
 

SMERNICE  –  Sm - 06.  Vydanie  č.: 3 

Cenník  výkonov  a  služieb  za  priamu  úhradu 
 Výtlačok  č.: 0 

 Archivačný  znak: 5 

Prvok  normy: ISO  9001  Strana: 1 / 4 

  Výtlačok  riadený / neriadený 

 

 

Príloha  č.  3 

 

Cenník  výkonov  a služieb  za  priamu  úhradu 

( samoplatiteľ  -  občan  SR,  EÚ,  občan  tretích  krajín ) 
 

Platný  od  01. 01. 2019 
 
 

Popis  výkonu / služby 
Cena   

v  € 

HOSPITALIZÁCIA  /  POBYT 

Pobyt  sprievodcu  pri  hospitalizácii  pacienta  za  1  deň 3,30 

Hospitalizácia  na  nadštandardnej  izbe  za  1  deň  /  1  osobu  /  1  lôžko 8,00 
Strava  sprievodcu  hospitalizovaného  pacienta 

     Diéta  č.  3  -  racionálna  /  celodenná 7,12 
                                                               -  raňajky 1,78 

                                                               -  obed 2,85 

                                                               -  večera 2,49 

     Diéta  č.  2  -  šetriaca  /  celodenná 7,12 
                                                               -  raňajky 1,78 

                                                               -  obed 2,85 

                                                               -  večera 2,49 

     Diéta  č.  9  -  diabetická, č. Blp-bezlepková  /  celodenná 7,37 
                                                               -  raňajky 1,84 

                                                               -  obed 2,95 

                                                               -  večera 2,58 

  

ADMINISTRATÍVA 

Kopírovanie  -  formát  A 4  /  1  strana 0,10 

Kopírovanie  -  formát  A 3  /  1  strana 0,20 

Vyhotovenie   CT, RDG záznamu   na  CD, DVD  nosič  na žiadosť fyzickej osoby  1,00  
Výpis  zo  zdravotnej  dokumentácie  na  žiadosť  pacienta na účely súvisiace s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti 2,00 
Výpis  zo  zdravotnej  dokumentácie  na  žiadosť  pacienta na iné účely nesúvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 9,60* 

Platba  za  APS/ ÚPS 2,00 

Platba  za  -   ÚPS- neoslobodený pacient 10,00 

Vyhotovenie  faktúry 2,00 
Poplatok za odbornú zdravotnícku prax zamestnancami iných zdravotníckych 
zariadení  za účelom dosiahnutia zvýšenia stupňa vzdelania res. špecializácie  5,00/deň 
Poplatok za absolvovanie odbornej praxe ( prax študentov stredných a vysokých 
škôl) 1,00/deň 

Sterilizácia zdravotného materiálu  0,83/ ks 
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POTVRDENIA 

Spracovanie  kúpeľného  návrhu  u  samoplatcu 10,00 

Vypísanie  poistnej  udalosti  (  oznámenie  o  úraze  určené   komerčnej poisťovni  ) 5,00 
POTVRDENIA  

Bodové  hodnotenie  trvalých  následkov  úrazu 5,00 

Lekársky  posudok  o  bolestnom  a  sťažení  spoločenského  uplatnenia 10,00 

Potvrdenie  zdravotnej  spôsobilosti  pre  pobyt  v  materskej  škôlke,  tábore, ... 2,00 

Potvrdenie  zdravotnej  spôsobilosti  pre  štúdium  -  stredoškolské,  vysokoškolské    2,00 

Potvrdenie  zdravotnej  spôsobilosti  na  vedenie  motorového  vozidla 10,00 

Potvrdenie  zdravotnej  spôsobilosti  na  držanie  zbraní  a  streliva 17,00 

Potvrdenie  o  zdravotnom  stave  pre  vodiča  nad  65  rokov  veku 3,50 
Potvrdenie  zdravotnej  spôsobilosti  na  prácu  v  potravinárstve   
( zdravotný  preukaz  ) 5,00 
Potvrdenie  o  zdravotnom  stave  bez  zdravotnej  indikácie  pre  športovcov, 
tanečníkov,  hudobníkov  a  pod. 4,00 
Potvrdenie  o  zdravotnom  stave  (  pred  nástupom  do  zamestnania,   
práca  v  zahraničí,  práca  v  noci,  na  výkon  rizikových  povolaní ) 4,00 

Lekársky  posudok  o  zdravotnom  stave  pre  osobné  a  atypické  účely 15,00 

  
VYŠETRENIA 

Vyšetrenie  pacienta  pred  cestou  do  cudziny  alebo  po  návrate  z  cudziny   39,50 

Základné  ambulantné  vyšetrenie  cudzinca  bez  zdravotného poistenia 12,00 
Vyšetrenie  pred  aplikáciou  alebo  po  aplikácii  očkovacích  látok   
na  žiadosť pacienta / zákonného  zástupcu 
mimo  povinného očkovania  ( v  cene  nie  je  zahrnutá  cena  očkovacej  látky ) 10,00 

  
Vyšetrenia  -  alkohol,  omamné  látky  a  pod. 

Kvalitatívne  testy  na  určenie  drog  v  moči    
( na  žiadosť  pacienta,  zákonného  zástupcu ) 40,00 

Vyšetrenia  na  prítomnosť  alkoholu  alebo  inej omamnej  látky  / 1  odber 13,00 

Odber  vzorky  na  laboratórne  vyšetrenie  na  vlastnú  žiadosť  pacienta 3,00 

SPOPLATNENÉ  VÝKONY  A  SLUŽBY 
Sterilizácia  (na vlastnú žiadosť ) cena podľa DRG 

Sterilizácia pri cisárskom reze – súhlas  20,00 

Epidurálna  anestézia  ( nebolestivý  pôrod ) 83,00 

Účasť  otca  pri  pôrode 20,00 

Psychofyzická  príprava  na  pôrod  / 1  sedenie 2,00 

Vyhotovenie  fotografického  snímku  USG 2,00 

Zavedenie  vnútromaternicového  telieska    20,00 

Extrakcia  vnútromaternicového  telieska  s  USG  lokalizáciou    10,00 

Prepichovanie  uší  novorodencom 6,00  

Podstrihnutie  jazyka  ( ankyloglosia ) 4,00  
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Chirurgické  odstránenie  znamienka,  bradavice  na  vlastnú  žiadosť ( 1 novotvar)      16,00 
Uloženie  ľudských  pozostatkov  po  uplynutí  lehoty  48  hodín  od  úmrtia  osoby 
( za  každých  ďalších  začatých  24  hod. ) 10,00 

SPOPLATNENÉ  VÝKONY  A SLUŽBY U SAMOPLATCOV 
GPO  - ukončená  hospitalizácia    cena podľa DRG  

GPO – hospitalizácia diagnostická H5560 400,00 

GPO – JZS- HSK+RCU 700,00 

GPO   JZS - RCU                                         400,00 
Interné  oddelenie + JIS  –  ukončená  hospitalizácia                                                                                                     cena podľa DRG 

Interné oddelenie - hospitalizácia diagnostická H5560 400,00 
Chirurgicko - traumatologické  oddelenie+ JIS  –  ukončená  hospitalizácia   cena podľa DRG 

Chiruricko – traumatologické odd. - hospitalizácia diagnostická H5560 400,00 
Detské  oddelenie  –  ukončená  hospitalizácia                                                                                                         cena podľa DRG 
Detské oddelenie - hospitalizácia diagnostická H5560 400,00 
Novorodenecké  oddelenie  -  ukončená  hospitalizácia  cena podľa DRG 
OAIM  –  ukončená  hospitalizácia                                                                                                    cena podľa DRG 

Lumbálna epidurálna infiltrácia            150,00 

Vyhotovenie  prepúšťacej  správy  v  cudzom  jazyku 30,00 

Predoperačné  vyšetrenie 15,00 

Popis  RDG  nálezu (  na žiadosť pacienta ) 7,00 
Úhrada za duplicitné (druhé a každé ďalšie) napaľovanie výsledkov vyšetrenia 
na CD nosič 1,00 

FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉ  ODDELENIE 

Klasická  masáž  čiastočná  / 15 min. / 5,00 

Klasická  masáž  celý  chrbát  / 20 min. / 7,00 

Reflexná  masáž 7,00 

Parafín  na  jednu  časť  tela  / 15 min. / 3,00 

Laseroterapia 2,00 

Magnetoterapia  / 20 min. / 3,00 

Phyaction  / 15 min. / 3,00 

Solux  / 10 min. / 2,00 

Ultrazvuk 3,00 

Mäkké  techniky  / 20 min. / 6,40 

Vírivka  ručná  / 10 min. /   2,40 

Vírivka  nožná  / 10 min. /  3,20 

Bankovanie /1aplikácia/  4,00 

Tejpovanie /aplikácia na 1ošetrovanú oblasť/  5,00 

Terapia rázovou vlnou /1aplikácia/  3,00 

Trakcia  / 15 min. / 2,00 
Balíček  procedúr 

Parafín  / zábal /  +  klasická  masáž  chrbta 7,00 
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Phyaction  +  klasická  masáž  chrbta 7,00 

Phyaction  +  parafín  / zábal /  +  masáž  chrbta 9,00 
Cvičenia 

Individuálna  LTV  / 20 min. / 2,50 

Individuálna  LTV  špeciálna 5,00 

Skupinové  cvičenie  skolióz 1,50 

Cvičenie  na  fit  lopte  individuálne  / 20 min. / 3,50 

Rodopéd  / 20 min. / 2,00 
 

*Cena uvedená s DPH 

 

Cena  poskytnutých  liekov,  špeciálneho  zdravotníckeho  materiálu,  krvi,  krvných  

derivátov  a  protetických  výrobkov  nie  je  zahrnutá  v  cenníku  a  stanovuje  sa 

v  hodnote  nákupnej  ceny. 

 

 

 

 

 

V  Snine  01.01.2019 

 

 

 

        MUDr.  Andrej  KULAN 

        konateľ  spoločnosti 

        Nemocnica  Snina,  s. r. o. 

 

  


