú neod- 
 deliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
 

1. Okrem prípadov uvedených v prislúchajúcich VPP, a ak to nie je  
 v poistnej zmluve osobitne dojednané, Poisťovňa nie je povinná plniť za  
 poistné udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli alebo boli spôso- 
 bené:
 a) pri pokuse o samovraždu alebo pri úmyselnom sebapoškodení,
 b) zneužitím liekov alebo ich nesprávnym užívaním bez lekárskeho  
  odporúčania, alebo ak zákrok nebol vykonaný za účelom liečby  
  ochorenia alebo poškodenia alebo bol zákrok vykonaný na vlastné  
  vyžiadanie, bez indikácie lekárom,
 c) ak potreba chirurgického zákroku vznikla preukázateľne v súvislosti  
  s užívaním alebo vplyvom alkoholu, drog, omamných, toxických  
  alebo psychotropných látok,
 d) z dôvodu vrodenej vady a ťažkostí z nej vyplývajúcich,
 e) v súvislosti s psychiatrickým alebo psychologickým ochorením.
2. Pripoistenie sa nevzťahuje na poškodený orgán alebo anatomickú časť  
 tela a ani na tie zdravotné problémy (úraz, choroba, tehotenstvo) a ani  
 ich následky, pre ktoré bol v období 3 rokov pred začiatkom poistenia  
 poistený liečený, vyšetrený, ošetrený alebo mu bolo v súvislosti s pred- 
 metnými zdravotnými problémami alebo v dôsledku príznakov v čase  
 3 rokov pred vstupom do poistenia poskytnuté lekárske poradenstvo.  
 V takom prípade nárok na plnenie za pripoistenie nevzniká. Obdobie  
 3 rokov neplatí pri vrodených ochoreniach, kedy Poisťovňa postupuje  
 podľa odseku 1 písm. d).

 zákrok na následky chirurgického zákroku a počas jeho života mu vznikol  
 nárok na poistené plnenie, vyplatí Poisťovňa poistné plnenie jeho  
 dedičom. V prípade, ak je dedičom osoba maloletá, vyplatí Poisťovňa  
 poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu, ktorý by s ním mal nakla- 
 dať v prospech maloletého v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon  
 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
 predpisov. Splnením povinnosti Poisťovne vyplatiť poistné plnenie  
 k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť za škodu na  
 zákonného zástupcu maloletého.
7. Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa pripoistenie  
 na poistné udalosti, ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti a kedykoľ- 
 vek počas trvania pripoistenia. 
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tabuľka oCeŇovania ChirurGiCkýCh Zákrokov

operácia - odstránenie mozgového tkaniva 80
70
80
60
50
30
40
40
30
15
30
20

30

60
40
5
30
30
60
40
40
40

10

stereotaktická operácia mozgového tkaniva
iná otvorená operácia mozgového tkaniva
operácia mozgových komôr
intrakraniálne operácie mozgových nervov
extrakraniálne operácie mozgových nervov
odstránenie meningeálnych lézií   
operácie mozgových plien
odstránenie kosti, dekompresná kraniektomia 
trepanácia
operačne liečené zlomeniny Le Fort I,II, III
ostatné operácie skeletu tváre, okrem zlomeniny Le Fort I,II, III

rekonštrukčné operácie periférnych nervov

operácia hypofýzy alebo epifýzy

odstránenie krčných alebo krčných a nosných mandlí

resekcia koreňového hrotu zuba

operácia (extirpácia) štítnej žľazy

rekonštrukčná operácia hltana (po úraze, resekcii nádoru)

extirpácia zárodku zuba 

lymfadenektomia (okrem brušnej a hrudnej)

resekcie nádorov hltana cez ústa

odstránenie nádoru s čiastočnou resekciou tela jazyka      

lymfadenektomia brušná

čiastočná resekcia hrtana endoskopicky         

odstránenie nádoru z koreňa jazyka cez ústa

lymfadenektomia hrudná

operácie hrtana zvonka         

odstránenie nádoru z koreňa jazyka zvonka

lymfadenektomia hrudná – otvoreným spôsobom

endoskopické mikrooperácie hrtana (MLCH)

odstránenie lézií mäkkého podnebia - veľkosť lézie menej 
ako 0,5 cm

operácia (extirpácia) prištítnych teliesok

čiastočné odstránenie priedušnice

odstránenie lézií mäkkého podnebia – veľkosť lézie 0,5 cm a viac

operácia týmusu

plastická operácia priedušnice (s protézou)

resekcia lézie tvrdého podnebia

operácie nadobličkovej žľazy

ostatné operácie priedušnice

rekonštrukcia mäkkého podnebia                            

tracheostómia 

chirurgické zákroky vykonané z dôvodu ochorenia, poškode-
nia zubov a ich komplikácií, vrátane implantácie zubov,  
s výnimkou zákrokov uvedených v Tabuľke oceňovania CHZ 
týchto OPP
chirurgické zákroky na umelom chrupe, predprotetická prípra-
va na náhradu zubov, vestibuloplastika

odstránenie očného bulbu (enukleácia) s vložením protézy 
počas jedného zákroku
odstránenie očného bulbu (enukleácia) bez vloženia protézy
vloženie očnej protézy
operácia očnice

dekompresné operácie periférnych nervov (operácie karpál-
neho tunela)

popis chirurgického zákroku
poistné plnenie vyjadrené 
ako maximálne percento  

z poistnej sumy
lebka

PERIFÉRNE NERVY

operáCie endokrinnýCh ŽliaZ

hrdlo, hltan, hrtan a prieduŠniCa

ZUBY, ÚSTNa DUTINa

OKO

15

10

60

15

30

30

40

35

40

50

10

10

40

20

60

25

30

40

10

0

0

50

30
10
30

operácie dúhovky, ciliárneho telesa, prednej očnej komory 20
20
30
20
10

25
20

20
15

5
10

5

5
10

0

25
10
10

operácia okohybných svalov
odstránenie sivého zákalu (katarakta)
odstránenie zeleného zákalu (glaukóm)
operácia očnej spojovky, mihalníc, slzných ciest alebo 
odstránenie pterygia
operácie  na rohovke a šošovke 
operačné riešenie odlúpenej (natrhnutej) sietnice, operácie 
na sklovci a sietnici, aj operácie laserom na sietnici

operácia paranazálnych dutín (ostatné okrem FESS)
endoskopické operácie prínosových dutín (ostatné okrem 
FESS)
odstránenie nosových polypov pri FESS jednostranne 
odstránenie nosových polypov pri FESS obojstranne

odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti - radikál-
na unilaterálna

rekonštrukčná operácia pažeráka

arteficiálny pneumothorax

odstránenie bradavkového výbežku spánkovej kosti - radikál-
na bilaterálna

rekonštrukčná operácia pažeráka

otvorená operácia priedušiek

anastomózy na úrovni pažeráka

otvorené operácie mediastina (medziplúcia)

rekonštrukcia reťaze a iné operácie sluchových kostičiek

endoskopické operácie pažeráka 

otvorené operácie pohrudnice
endoskopické operácie hrudníka
operácie bránice

operácie srdcovej priehradky (septa)
operácie prevodového systému srdca
primárna operácia chlopne (mimo náhrady) otvorená, katet-
rizačná
implantácia chlopňovej náhrady
revízna operácia chlopne (alebo jej náhrady)
operácia koronárnych artérií (stent)
operácia koronárnych artérií (bypass)
angioplastika srdcových artérií (PTCA)
operačné zavedenie kardiostimulatóra
operácie osrdcovníka (fenestrácia)
iná operácia osrdcovníka

operácia vnútorného ucha a rovnovážneho orgánu  
sanačná operácia stredného ucha
plastika ušného bubienka

operácie pre zúženie pažeráku s náhradou

operácie hrudného koša torakotómia

úplná excízia pažeráka 

odstránenie pľúc (pneumonektomia) alebo časti pľúc

čiastočná excízia pažeráka – otvorená

endoskopická operácia hrudníka (priedušiek, pľúc)

resekcia submukózy
odstránenie nosnej mušle (turbinektómia)
odstránenie nosných mandlí
operácia na zmenšenie nosovej mušle jedno- a obojstranne 
(turbinoplastika)
ostránenie Adamsových závesov
septoplastika, pokiaľ sa jedná o odstránenie poúrazového 
stavu, pričom podmienkou je, že úraz vznikol v čase platnosti 
zmluvy.
septoplastika, pokiaľ sa nejedná o odstránenie poúrazového 
stavu

NOS

UCHO

paŽerák

hrudnÍk, pľÚCa, prieduŠky, pohrudniCa a brániCa

OPERÁCIE SRDCa
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operácie miechy - odstránenie tumoru 70
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operácie rázštepu chrbtice
operácie miechových plien
operácie koreňov miechových nervov
dekompresná operácia miechy (mimo operácie platničiek)
revízna dekompresia miechy (mimo operácie platničiek)
operácia krčného intervertebrálneho disku (platničky)
operácia iného intervertebrálneho disku (platničky)
revízna fúzia chrbtice
korekčná operácia deformít chrbtice (napr. skolióza)
operácia nádorových lézií chrbtice
ostatné operácie chrbtice

radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpažia - jedného
radikálna amputácia prsníka s resekciou do podpažia - obidvoch
jednoduchá amputácia – jedného, čiastočné odstránenie prsníka
jednoduchá amputácia - obidvoch
extirpácia nádoru prsníka (so zachovaním prsníka)
rekonštrukcia prsníka (vrátane protézy – z medicínskej indikácie)

odstránenie slepého čreva (apendektómia)
úplná excízia dvanástnika
úplná excízia celého tenkého čreva
endoskopické operácie tenkého čreva
ostatné otvorené operácie dvanástnika a tenkého čreva
úplná excízia žalúdka
čiastočná excízia žalúdka
gastro - enterostómia
odstránenie žlčníka (cholecystektómia) - laparoskopicky
odstránenie žlčníka – otvoreným spôsobom
ostatné operácie žlčníka
anastomózy žlčových ciest
otvorená operácia žlčových ciest (stent)
otvorená operácia Oddiho sfinktera
Iné otvorené operácie na žlčových cestách
úplná excízia pankreasu
čiastočná excízia pankreasu
iné otvorené operácie pankreasu
otvorené operácie pečene vrátane ruptúry pečene
Odobratie časti pečene
odstránenie sleziny
Iné operácie sleziny
totálna excízia hrubého čreva a rekta
totálna excízia hrubého čreva
čiastočná excízia hrubého čreva (hemikolektomia a parc.
kolektomie)
anastomózy hrubého čreva
stomie hrubého čreva
iná otvorená operácia hrubého čreva a rekta
endoskopické operácie (okrem biopsie)  žalúdka, dvanástnika, 
tenkého čreva, hrubého čreva a rekta,  pečene, endoskopie 
pri ochorení žlčových ciest (ERCP), endoskopie na iných bruš-
ných orgánoch, pokiaľ nie sú uvedené vyššie

operácia slabinového pruhu - jedna strana

úplné odstránenie obličky

operácia slabinového pruhu - obidve strany

čiastočné odstránenie obličky

operácia pupočného alebo skrotálneho pruhu

fixácia obličky

operácia inej hernie brušnej steny

odstránenie tumoru z obličiek, močovodu alebo močového 
mechúra – otvorenou operáciou

operáCie ChrbtiCe, mieChy, mieChovýCh obalov a medZistavCovýCh 
platniČiek

PRSIa

BRUCHO

PRUH

moČový a pohlavný trakt
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odstránenie tumoru z obličiek, močovodu alebo močového 
mechúra – endoskopicky, laparoskopicky
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odstránenie kameňov z obličiek, močovodu alebo močového 
mechúra – katetrizáciou, endoskopicky, laparoskopicky
ostatné endoskopické operácie obličiekodstránenie pterygia
ostatné otvorené operácie obličiek
otvorené operácie močovodu
ostatné endoskopické operácie močovodu
operačné zákroky v močovej rúre
Operácie pre stresový únik moču (závesné operácie, operácie 
pomocou pásky –TOT, TVT a pod.)
čiastočné odstránenie močového mechúra
úplné odstránenie močového mechúra
prostata – úplné a čiastočné odstránenie - otvorené operácie
prostata - čiastočné odstránenie – endoskopicky, transuretrál-
na resekcia
prostata - ostatné chirurgické zákroky - endoskopicky
prostata - ostatné chirurgické zákroky-otvorené operácie
odstránenie nadsemenníka
odstránenie semenníka
obojstranné odstránenie semenníkov
operácie nadsemenníka a spermatického povrazca
totálna amputácia penisu
čiastočná amputácia penisu
Fimóza
hydrokéla , operácia varikokély
odstránenie fibroidných nádorov bez otvorenia brušnej 
dutiny, endoskopicky
odstránenie mimomaternicového tehotenstva
operácia Bartoliniho žliaz, kondylómov
odstránenie maternice a jedného alebo obidvoch vaječníkov 
s vajcovodmi – otvoreným spôsobom
odstránenie maternice a jedného alebo obidvoch vaječníkov 
s vajcovodmi - laparoskopicky
abdominálne odstránenie maternice
vaginálne odstránenie maternice
odstránenie jedného vaječníka s vajcovodom
odstránenie jedného vaječníka
odstránenie obidvoch vaječníkov
konizácia čapíka
kyretáž, endometrióza riešená laparoskopicky
pôrod cisárskym rezom (podmienka uplynutie 1 rok od 
začiatku poistenia s výnimkou predčasných pôrodov).
akákoľvek chirurgická metóda asistovanej reprodukcie a  
chirurgické zákroky vykonané z dôvodu liečby sterility
odber vajíčok otvoreným spôsobom alebo laparoskopicky, 
chromopertubácia vaječníkov
umelé prerušenie tehotenstva vykonané bez lekárskej indi-
kácie a vrátane súvisiacich komplikácií

radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky stupne vrátane 
kolostómie
kompletná excízia vonkajších hemoroidov
úplná excízia vnútorných alebo vnútorných a vonkajších 
hemoroidov vrátane prolapsu rekta alebo kompletná sklero-
tizácia
fistula v oblasti konečníka
fisura v oblasti konečníka
iné operácie na konečníku

incízia povrchového alebo kožného abscesu, vredu alebo 
furunkula (jedného alebo viacerých)
chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo viacerých)

amputácie (strata kosti) prstu alebo palca, za každý (na ruke 
alebo na nohe)

koneČnÍk

aBSCES

aMPUTÁCIE
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amputácie zápästie, predlaktie, chodidlo po členok (s výlu-
kou prstov) alebo predkolenie
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amputácie dolná končatina po úroveň kolena, horná končati-
na po úroveň lakťa
amputácie dolná končatina nad úrovňou kolena , horná 
končatina nad úrovňou lakťa

zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom  
predlaktie - obidve kosti (aj lakťová a vretenná)
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
kosť tarzálna alebo metatarzálna, kostrč
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
kosť krížová
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
kosť stehenná
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
rameno alebo predkolenie - jedna kosť (píšťala alebo ihlica)
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
predkolenie - obidve kosti (aj píšťala aj ihlica)
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
rebro (jedno rebro), prst na ruke alebo nohe - za každý prst
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
kosti zápästia - karpálne alebo metakarpálne kosti, nos, dve 
a viac rebier, hrudná kosť
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
panva bez nutnosti trakcie (naťahovania)
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
panva s nutnosťou trakcie (naťahovania)
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
jabĺčko
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
spodná čeľusť, horná čeľusť
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
stavec, priečny výbežok stavca  - za každý
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
kompresívna zlomenina stavca - jeden alebo viac
zlomeniny liečené operačne s osteosyntetickým materiálom 
výber osteosyntetického materiálu
vertebroplastika cementom TH, operačne
hemilaminektómia
extirpácia kalcifikátov úponu šľachy

incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie, okrem 
punkcie a ďalej uvedených
operácia karpálneho tunela
Artroskopia bez plastiky väzov, menisektómia
incízia ramenného, lakťového, bedrového,  kolenného alebo 
členkového kĺbu s výnimkou punkcie
excízia z kĺbu, operácia haluxu
fixácia pomocou operácie, (vrátane plastiky väzov, Bankarto-
va plastika), artroskopia s plastikou väzov
exartikulácia alebo arthroplastika, TEP - bedro, koleno, 
členok, rameno, lakeť
luxácie prsta alebo palca s operáciou - za každý
sutura svalu, šľachy (kdekoľvek)
sutura šľachy - za každý prst
sutura Achilovej šľachy
skákavý prst – za každý prst
zákroky s operáciou ramena, lakťa, zápästia alebo členka
zákroky s operáciou spodnej čeľuste, hornej čeľuste
zákroky s operáciou bedra alebo kolena okrem jabĺčka
zákroky s operáciou jabĺčka

kĹby a vykĹbenia

Zlomeniny
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katetrizačné operácie pulmonálnej artérie
urgentná výmena časti aorty pre aneuryzmu
ostatné výmeny časti aorty pre aneuryzmu
katetrizačné operácie aorty
otvorené operácie karotickej artérie
katetrizačné operácie karotickej artérie
otvorené operácie aneuryzmy
endovaskulárne katetrizačné ošetrenie aneuryzmy
ostatné operácie mozgových artérií
ostatné operácie mozgových artérií otvoreným spôsobom
otvorené operácie podkľúčkovej artérie
katetrizačné operácie podkľúčkovej artérie
otvorené operácie renálnych artérií
katetrizačné operácie renálnych artérií
otvorené operácie viscerálnych vetiev abdominálnej aorty
katetrizačné operácie viscerálnych vetiev abdominálnej aorty
urgentná náhrada iliakálnej artérie
ostatné operácie náhrady iliakálnej artérie
ostatné operácie iliakálnej artérie
urgentná operácia náhrady femorálnej artérie
ostatné náhrady femorálnej artérie
ostatné operácie femorálnej artérie
otvorená operácia artérie - embolektómia
otvorené operácie iných artérií
aorto-femorálny bypass
preventívne operácie dutej žily (plikácia a p.)
iné operácie veľkých žíl
našívanie dialyzačného shuntu
operácia kŕčových žíl dolných končatín na obidvoch nohách
operácia kŕčových žíl dolných končatín na jednej nohe
otvorená operácia odstránenia zrazeniny zo žily (trombektómia)
sklerotizácia žíl, chirurgické odstránenie metličkových varixov

chirurgické odstránenie malígnych nádorov na sliznici, koži a 
podkožnom tkanive, okrem in situ malignít
chirurgické odstránenie pilonidálnych dutín a cýst
chirurgické odstránenie fibroidných nádorov bez otvorenia 
brušnej dutiny
chirurgické odstránenie gangliomu
Chirurgické odstránenie benigného nádoru na vnútorných 
orgánoch (okrem špecifikovaných v tejto tabuľke)
Chirurgické odstránenie maligného nádoru na vnútorných 
orgánoch (okrem špecifikovaných v tejto tabuľke)
chirurgické odstránenie pigmentových névov, hemangiomov 
a iných kožných benígnych novotvarov akéhokoľvek druhu a 
pôvodu, aterómov

NÁDORY – CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE

80otvorené operácie pulmonálnych artérií
Žily, Cievy a artérie

100
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100

srdce, pľúca,  pečeň, obličky, pankreas, tenké črevo
Kože po úrazoch a popáleninách, odobratie štepu – od 4,5%  
max. do 9,9% povrchu tela alebo od 800 cm² do 1 800 cm² 
povrchu tela
Kože po úrazoch a popáleninách – od 10% - max. do 19,9 % 
povrchu tela alebo od 1 801 cm² do 3 600 cm² povrchu tela
Kože po úrazoch a popáleninách – od 20 % - max. do 29,9% 
povrchu tela alebo od 3 601 cm² do 5 400 cm² povrchu tela
Kože po úrazoch a popáleninách – od 30 % a viac povrchu 
tela alebo od 5 401 cm² a viac povrchu tela

transplantáCie

0

0

0

chirurgické ošetrenie akejkoľvek rany, extrakcia cudzieho te-
lieska z kože a podkožia napr. trieska, tŕň, hmyz, kliešť a pod.
punkcia a paracentéza (napr. kĺbov a mäkkých tkanív, odber 
liquoru, punkcia plodovej vody, ušného bubienka, punkcie 
hnisu a pod.), biopsia
endoskopické vyšetrenia (napr. kolonoskopia, rektoskopia, 
gastrofibroskopia, cystoskopia) vykonané za účelom diag-
nostiky, preventívneho vyšetrenia alebo iného liečebného 
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vyšetrenia vedené cez anatomické otvory tela
podanie injekcie 
zatvorená repozícia, sádrovanie
tomografia, ultrazvuk, ožarovanie
chirurgické zákroky z estetických dôvodov (kozmetická a 
plastická chirurgia), pokiaľ sa nejedná o odstránenie poúra-
zového stavu a zákrokov uvedených v Tabuľke oceňovania 
CHZ uvedenej v týchto OPP
iné - neuvedené v Tabuľke oceňovania CHZ OPP- nárok 
nevzniká


