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VÝKONY AMBULANCIÍ, LABORATÓRIÍ, STERILIZÁCIE

ambulantné výkony 0,033 €/bod
klinické vyšetrenie pacienta na vplyv alkoholu alebo iných návykových látok 6,60 €
odmeranie krvného tlaku 1,70 €
CRP vyšetrenie 5,00 €
odber venóznej krvi  5,40 €
odber kapilárnej krvi 1,50 €
geriatrické vyšetrenie diabetika na žiadosť pacienta 15,00 €
geriatrické vyšetrenie diabetika na žiadosť pacienta pri sťažených podmienkach 18,00 €
Biochemické vyšetrenie 0,010 €/bod
Hematologické vyšetrenie 0,033 €/bod
Mikrobiologické vyšetrenie 0,033 €/bod
biochemické vyšetrenia na žiadosť pacienta - laboratórium Uniklinika Prievidza 0,010 €/bod
vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta bez odberu 14,00 €
vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta s odberom 19,00 €
biochemické vyšetrenie anti SARS CoV2- IgG 12,00 €
biochemické vyšetrenie anti SARS CoV2- IgM 12,00 €
ostatné SVaLZ výkony CT 0,008 €/bod
ostatné SVaLZ výkony RDG 0,022 €/bod
ostatné SVaLZ výkony FRO 0,033 €/bod
ostatné SVaLZ výkony PATOLÓGIA 0,015 €/bod
Sterilizácia materiálu pre neštátnych lekárov a ADOS 0,010 €/bod

Klasická masáž (čiastočná-1 časť tela) 6,00 €
Klasická masáž (viacerých častí tela) 8,00 €
Reflexná masáž chrbta   10,00 €
Mäkké techniky 7,30 €
Podvodná masáž (15 min) 10,00 €
Hydromasáž s perličkou (celotelová 15 min) 11,50 €
Vírivý kúpeľ  (horná končatina, dolná končatina 10 min. ) 6,00 €
Parafín  (jedna časť tela) 12,00 €
LTV individuálna cielená s inštruktážou 10,00 €
LTV (individuálne, špeciálne metodiky) 15,00 €
Kinesiotaping  (vrátane tejpovacej pásky) 5,00 €
Kinesiotaping  (vlastnou tejpovacou páskou) 3,00 €
Lymfomasáž manuálna (1HK alebo1 DK) 15,00 €
Lymfomasáž manuálna (2HK alebo 2 DK) 25,00 €
Prístrojová lymfomasáž  (1 HK alebo 1 DK -30 min.) 10,00 €
Prístrojová lymfomasáž (2 HK  alebo 2 DK- 30 min) 15,00 €
Aplikácia biolampy (Fototerapia) 4,30 €
Elektroliečba (BTL,ION,DD,EG) 16,00 €
Ultrazvuk 13,20 €
Magnetoterapia 8,00 €
Elektrostimulácia 10,00 €
Artrotest  (goniometrické vyšetrenie) 2,70 €
Svalový test  (špeciálne vyšetrovacie metódy) 18,00 €
Vstupné vyšetrenie na ambulancii FRO 13,00 €
Kontrolné vyšetrenie na ambulancii FRO 10,00 €

CENNÍK VÝKONOV PRE SAMOPLATCOV A ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY PLATNÝ OD 1. 6. 2021

ČASŤ A: VŠEOBECNÉ VÝKONY

FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉ ODDELENIE:
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Vyšetrenie krvného obrazu - KO - základne 2,64 €

Vyšetrenie krvného obrazu - KO + 5 parameter dif 4,13 €
Vyšetrenie počtu eozinofilov 3,14 €
Vyšetrenie počtu retikulocytov 5,28 €
Vyšetrenie sedimentácie - FW 1,65 €
Vyšetrenie protrombínového času-PTČ 3,14 €
Vyšetrenie trombínového času-TT 2,97 €
Vyšetrenie derivovaného fibrinogénu 2,64 €
Vyšetrenie fibrinogénu-Clauss 3,96 €
Vyšetrenie APTT (aktiv.parciálny tromboplastín. čas) 4,95 €
Vyšetrenie D-Dimeru 7,92 €
Vyšetrenie osmotickej rezistencie 7,92 €
Vyšetrenie DK+DZ 6,27 €
Vyšetrenie antitrombínu 13,20 €
Vyšetrenie faktoru II 13,20 €
Vyšetrenie faktoru V 13,20 €
Vyšetrenie faktoru VII 13,20 €
Vyšetrenie faktoru VIII 13,20 €
Vyšetrenie hladiny heparínu-LMWH (Anti Xa) 16,50 €
Výšetrenie hladiny rivaroxabanu (Dxa) 16,50 €
Vyšetrenie rezistencie na aktivovaný proteín C-APC 16,50 €
Vyšetrenie lýzy euglobulínov 4,13 €
Mikroskopické hodnotenie krvného náteru 8,42 €
Morfologické zhotovenie krvného náteru – špeciálne (agrefácia Tr, toxická granulácia) 3,14 €
Vyšetrenie cirkulujúcich imunokomplexov-CIK 3,96 €
Vyšetrenie alkalickej fosfatázy v granulocytoch-ALP 6,60 €
Vyšetrenie fagocytárnej aktivity neutrofilov 9,90 €
Vyšetrenie LE fenoménu 9,90 €
Stanovenie počtu krvných elementov v telesných tekutinách (likvor, punktát) 5,28 €
Overenie krvnej skupiny 4,95 €
Vyšetrenie antierytrocytových protilátok NAT 7,59 €
Vyšetrenie fenotypu erytrocytov-Rh systém 9,24 €
Vyšetrenie fenotypu erytrocytov-iné skupinové systémy (1 znak) 6,60 €
Vyšetrenie Dweak 8,25 €
Vyšetrenie viazaných protilátok na erytrocyty-PAT 6,60 €
Vyšetrenie viazaných protilátok na erytrocyty-PAT špecifické 11,55 €
Vyšetrenie viazaných protilátok na erytrocyty-PAT s podtriedou imunoglobulínu 11,55 €
Vyšetrenie volných imúnnych protilátok u novorodenca-VIP 6,60 €
Špecifikácia antierytrocytových protilátok 69,30 €
Vyšetrenie antierytrocytových protilátok enzýmovým a soľným testom 15,18 €
Vyšetrenie titru antierytrocytových protilátok 22,77 €
Vyšetrenie skúšky kompatibility 11,55 €
Vyšetrenie chladových protilátok 5,28 €

Glukóza 0,40 €
Glykémia z prsta 0,40 €

Urea 1,00 €
Kreatinín 0,60 €
Kyselina močová 1,80 €
Celková bielkovina 0,40 €
Albumín 0,50 €
Bilirubín celkový 0,40 €
Bilirubín konjugovaný 0,40 €
AST 0,60 €
ALT 0,60 €

GMT 0,60 €
ALP 0,60 €

HEMATOLÓGIA

KLINICKÁ BIOCHÉMIA
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Amyláza 2,00 €
Lipáza 2,50 €

Cholínesteráza 1,80 €

LD 0,70 €

CK 0,90 €
CK – MB 4,80 €
Cholesterol 1,80 €
Triacylglyceroly 1,80 €
HDL cholesterol 1,80 €

LDL cholesterol – výp. 0,50 €

Nátruim 0,50 €

Kálium 0,50 €
Chloridy 0,50 €
Calcium 0,50 €
Fosfor 0,60 €
Magnézium 0,60 €

Železo 0,90 €

Transferín 4,20 €

Osmolalita 1,00 €
ABR 3,00 €
HbA1c 12,00 €
CRP 3,80 €
Prokalcitonín 15,00 €

Interleukín 6 15,00 €

ASLO 3,80 €

RF 3,80 €
C3 komplement 2,40 €
C4 komplement 2,40 €
ALP – hepatálny izoenzým 6,00 €
ALP – oseálny izoenzým 6,00 €

Laktát 6,00 €

Amoniak 7,20 €

Troponín 24,50 €
Myoglobín 6,00 €
NT – pro BNP 35,00 €
ELFO bielkovín 4,00 €
IgG 2,40 €

IgA 2,40 €

IgM 2,40 €

IgE celkové 6,00 €
anti – Gliadín deamin. IgA 6,00 €
anti – Mlieko IgA 6,00 €
anti- Transglutamináza IgA 9,00 €
anti – Transglutamináza IgG 9,00 €

Diaminooxidáza 14,40 €

Moč – chemické vyšetrenie 0,50 €

Močový sediment 1,00 €
Hamburgerov sediment 1,20 €
Odpad bielkovín v moči 2,50 €
Špecifická hustota moča 0,30 €
Mikroalbumínúria 2,00 €

Kappa ľahké reťazce v moči 12,00 €
Lambda ľahké reťazce v moči 12,00 €
Konkrement močový - chemická  analýza 4,00 €
Amfetamín v moči 2,50 €
Metamfetamín v moči 2,50 €
THC v moči 2,50 €
Opiáty v moči 2,50 €
Kokaín v moči 2,50 €

Benzodiazepíny v moči 2,50 €  



PPoo  vvyyttllaaččeenníí  zz  iinnttrraanneettuu  jjee  ttoo  nneerriiaaddeennáá  kkóóppiiaa  ddookkuummeennttuu!! 
 

Barbituráty v moči 2,50 €

Tricyklické antidepresíva v moči 2,50 €

CO Hb 2,50 €

Met Hb 2,50 €

Kyselina trichlóroctová 2,50 €

Okultné krvácanie 3,00 €

Stolica na zbytky 1,00 €

Chloridy v pote 1,20 €

Spektrofotometria likvoru 2,50 €

Pándyho skúška 0,35 €

Bielkovina v likvore 2,50 €

Leukocyty v likvore 0,80 €

Erytrocyty v likvore 0,80 €

Rivaltova skúška 0,30 €

TSH 11,00 €

fT4 6,00 €

fT3 6,00 €

anti - TPO 18,00 €

anti - TG 18,00 €

HCG total 8,00 €

LH 6,00 €

FSH 6,00 €

Progesterón 6,00 €

17-beta estradiol 12,00 €
Testosterón 7,00 €
Prolaktín 6,00 €
Kortizol 10,00 €
Inzulín 6,00 €
C peptid 8,00 €
Parathormón 15,00 €
AFP 6,00 €
PSA 15,00 €
fPSA 15,00 €
CEA 9,00 €
CA 15-3 18,00 €
CA 19-9 18,00 €
CA 72-4 24,00 €
CA 125 18,00 €
NSE 18,00 €
Cyfra 21-1 21,00 €
Ferritín 6,00 €
HE - 4 24,00 €
Vitamín B12 6,00 €

Kyselina listová 6,00 €

Vitamín D 25-OH 11,00 €

a-HAV IgM 5,00 €

a-HAV total 3,20 €

HBsAg ELISA 7,50 €

HBsAg orientačné vyšetrenie 5,00 €

HBsAg konfirmačné vyšetrenie 11,00 €

a-HBs total 12,00 €

a-HBc IgM 9,00 €

a-HCV 5,00 €

a-HCV konfirmačné vyšetrenie 4,50 €

a-HEV IgM 6,00 €

a-HEV IgG 6,00 €

Widalova reakcia 2,20 €

Paul-Bunnelova reakcia 2,20 €

IM test 2,20 €

RRR – rýchla reagínová reakcia 0,50 €
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a-Treponema pallidum 4,00 €

a-HIV – ( 1 / 2 + Ag p24 ) 3,00 €

a-HIV rýchlotest 3,00 €

a-Yersinia enterocolitica 2,20 €

a-Borrelia burgdorferi IgG 15,00 €

a-Borrelia burgdorferi IgM 18,50 €

a-Borrelia -  Westernblot IgG 12,00 €

a-Borrelia – Westernblot IgM 12,00 €

a-Chlamydia trachomatis IgG 3,50 €

a-Chlamydia trachomatis IgA 3,50 €

a-Chlamydia pneumoniae IgG 9,00 €

a-Chlamydia pneumoniae IgA 9,00 €

a-Chlamydia pneumoniae IgM 9,00 €

Chlamydia trachomatis – dôkaz antigénu – ( ster z cervixu, z uretry) 7,00 €

a-Mycoplasma pneumoniae IgG 6,00 €

a-Mycoplasma pneumoniae IgM 6,00 €

a-Helicobacter pylori IgA 6,00 €

Helicobacter pylori – dôkaz antigénu- ( v stolici ) 9,00 €

a-Toxoplasma gondii IgG 15,00 €

a-Toxoplasma gondii IgM 19,00 €

a-Bordetella pertussis IgG 6,00 €

a-Bordetella pertussis IgA 6,00 €

a-EBV-VCA IgG 12,00 €

a-EBV-VCA IgM 12,00 €

a-EBV EBNA IgG 17,50 €

a-CMV IgG 4,50 €

a-CMV IgM 8,00 €

a-HSV 1,2 IgG 11,00 €

a-HSV 1,2 IgM 15,00 €

a-VZV IgG 12,50 €

a-VzV IgM 13,75 €

a-SARS-CoV-2 IgG 12,00 €

a-SARS-CoV-2 IgM 12,00 €

Špecifické IgE - osa 15,00 €

Špecifické IgE - včela 15,00 €

Špecifické IgE - atopy 30,00 €

Špecifické IgE - potraviny 30,00 €

Špecifické IgE - inhalačné 30,00 €

Špecifické IgE - skrížené 30,00 €

CD 3+ 14,00 €

CD 4+ 14,00 €

CD 8+ 14,00 €

CD 19+ 14,00 €

NK bunky 14,00 €

Aktivované T-lymfocyty 10,00 €

Cytometria komplet  - 6 parametrov 80,00 €

HLA B27 10,00 €
Základné spracovanie vzorky 0,90 €
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výter z hrdla  *                                                15,00 €
výter z nosa  *                                               15,00 €
kultivačné vyšetrenie moču * 15,00 €
kultivačné vyšetrenie ostatných materiálov  *  15,00 €
stolica na kvasinky  (1 vyšetrenie)                                      7,00 €

stolica na parazity  (1 vyšetrenie)                                       7,00 €
perianálny zlep                                          7,00 €
dôkaz antigénov (za každý antigén)               7,00 €
Antigénové testovanie COVID-19 22,00 €
Vyšetrenie protilátok IgM a IgG COVID-19 22,00 €

* cena za vyšetrenie je orientačná,  závisí od diagnostických postupov a kultivačných nálezov

Panoramatická vrstvová snímka   (snímky hornej a dolnej čeľuste ortopantogram), za každú čeľusť
10,00 €

vyhotovenie záznamu z vyšetrenia panoramatickej snímky zubov 2,00 €
Lebka prehľadne v dvoch rovinách 20,00 €
Paranazálne dutiny 10,00 €
Kostený thorax v jednej rovine 15,00 €
Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách 20,00 €
Časti   ramenného  pletenca   alebo  panvy  najmenej v dvoch rovinách 20,00 €
Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) - dvojrovinné. 45,00 €
Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice (štandardne  4 snímky)  35,00 €
Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov  v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu 15,00 €
Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii 15,00 €
Mamografia bilaterálna (v dvoch projekciách každý prsník aj so zobrazením axíl) 35,00 €
CT v oblasti hlavy 140,00 €
CT v oblasti krku 140,00 €
CT v oblasti hrudníka 170,00 €
CT v oblasti brucha 170,00 €
CT v oblasti malej panvy 150,00 €
CT v oblasti hrudníka, brucha (v jednom sedení) 300,00 €
CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy (v jednom sedení) 420,00 €
CT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových ochorení (hlava, chrbtica, hrudník, 
brucho a panva) 

360,00 €

CT v oblasti muskuloskeletálneho systému 100,00 €
CT medzistavcových priestorov (do troch priestorov) 130,00 €
CT angiografia 180,00 €

Vyhotovenie obrazovej dokumentácie na CD nosiči 5,00 €
USG vyšetrenie hornej časti brucha  (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, 
retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška) 

35,00 €

Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža (nemôže sa vykazovať s výkonom pod 
kódom 5300)

20,00 €

Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 
5300)

20,00 €

Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické 
uzliny)

22,00 €

USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300 a 5302) 20,00 €
Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín 30,00 €
USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív 20,00 €
USG žíl končatín 50,00 €
USG artérií končatín 50,00 €
USG extrakraniálne mozgové tepny 40,00 €

 KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

RÁDIOLÓGIA
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Cytologické vyšetrenie krčka maternice - skríning, konvenčná metóda - 1 náter 10,00 €

Cytologické vyšetrenie z iných orgánov dodaných na sklíčku (exfoliatívna a aspiračná cytológia) 15,00 €

Spracovanie a cytologické vyšetrenie cytobloku - 1 blok 20,00 €

Histologické vyšetrenie 1 vzorky (1 excízia), základné farbenie 15,00 €

Histologické vyšetrenie 2 vzoriek (2 excízie), základné farbenie 25,00 €

 +  každá ďalšia vzorka -  3 a viac 10,00 €

Špeciálne histochemické vyšetrenie (1 vyšetrenie) 10,00 €

Imunohistochemické vyšetrenie 25,00 €

 + každé ďalšie imunohistochemické vyšetrenie 20,00 €

Gastrobiopsia    - 1 materiál (excízia z jednej anatomickej lokality) 30,00 €

                             - 2 materiály (excízia z dvoch anatomických lokalít) 50,00 €

                             - 3 materiály (excízia z troch anatomických lokalít) 60,00 €

Operačný preparát bez LU 40,00 €

Operačný preparát s LU 50,00 €

ČASŤ B: ODBORNÉ VÝKONY A VYBRANÉ OPERAČNÉ VÝKONY

Ak je k uvedeným zákrokom potrebné interné predoperačné vyšetrenie, je uhrádzané samostatne. 

Prípadné vyšetrenie anesteziológom je súčasťou ceny výkonu.

GYNEKOLÓGIA A UROLÓGIA:

preventívna prehliadka klientky bez zdravotného poistenia 30,00 €

vyšetrenie a vypísanie žiadosti pred UPT 20,00 €

vyšetrenie a príprava pred LSK sterilizáciou 20,00 €

vyšetrenie a zavedenie IUD 30,00 €
odber cytológie LBC 25,00 €

umelé prerušenie do 8. týždňa gravidity bez anestézy vrátane hospitalizácie do 2 dní bez zdrav. indikácie 180,00 €
umelé prerušenie do 12. týždňa gravidity v celkovej anestéze vrátane hospitalizácie do 3 dní bez zdrav. 

indikácie 230,00 €

sterilizácia ženy vrátane hospitalizácie do 5 dní 346,00 €
sterilizácia muža vrátane hospitalizácie do 5 dní 280,00 €
sterilizácia klientky na vlastnú žiadosť počas iného chrirurgického zákroku 70,00 €
obriezka chlapca z iných ako medicínskych dôvodov vrátane hospitalizácie do 5 dní 280,00 €

doplatok za silikónový katéter (urológia) 8,00 €
výber pôrodníka 200,00 €
pôrodná analgéza - epidurálna anestéza 130,00 €
pôrodná analgéza - použitie ENTONOXU 60,00 €
sonografická snímka plodu 4,00 €
zistenie presného termínu narodenia 4,00 €
on-line videozáznam sono vyšetrení v gravidite 10,00 €
TVS (transvagin. sono) 40,00 €
TAS (transabd. sono) 25,00 €
USG vyšetrenie plodu na vlastnú žiadosť 30,00 €
odborná konzultácia na vlastnú žiadosť 20,00 €
prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode 15,00 €
záznam 3D/4D ultrazvuku (zhodnotenie morfológie plodu s vyhotovením záznamu vyšetrenia na DVD 

disk resp. USB kľúč – 3D obrázky a 4D videosekvencie) 50,00 €

čierno-biela 3D snímka plodu 4,00 €
Kurz psychoprofylaktickej prípravy pred pôrodom - celý kurz rozdelený do niekoľkých fáz 40,00 €
Psychofyzická príprava pred pôrodom od 24. týždňa tehotnosti 6,00 €/ 60 min.

KOŽNÉ:

Komplexné vyšetrenie kože v rámci preventívnej prehliadky 30,00 €
Komplexné vyšetrenie kože - samoplatca 30,00 €

Epikutánne kožné testy - doplatok pacienta /6 políčok 10,00 €

                                           -  na žiadosť pacienta (bez čiastočnej úhrady ZP )/29 políčok 34,00 €

Elektrokauterizácia benígnych novotvarov  do  10 ks 10,00 €

                                                                              nad  10 ks 15,00

PATOLÓGIA

 
 



PPoo  vvyyttllaaččeenníí  zz  iinnttrraanneettuu  jjee  ttoo  nneerriiaaddeennáá  kkóóppiiaa  ddookkuummeennttuu!! 
 

Fototerapia UVB 311 nm nad rámec hradenia poisťovňou 2,00 €/sedenie
Digitálna dermatoskopia znamienok (opticko-elektronické vyšetrenie s archiváciou a možnosťou 

opakovanej kontroly znamienok) na žiadosť pacienta 10,00 €/znamienko

Kozmeticko - estetické výkony na kožnej ambulancii

Vyhladenie vrások:

Aplikácia botulotoxínu – nadmerné potenie 300,00 €

Aplikácia botulotoxínu – vrásky - jedna oblasť 100,00 €

Aplikácia botulotoxínu – vrásky - dve oblasti 150,00 €

Aplikácia kyseliny hyalurónovej – základná cena * 30,00 €

Akné, pigmentácie:

Chemický peeling - tvár, ruky - jedno sedenie 25,00 €

Hydratácia pleti:

Hydrolift - papularna technika - základná cena * 25,00 €

* K základnej cene sa priráta cena za spotrebovaný materiál

KOŽNÉ + CHIRURGIA:

Chirurgické odstránenie znamienka z kozmetických dôvodov (1 znamienko) 20,00 €
 + patologická anatómia 15,00 €/vzorka

CHIRURGIA:

fistulová a hemoroidálna laseová sonda 300,00 €
proktologická kanyla 36,00 €

GASTROENTEROLÓGIA:

gastrofibroskopické vyšetrenie na žiadosť pacienta 50,00 €

odber bio materiálu pri gastrofibroskopii za 1 odber 3,00 €

kolonoskopické vyšetrenie - ľavá časť hrubého čreva na žiadosť pacienta 69,00 €

kolonoskopické vyšetrenie - priečna časť hrubého čreva na žiadosť pacienta 88,00 €

celkové kolonoskopické vyšetrenie na žiadosť pacienta 126,00 €

odber bio materiálu pri kolonoskopii za 1 odber 3,00 €

odstránenie jedného polypu pri kolonoskopii 19,00 €

analgosedácia pri kolonoskopickom vyšetrení na žiadosť pacienta 30,00 €

INTERNÉ:

interné predoperačné  vyšetrenie bez odberov (výkony 60a, 603a, 15c) 25,00 €

interné predoperačné  vyšetrenie s odbermi (výkony 60a, 603a, 15c, 3x250xb, 3525) 41,00 €
poplatok za edukáciu sestrou diabetologickej ambulancie mimo pracovnej doby ambulancie 6,00 €/hod

PSYCHIATRIA:

preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky 

alebo liečiva / zadržanie vodičského preukazu/ 
40,00 €

psychiatrické vyšetrenie pacienta pred umiestnením do ÚSS  25,00 €

psychiatrické prvovyšetrenie u samoplatcu s objektívnou anamnézou 40,00 €

                                                                                        bez objektívnej anamnézy 30,00 €

kontrolné vyšetrenie u samoplatcu 15,00 €

stacionár u samoplatcu bez obeda 16,00 €/oš.deň

stacionár u samoplatcu s obedom 19,00 €/oš.deň
duplicitné vypísanie potvrdenia o hospitalizácií s prepúšťacou správou pri  strate 5,00 €

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:

komplexné psychologické vyšetrenie vrátane posudku (vyšetrenie intelektu, špeciálnych schopností, 

osobnosti,…)  
90,00 €

parciálne psychologické vyšetrenie (podľa povahy problému) vrátane posudku  60,00 €

psychologické vyšetrenie vrátane nálezu pre účely sociálnej poisťovne na žiadosť pacienta 60,00 €

psychologické vyšetrenie držiteľov a žiadateľov zbrojného preukazu  80,00 €

vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS (bez zbrane)  50,00 €

párová a rodinná terapia (sedenie do 90 min.) 40,00 €/sedenie
individuálna psychoterapia cca. 50 min. 25,00 €

nácvik relaxačných techník min. 30 min.  10,00 €
vystavenie potvrdenia o návšteve psychológa 3,00 € 3,00 €
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OČNÉ:

Komplexné očné vyšetrenie: vízus, očný tlak, predný segment, očné pozadie bez mydriatík 30,00 €
refrakcia + korekcia 20,00 €
vyšetrenie očného pozadia  v mydriáze 15,00 €
farbocit 10,00 €

statická perimetria pomocou počítačového perimetra 20,00 €

plastická operácia mihalníc bez stehu 30,00 €
plastická operácia mihalníc so stehom 50,00 €
XANTELASMA - 1 mihalnica 40,00 €
kozmetická operácia blefarochalázy - 1 oko 200,00 €
2 oči 400,00 €
OCT vyšetrenie sietnice 21,00 €

Cena hospitalizácie na 1 deň 220,00 €
Doplatky: Nadštandardná šošovka mäkká hydrofilná - asférická, torická, multifokálna, akomodačná *
Nadštandardná šošovka mäkká hydrofóbna - asférická, torická, multifokálna, akomodačná *

PĽÚCNE:

pľúcne vyšetrenie na žiadosť pacienta, bez zdravotnej indikácie (bez popisu rtg snímky, bez spirometrie) 7,00 €

spirometria na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 16,50 €
podanie a odčítanie skúšky Mantoux II na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 7,50 €
inhalácia s kyselinou hyalurónovou (za 1 inhaláciu v trvaní 20 min.) 5,00 €
podávanie kyslíka 30 min. 6,00 €
antibakteriálny filter na zvýšenie ochrany pacienta pri spirometrii a funkčných vyšetreniach pľúc 2,00 €

DETSKÉ:

prepichnutie uší dieťaťa a nasadenie náušníc 15,00 €
CRP vyšetrenie na žiadosť pacienta 5,00 €

NEUROLÓGIA:

aplikácia TENS 1,00 €
bankovanie v trvaní 1 hod. 15,00 €
bankovanie v trvaní 30 min. 7,50 €
moxovanie v trvaní 1 hod. 9,00 €
moxovanie v trvaní 30 min. 4,50 €
masáž lávovými kameňmi v trvaní 1 hod. 15,00 €

masáž lávovými kameňmi v trvaní 30 min. 7,50 €
bankovanie + moxovanie v trvaní 1 hod. 20,00 €
bankovanie + moxovanie v trvaní 30 min. 10,00 €
podávanie kyslíka za každú aplikáciu (30 min.) 4,00 €
použitie masážnej podložky (počas podávania infúznej liečby - 5x) 1,00 €
použitie masážneho vankúša 1,00 €
použitie masážneho kresla (počas podávania infúznej liečby - jednorazovo) 1,00 €

ALGEZIOLÓGIA:

Aplikácia GUNA                                                                                                                                            1 aplikácia 7,00 €

                                                                                                                                                                          10 70,00 €

Aplikácia vysokodávkového vitamínu C (7,5g) na žiadosť pacienta                                       1 aplikácia 10,00 €

Aplikácia analgetickej infúznej liečby na žiadosť pacienta 10,00 €

Aplikácia Rebox-u na žiadosť pacienta 5,00 €

Aplikácia baniek - reflexná vákuumterapia na žiadosť pacienta 5,00 € / 20 min.

Aplikácia kyslíka - oxygenoterapia 5,00 € / 20 min.

Aplikácia biodermálnej nite 20,00 € / 1 aplikácia
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DRG relevantné oddelenia:

DRG nerelevantné oddelenie:

Psychiatrické 1289,00
€/ukončená 

hospitalizácia

úhrada ako v časti D Ústavná zdravotná starostlivosť

PREDĹŽENÁ HOSPITALIZÁCIA:

celodenný pobyt so stravou 14,00 €/deň

celodenný pobyt bez stravy 5,00 €/deň
ošetrovateľský monitoring 10,00 €/deň

Pobyt sprievodcu pacienta bez stravy: 3,30 €/deň

Výber operatéra 200,00 €
Výber anesteziológa 200,00 €

Stravovanie sprievodcu pacienta spolu/deň: 9,00 €/deň

z toho raňajky 2,00 €/deň

obed 4,00 €/deň
večera 3,00 €/deň

Pobyt v nadštandardnej izbe:

na gynekologicko - pôrodníckom  a internom oddelení 15,00 €/deň
jednoposteľovej na ostatných oddeleniach 12,00 €/deň

dvojposteľovej na ostatných oddeleniach 4,00 €/deň

Zamestnanci NsP majú pri pobyte v nadštandardnej izbe zľavu 50%.

Prípadné výnimky o oslobodení od poplatku schvaľuje primár oddelenia.

ČASŤ D: ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

VYŽIADANÁ HOSPITALIZÁCIA - bez zdravotnej indikácie lekára, podľa aktuálnej voľnej kapacity lôžok

Interné, Interná JIS, Pľúcne, Neurológia, Neurologická JIS, Detské, Detská JIS, Gynekologické,  Chirurgické, chirurgická 
JIS, Ortopedické, Urologické, Traumatologické, Traumatologická JIS, ORL, Očné, Kožné, OAIM, Novorodenecké, 
Geriatrické, ODCH

Cena na DRG relevantnom lôžkovom oddelení sa stanovuje podľa systému DRG oceňovania hospitalizačného prípadu. 
Zahŕňa aj výkony SVLZ, ŠAS. Pripočítateľné položky ( transfúzne prípravky, lieky, ŠZM )  sa vykazujú podľa pravidiel 
DRG. Podmienky vykazovania P

Cena za hospitalizáciu na DRG nerelevantnom oddelení nezahŕňa výkony SVLZ, ŠAS, transfúzne lieky, lieky a zdravotné 
pomôcky. V prípade spotreby ich uhrádza žiadateľ.
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Vyšetrenia pre orgány činné v trestnom, správnom, súdnom alebo občianskom konaní:

ambulantné výkony 0,033 €/bod
sprístupnenie údajov 15,00 €

vystavenie jednoduchého potvrdenia 5,00 €
vystavenie krátkej lekárskej správy 5,00 €
vyšetrenia pre zistenie prítomnosti alkoholu, resp. iných omamných látok v krvi:

hodnota bodu 0,020 €/bod
vypracovanie protokolu o odbere krvi na prítomnosť alkoholu 15,00 €

Vyšetrenia pre nezdravotné (komerčné) poisťovne:

základné vyšetrenie pre uzatvorenie životnej poistky 15,00 €
ďalšie výkony 0,033 €/bod

Výkony na účely sociálnej pomoci pre ÚPSVaR:

vyšetrenie v konaní o dávke soc. pomoci, sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu 5,00 €

vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie v konaní o dávke sociálnej pomoci, sociálnej službe alebo o 

peňažnom príspevku na kompenzáciu
5,00 €

vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia 7,00 €
vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb 5,00 €

Výkony na vyplnenie tlačiva o zdravotnom stave žiadateľa o umiestnenie v domove sociálnych služieb a 

žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

interné vyšetrenie  20,00 €

psychiatrické vyšetrenie 25,00 €
ambulantné geriatrické vyšetrenie  15,00 €
príplatok pri sťaženom výkone 3,00 €
mikrobiologické vyšetrenie - výter z recta 3,00 €

mikrobiologické vyšetrenie - výter z nosa 3,00 €
mikrobiologické vyšetrenie - výter z hrdla 3,00 €
RRR vyšetrenie 1,00 €

HIV vyšetrenie 3,00 €

HbsAg vyšetrenie 6,50 €
anti-HCV 6,00 €
RTG snímka pľúc s popisom 5,00 €

potvrdenie tlačiva lekárom 2,00 €
vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy 7,00 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných:

vystavenie potvrdenia 5,00 €

vystavenie lekárskeho nálezu 5,00 €
vystavenie potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti (za každé tlačivo) 1,00 €
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej práceneschopnosti (za každé tlačivo) 1,00 €

Zdravotná starostlivosť poskytnutá na žiadosť SP:

ambulantná starostlivosť 0,033 €/bod

POTVRDENIA ZDRAVOTNÉHO CHARAKTERU A SPRÍSTUPNENIE DOKUMENTÁCIE:

pre žiadateľa alebo držiteľa oprávnenia vedenia motorového vozidla (vrátane gerontov)okrem ZŤP 20,00 €

pre prácu alebo cestu do zahraničia, resp. po návrate zo zahraničia 10,00 €
pre žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu 30,00 €

pre liečenie 10,00 €
pri riešení bytových, okrem preukázateľne sociálnych prípadov 10,00 €
pred rekondičnými pobytmi dôchodcov (aj organizované zväzom invalidov), rekreačnými pobytmi, 
odtučňovacími kúrami, jóga... 10,00 €

ČASŤ E: VYŠETRENIA PRE ORGÁNY PZ SR, ÚPSVaR, SP, KOMERČNÉ POISŤOVNE, NEZAMESTNANÝCH A POD.

ČASŤ F: POTVRDENIA, INFORMÁCIE A ĎALŠIE SLUŽBY
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na prihlášku na vysokú školu, strednú školu, pred nástupom na brigádu alebo internát 5,00 €

pre potreby úradu práce 3,30 €
pre športovcov 10,00 €

k výplate dôchodku mimo miesta trvalého bydliska 2,50 €
lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania lekára, lekárnika a zdr. sestry 5,00 €

vystavenie zdravotného preukazu 10,00 €
sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou správy pre účely polície, súdov, prokuratúry a 

ostatné právnické a fyzické osoby 15,00 €

vypísanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia za každú vypísanú 

medicínsku odbornosť 15,00 €

potvrdenie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia nad 200 bodov za 

každú vypísanú medicínsku odbornosť 25,00 €

vystavenie tlačiva o úraze pre komerčné poisťovne 12,00 €
iné vydanie jednoduchého potvrdenia 5,00 €

opakovaná tlač správy z hospitalizácie alebo vyšetrenia 2,50 €
potvrdenie o dobe hospitalizácie pre komerčnú poisťovňu 5,00 €
lekársky posudok o zdravotnom stave k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu (v poplatku je už 

zahrnuté EKG) - vstupná, periodická, výstupná 25,00 €

INFORMÁCIE NEZDRAVOTNÉHO CHARAKTERU:
Vecné náklady na spracovanie a poskytnutie informácií nezdravotného charakteru pre právnické osoby 

(súdy, policajný zbor a pod.):

vypracovanie potvrdenia, posudku, správy 12,00 €
vypracovanie jednoduchej správy, oznámenia 5,00 €

Poplatky nezdravotného charakteru pre fyzické osoby:

parkovanie - vstup do areálu nemocnice 1,00

vydanie ID karty pre stravovací systém pre cudzích stravníkov 1,00
vydanie ID karty pre stravovací systém v prípade straty (všetci stravníci) 3,00

vypracovanie potvrdenia pre záujemcu o prácu v zahraničí 5,00 €
poplatok za administratívne zabezpečenie praxe 10,00*** €

*** Od poplatku sú oslobodení študenti, ktorým prax hradí škola a deti zamestnancov

MANIPULAČNÉ POPLATKY ETICKEJ KOMISIE:

klinické skúšanie liekov fáza IIb 996,00 €

klinické skúšanie liekov fáza IIIa 830,00 €
klinické skúšanie liekov fáza IIIb 664,00 €

klinické skúšanie liekov fáza IV 498,00 €
multicentrická štúdia - príplatok k základnej sadzbe 166,00 €

posudzovanie amentmentu (dodatkov zmien v protokole) 498,00 €
posudzovanie NÚL 4x ročne 166,00 €

hlásenia, správy o priebehu klinického skúšania 498,00 €

urgentné posúdenie žiadosti žiadateľa na mimoriadnom zasadnutí  200,00 €

Posudzovanie NÚL - štvrťročné posúdenie 166,00 €
Posudzovanie NÚL - polročné  posúdenie 332,00 €

Posudzovanie NÚL - ročné  posúdenie 664,00 €
Posudzovanie NÚL v ročnom vyjadrení v maximálnej výške (v prípade, ak sa zasielajú hlásenia NÚL  v 

pravidelných štvrťročných cykloch, sumárne polročné ani ročné hlásenia sa nefakturujú) 664,00 €

10,00 €
agenda posúdenia žiadosti o súhlas s nesponzorovanou štúdiou dotazníkového charakteru pre žiadateľov 

nezamestnaných v NsP
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KOPÍROVACIE  A REPROGRAFICKÉ  SLUŽBY:

formát A4 - jednostranne 0,10 €
                        - obojstranne 0,15 €

formát A5 - jednostranne 0,05 €
                        - obojstranne 0,10 €

formát A3 - jednostranne 0,15 €
                        - obojstranne 0,20 €
tlač dokumentu A4 - čiernobiela 0,10 €

tlač dokumentu A4 - obojstranne 0,20 €
tlač dokumentu A4 - farebná 0,50 €

poskytnutie informácií, údajov nezdravotného charakteru na CD nosiči 5,00 €
skenovanie do 10 str. (do maillu alebo na USB) -  1 str. A4 0,30 €
skenovanie brožúry a knihy (do mailu alebo USB) - 1 str. A4 0,10 €

POPLATKY LEKÁRSKEJ KNIŽNICE:

manipulačný poplatok za stratu dokumentu (kn. j.) 2,00 €
poplatok za poškodenie dokumentu 2,00 €

v hotovosti na recepcii UP 1. typu, 

v hotovosti v ambulancii praktického lekára pre dospelých Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno a Chrenovec-Brusno

poštovou poukážkou na číslo účtu NsP Prievidza: SK32 8180 0000 0070 0051 0360 v Štátnej pokladnici.

Pri vystavení faktúry účtujeme obchodnú maržu 15% v zmysle prípisu MZ SR č. 1728/94/Ka/Ga.

                                                                                                                                                               Ing. Vladimír Vido v.r.

                                                                                                                                                                                                riaditeľ NsP

ceny sú vrátane DPH

Úhrady uvedených poplatkov je možné uskutočniť:

V hotovosti alebo bankovou kartou v pracovných dňoch od 6:30 h do 14:00 h  v pokladni NsP Prievidza,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


