
 

V cenníku sú uvedené ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pre pacientov, ktorí: 
1.      nemajú zmluvný vzťah so ZP, a to najmä: 
1.1   cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, 1.2   cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov (platí 
pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť, lôžková zdravotná starostlivosť sa vykazuje do zdravotnej poisťovne). 
2.      majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú: 
2.1  poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, 2.2  poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné 
služby, alebo použitie materiálov, resp. pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti a teda nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia , 2.3  poskytnúť 
výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, 2.4  poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov, alebo sú len čiastočne, alebo obmedzene hradené 
zdravotnou poisťovňou. 

 
 

VŠETKY AMBULANCIE - Administratíva (na vlastnú žiadosť/samoplatca) KÓD CENA v EUR 

Dištančná forma konzultácie (telefonicky/elektronicky) UP0001 10,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (do 5 strán) UP0006 3,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (do 10 strán) UP0002 6,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (do 15 strán) UP0003 9,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (do 20 strán) UP0004 12,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (do 25 strán) UP0005 15,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (do 50 strán) UP0007 20,00 

Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (nad 50 strán) UP0008 30,00 

Potvrdenia o zdravotnom stave pre administratívne účely UP0009 6,00 

Potvrdenie o zdravotnom stave s vyšetrením UP0010 19,00 

Preklad lekárskeho nálezu do cudzieho jazyka v rozsahu max. 1A4 UP0011 17,00 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť   UP0012 20,00 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovňe  UP0013 20,00 

Vypracovanie lekárskeho posudku UP0014 37,00 

Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz UP0015 37,00 

Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz pre seniorov UP0016 28,00 

Vyšetrenie a potvrdenie na zbrojný pas ( bez psychologického 
vyšetrenia) 

UP0017 37,00 

Zápis lekárskych nálezov do formulárov (max 4 strany) UP0018 15,00 

Zaslanie dokumentov poštou na vlastnú žiadosť UP0019 5,00 

Zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve (rozsah 1-4) UP0020 37,00 
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VŠETKY AMBULANCIE - Výkony (na vlastnú žiadosť/samoplatca) KÓD CENA v EUR 

COVID 19 – serológia (postcovidové protilátky)  UP0021 43,00 

COVID 19 – serológia (postvakcinačné protilátky)  UP0022 23,00 

Doplatok k AS lieku UP0023  

HbA1c VCA Vantage - glykovaný hemoglobín  UP0024 11,00 

Histologické vyšetrenie ( 1 vzorka) UP0025 17,00 

Kultivačné vyšetrenie (vrátane odberu), 1 vzorka UP0026 15,00 

Lokálna anestézia ** (bez medikamentu) UP0027 11,00 

Meranie CRP (ambulantne) UP0028 8,00 

Meranie INR z prsta pomocou prístroja Coagucheck bez interpretácie UP0029 8,00 

Meranie krvného tlaku UP0030 6,00 

Moč chemicky (ambulantne) UP0031 6,00 

Očkovanie ** (bez medikamentu) UP0032 19,00 

Odber a odoslanie biologického materiálu (okrem krvi) UP0033 8,00 

Odber krvi * (do 3 skúmaviek) UP0034 8,00 

Odber krvi * (za každú ďalšiu skúmavku) UP0035 4,00 

oGTT  UP0036 19,00 

Podanie infúzie ** (bez medikamentov) UP0037 17,00 

Podanie injekcie **(bez medikamentov) UP0038 6,00 

Spirometria  UP0039 28,00 

Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou UP0040 10,00 

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov  UP0041 11,00 

Vyšetrenie glykémie glukomerom UP0042 4,00 

Vyšetrenie krvnej skupiny  UP0043 19,00 



 

V cenníku sú uvedené ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pre pacientov, ktorí: 
1.      nemajú zmluvný vzťah so ZP, a to najmä: 
1.1   cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, 1.2   cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov (platí 
pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť, lôžková zdravotná starostlivosť sa vykazuje do zdravotnej poisťovne). 
2.      majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú: 
2.1  poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, 2.2  poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné 
služby, alebo použitie materiálov, resp. pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti a teda nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia , 2.3  poskytnúť 
výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, 2.4  poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov, alebo sú len čiastočne, alebo obmedzene hradené 
zdravotnou poisťovňou. 

 
 

 
 


