CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV, ktoré nie sú hradené zdravotnou
poisťovňou, na základe žiadosti občana, zamestnávateľa, inej fyzickej a právnickej
osoby
v súlade so Zák. č. 576/2004 Z.z. o
zdravotnej starostlivosti, Zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, Zák. 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, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov a
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 577/2004
Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

A. Prehliadky a lekársky posudok
 o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod. : 15 EUR
 o zdravotnej spôsobilosti pre iné účely (športové a záujmové aktivity a podobne )
- napríklad obmedzenia na telesnej výchove ( oslobodenia na TV , .. ): 1 EUR
 vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí
vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného
preukazu : 5 EUR
B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti
na prácu (Vestník MZ SR z 29.1.2014 - Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ):





preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby : 20 EUR
posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta : 20 EUR
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce :20 EUR

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu, ktorý nie je zo zákona oprávnený
odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia + vyšetrenie
samoplátcov , špecializované výkony, ktoré nie sú účtované zdravotnej poisťovni, alebo
výkony ktoré poisťovne nepreplácajú alebo preplácajú len čiastočne. Úhrada výkonov
je po vzájomnej dohode zdravotníckeho zariadenia a pacienta.










1. vyšetrenie – komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie
orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný
plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie
laboratórne vyšetrenie : 20 EUR
Kontrolné vyšetrenie - cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov
alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly),
popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie
plánu do nasledujúcej kontroly : 10 EUR
Písomné zhodnotenie laborat. výsledkov bez kontroly a bez odporúčania -10 EUR
Písomné zhodnotenie laborat. výsledkov s kontrolným vyšetrením a s odporúčaním -20
EUR
Odber krvi vrátane nákladov na odberový materiál, skúmavky a transport do laboratória6 EUR
Doplatok k vstupnému vyšetreniu jednotlivca alebo páru v rámci reprodukčnej
imunológie – vyžiadaný nadštandard pacientom alebo párom v zmysle konzultácie
minimálne 2 lekármi a tímovým ordinovaním odberov - 20 EUR
Doplatok ku kontrolnému vyšetreniu jednotlivca alebo páru v rámci reprodukčnej
imunológie – vyžiadaný nadštandard pacientom alebo párom v zmysle konzultácie

























minimálne 2 lekármi a tímovému zhodnocovaniu odberov vrátane poplatku za čas pri
zhodnocovani výsledkov mimo ordinačných hodín - 10 EUR
Písomná či telefonická konzultácia v rámci reprodukčnej imunológie na žiadosť pacienta
- 10 EUR
Prick kožné testy - sada 18 alergénov +2 kontroly : 40 EUR
Prick testy : cena za 1 alergén : 2,0 EUR (ZP Dôvera uhrádza maximálne 20 prick testov
/12 mesiacov, ZP Union 25/ prick testov )
Náplasťové testy TROLAB : 23 alergénov: 25 EUR
Náplasťové testy TRUE : 24 alergénov : 35 EUR
Intradermálny test : 1 alergén: 2,00 EUR
Spirometria kľudová: 10 EUR
Spirometria záťažová: 15 EUR
Spirometria s bronchodilatačným testom vrátane nákladov na liek: 15 EUR
Vyšetrenie NIOX prístrojom – stanovanie NO vo vydychovanom vzduchu : 15 EUR
EKG : 8 EUR
Výdychový test prístrojom Gastrolyzer vrátane nákladov na testovacie roztoky
a vyhodnotenie testu ( laktózová intolerancia,...) : 16,90 EUR
Výdychový test prístrojom Gastrolyzer vrátane nákladov na testovacie roztoky
a vyhodnotenie testu ( SIBO test) : 18 EUR
Inhalácia HCD, DCD vrátane použitých liekov : 2 EUR
Svetelná terapia Biolampou – cena za 1. aplikáciu : 1,50 EUR
Podanie infúzie : 6 EUR + samotná cena infúzie
Vnútrožilové podanie lieku : 5 EUR + samotná cena lieku
Vnútrosvalové podanie lieku : 4 EUR + samotná cena lieku
Odber krvi na vlastnú žiadosť vrátane nákladov na odberový materiál, skladovanie
a transport biologického materilálu : 6 EUR + cena za vyšetrovaný parameter
Nutričné poradenstvo s nutričným špecialistom: 15 EUR
Analýza tel. zloženia prístrojom InBody - vstupná : 10 EUR
Analýza tel. zloženia prístrojom InBody – kontrolná : 7 EUR

Laboratórne odbery u samoplátcov podľa cenníka príslušného laboratória + náklady na
transport a odberový meteriál:
Príklady cien ( uvádzané v EUR ) laboratórnych odberov ( kompletné ceny - na
vyžiadanie podľa kalkulácie laboratória )
 Krvný obraz: 1,80
 Biochemické parametre: AST: 0,92, ALT 0,92, ASLO : 2,41, bilirubín celk.: 0,82,
bilirubín konjug.: 0,95, CRP : 2,40, glukóza: 0,91, glykovaný Hb : 10,10,
cholesterol: 1,14. HDL: 1,14, kreatinín: 0,91, kys. močová: 1,14, vitamín B 12:
5,50, vitamín D3: 15,60, železo: 0,95
 Stanovenie krvnej skupiny : 4,60
 Imunologické parametre: C3: 1,69, C4: 1,72, IgA: 1,51, IgG: 1,51, IgM: 1,51, IgE:
3,78, bunková imunita: 5 CD znakov : 56,0, aktivačné znaky : 1 znak : 9,30,
HLA B 27: 9,30, oxidatívne vzplanutie: 6,24, podtriedy igG spolu : 54,88
 Alergia: IgE 1 alergén : 10, zmes alergénov : 20, komponentová diagnostika
ISAC: 250
 Autoimunita: ANA screening: 6,31, celková typizácia ANA -17 parametrová : 96,
celiakia screening - anti ttGA( igG + IgA ): 16,02, ANCA: 8,67, protilátky proti

spermiám 15,0, proti ováriám : 15,0, proti zóna pelucida : 15, anti TSH: 11,35,
anti TG: 11,35, anti TP : 11,35
 Potravinová intolerancia : anti milk igG+iIgA : 14,5., antilaktóza : IgA+IgG :
16,20, Výdychový test na zistenie laktózovej intolerancie : 16,90 EUR, Výdychový
test SIBO : 16,90 EUR, ttGA – stanovenie do 20 minút : 19,90 EUR, IgG proti 40
potravinám vrátane vyhodnotenia : 95 EUR, IgG proti 90 potravinám vrátane
vyhodnotenia: 250 EUR, IgG proti 200 potravinám vrátane vyhodnotenia: 320 EUR
DAO hladina : 14,50, DAO hladina + funkcia : 29
 Mikrobiológia: jednotlivý výter vrátane stanovenia kk+c , odberového materiálu
a transportu: 7 eur ( ak aj výter na kvasinky a plesne +5 EUR ), stolica na HP :
7, stolica na zbytky : 1,0, kalprotektín v stolici 19,50 , anti Mycoplazma
pneumónie: IgG, A, M: 12,50, Perorálna autovakcína vrátane nákladov na odber,
skladovanie a transport : 80 EUR, PCR metodika na 7 infekčných agens STD
v spoločnosti ADLA : 140 EUR,
 Iné : spermflowmetria v spoločnosti Medirex: 59, intracelulárne cytokíny - 8
parametrové vyšetrenie v spoločnosti Medirex vrátane nákladov na transport
a odb. materiál: 59 EUR, Mullerov hormón: 15, moč chemicky : 1,50,
drogy v moči ( 10 parametrov ): 20, Sedimentácia : 1,50,
D. Nadštandardná služba – Karta výhod Alergoimun vydaná na základe žiadosti
pacienta
 na obdobie 15 mesiacov
 1 klient ... 50 EUR
 2 klienti ... 80 EUR
 každý ďalší člen + 7 EUR
 na obdobie 3 mesiacov
 1 klient ... 20 EUR
 2 klienti ... 30 EUR
 každý ďalší člen + 3 EUR
E. Výkony pre komerčné poisťovne
 správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne : 15 EUR
F. Administratívne výkony
 vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely na základe žiadosti
pacienta : 7 EUR
 výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta - bez žiadosti iného
ošetrujúceho lekára : 5,90 EUR
 vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne
konanie - na žiadosť občana, na žiadosť polície, alebo vyšetrovateľa : 15 EUR
 zaslanie receptu poštou - 1. trieda doporučene na základe žiadosti pacienta: 4
EUR vrátane nákladov na poštovné
 telefonická konzultácia na žiadosť pacienta, s kontaktovaním pacienta lekárom
v rámci SR : 10 EUR, v rámci EÚ : 20 EUR
 mailová konzultácia na žiadosť pacienta : 7 EUR
 Poplatky za časový faktor
o štandardná doba vystavenia tlačív, potvrdení, vypísania žiadostí, kúpeľnej
liečby do 15 pracovných dní : 0 EUR
o zrýchlená doba vystavenia tlačív, potvrdení, vypísania žiadostí, kúpeľnej
liečby do 24 hodín na základe žiadosti pacienta : 12 EUR
o zrýchlená doba vystavenia tlačív, potvrdení, vypísania žiadostí, kúpeľnej






liečby do 7 pracovných dní na základe žiadosti pacienta : 5 EUR
Poplatok za čas lekára, ktorý venuje pacientovi mimo času vyhradenému
v ordinačných hodinách na prácu s pacientom na základe žiadosti pacienta a po
vzájomnej dohode lekára a pacienta : 10 EUR
vystavenie potvrdenia v angličtine do 10 riadkov : 10 EUR
vystavenie potvrdenia v angličtine nad 10 riadkov : 17 EUR
overovanie a kopírovanie nálezov vrátane nákladov na materiál a prácu : 0,5 EUR /
stranu

Na vlastnú žiadosť pacienta a po vzájomnej dohode je možné poskytnúť
akýkoľvek výkon z cenníka nášho zdravotníckeho zariadenia .
Prešov, Sabinov
30.11.2016
Platnosť od 6.12.2016

MUDr. Lešťan Martin

