
Limit skupiny N - Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim 

 

PODSKUPINA 

NÁZOV DRUHU 
ZDRAVOTNÍCKEJ 

POMÔCKY 

 

TRIEDA MNOŽSTVOVÝ 

LIMIT 

INDIKAČNÉ OBMEDZENIE 

N1  

NAČÚVACIE 
PRÍSTROJE S 

PRÍSLUŠENSTVOM 

N1.1 Vreckový načúvací prístroj 

N1.1.1 Stredne ťažká, ťažká a veľmi ťažká 

nedoslýchavosť 

N1.2 Závesný načúvací prístroj 
N1.2.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1.2.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť 

 

 

 

 

 

 

kus za päť rokov  
 

 

pri jednostrannej nedoslýchavosti u detí 
a dospelých kus za päť rokov 

 

pri obojstrannej nedoslýchavosti u detí  dva 
kusy za päť rokov 

 

pri obojstrannej nedoslýchavosti u 
dospelých kus za päť rokov 

 

pri jednostrannej nedoslýchavosti 
u poistencov kus za päť rokov 

 

pri obojstrannej nedoslýchavosti dva kusy 
za päť rokov 

 

 



PODSKUPINA 

NÁZOV DRUHU 
ZDRAVOTNÍCKEJ 

POMÔCKY 

 

TRIEDA MNOŽSTVOVÝ 

LIMIT 

INDIKAČNÉ OBMEDZENIE 

N1.3 Zvukovodový načúvací prístroj 
N1.3.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť 

 

 

 

 

N1.3.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť 

 

 

pri jednostrannej nedoslýchavosti 
u dospelých kus za päť rokov 

 

pri obojstrannej nedoslýchavosti 
u dospelých dva kusy za päť rokov 

pri jednostrannej nedoslýchavosti 
u dospelých kus za päť rokov 

 

pri obojstrannej nedoslýchavosti 
u dospelých dva kusy za päť rokov 

 

 N1.4 DETSKÝ NAČÚVACÍ PRÍSTROJ 
ZÁVESNÝ, ZVUKOVODOVÝ, RIC, RITE 

pri jednostrannej nedoslýchavosti u detí do 
18 rokov veku kus za päť rokov 

 

pri obojstrannej nedoslýchavosti u detí do 
18 rokov veku dva kusy za päť rokov 

 



PODSKUPINA 

NÁZOV DRUHU 
ZDRAVOTNÍCKEJ 

POMÔCKY 

 

TRIEDA MNOŽSTVOVÝ 

LIMIT 

INDIKAČNÉ OBMEDZENIE 

N2 

KOSTNÉ OKULIARE 

 

N2 Kostné okuliare kus za päť rokov Obojstranná anomália zvukovodu 
a stredoušia s ťažkou prevodovou 
nedoslýchavosťou; chronický 
výtok zo stredoušia; alergia na 
ušnú vložku; po 
kofochirurgickom výkone; zlý 
efekt načúvacieho prístroja na 
vzdušné vedenie pri prevodovej 
nedoslýchavosti 

N4 

TINITUS MASKÉR 
N4.1 Tinnitus maskér základný 

 

N4.2 Tinnitus maskér kombinovaný 

raz za päť rokov        
               

raz za päť rokov                      

tinnitus  

 

ťažký celodenný tinnitus 
s obojstrannou stredne ťažkou až 
ťažkou poruchou sluchu, 
percepčnou alebo zmiešanou 
trvajúcou najmenej jeden rok po 
neúspešnej farmakologickej,  
rehabilitačnej liečbe. Predpisuje 
špecializované  klinické 
pracovisko 

N5 

ELEKTROLARYNX  
N5.1 Elektrolarynx  

 

raz za päť rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODSKUPINA 

NÁZOV DRUHU 
ZDRAVOTNÍCKEJ 

POMÔCKY 

 

TRIEDA MNOŽSTVOVÝ 

LIMIT 

INDIKAČNÉ OBMEDZENIE 

N3 

INDIVIDUÁLNA 
UŠNÁ  

KONCOVKA 

 deti do šesť rokov veku vrátane dva kusy 
za rok, pri dvoch prístrojoch dva kusy dva 
razy za rok 

 

deti od sedem do 18 rokov veku vrátane 
kus za rok, pri dvoch prístrojoch kus dva 
razy za rok 

 

dospelí kus za štyri roky , pri dvoch 
prístrojoch dva kusy za štyri roky 

 

N5 

ELEKTROLARYNX 

S PRÍSLUŠNSTVOM 

N5.2 Príslušenstvo raz za dva roky  

 

 

 

 

 

Porucha sluchu Charakteristika 

Stredne ťažká nedoslýchavosť percepčná alebo prevodová porucha, strata sluchu od 40-59 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo 
voľnom poli (SRT) 

Ťažká nedoslýchavosť percepčná alebo prevodová porucha, strata od 60-79 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli 
(SRT) 

Veľmi ťažká nedoslýchavosť percepčná alebo prevodová porucha, strata nad 80 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli 

(SRT), zbytky sluchu až praktická hluchota 

 


