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Za podmienok uvedených v tomto dokumente je poskytovaná zdravotná starostlivosť  

v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.. Ceny za zdravotné výkony a služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú stanovené v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona NR SR 

 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,  

 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, 

  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,  

 č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z.                          

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. má uzatvorenú zmluvu s nasledovnými 

zdravotnými poisťovňami: 

 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. 

 Union zdravotná poisťovňa a.s. 

 

Ceny za výkony a služby zdravotnej starostlivosti uvedené  v tomto cenníku platia  pre 

pacientov, ktorí: 

1.  nemajú zmluvný vzťah so ZP, a to najmä: 

1.1  cudzinci z krajín, s ktorými nemá  SR  podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie     

        zdravotnej starostlivosti, 

1.2  cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov. 

2.  majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú: 

2.1  poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je vykázaná na zdravotnú  

poisťovňu, 

2.2  poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné služby, 

alebo použitie materiálov, resp. pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej 

zdravotnej     

       starostlivosti, 

2.3  poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,  

2.4  poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov, alebo sú len čiastočne, 

alebo obmedzene hradené zdravotnou poisťovňou. 
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Od poistenca, ktorý má zmluvný vzťah s jednou z vyššie uvedených zdravotných 

poisťovní  sa nepožaduje úhrada za zdravotnú starostlivosť ak je zdravotná 

starostlivosť  plne  uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia.  

 

Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je možné realizovať: 

1.  v hotovosti  v pokladniach nemocnice, 

2.  bezhotovostne prevodom na účet  NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. vedený v Tatra banka, 

a.s., IBAN: SK8511000000002927123451, BIC: TATRSKBX,  č.ú.:  2927123451/1100.  

 

Cenník je spracovaný v zmysle platnej legislatívy: 

a)  Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

b)  Vyhláška MF SR č. 87/1996  Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách 

v platnom znení, 

c)  Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z.z. o  poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona 

č. 718/2004 Z.z.). 

Ceny výkonov a služieb uvedené v cenníku sú tvorené dohodou a sú konečnými cenami. 

 

 

I.  Ceny za výkony a služby zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorí majú   

zmluvný vzťah so ZP  
 

A. Za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb vo 
výške spoluúčasti poistenca podľa zákona a predpisov vydaných na jeho 
vykonanie 

Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

GP01 
Interupcia bez zdrav indikácie, pred 12t 

Interupcia bez zdravotnej indikácie, pred 12. týždňom gravidity                                                             
207,50 41,50 

     

249,00 

 

GP02 

Sterilizácia na vlastnú žiadosť  
Sterilizácia na vlastnú žiadosť pacientky - pri inom 

vnútrobrušnom gynekologickom výkone 

66,67 13,33 80,00 

GP03 

Sterilizácia laparoskopická 

Sterilizácia laparoskopická (predoperačné vyšetrenie sa 

účtuje zvlášť) 

125,00 25,00 150,00 

GP04 

UPT s laparoskopickou sterilizáciou 

UPT spojené s laparoskopickou sterilizáciou (predoperačné 

vyšetrenie sa účtuje zvlášť) 

300,00 60,00 360,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

GP05 Sterilizácia laparotomická 308,33 61,67 370,00 

GP06 
Kontrolné USG vyšetrenie po UPT 

Kontrolné USG vyšetrenie po UPT a revíziach 
11,00 0,00 11,00 

AM136 

Perforácia ušníc so zavedením náušníc 

Perforácia ušníc so zavedením náušníc novorodencom 

 

7,00 0,00 7,00 

AM009 

Lekárska správa a potvrdenia 
Lekárska správa a potvrdenia pre administratívne, sociálne, 
súdne, bytové a iné účely, tlačivo 400, iné potvrdenie o 
zdravotnom stave (študenti, zdravotná spôsobilosť na vedenie 
MV). Netýka sa výkonov účtovaných a hradených sociálnou 
poisťovňou, formát A6 
 

8,33 1,67 10,00 

AM010 

Potvrdenie o zdravotnom stave 
Potvrdenie o zdravotnom stave (pred vstupom do 

zamestnania, práca v zahraničí, na výkon rizikových 

povolaní), vystavenie zdravotného preukazu (výtery + 

vyšetrenie) a potvrdenia pre osobitnú zdravotnú spôsobilosť 

12,50 2,50 15,00 

VS003 

Klinické vyšetrenie a odobratie krvi 

Klinické vyšetrenie a odobratie krvi na prítomnosť alkoholu a 

inej omamnej látky v krvi pri úraze na žiadosť pacienta (napr. 

potvrdenie pre poisťovňu, na terapeutické účely a pod.), na 

žiadosť zamestnávateľa alebo policajného orgánu (ak zmluva 

nemocnice  s PZ nepojednáva o poplatku inak) - laboratórne 

vyšetrenie sa účtuje zvlášť podľa fakturácie ÚDZS  

8,33 1,67 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 
Rožňava, a.s. 

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava 

C e n n í k   Revízia č.: 1 

Komplexný cenník  
nadštandardných služieb 

nemocnice 

Platné od: 15.08.2017 

Strana 5 z 25 

 

UPOZORNENIE: 
(1)      Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

so smernicou SM-1.SMK.RD Riadenie dokumentácie a záznamov. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2)      Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

  
 

B. Za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške  spoluúčasti 
poistenca podľa zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie 

1. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci 
a ústavnej pohotovostnej služby 

Kód Poplatok 
Cena 

bez DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

 
LSPP1 

LSPP/UPS 

Úhrada za spracúvanie údajov zistených pri  

poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci LSPP a ÚPS. 

Pacient platí úhradu 1,99 € pri poskytovaní ambulantnej 

starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a 

ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak pacient nie je 

oslobodený  od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 

zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Oslobodenie: oslobodený je poistenec, ak po poskytnutí 
ambulantnej  starostlivosti v rámci LSPP alebo ÚPS 
nasleduje prijatie do ústavnej starostlivosti. 

1,99 0,00 1,99 
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2. Pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti 

Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

D1 

Ubytovanie doprovodu hospitalizovaného dieťaťa 

Ubytovanie doprovodu hospitalizovaného dieťaťa od 3 rokov 

(aj pacienta v JZS) – cena za lôžko/noc – štandardná izba 

2,75 0,55 3,30 

D1a 

Doprovod 
- je oslobodené od DPH v prípade, že je doprovod (aj 

dospelého pacienta) nevyhnutný na dosiahnutie 

terapeutických cieľov, na odporúčanie lekára a sprievodca je 

prijatý do ústavnej starostlivosti 

3,30 0,00 3,30 

D2 

Ubytovanie doprovodu dospelého pacienta 

Ubytovanie doprovodu hospitalizovaného dospelého 

pacienta (aj pacienta v JZS)  - cena za lôžko/noc - 

štandardná izba  - netýka sa doprovodu rodičky 

8,33 1,67 10,00 

D2a 

Doprovod 

- je oslobodené od DPH v prípade, že je doprovod 

nevyhnutný na dosiahnutie terapeutických cieľov, na 

odporúčanie lekára a sprievodca je prijatý do ústavnej 

starostlivosti 

10,00 0,00 10,00 

D2SR 

Ubytovanie doprovodu rodičky 

Ubytovanie doprovodu hospitalizovanej rodičky  - cena za 

lôžko/noc - štandardná izba 

10,00 2,00 12,00 

Oslobodenie:  

a. poistenec do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho 

zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, 

osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujme stať sa 

pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, 

b. poistenec do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho 

sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná FO ako rodič, ktorá má 

maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej 

starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem 

stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti 

c. poistenec – dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča, 

d. poistenec dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.  

Ak je sprievodca pacienta oslobodený od povinnosti  úhrady za pobyt, uhrádza (v prípade záujmu) 

len poplatok za stravu. 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

STR01 Cena raňajok pre doprovod pacienta 1,00 0,20 1,20 

STR02 Cena obeda pre doprovod pacienta 2,17 0,43 2,60 

STR03 Cena večere pre doprovod pacienta 1,42 0,28 1,70 

STR05 Celodenná strava pre doprovod 4,42 0,88 5,30 

 

3. Vypracovanie lekárskeho posudku      

Vypracovanie lekárskeho posudku uhrádza FO alebo PO, na ktorej vyžiadanie sa lekársky 

posudok vypracoval. Lekársky posudok je výsledkom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na 

výkon konkrétnej činnosti, zdravotného stavu v súvislosti  s priznaním choroby z povolania, 

bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných 

poškodeniach na zdraví. Vydáva ho poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie 

vykonáva poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť zamestnanca, 

ktorej sa týka alebo na žiadosť zamestnávateľa, ale so súhlasom zamestnanca, ktorého sa 

to týka. § 16, zákona 576/2004 Z.z. 

Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

AM011 

Lekársky posudok o bolestnom 

Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského 

uplatnenia, zhodnotenie trvalých následkov po úraze 
15,00 0 15,00 

 

4. Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4. 

Poskytovateľ je povinný na základe písomného (mimo písm.a.)  vyžiadania poskytnúť výpis zo ZD 

v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania: 

a. registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod  na účely 

odvodu a vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania územnej vojenskej správy 

na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, 

b. príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb 

zamestnanosti podľa osobitných predpisov, 

c. inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania 

pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

d. príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa, 

e. osobám oprávneným nahliadať do ZD, ak rozsah vyžiadanie nepresahuje rozsah 

sprístupňovania údajov zo ZD týmto osobám, 

f. súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania, 

g. lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu. 
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Za poskytnutie výpisu zo ZD uhrádza FO alebo PO, na ktorej vyžiadanie sa výpis zo ZD poskytol. 

 

Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

AM008 
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta na vlastnú žiadosť 
5,94 0,00 5,94 

  

5. Úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak 
poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada 

Kód Poplatok 
Cena 

bez DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

N12F1 

Ubytovanie pacienta FRO 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – FRO -  cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2 
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe 

15,00 0 15,00 

N1I1 

Ubytovanie pacienta interné 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – interné – cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2 
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe  

10,00 0 10,00 

N1I2a 

Ubytovanie pacienta interné 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – interné – cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe "Dôvera" I. Kategórie s 
WC  a sprchou - pacient sám na izbe 

20,00 0 20,00 

N1I2c 

Ubytovanie pacienta interné 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta ZP Dôvera – interné – 
cena za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe "Dôvera" I. 
Kategórie s WC  a sprchou - pacient sám na izbe 

10,00 0 10,00 

N2CH1 

Ubytovanie pacienta chirurgia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – chirurgia -  cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2 
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe 

10,00 0 10,00 

N2CH2a 

Ubytovanie pacienta chirurgia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – chirurgia – cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe "Dôvera" I. Kategórie s 
WC  a sprchou - pacient sám na izbe 

20,00 0 20,00 

N2CH2c 

Ubytovanie pacienta chirurgia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta ZP Dôvera – chirurgia 
– cena za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe "Dôvera" I. 
Kategórie s WC  a sprchou - pacient sám na izbe 

10,00 0 10,00 

N3N1 

Ubytovanie pacienta neurológia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – neurológia -  cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2 
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe 

10,00 0 10,00 
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N3N2a 

 

Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – NEUROLÓGIA – 
cena za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe "Dôvera" I. 
Kategórie s WC  a sprchou - pacient sám na izbe 
 

20,00 0 20,00 

 

N3N2b 

Ubytovanie hospitalizovaného pacienta ZP Dôvera – 
NEUROLÓGIA – cena za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe 
"Dôvera" I. Kategórie s WC  a sprchou - pacient sám na izbe 
 

10,00 0 10,00 

N4P1 

Ubytovanie pacienta pediatria 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pediatria -  cena za 
lôžko/noc – na štandardnej izbe (2 lôžka) 

6,00 0 6,00 

N4P2 

Ubytovanie pacienta pediatria 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta - pediatria - cena za 
lôžko/noc na štandardnej izbe (3 lôžka) 

5,00 0 5,00 

N4P3 

Ubytovanie pacienta pediatria 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pediatria  -  cena za 
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 1 
lôžková izba so sprchou) - pacient sám na izbe  

15,00 0 15,00 

N4P4 

Ubytovanie pacienta pediatria 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pediatria -  cena za 
lôžko/noc – na štandardnej izbe (1 lôžko) 

12,00 0 12,00 

N9G1 

Ubytovanie pacienta gynekológia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – gynekológia -  cena 
za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2 
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe 

13,50 0 13,50 

N9G2a 

Ubytovanie pacienta gynekológia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – gynekológia – cena 
za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe "Dôvera" I. Kategórie s 
WC  a sprchou - pacient sám na izbe 

20,00 0 20,00 

N9G2c 

Ubytovanie pacienta gynekológia 
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta ZP Dôvera – 
gynekológia – cena za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe 
"Dôvera" I. Kategórie s WC  a sprchou - pacient sám na izbe 

10,00 0 10,00 

N10D2 

Ubytovanie pacienta ODCH 

Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – dlhodobo chorých – 

cena za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 

2 lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe 

 

10,00 0 10,00 
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II.  Ceny za výkony a služby zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorí 
nemajú zmluvný vzťah so ZP, majú zmluvný vzťah so ZP a požadujú 
poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia 

 

A. ZDRAVOTNÁ ČASŤ 
 

Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

AM001 Fotokópia - A4 
0,08 0,02 0,10 

AM002 Fotokópia - A3 
0,17 0,03 0,20 

AM003 
Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie 

Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie z archívu  
8,33 1,67 10,00 

AM004 

Overenie poistného vzťahu pacienta 

Overenie poistného vzťahu pacienta bez preukazu poistenca 

- u plánovaného výkonu, týka sa poistencov, ktorí prídu s 

viacerými preukazmi poistenca 

0,92 0,18 1,10 

AM005 

Zhotovenie kópie vyšetrenia na CD 

Zhotovenie kópie - Výpis CT vyšetrenia na CD nosiči na 

žiadosť pacienta  
8,33 1,67 10,00 

AM014 

Podanie infúznej liečby pre samoplatcov  

Podanie infúznej liečby pre samoplatcov (lieky hradené 

zvlášť) 

15,00 0,00 15,00 

AM015 

Podanie infúzie pre samoplátcu mimo prac čas 

Podanie infúznej liečby pre samoplatcov mimo pracovného 

času (lieky hradené zvlášť) 

18,00 0,00 18,00 

AM016 

Podanie infúzie ambulantne mimo prac čas 

Podanie infúznej liečby pre poistených pacientov mimo 

pracovného času (lieky hradené zvlášť) 

5,50 0,00 5,50 

AM017 
OCT + HRT vyšetrenie 

OCT + HRT vyšetrenie 
11,00 0,00 11,00 

AM018 
Vyhotovenie fotografickej snímky plodu 
Vyhotovenie fotografickej snímky plodu pri USG vyšetrení 

3,67 0,73 4,40 

AM020 

Vyhotovenie fotografického USG 4D snímku 

Vyhotovenie fotografického USG 4D snímku, statického 

obrazu na fotopapier 

8,33 1,67 10,00 

AM021 
Videosekvencia z USG na CD 

Videosekvencia z USG na dátovom nosiči (CD/DVD) u 
25,00 5,00 30,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

tehotných žien - cena za 1 ks 

AM022 
Fotografia novorodenca 

Fotografia novorodenca 
4,58 0,92 5,50 

AM024 
Interné predoperačné vyšetrenie 

Interné predoperačné vyšetrenie 
30,00 0,00 30,00 

AM026 
Komplexné interné vyšetrenie 

Komplexné interné vyšetrenie (určuje príslušný odborný lekár) 
20,00 0,00 20,00 

AM027 
Vyhotovenie EKG záznamu s popisom 

Vyhotovenie EKG záznamu s popisom bez vyšetrenia 
6,00 0,00 6,00 

AM028 

Komplexné infektologické vyšetrenie 

Komplexné infektologické vyšetrenie (určuje príslušný 

odborný lekár) 

20,00 0,00 20,00 

AM029 
Komplexné pľúcne vyšetrenie 
Komplexné pľúcne vyšetrenie 

25,00 0,00 25,00 

AM030 Spirometrické vyšetrenie 
16,50 0,00 16,50 

AM033 
EEG vyšetrenie + provokačné testy 

EEG vyšetrenie + provokačné testy vyhodnotenie 
12,00 0,00 12,00 

AM034 

Vyšetrenie dotazníkovými metódami 

Vyšetrenie dotazníkovými metódami neuropsychiatrických 

ochorení -Zung, Boeck, Hoen-Yahrovej stupnice, MMSE 

vyšetrenie symbolických funkcií za každý dotazník 

5,00 0,00 5,00 

AM035 
Test na tetániu 
 

8,00 0,00 8,00 

AM036 Ihlová EMG / myopatia radikulopatia 
17,00 0,00 17,00 

AM037 Príplatok za každý ďalší sval 
3,00 0,00 3,00 

AM038 

Vyšetrovanie povrchovými elektródami 

Vyšetrovanie povrchovými elektródami (karpálny kanál, 

polyneuropatia bez F vlny - za každý vyšetrovaný nerv) 

9,00 0,00 9,00 

AM039 

Vyšetrovanie povrchovými elektródami 

Vyšetrovanie povrchovými elektródami ( polyneuropatia, 

radikulopatia aj F vlna - za každý vyšetrovaný nerv) 

19,00 0,00 19,00 

AM040 

Duplexné vyšetrenie mozgových artérii 

Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérii aj v 

CFM režime, vyšetrenie periorbitálnych artérii 

27,00 0,00 27,00 

AM041 
Snímanie ciev mozgu aj v CFM režime 

Transkraniálne, extrakraniálne i periorbitálne snímanie ciev 
40,00 0,00 40,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

mozgu aj v CFM režime 

AM042 Psychiatrické vyšetrenie 
33,00 0,00 33,00 

AM043 Príplatok za relaxačné techniky 
3,50 0,00 3,50 

AM044 
Doplatok za individuálnu konzultáciu 

Doplatok za individuálnu konzultáciu a poradenstvo 
8,50 0,00 8,50 

AM045 CRP vyšetrenie krvi  
5,00 0,00 5,00 

AM046 Komplexné gynekologické vyšetrenie 
20,00 0,00 20,00 

AM047 
Preventívna gynekologická prehliadka 

Preventívna gynekologická prehliadka na vlastnú žiadosť 
20,00 0,00 20,00 

AM049 Palpačné vyšetrenie prsníkov 
5,00 0,00 5,00 

AM050 IUT- zavedenie vnútromaternicového telieska 
33,00 0,00 33,00 

AM051 Tympanometria 
12,00 0,00 12,00 

AM052 Stacionár / 1 deň 
13,00 0,00 13,00 

AM060 
IUT- vybratie vnútromaternicového telieska 

IUT- vybratie vnútromaternicového telieska 
11,00 0,00 11,00 

AM061 

Úprava menštruačného cyklu 

Úprava menštruačného cyklu na žiadosť pacientky  bez 

gynekologického vyšetrenia 

3,50 0,00 3,50 

AM062 Postkoitálna antikoncepcia 
3,50 0,00 3,50 

AM063 Psychoprofilaxia pre tehotné - 1 hodina 
2,00 0,00 2,00 

AM064 Nekonvenčná cytológia krčka maternice 
27,50 0,00 27,50 

AM065 
Odobratie fixačného steru 

Odobratie fixačného steru ( bez gynekologického vyšetrenia) 
5,50 0,00 5,50 

AM066 

Onkocytologický ster z krčka maternice 

Onkocytologický ster z krčka maternice - základné vyšetrenie 

(2 stery) 

9,00 0,00 9,00 

AM067 

Onkocytologický ster z krčka maternice 

Onkocytologický ster z krčka maternice - rozšírené vyšetrenie 

(2 stery) 

33,00 0,00 33,00 

AM068 
Onkocytologický ster z krčka maternice 

Onkocytologický ster z krčka maternice - HPV test typizácia 
49,50 0,00 49,50 



 
  
 
 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 
Rožňava, a.s. 

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava 

C e n n í k   Revízia č.: 1 

Komplexný cenník  
nadštandardných služieb 

nemocnice 

Platné od: 15.08.2017 

Strana 13 z 25 

 

UPOZORNENIE: 
(1)      Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

so smernicou SM-1.SMK.RD Riadenie dokumentácie a záznamov. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2)      Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

  
 

Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

(1 ster)  

AM069 

Onkocytologický ster z krčka maternice 

Onkocytologický ster z krčka maternice - STD vyšetrenie - 

PCR metodika (1 ster)  

49,50 0,00 49,50 

AM070 
Odber a odoslanie biolog. materiálu 2 os 
Odber a odoslanie materiálu na určenie otcovstva - 2 osoby 

7,92 1,58 9,50 

AM071 
Odber a odoslanie biolog. materiálu 3 os 

Odber a odoslanie materiálu na určenie otcovstva - 3 osoby 
10,83 2,17 13,00 

AM072 USG gynekologického traktu  
15,00 0,00 15,00 

AM073 USG v tehotenstve na vlastnú žiadosť 
15,00 0,00 15,00 

AM080 
Vyšetrenie sluchu 
Vyšetrenie sluchu (určuje príslušný odborný lekár) 

4,50 0,00 4,50 

AM081 Audiometria 
14,00 0,00 14,00 

AM082 Laryngoskopické vyšetrenie 
18,50 0,00 18,50 

AM083 

Vyšetrenie hrtanu alebo hlasiviek 

Inslitácia medikamentov alebo leptanie v hrtane a 

stoboskopické vyšetrenie hlasiviek  

11,50 0,00 11,50 

AM084 Inhalačná liečba 
1,50 0,00 1,50 

AM098 Onkodermatologické vyšetrenie  
10,00 0,00 10,00 

AM099 Odstránenie fibrómu kryoterapiou  
9,00 0,00 9,00 

AM100 Odstránenie bradavice kryoterapiu  
12,00 0,00 12,00 

AM101 Predoperačné vyšetrenie anestéziológom  
20,00 0,00 20,00 

AM102 
Komplexné FRO vyšetrenie 

Komplexné fyziatricko rehabilitačné vyšetrenie 
20,00 0,00 20,00 

AM104 Gastroskopia na vlastnú žiadosť pacienta 
40,00 0,00 40,00 

AM105 Rektoskopia na vlastnú žiadosť pacienta 
27,00 0,00 27,00 

AM106 Kolonoskopia na vlastnú žiadosť pacienta 
66,00 0,00 66,00 

AM107 Kardiologické vyšetrenie 
20,00 0,00 20,00 

AM108 Ergometria na vlastnú žiadosť 
18,00 0,00 18,00 

AM109 Ergometria - príplatok za 1rázový mater 
1,50 0,00 1,50 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

Ergometria - príplatok za jednorazový materiál 

AM110 Echokardiografické vyšetrenie 
46,00 0,00 46,00 

AM113 Vyšetrenie glykémie glukomerom 
0,50 0,00 0,50 

AM114 Skupinová edukácia pacienta / 30 minút 
1,50 0,00 1,50 

AM115 
Hĺbková  individ edukácia pacienta 30m 

Hĺbková  individuálna edukácia pacienta / 30 minút 
1,50 0,00 1,50 

AM130 Dermatologické vyšetrenie 
20,00 0,00 20,00 

AM175 

Gastroenterologické vyšetrenie mimo prac. doby 

Gastroenterologické vyšetrenie vykonávané mimo pracovnej 

doby 

35,00 0,00 35,00 

AMX1 
Kinesiotaping – liečba ochorení pohybového aparátu 

Kinesiotaping - liečba akútnych a chronických ochorení 

pohybového aparátu 

4,00 0,00 4,00 

AN01 Výber lekára: anestéziológa 
100,00 0,00 100,00 

AN02 

Celková anestézia na žiadosť pacienta  

Celková anestézia na žiadosť pacienta pri výkonoch, ktoré ju 

nevyžadujú (napr. kolonoskopia, zákroky  na končatinách 

a pod. 

 

50,00 0,00 50,00 

AN06 PEDA (epidurálna anestézia) 
100,00 0,00 100,00 

N3N25b 

 

Epikutánne testovanie (TROLAB testy) - testovanie 

kontaktných alergénov pri ekzémových reakciách (rôzne 

kozmetiká, pracie prachy, aviváže, konzervačné látky, koža, 

guma, plasty, lepidlá, kovy, parfémy, a iné).  

 

15,00 0,00 15,00 

POPLATKY ŠAS, SVLZ, LSPP 

CB01 
SVLZ 
 cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod 

0,03 0,00 0,03 

CB02 
ŠAS 
cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod 

0,03 0,00 0,03 

CB03 
LSPP dospelých 
 cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod 

0,03 0,00 0,03 

CB04 
LSPP detská 
cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod 

0,03 0,00 0,03 

CB06 SVLZ pre RDG, CT, MR 
0,03 0,00 0,03 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

Výkony ŠAS, SVLZ, LSPP ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v  

zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich bodových hodnôt, 

ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003  –  OAP v znení  neskorších predpisov) vynásobených 

cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod. Cena sa účtuje pacientom, ktorí sú definovaní ako samoplatitelia.  

V prípade poskytnutia  návštevnej LSPP  sa k cene výkonu  pripočíta cena za dopravu lekára. Cena je 

stanovená na 1 km jazdy. 

ESTETICKÁ CHIRURGIA PRE SAMPLATCOV 

ES01 

Excízia + lokálna anestézia 

Excízia (pigmentové škvrny, znamienka, bradavice, jazvy) 

vrátane lokálnej anestézie 

20,83 4,17 25,00 

ES02 

Excízia+ lokálna anestézia 

Excízia (pigmentové škvrny, znamienka, bradavice, jazvy) 

vrátane lokálnej anestézie, každá ďalšia lézia 

5,00 1,00 6,00 

ES03 

Extirpácia (lipóm) vrátane lokálnej anestézie 

Extirpácia (lipóm, lymfatická uzlina a pod.) vrátane lokálnej 

anestézie 

25,00 0,00 25,00 

ES04 
Extirpácia vrátane lokálnej anestézie,1 lézia 
Extirpácia (lipóm) vrátane lokálnej anestézie, každá ďalšia lézia 

6,00 0,00 6,00 

ES05 

Ablácia nechta 

Ablácia nechta (na prste ruky alebo nohy) vrátane lokálnej 

anestézie 

16,50 0,00 16,50 

POPLATKY FRO 

FRO1 Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom 
8,00 0,00 8,00 

FRO10 Podvodná masáž 
7,00 0,00 7,00 

FRO11 Reflexná masáž (25 min.) 
8,00 0,00 8,00 

FRO12 
Lymfomasáž prístrojová  (40 min.) 

Lymfomasáž prístrojová  (40 min.), Pneuven 
5,00 0,00 5,00 

FRO13 
Manuálna lymfodrenáž – jedna zostava 
Manuálna lymfodrenáž – jedna zostava (doporučenie lekára) 

25,00 0,00 25,00 

FRO14 Vakuomasáž (bankovanie) 
5,00 0,00 5,00 

FRO15 
Prístrojová masáž Vasotrain 

Prístrojová masáž Vasotrain (vákuová a kompresívna liečba) 
5,00 0,00 5,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

FRO16 
Mobilizačné techniky (celý chrbát) 

Mobilizačné techniky (celý chrbát) , PIR, PIT, AGR 
15,00 0,00 15,00 

FRO19 Parafín nad rámec úhrady ZP (20 minút) 
5,00 0,00 5,00 

FRO2 Výber maséra 
5,00 0,00 5,00 

FRO20 
Zábaly a obklady 20min. (pr. rašelinový) 

Zábaly a obklady 20 min. (rašelinový, iný...) 
7,00 0,00 7,00 

FRO21 
Perličkovo-vírivý kúpeľ celé telo 20min 
Perličkový - vírivý kúpeľ celotelový 20 minút + zábal  

8,00 0,00 8,00 

FRO22 Kúpeľ s prísadou 20 min. (jód, atď.) 
9,00 0,00 9,00 

FRO23 Uhličitý kúpeľ - umelo pripravený 
5,50 0,00 5,50 

FRO24 
Vírivý kúpeľ 15 minút 

Vírivý kúpeľ pre horné/dolné končatiny 15 min. 
3,00 0,00 3,00 

FRO25 

Bazén - individuálna hydrokinéziterapia  

Bazén - individuálna hydrokinéziterapia (liečebný telocvik vo 

vode) 

6,00 0,00 6,00 

FRO26 Bazén - skupinová hydrokinéziterapia 
3,00 0,00 3,00 

FRO27 Hydrogalvanický čiastkový kúpeľ 
4,00 0,00 4,00 

FRO28 Hydrogalvanický celkový kúpeľ 
8,00 0,00 8,00 

FRO29 
Plynové injekcie (3-4 vpichy) 
Plynové injekcie - 1 aplikácia (3-4 vpichy) 

3,00 0,00 3,00 

FRO3 Výber fyzioterapeuta 
5,00 0,00 5,00 

FRO30 
Individuálne LTV na veľkej lopte 30 min 

Individuálne LTV na veľkej lopte – overbal  - 30 min  
5,00 0,00 5,00 

FRO31 
Skupinové LTV na veľkej lopte 30 minut 

Skupinové LTV na veľkej lopte – overbal  - 30 min  
2,50 0,00 2,50 

FRO32 
Bežecký pás, rotoped, steper 15 minút 

Bežecký pás, rotoped, steper / pre kondíciu /- 15 min 
1,00 0,00 1,00 

FRO33 

Základné testovacie metódy – I. metodika 

Základné testovacie metódy – I. metodika 

(SFTR,goniomet.antropomet) 

2,00 0,00 2,00 

FRO34 

Špeciálne testovacie metódy – I. metodika 

Špeciálne testovacie metódy – I. metodika (svalový test, 

funkčné testy ruky) 

5,00 0,00 5,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

FRO35 

Individuálna LTV poúrazové stavy do 20m Individuálna 
LTV (poúrazové stavy do 20 minút, techniky facil, Bobath, 
Kabat) 

5,00 0,00 5,00 

FRO36 Individuálna LTV (Vojta 30 min.) 
7,00 0,00 7,00 

FRO37 
Individuálne LTV - škola chrbta - 30 min 
Individuálne LTV - škola chrbta - zostava cvikov (30 minút) 

4,00 0,00 4,00 

FRO38 
Skupinové LTV - škola chrbta 30 minút 

Skupinové LTV - škola chrbta - zostava cvikov (30 minút) 
2,00 0,00 2,00 

FRO40 Vysokofrekvenčná diatermia 
5,00 0,00 5,00 

FRO41 Magnetoterapia 
5,00 0,00 5,00 

FRO42 Liečba ultrazvukom (USG) 
3,00 0,00 3,00 

FRO43 Diadynamické prúdy 
3,00 0,00 3,00 

FRO44 Interferenčné prúdy – Interdyn 
3,00 0,00 3,00 

FRO45 Phyaction - Träbertové prúdy 
4,00 0,00 4,00 

FRO46 Elektrostimulácia 
3,00 0,00 3,00 

FRO47 Elektrodiagnostika 
4,00 0,00 4,00 

FRO48 Elektrogymnastika  
3,00 0,00 3,00 

FRO49 Elektroanalgézia – TENS 
2,50 0,00 2,50 

FRO50 Laseroterapia (vykoná lekár) / 1 terapia 
4,00 0,00 4,00 

FRO51 Fototerapia - bioptron (do 7 minút) 
2,00 0,00 2,00 

FRO52 
Fototerapia- solux (infračervené do 20m) 

Fototerapia - solux (infračervené ožiarenie, do 20 minút)) 
1,00 0,00 1,00 

FRO53 
Fototerapia UV (celé telo) 
Fototerapia UV (ožiarenie UV žiarením celého tela) 

3,00 0,00 3,00 

FRO56 

Kryoterapia (liečba chladom 1 časť tela 

Kryoterapia (liečba chladom - gél, ľad) - jednej časti tela 

lokálnym použitím 

1,00 0,00 1,00 

FRO57 

Kryoterapia trup alebo viac častí tela 

Kryoterapia (liečba chladom - gél, ľad) - trup alebo viac častí 

tela 

2,00 0,00 2,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

FRO58 
Trakcia chrbtice 

Trakcia chrbtice na trakčných zariadeniach 
3,00 0,00 3,00 

FRO59 Termoakupresúrne lôžko CERAGEM(40 minút) 
5,00 0,00 5,00 

FRO6 Klasická masáž jednej časti tela (10min) 
4,00 0,00 4,00 

FRO60 Komplex vstupné akupunktúrne vyšetrenie 
13,50 0,00 13,50 

FRO61 
Akupunktúrne vyšetrenie 

Cielené a špeciálne akupunktúrne vyšetrenie 
6,50 0,00 6,50 

FRO62 Kontrolné akupunktúrne vyšetrenie 
6,50 0,00 6,50 

FRO63 Klasická korporálna akupunktúra 
8,50 0,00 8,50 

FRO64 Aurikuloterapia, kraniopunktúra 
6,50 0,00 6,50 

FRO65 Modifikácie akupunktúry 
5,00 0,00 5,00 

FRO66 Akupresúra, tuinaterapia 
5,00 0,00 5,00 

FRO67 Elektropunktúra 
6,50 0,00 6,50 

FRO68 Laseropunktúra 
8,50 0,00 8,50 

FRO69 EAV-Z  elektroakupunktúra podľa Volla 
16,50 0,00 16,50 

FRO7 Klasická masáž celého chrbta 
8,00 0,00 8,00 

FRO70 EAV, EAV-L s testovaním liekov a nozód 
20,00 0,00 20,00 

FRO71 Akupunktúra hypalgézia pri operáciách 
20,00 0,00 20,00 

FRO8 Klasická masáž celého tela (nad 50 min) 
15,00 0,00 15,00 

FRO82 
Spiral dynamika individuálne 1/2 hod. 
Pri ambulantných rekondičných pobytoch – obed, pitný režim 

5,00 0,00 5,00 

FRO83 

Neuromusculárna stabilizácia 30 minut 

Dynamická neuromusculárna stabilizácia individ. 1/2 hod., 

vlastné lano 

5,00 0,00 5,00 

FRO84 Hlboký stabilizačný systém 
5,00 0,00 5,00 

FRO85 Pilates skupinový, min. 2 osoby/40 min.  
2,00 0,00 2,00 

FRO86 Pilates individuálny 
5,00 0,00 5,00 

FRO87 
SMS-špirálová stabilizácia chrbtice 30m 
SMS-špirálová stabilizácia chrbtice 1/2 hod. 

5,00 0,00 5,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

FRO88 

Brumkovej metóda individ. po 30 minút 

Brumkovej metóda-koncept vzporných cvičení, individ. - 1/2 

hod. 

5,00 0,00 5,00 

FRO89 

Brumkovej metóda skupinovo po 30 minút 

Brumkovej metóda-koncept vzporných cvičení, skupinové 

cvičenie  

2,50 0,00 2,50 

FRO9 
Bodová karta klasická masáž celková 
Bodová karta klasická masáž celková (10 masáží) 

130,00 0,00 130,00 

FRO90 Lymfodrenáž prístrojová  1vstup (40 min) 
7,00 0,00 7,00 

FRO91 
Lymfodrenáž prístrojová 10 vstupov 

Lymfodrenáž prístrojová 10 vstupov (1 vstup 40 min.) 
50,00 0,00 50,00 

FRO92 
Lymfodrenáž prístrojová 20 vstupov 

Lymfodrenáž prístrojová 20 vstupov (1 vstup  40 min.) 
85,00 0,00 85,00 

FRO93 
Bavlnený návlek pre lymfodrenáž prístroj 

Bavlnený návlek pre lymfodrenáž prístrojovú 
1,00 0,00 1,00 

FRO94 
MD – kolagénová injekcia ( GUNA ) – aplikácia jednej 

injekcie v jednom sedení 
8,00 0,00 8,00 

FRO95 
MD – kolagénová injekcia ( GUNA ) – aplikácia dvoch  
injekcií v jednom sedení 

15,00 0,00 15,00 

POPLATKY GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 

GP07 

Psychofyzická príprava na pôrod 8 celkov 

Psychofyzická príprava na pôrod (cena kurzu, t.j. 8 

tematických celkov) 

29,00 0,00 29,00 

GP08 

Psychofyzická  príprava na pôrod– nadstavba 

Psychofyzická príprava na pôrod – nadstavba základného 

cyklu (téma a cvičenie podľa vlastného výberu - 1 stretnutie) 

5,50 0,00 5,50 

GP09 
Účasť otca na  príprave na pôrod 

Účasť otca na  psychofyzickej príprave na pôrod - 1 stretnutie 
3,33 0,67 4,00 

GP10 Výber pôrodníka 
150,00 0,00 150,00 

GP11 
Výber pôrodnej asistentky 

Výber pôrodnej asistentky ( zo zamestnancov NsP) 
100,00 0,00 100,00 

GP12 
Otec alebo blízka osoba pri pôrode 

Účasť otca alebo 1 blízkej osoby pri pôrode 
20,83 4,17 25,00 

GP13 

Podanie ENTONOX pri pôrode 

Podanie analgetickej inhalačnej zmesi ENTONOX – pri 

pôrode 

50,00 0,00 50,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

GP14 

Podanie ENTONOX pri šití episiotómie 

Podanie analgetickej inhalačnej zmesi ENTONOX – pri šití 

episiotómie 

20,00 0,00 20,00 

POPLATKY CHIRURGIA 

CH003 Výber lekára: operatéra 
100,00 0,00 100,00 

CH004 Výber externého operatéra 
35,00 0,00 35,00 

CH008 
Excízia - doplatok za nadštandardný šijací materiál 

Excízia - doplatok za nadštandardný šijací materiál (1 bal.) 
10,00 0,00 10,00 

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA 

OCS01 
Sterilizácia v LA 

Sterilizácia v LA – obväzový materiál, tampóny, štvorce 
0,30 0,00 0,30 

OCS02 
Sterilizácia v LB 

Sterilizácia v LB – obväzový materiál, bauše 
0,50 0,00 0,50 

OCS03 
Sterilizácia v LK – operačná bielizeň 

Sterilizácia v LK – operačná bielizeň, kompres 
0,80 0,00 0,80 

OCS04 Sterilizácia v LK – plášť 
1,60 0,00 1,60 

OCS05 Sterilizácia rukavíc v LP a LK (1 pár) 
0,80 0,00 0,80 

OCS06 
Sterilizácia v KH 

Sterilizácia v KH (kovová spojka, čepelka, ihla, alob. švorec) 
0,80 0,00 0,80 

OCS07 

Sterilizácia v KH 
Sterilizácia v KH (pinzeta, rúčka na skalpel, kovová lyžička, 

kovová sonda a ihly) 

0,90 0,00 0,90 

OCS08 
Sterilizácia v KB 

Sterilizácia v KB (vzdochovod, petriho miska, nožnice, podávky) 
1,30 0,00 1,30 

OCS09 

Sterilizácia v KK 

Sterilizácia v KK (väčší počet inštrumentov, malý set – šijaca 

súprava) 

2,20 0,00 2,20 

OCS10 

Sterilizácia LK 
Sterilizácia LK (sety-prepraračný, pôrodný, tracheostomický, 

IUD) 

3,70 0,00 3,70 

OCS11 

Sterilizácia v LH 

Sterilizácia v LH (gumená cievka, rektálna rúrka, odsávacia 

kanyla) 

1,30 0,00 1,30 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

RN5 Depozit za zapožičanie bariel   
8,33 1,67 10,00 

ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

UH001 
Vnútorné lekárstvo hospitalizácia 
Vnútorné lekárstvo - 7,2 

539,00 0,00 539,00 

U001a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Vnútorné lekárstvo 

75,00 0,00 75,00 

UH004 
Neurológia hospitalizácia 

Neurológia - 7,4  
543,00 0,00 543,00 

U004a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Neurológia 

73,00 0,00 73,00 

UH005 
Psychiatria hospitalizácia 

Psychiatria - 27,1 
933,00 0,00 933,00 

U005a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Psychiatria 

34,00 0,00 34,00 

UH007 
Pediatria hospitalizácia 

Pediatria - 4,7  
473,00 0,00 473,00 

U007a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Pediatria 

100,00 0,00 100,00 

UH009 
Gynekológia hospitalizácia 

Gynekológia - 4,9  
507,00 0,00 507,00 

U009a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Gynekológia 

80,00 0,00 80,00 

UH010 
Chirurgia hospitalizácia 
Chirurgia - 5,2  

643,00 0,00 643,00 

U010a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Chirurgia 

110,00 0,00 110,00 

UH025 
OAIM - 5,1  

OAIM - 5,1  
2723,00 0,00 2723,00 

U025a 
Poplatok za každý ďalší deň 
OAIM 

533,00 0,00 533,00 

UH027 
Fyziatria hospitalizácia 

Fyziatria - 12,1  
527,00 0,00 527,00 

U027a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Fyziatria 
 

44,00 0,00 44,00 

UH051 
Neonatológia hospitalizácia 
Neonatológia - 5,3  

367,00 0,00 367,00 

U051a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Neonatológia 
 

69,00 0,00 69,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

UH196 
JIS interná hospitalizácia 

JIS interná - 3,2 
2055,00 0,00 2055,00 

UH201 
JIS neurologická hospitalizácia 
JIS neurologická - 4,5  

743,00 0,00 743,00 

UH202 
JIS chirurgická hospitalizácia 

JIS chirurgická - 3,2  
832,00 0,00 832,00 

UH205 
Dlhodobo chorých hospitalizácia 

Dlhodobo chorých - 10,4 
1102,00 0,00 1102,00 

U205a 
Poplatok za každý ďalší deň 
Dlhodobo chorých 

105,00 0,00 105,00 

Ceny za ústavnú zdravotnú starostlivosť sú kalkulované na  ukončenú hospitalizáciu, resp. na ukončenú 

hospitalizáciu + poplatok za každý ďalší deň.  Pri prekročení počtu  dní hospitalizácie nad celoslovenský 

priemer sa k cene ukončenej hospitalizácie pripočíta poplatok za každý ďalší deň. V prípade, že  

hospitalizácia  cudzinca  trvá od  0  do  24 hodín, pri vyúčtovaní sa uplatní výpočet ceny cez „poplatok za 

každý ďalší deň“.  Uvedené neplatí, ak je pacient hospitalizovaný na JIS. Vtedy sa uplatní cena za ukončenú 

hospitalizáciu. 

Cena zahŕňa: základné vyšetrenia, bežný zdravotnícky materiál, štandardné ubytovanie, štandardnú  

stravnú dennú jednotku podľa predpísaného dietetického režimu, pitný režim a starostlivosť zo strany 

zdravotného personálu – ošetrovací proces. 

Cena nezahŕňa: výkony ŠAS, SVLZ, ŠZM, RLP, RZP, lieky, zdravotné pomôcky, náklady na sekundárnu a  

následnú zdravotnú starostlivosť. 

VYŚETRENIA 

VS002 
Vyšetrenie pacienta ohľadom cestovania 

Vyšetrenie pacienta pred a po ceste do cudziny 
39,50 0,00 39,50 

VS004 

Odber vzorky na laboratórne vyšetrenia 
Odber vzorky na laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť 

pacienta 

3,00 0,00 3,00 

VS006 

Ergometrické vyšetrenie 

Ergometrické vyšetrenie (bicyklový ergometer, kontrola pulzu, 

TK) 

16,67 3,33 20,00 

VS008 Psychologické vyšetrenia  
41,67 8,33 50,00 

VS009 
Opakované vyšetrenie na držanie alebo nosenie zbraní 
Opakované vyšetrenie na držanie alebo nosenie zbraní a 
streliva 

33,00 6,60 39,60 

VS010 

Špeciálne psychologické vyšetrenie 

Psychologické vyšetrenie pre konkurzné a výberové konania 

na obsadzovanie vedúcich funkcií  

41,67 8,33 50,00 

VS011 Psychoterapia pre samoplatcov - 1 hodina 
20,00 0,00 20,00 
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Kód Poplatok 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena        
s DPH 

VS012 

Psychologické diagnostické sedenie pre S 

Psychologické diagnostické sedenie pre samoplatcov –  

komplexné 

50,00 0,00 50,00 

VS013 
Poradenské sedenie pre samoplatcov – 1 h 

Poradenské sedenie pre samoplatcov – 1 hodina 
20,00 0,00 20,00 

ZAS Príplatok pacienta za liek skupiny  A 
0,00 0,00 0,00 

ZV102 Vyšetrenie otoakustických emisií 
10,00 0,00 10,00 

Výkony zdravotnej starostlivosti  poskytované  na sociálne účely  sa ohodnocujú počtom bodov 

uvedených v časti C  –  Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (Opatrenie MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 

08.10.2008). Cena bodu za výkon poskytovaný na sociálne účely je 0,023236 euro. Cena bodu za výkon 

vystavenia potvrdenia a hlásenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a o potrebe ošetrovania je 0,028547 

euro.  
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B. NEZDRAVOTNÁ ČASŤ 
 

PARK3a 

Parkovanie zamestnanci – vyhradené kryté 

Vyhradené parkovacie miesto - kryté 
60,00 12,00 72,00 

PARK3b 

Parkovanie zamestnanci – vyhradené nekryté 

Vyhradené parkovacie miesto - nekryté 
30,00 6,00 36,00 

PARK3c 
Parkovanie zamestnanci - nevyhradené nekryté 

Nevyhradené parkovacie miesto - nekryté 
15,00 3,00 18,00 

PARK5a 

Parkovanie zml. partnerov – vyhradené kryté 

Vyhradené parkovacie miesto - kryté 
90,00 18,00 108,00 

PARK5b 

Parkovanie zml. Partnerov – vyhradené nekryté 

Vyhradené parkovacie miesto - nekryté 
45,00 9,00 54,00 

PARK5c 

Parkovanie zml. Partnerov - nevyhradené nekryté 

Nevyhradené parkovacie miesto - nekryté 
22,50 4,50 27,00 

PARK2 

Parkovanie – hospitalizovaný pacient v zóne 1 

Parkovanie - hospitalizovaný pacient, v zóne 1 (1 deň) 

 

1,67 0,33 2,00 

PARK1a 

Parkovanie do 15 minút 

Zóna 1, zóna 2  - do 15 minút 
0,00 0,00 0,00 

PARK1b 

Parkovanie zóna 1 

Každá začatá hodina parkovania zóna 1 
1,25 0,25 1,50 

PARK1c 

Parkovanie zóna 2 

Každá začatá hodina parkovania zóna 2 
0,42 0,08 0,50 

PARK1d 

Parkovanie zóna 2 ZTP/darca krvi 

Zákazník s preukazom ZŤP a darca krvi v deň darovania krvi 

zóna 2  

0,00 0,00 0,00 

PARK1e 

Strata parkovacieho lístka 

Cena za parkovanie pri strate, resp. poškodení parkovacieho 

lístka  

12,50 2,50 15,00 

PARK1f 

Nepovolený vjazd do areálu 

Zneužitie vjazdu do areálu vyhradeného pre sanitky 
41,67 8,33 50,00 

AM128 
 

Poplatok za dotazník externistov 16,70 3,30 20,00 

STR06 
Cena obeda cudzí stravník 2,08 0,42 2,50 

STR07 
Cena obeda zamestnanec 0,70 0,14 0,84 
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KARTACIP Čipová karta 
8,25 1,65 9,90 

AM137 Prenájom zasadacej miestnosti /1 hodina 
8,30 1,70 10,00 

AM137a Prenájom reklamnej plochy /1 deň 
16,67 3,33 20,00 

AM139 

Uloženie ľudských pozostatkov po 48h/den 

Poplatok za uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí  lehoty 

48 hodín od úmrtia osoby (v zmysle zák. č.131/2010 o 

pohrebníctve, § 5, ods. 2, písm. b) – za 1 deň 

9,00 1,80 10,80 

KARTAZAM Strata (znefunkčnenie) zamestnaneckej karty 
2,50 0,50 3,00 

STRAPRIB Strata príboru - pacient 
1,08 0,22 1,30 

CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH VÝKONOV ETICKEJ KOMISIE 

MEK01 

Prerokovanie a vydanie stanoviska k začatiu 

multicentrického klinického skúšania, keď EK vystupuje ako 

multicentrická EK 

1000,00 0 1000,00 

LEK01 

Prerokovanie a vydanie stanoviska k začatiu 

multicentrického klinického skúšania, keď EK vystupuje ako 

lokálna EK 

700,00 0 700,00 

LEK02 Posúdenie opravenej štúdie 200,00 0 200,00 

LEK03 Posúdenie dodatku štúdie, zmien v protokole 250,00 0 250,00 

LEK04 
Prerokovanie a vydanie stanoviska k začatiu 

neintervenčného klinického skúšania 
400,00 0 400,00 

LEK05 Posudzovanie nežiadúcich účinkov (1x ročne) 100,00 0 100,00 

LEK06 Platba za každé ďalšie resp. dodatočné centrum 100,00 0 100,00 

LEK07 
Mimoriadne zasadnutie, zrýchlené zasadnutie do 15 dní od 

podania návrhu 
300,00 0 300,00 

 

 

 


