
Cenník stomatologických výkonov 

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách

za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004

Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

MDDr. Leonidas Papoutsidis 

MED DENT s.r.o., Privátna zubná ambulancia  Prievida

Gorkého 1

971 01 Prievidza

Cenník je platný od 1. februára 2022

001 Komplexné stomatologické vyšetrenie. 65,00 €              

002 Preventívna stomatologická prehliadka. 32,00 €              

003 Cielené stomatologické vyšetrenie. 43,00 €              

004 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie. 65,00 €              

005 Preventívna pedostomatologická prehliadka. 32,00 €              

006 Akútne vyšetrenie. 26,00 €              

007 Krátky administratívny úkon 13,00 €              

008 Dlhší administratívny výkon 26,00 €              

009 RTG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív. 17,00 €              

010 RVG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív. 26,00 €              

011 RTG snímka - ortopantomogram. 76,00 €              

012 Snímka intraorálnou kamerou 13,00 €              

013 Dokumentačná fotografia 8,00 €                

014 Skúška vitality - tri zuby 17,00 €              

015 Povrchová slizničná anestézia 11,00 €              

016 Intraligamentárna anestézia 22,00 €              

017 Infiltračná anestézia 22,00 €              

018 Infiltračná anestézia - anestetikum vyššieho radu 24,00 €              

019 Zvodová anestézia 26,00 €              

020 Zvodová anestézia - anestetikum vyššieho radu 28,00 €              

021 Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž 43,00 €              

022 Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí 22,00 €              

023 Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant 32,00 €              

024 Odstránenie zubného povlaku - jeden sextant 15,00 €              

025 Lokálne fluoridácia za každé zuboradie 26,00 €              

026 Pečatenie fisúr ( každý zub) 22,00 €              

027 Vyleštenie a iné úpravy výplne - za jednu výplň 9,00 €                

028 Terapeutický spray - za zuboradie 15,00 €              
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029 Odstránenie strangulácie článku prsta rozrezaním obrúčky, prsteňa 19,00 €              

030 Jednoplôšková výplň zuba. 39,00 €              

031 Jednoplôšková výplň zuba - materiál vyššieho radu. 50,00 €              

032 Dvojplôšková výplň zuba. 58,00 €              

033 Dvojplôšková výplň zuba - materiál vyššieho radu. 70,00 €              

034 Trojplôšková výplň zuba. 70,00 €              

035 Trojplôšková výplň zuba - materiál vyššieho radu. 84,00 €              

036 Fotokompozit - jedna plôška 45,00 €              

037 Fotokompozit - jedna plôška - materiál vyššieho radu 56,00 €              

038 Fotokompozit - dve plôšky 70,00 €              

039 Fotokompozit - dve plôšky - materiál vyššieho radu 84,00 €              

040 Fotokompozit - tri plôšky 86,00 €              

041 Fotokompozit - tri plôšky - materiál vyššieho radu 103,00 €            

042 Rekonštrukcia zuba - priama 108,00 €            

043 Rekonštrukcia zuba - priama - materiál vyššieho radu 130,00 €            

044 Ošetrenie citlivých zubných plôšok - prvý zub 24,00 €              

045 Ošetrenie citlivých zubných plôšok - každý ďalší zub 6,00 €                

046 Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu 15,00 €              

047 Exstirpácia zubnej drene - za každý kanálik 30,00 €              

048 Paliatívne endodontické ošetrenie 22,00 €              

049 Vitálna amputácia zubnej drene s priamym prekrytím 45,00 €              

050 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 82,00 €              

051 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 99,00 €              

pracovný postup a materiál vyššieho radu

052 Endodontické ošetrenie -za každý kanálik frontálny úsek 50,00 €              

053 Endodontické ošetrenie -za každý kanálik frontálny úsek 65,00 €              

pracovný postup a materiál vyššieho radu

054 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 162,00 €            

055 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 195,00 €            

pracovný postup a materiál vyššieho radu

056 Endodontické ošetrenie -za každý kanálik premolárny úsek 54,00 €              

057 Endodontické ošetrenie -za každý kanálik premolárny úsek 76,00 €              

pracovný postup a materiál vyššieho radu

058 Endodontické ošetrenie -za každý kanálik molárny úsek 58,00 €              

059 Endodontické ošetrenie -za každý kanálik molárny úsek 84,00 €              

pracovný postup a materiál vyššieho radu

060 Apexifikácia 97,00 €              

061 Zavedenie parapulpálneho čapu 32,00 €              

062 Zavedenie parapulpálneho čapu - materiál vyššieho radu 43,00 €              

063 Zavedenie pulpálneho čapu 38,00 €              

064 Zavedenie pulpálneho čapu - materiál vyššieho radu 50,00 €              

065 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa. 13,00 €              

066 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 30,00 €              

067 Extrakcia viackoreňového zuba 41,00 €              

068 Sutúra extrakčnej rany 22,00 €              

069
Neplánovaná chirurgická extrakcia  trvalého  alebo dočasného zuba alebo jeho 

častí 76,00 €              

070
Neplánovaná chirurgická extrakcia  trvalého  alebo dočasného zuba alebo jeho 

častí - molárna oblasť 97,00 €              

071 Chirurgická extrakcia zuba 108,00 €            
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072 Dekapsulácia zuba. 22,00 €              

073 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 108,00 €            

074 Resekcia koreňového hrotu 141,00 €            

075 Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu 65,00 €              

076 Trepanácia alveoly 28,00 €              

077 Hemiextrakcia 45,00 €              

078 Zastavenie poextrakčného krvácania 65,00 €              

079 Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie 22,00 €              

080 Ošetrenie  a  kontrola  po  zákroku dentoalveolárnej chirurgie 22,00 €              

081 Chirurgická revízia rany 26,00 €              

082 Egalizácia alveolárneho výbežku 87,00 €              

083 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 22,00 €              

084 Úprava prominujúcej alveoly 22,00 €              

085 Excízia  mäkkých  tkanív 35,00 €              

086 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 28,00 €              

087 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 162,00 €            

088
Repozícia   subluxovaného  alebo   luxovaného  zuba, nalomenej alveoly alebo 

alveolárneho výbežku 108,00 €            

089 Ošetrenie frakturovaného zuba provizórnou ochrannou korunkou 32,00 €              

090 Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čelustí 43,00 €              

091 Sutúra slizničnej rany 32,00 €              

092 Manuálna repozícia luxácie TMK 24,00 €              

093 Svalové rehabilitačné cvičenie 19,00 €              

094 Fyzikálna terapia - jedno sedenie 22,00 €              

095 Komplexné parodontologické vyšetrenie 76,00 €              

096 Kontrolné parodontologické vyšetrenie 26,00 €              

097 Komplexné vyšetrenie ústnej sliznice špecialistom 76,00 €              

098 Odstránenie lokálneho dráždenia 22,00 €              

099 Celkové vyartikulovanie chrupu 54,00 €              

100 Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice 22,00 €              

101 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 87,00 €              

102 Vestibuloplastika 152,00 €            

103 Gingivektómia - za každý zub 43,00 €              

104 Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka 130,00 €            

105 Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka 152,00 €            

106 Kyretáž steny koreňa otvorená (každý zub) 22,00 €              

107 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie 17,00 €              

108 Meranie galvanických prúdov 13,00 €              

109 Meranie salivácie 13,00 €              

110 Sondovanie vývodu slinnej žlazy 19,00 €              

111 Preplach vývodu slinnej žlazy 32,00 €              

112 Príplatok k certifikovaným výkonom 65,00 €              

113 Vnútorné bielenie zubov - jeden zub 37,00 €              

114 Vonkajšie bielenie zubov, aplikácia v ambulancii - jedno zuboradie *** 73,00 €              

115 Vonkajšie bielenie zubov aplikácia doma - jedno zuboradie *** 18,00 €              

 *** cena bieliacej sady sa pripočítava k cene 
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116 Ošetrenie bezvládnych 50%

117 Ošetrenie objednaného pacienta po ordinačných hodinách 30%

118 Ošetrenie po ordinačných hodinách bez objednania 50%

119 Príplatok za noc od 22 do 7 hod 100%

120 Príplatok za voľné dni a sviatok 100%

121 Príplatok za uprednostnenie v poradí, komfortná prevádzka 50%

122 Príplatok za nedodržanie objednávacieho termínu 100%

123 Príplatok za tlmočenie pri ošetrení cudzinca ( za každú začatú hodinu) 30,00 €              

124 Príplatok za okamžité vystavenie posudku, návrhu, nálezu 50%

125 Príplatok za vyžiadanie výkonu navyše 25%

126 Konzultácia a vysvetľovanie pacientovi za každých začatých 10 minút 22,00 €              

 * Príplatok sa pripočítava k realizovaným výkonom

 ** Za noc vo sviatok sa počíta kód PA 24 a PA 25

127 Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 76,00 €              

128 Stiahnutie korunky 30,00 €              

129 Vyčistenie snímateľnej náhrady 26,00 €              

130 Ošetrenie za použtia mikroskopu - príplatok k výkonu ( z ceny výkonu) 50%

131 Použitie koferdamovej blany - prvý zub 10,00 €              

132 Použitie koferdamovej blany - každý ďalší zub 4,00 €                

133 Vstupné vyšetrenie 74 €                   

134 Inštruktáž o hygiene dutiny ústnej 51 €                   

135 Kontrola hygieny dutiny ústnej 26 €                   

136 Overenie osvojenia hygieny dutiny ústnej 26 €                   

137 Odstránenie zubného kameňa - ručne - 1 zub 11 €                   

138 Odstránenie zubného kameňa - ultrazvukom - 1 zub 7 €                     

139 Odstránenie zubného kameňa - ručne - zuboradie 134 €                 

140 Odstránenie zubného kameňa - ultrazvukom - zuboradie 97 €                   

141 Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant - ručne 63 €                   

142 Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant - ultrazvukom 39 €                   

143 Dočistenie subgingiválne - zuboradie 35 €                   

144 Odstránenie zubných povlakov rotačnými nástrojmi - zuboradie 44 €                   

145 Odstránenie zubných povlakov rotačnými nástrojmi - jeden sextant 18 €                   

146 Masáž gingívy rotačnými nástrojmi - zuboradie 26 €                   

147 Terapeutický spray - zuboradie 18 €                   

148 Výplach parochobotu striekačkou - 1 zub 14 €                   

149 Vyhladenie a vyleštenie - zuboradie 39 €                   

150 Vyleštenie výplne - 1 zub 11 €                   

151 Nácvik DH zubnou kefkou * 6 €                     

152 Nácvik DH medzizubnou kefkou * 6 €                     

153 Nácvik DK špáradlom * 5 €                     

154 Nácvik DH dentálnou niťou * 5 €                     

155 Konzultácia o DH - 1 min 3 €                     

156 Konzultácia DH a liečebných postupov - 1 min 3 €                     

 * k cene pripočítať použitý spotrebný materiál

Prievidza dňa :……………………….

Päčiatka a podpis lekára......................
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