
Spracovaný v súlade so zákonom 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, zákonom 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, zákonom 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, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z.. 

CENNÍK A ZOZNAM VŠETKÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:                                                                                                                          
                 JuvenaliaA, s. r. o. 
sídlo: Kolályová 27, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 998 538, DIČ: 2022936949
Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Trnava., oddiel: Sro, vložka č.: 24811/T
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Zuzana Nagyová, MPH, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Trnavským samosprávnym krajom zo 
dňa 18.102018 - posledná úprava, č. TA/01060/2018/OZHF-30 ( Trnavský kraj)
Bankové spojenie: VUB SK44 0200 0000 0026 8624 6054
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Vysvetlivky:
Stĺpec s názvom „cena“ obsahuje zmluvnú cenu výkonu/služby poskytovateľa v eurách, vypočítanú v  
zmysle  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. – tento údaj súčasne predstavuje cenu výkonu v 
prípade, že výkon nie je uhrádzaný zo zdravotného poistenia a pacient o výkon/službu poskytovateľa 
požiada. Ide teda o zmluvnú cenu medzi poskytovateľom a pacientom (nie je to cena, ktorú za výkon 
preplácajú zdravotné poisťovne).
Stĺpec s názvom „cena VšZP“, stĺpec s názvom „cena Dôvera“ a stĺpec s názvom  „cena UNION“ 
obsahuje informáciu v akom pomere je daný výkon/služba hradený/á danou poisťovňou.

Uvedený zoznam výkonov a ich ceny sa použije aj:
- Na situácie, ak je výkon/služba poskytnutá v súvislosti s neindikovanou zdravotnou starostlivosťou, o 
ktorú pacient písomne požiadal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; 
- V prípade výkonov, ktoré sa poskytujú pacientovi, ktorý má síce verejné zdravotné poistenie, ale ktorý 
si na základe svojej žiadosti všetky zdravotné výkony hradí sám (poskytovateľ neúčtuje/nevykazuje 
zdravotnej poisťovni za tohoto pacienta výkony ktoré realizoval);
- V prípade výkonov pacientovi, ktorý má dlh na zdravotnom poistení či iné záväzky voči zdravotnej 
poistovni, v dôsledku čoho zdravotné výkony v zmysle príslušných právnych predpisov zdravotná 
poisťovňa poskytovateľovi neuhradí (okrem prípadu neodkladnej zdravotnej starostlivosti);
- V prípade výkonov pacientovi, ktorý néma verejné zdravotné poistenie v krajinách EÚ.

Účinnosť Cenníka/Zoznamu výkonov od: 1.10.2019



Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

1
Rada: Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií 
pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so 
zdravotným stavom. 

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

4a

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového  systému – 
kontrolné vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, 
opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie 
na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – 
vypísanie žiadaniek, záver. vypísanie receptov, 
poučenie pacienta.                                                                                                                             

15
výkon 
platený 

kapitáciou

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

4

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového  systému –  
kontrolné vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza,  
opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie  
na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie –  
vypísanie žiadaniek, záver. vypísanie receptov,  
poučenie pacienta.                                                                                                                             

15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

5

Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového  
systému – kontrolné vyšetrenie na základe 
symptomatologickej anamnézy vrátane rady a  
dokumentácie cez deň v sobotu, v nedeľu, počas  
sviatkov a 31. decembra.                                                                                      

25
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

6
Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového  
systému na základe symptomatologickej anamnézy  
vrátane rady a dokumentácie medzi 19.00-7.00 hod.     

25
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

vvýkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

8

Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých  
orgánových systémov. Súčasťou výkonu je anamnéza,  
opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie  
na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – 
vypísanie žiadaniek, záver, vypísanie  
receptov,poučenie pacienta

20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

12

Usmernenie a koordinácia terapeutických patrení počas 
trvalej opatery telesne, duševne alebo inak závažne 
postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 
18. roku veku

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

15a
Použitie a vyhodnotenie dotazníka – hlásenie do 
registra.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

1/ RADY A ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA

2/ ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU

3/ NÁVŠTEVY



25 Návšteva (v pracovnom čase).                                                                                                        30
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

26
Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára  
vykonaná ihneď po výzve z dôvodov ochorenia,  
vyžaduje sa časový údaj návštevy.                                                                          

50
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

29
Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi  
22.00–7.00 hodinou.                                

50
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

30
Príplatok k výkonom pod kódmi 26 a 29 za návštevu 
vyžiadanú a vykonanú v sobotu, v nedeľu, počas 
sviatkov a 31. decembra.                                                                                      

50
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

35
Poskytnutie odpovede Poskytovateľa (zdravotníckeho 
pracovníka) inému lekárovi (zdravotníckemu 
pracovníkovi) na základe telefonickej konzultácie

0
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

36
Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na  
základe telefonickej konzultácie v noci medzi 20:00-
7:00 hodinou.                                                                                                            

0
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

37
Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na  
základe telefonickej konzultácie v sobotu, v nedeľu,  
počas sviatkov a 31. decembra.                                                                                       

0
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)Zotrvávanie pri pacientovi môže vykazovať ošetrujúci  

lekár za prvú skončenú polhodinu a za každú ďalšiu  

40 Cez deň (za každú začatú polhodinu).                                                                                          20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

4/ TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE

5/ ZOTRVÁVANIE PRI PACIENTOVI

41

V noci medzi 20.00 – 7.00 hodinou (za každú začatú 
polhodinu). Zotrvávanie pri pacientovi sa nemôže 
vykazovať pri ošetrovaní pacienta v ambulancii a v 
súvislosti s ambulantne podanou anestéziou.                                                                                   

30
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

6/ PODROBNÉ PREHLIADKY - VYŠETRENIA



60

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, 
vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie 
zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný 
plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, 
odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové 
alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, 
poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej 
správy (trvanie najmenej 30 minút).                                                   

20
výkon  

uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon 
uhrádzaný zo 

strany ZP

63

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému 
alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a 
dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, 
objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie 
receptov, žiadaniek, poučenie pacienta.                                                   

15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

65 Pri výkone pod kódom 61, 62, 63.                                                                                                                                                    5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

66 Pri výkone pod kódom 60.                                                                                                                                                 5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

67

Príplatok u dieťaťa vo veku do piatich rokov pri  
výkonoch – odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie,  
infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri  
výkone očkovania.   

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

8/ PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA

60b
Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane 
zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových 
vyšetrení, súčasťou je aj kompletná lekárska správa.                                 

20

Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, 
dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého, b) dieťa vo veku do piatich rokov sa môže k výkonom pod kódmi 
4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 vykazovať nasledujúci príplatok:

Pri výkonoch pod kódmi 4 až 8.                                                                                                                                   5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný zo 

strany ZP

7/ PRÍPLATKY PRI SŤAŽENOM VÝKONE

64



71

Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, 
hlásenie profesionálnej otravy, iného poškodenia 
zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení 
choroby z povolania, potvrdenia o návšteve u lekára, 
u klinického logopéda alebo  a iné jednoduché 
potvrdenia, vystavenie potvrdenia o dočasnej 
pracovnej neschopnosti, vystavenie preukazu o trvaní 
dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie 
potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, 
vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú 
prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom dni 
pôrodu, regresné hlásenie, správa alebo hlásenie 
o úraze.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

73
Správa   o  chorobe   len  na   osobitné  vyžiadanie 
zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v 
zahraničí zdravotnej poisťovni Európskej únie.

20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

vvýkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

74

Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo  
zdravotnej dokumentácie na účely a) sociálnych služieb 
dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa 
osobitného predpisu; vystavenie bodového 
ohodnotenia pracovného úrazu, choroby z povolania 
alebo vystavenie bodového ohodnotenia na účely 
náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie
spoločenského uplatnenia,  b) sociálneho poistenia 
podľa osobitného predpisu, c) štátnych sociálnych 
dávok podľa osobitného predpisu. d) nezamestnanosti 
podľa osobitného predpisu. Tento výkon vykonaný pre 
potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby 
môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, 
na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje 
(napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná 
poisťovňa ako zdravotná poisťovňa, úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny                                                                     

3% z 
minimálnej 

mzdy 

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

75a Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť                                                                           10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

76

Písomný rozpis diéty pri ťažkých poruchách výživy 
alebo pri poruchách látkovej výmeny zostavený 
špeciálne pre jedného pacienta. Pacientovi sa neúčtuje 
doplnenie už hotového štandardného rozpisu diéty. 
Výkon pod kódom 76 sa môže vykazovať pacientovi 
len raz
v jednom prípade ošetrovania u toho istého pacienta a 
pri tom istom ochorení.              

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

78
Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak  
sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia 
(napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a pod.)

20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Hlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, 
hlásenie nežiadúcich účinkov lieku, hlásenie 
potransfúznej reakcie.

71a 5



79
Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových  
jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka

20
nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

79a
Používanie svetového jazyka pri komunikácii s  
pacientom.                                               

20
nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

nehradené 
zdravotnou 
poisťovňou

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

142

1. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie 
novorodenca. Výkon vykazuje lekár s príslušnou  
špecializáciou po prepustení novorodenca z ústavnej  
starostlivosti.      

50
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

143

2. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 4. týždňa  
života dieťaťa. Výkon vykazuje lekár s príslušnou  
špecializáciou ako druhú preventívnu prehliadku v  
prvom mesiaci života dieťaťa podľa tohto zákona  
vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu a  
antropometrických meraní.                                                                                                                                              

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

143a
3. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 7. týždni  
života dieťaťa (vrátane vyšetrenia psychomotorického  
vývinu a antropometrických meraní 

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

144
4. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 10.  
týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického  
vývinu a antropometrických meraní).

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

145
5. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. až 4.  
mesiaci života dieťaťa (vrátane antropometrických  
meraní).

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

145a
6. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 6. 
mesiaci života dieťaťa (vrátane antropometrických 
meraní).                                                                                                         

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

146
7. preventívna prehliadka sa vykazuje v 7. až 8.  
mesiaci života dieťaťa (vrátane antropometrických  
meraní).

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

146a
8. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. až 10.  
mesiaci života dieťaťa (vrátane antropometrických  
meraní).

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

9/ PREVENTÍVNE PREHLIADKY DETÍ A DORASTU

V rámci určených termínov preventívnych prehliadok detí a dorastu nie sú zahrnuté predpísané očkovania, ktoré sa  
vykazujú osobitne, aj keď sa očkovanie kryje s termínom preventívnej prehliadky. 



146b
9. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. až 12. 
mesiaci života dieťaťa (vrátane antropometrických 
meraní).                                                                                                          

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

146c
10. preventívna prehliadka sa vykazuje v 18. mesiaci 
života dieťaťa (vrátane antropometrických meraní).    

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

Pri výkonoch pod kódmi 145, 145a, 146, 146a, 146b,  
146c možno  súčasne vykazovať výkon pod kódom 950

148
11. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. roku života 
dieťaťa (vrátane
antropometrických meraní).                                                                                                          

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

148a
12. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. roku života 
dieťaťa (vrátane antropometrických meraní).                                                                                                          

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

Pri výkonoch pod kódmi 148, 148a možno súčasne  
vykazovať výkon pod kódom 953.              

148b

13. preventívna prehliadka sa vykazuje v 6. roku života 
alebo v 7. roku života dieťaťa, ak poistenec nenastúpil 
školskú dochádzku (vrátane antropometrických 
meraní).                                                                                           

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

148c
14. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. roku života 
dieťaťa (vrátane antropometrických meraní)                                                                         

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

149
15. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. roku 
života dieťaťa (vrátane ntropometrických meraní).

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

Pri výkone pod kódom 149 sa v 11. roku života súčasne  
môže vykazovať aj výkon pod kódom 159b.                                                                                                                                       

149a
16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. roku 
života dieťaťa (vrátane antropometrických meraní).

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

149b
17. preventívna prehliadka sa vykazuje v  15. roku 
života dieťaťa (vrátane antropometrických meraní).                                                                                                            

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP



149c

Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť (vrátane antropometrických meraní). 
Táto prehliadka sa vykazuje iba u žiakov, ktorí menia 
lekára všeobecnej starostlivosti. V prípade vyšetrenia 
lekárom so špecializáciou v odbore dorastové lekárstvo 
táto prehliadka zahŕňa aj posúdenie spôsobilosti na 
výkon povolania.       

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

149d
Preventívna prehliadka v 17. roku života dieťaťa. Ďalšie  
preventívne prehliadky sa vykazujú raz za 2 roky.                                                                                                                                       

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

Pri výkone pod kódom 149d sa v 17. roku života  
dieťaťa súčasne vykazuje a môže vykazovať aj výkon  
pod kódom 159b

149e

Prehliadka občanov pred predvolaním na odvodnú 
komisiu (vrátane antropometrických meraní). Lekárska 
prehliadka brancov pri odvodovom konaní sa nemôže 
vykazovať.  

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

149f
Prehliadka zdravotne postihnutého dieťaťa. Tento 
výkon môže vykazovať lekár 12 mesiacov po vykonaní 
predchádzajúcej prehliadky.

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

160

Základná preventívna prehliadka. Výkon obsahuje 
komplexné vyšetrenie v rámci základnej preventívnej 
prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie 
kardiovaskulárnych chorôb.

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

160a

Prehliadky študentov a pracovníkov vykonávajúcich 
práce, pri ktorých je riziko ohrozenia chorobou z 
povolania, priemyselnou otravou alebo iným 
poškodením zdravia (riziková práca). Škodliviny sú 
uvedené v Zozname chorôb z povolania, za každú 
prehliadku.

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

160b
Prehliadky študentov a pracovníkov, u ktorých sa 
vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť.

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

160c
Prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú  
epidemiologicky závažné činnosti.

10

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkone 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

160d
Prehliadky pracujúcich, ktorých činnosť môže ohroziť 
zdravie spolupracovníkov alebo obyvateľstva.

25

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou



160f
Prehliadka študentov na posúdenie zmeny pracovnej 
spôsobilosti.

10

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

160g Posúdenie vzniku choroby z povolania u študentov.                                                           20

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

výkon 
nehradený 
zdravotnou 
poisťovňou

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

200
Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných 
a ušných klapiek, trojuholníkových šatiek, hotových 
náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany

7
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

204

Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz krku,  
ramenného alebo bedrového kĺbu alebo jednej  
končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo  
na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo 
kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz.

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

210
Malý dlahový obväz aj ako núdzový obväz pri  
zlomeninách. 

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

250a
Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky 
alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy,  
za každú súpravu

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

250b
Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri 
podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú 
súpravu.  

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

250c
Sterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysoko 
infekčnú nákazu (napr. SARS, EBOLA) vrátane 
transportu v špeciálnom kontajneri.

40
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

251a
Odber arteriálnej krvi (uzavretý odberový systém) 
punkciou artérie. 

20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

252
Intrakutánna, subkutánna, submukózna, 
subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

201
Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou 
obväzu pupka.

20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

11/ ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV

10/ PRILOŽENIE OBVAZOV



252a
Ochranné očkovanie perorálnou vakcínou, napríklad 
proti poliomyelitíde, rotavírusom.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

252b
Ochranné očkovanie parenterálne, napríklad 
intramusculárne, subcutánne.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

253 Intravenózna injekcia 5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

258 Odobratie kapilárnej krvi.                                                                                                                  5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

260a Zavedenie katétra do periférnej cievy                                                                                           15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

261
Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra. 
Podané liečivo nie je súčasťou výkonu pod kódom 261.                                                                                                                                     

3
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

267
Medikamentózne ošetrenie infiltráciou, za každé  
ošetrenie. Liečivo nie je súčasťou výkonu pod kódom  
265

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

271 Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút.    20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

272
Intravenózna infúzia v trvaní viac ako 30 minút vrátane 
výmeny infúznych fliaš. 

30
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

285 Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi. 15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

298

Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na 
mikrobiologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane 
nákladov. Výkony pod kódmi 157, 161, 167, 297 a 298 
sa viackrát súčasne nemôžu vykazovať.                                                                                                                             

10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

299a
Odber a odoslanie biologického materiálu na 
bakteriologické, sérologické,  mykologické, virologické  
a parazitologické vyšetrenie

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

299b

Odber a odoslanie biologického materiálu na 
bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a 
parazitologické vyšetrenie pri
dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane 
dezinfekcie.    

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

12/ NÁHLE OPATRENIA



320 Umelé dýchanie (napríklad z úst do úst, dýchanie  
vakom, dýchanie aparátom) 

15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

322 Ústna a nasotracheálna intubácia.  20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

323
Otvorenie horných  dýchacích ciest koniotómiou, 
koniopunkciou, prípadne aj  endotracheálnou  
intubáciou.  

50
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

326
Extratorakálna elektrodefibrilácia a (alebo) 
transezofageálna elektrodefibrilácia a (alebo)  
stimulácia srdca. 

50
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

332
Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za  
každých 30 minút. 

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

360 Digitálne	vyšetrenie	konečníka,	prípadne	aj	prostaty.																																																														6
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

364 Repozícia análneho slizničného prolapsu.                                                                                  10
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

367 Odstránenie cudzích telies z konečníka.                                                                                       20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

410

Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom  
ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so  
špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, 
traumatológ, algeziológ alebo  lekári ostatných 
medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený 
výkon vykazovať podľa špecializačných náplní. 

15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

13/ PROTOKOLÓGIA

363 Digitálne vyprázdnenie konečníka.                                                                                               20
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

321 Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca.                                                             35
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

14/ ANESTEZIOLOGICKÉ VÝKONY



2006
Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany,  
prípadne pri viacnásobnom ošetrení.                            

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

950

Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa vo 
vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym 
vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane 
dokumentácie. Pri výkone pod kódom 950 nemožno 
výkony pod kódmi 951 a 952 započítať.

5
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

952

Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami 
zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo 
sociálny vek) u batoliat podľa  štandardizovanej 
metódy spolu s dokumentáciou; po výkone pod kódom 
950, za každý vyšetrovací postup.  

5
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

953

Vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami  
zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo  
sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa 
štandardizovanej metódy spolu s  dokumentáciou; za  
každý vyšetrovací postup 

5
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

955

Vyšetrenie motorického vývinu so skúškou polohovej  
reakcie (Vojtova reakcia, trakčný pokus, pokus  
zavesenia hlavy podľa Peipera-Isberta, pokus   
zavesenia hlavy podľa Collisa, Landauova reakcia, 
axilárny závesový pokus) u dojčaťa alebo batoľaťa  
vrátane  dokumentácie.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

960
Funkčná vývinová terapia pri výpadkoch motoriky, 
senzoriky, v oblasti reči a (alebo) v  sociálnych vzťahoch 
ako jednotlivé vyšetrenie, za každé vyšetrované dieťa. 

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

961

Funkčná vývinová terapia pri zistení výpadku motoriky,  
senzoriky, v rozsahu reči a (alebo) sociálnom vzťahu  
ako skupinové vyšetrenie (do troch pacientov), za  
každého pacienta zúčastneného na skupinovom 
vyšetrení. 

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

15/ ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIA V DETSKOM LEKÁRSTVE - PEDIATRIA

951

Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami 
zodpovedajúcimi veku (vnímavosť,  sedenie, lezenie, 
chôdza) u dojčaťa  podľa štandardizovanej metódy 
spolu s dokumentáciou; po výkone pod kódom 950, za 
každý vyšetrovací postup.

5
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

2001 Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany.                                                                               15
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii



976
Štádium sexuálnej maturácie podľa Tannera, používa 
sa len u dispenzarizovaných detí.

5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

3592 Stanovenie	sedimentačnej	rýchlosti	krviniek																																																																														5
výkon 

uhrádzaný v 
kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

výkon 
uhrádzaný v 

kapitácii

4571a Vyšetrenie	CRP	odberom	kapilárnej	krvi																																																																																						5

výkon 
čiastočne 

uhrádzaný 
ZP

výkon 
čiastočne 

uhrádzaný ZP

výkon 
čiastočne 

uhrádzaný ZP

Kód Popis výkonu Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

5300

USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, 
žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, 
retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne 
zmenené časti GIT-u a podbruška)

30
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

5702
Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12 - 
zvodové snímanie

10
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

5702a Príplatok k výkonu pod kódom 5702 u detí do 6 rokov 5
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

5744 Echokardiotografické vyšetrenie metódou TM a 2D. 35
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

5746
Echokardiotografické vyšetrenie pomocou farebného 
mapovania toku (CFM) ako príplatok k výkonu pod 
kódom 5744.

35
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

5715
24 - hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a 
zosnímanie. 

10
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

5716
Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania 
tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom.

10
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

3525
Kompletný dôkaz základných patologických súčastí 
moču, za každú vzorku od pacienta.

5
výkon 
platený 

kapitáciou

výkon platený 
kapitáciou

výkon platený 
kapitáciou

16/ ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIA V DETSKEJ GASTROENTEROLÓGII A KARDIOLÓGII 

5301
Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému 
(nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300)

25
výkon plne 
uhrádzaný 
zo strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP

výkon plne 
uhrádzaný zo 

strany ZP



Kód Popis služby Cena (EUR)
Cena VšZP 
(EUR)

Cena Dôvera 
(EUR)

Cena UNION 
(EUR)

101 Potvrdenie o chorobe, o návšteve lekára 1
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

102
Vyšetrenie pred prijazm do zamestnania, výchovno-
vzdelávacích ústavov (predškolské zariadenia, školy, 
jasle a pod.). -dlhodobá činnosť

7
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

103

Iné vyšetrenia na administrazvne účely (napr. o 
zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, 
internát, pred študijným pobytom v zahraničí, pred 
prácou v zahraničá, pred nástupom na špecializačný 
kurz a pod.).krátkodobá činnosť

3
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

104 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 5
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

105
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 
do zahraničia 

10
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

106 Vystavenie náhradných tlačív pri strate 5
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

107
Poplatok za nezahlásenie zmeny poisťovne - aj prechod 
do EU za každý načatý mesiac

3
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

108
Vyšetenie schopnosti na  vedenie motorového vozidla, 
nosenie zbrane

17
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

109
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (nekapitovaný, 
neakútny, predoperačné u nekapitovaných, cudzinci 
mimo EU a pod)

20
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

110
Vyšetrenie na vydanie zdravotného preukazu a na 
vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti

10
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

111
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

112
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

1/ VYŠETRENIA A POTVRDENIA (hradené pacientom bez ohľadu na existenciu zdravotného poistenia)

VÝKONY S ÚHRADOU PACIENTA BEZ OHĽADU NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE



113
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

114
Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta u nekapitovaných a 
nad 18 rokov

5
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

115 Nastrelenie náušníc 16
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

116 Nastrelenie náušníc kvetinky 25
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

117 Komplexné telovýchovné vyšetrenie 45
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

118 Spirometrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť 5
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

119
Zapožičanie baby sense - monitor dychu pre 
novorodenca - za každý mesiac 

7
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

120 TK Holter - vyšetrenie na vlastnú žiadosť 10
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

121 EKG na vlastnú žiadosť 5
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

122 Výdychový test na intoleranciu laktózy 10
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

123
Gastroenterologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez 
poukazu

30
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

124
Kardiologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez 
poukazu

35
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

125
Odborná konzultácia na vlastnú žiadosť pacienta, za 
každých 10 minút

10
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

126
Rada cez telefón mimo ordinačných hodín na 6 
mesiacov

60
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

127 Ergometria 30
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

128
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou



129 Laktázový test u športovca 10
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

130 Vyšetrenie TREC/KREC 50
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

131

Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie 
pacienta na základe žiadosti pacienta (cena za 1 stranu 
A4, čiernobiela).  V prípade, že si scan vyhotoví pacient 
použitím svojho zariadenia sám, poplatok sa neúčtuje.

0,5
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

132

Odborná konzultácia na žiadosť osoby, ktorá je 
v starostlivosti iného poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti (ďalej ako PZS) bez vyšetrenia žiadajúcej 
osoby (tzv. druhý názor lekára).

20
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

133

Zdravotne neindikované vyšetrenie pre 
administratívne účely alebo pre osobné potreby 
pacienta netýkajúce sa priamo zdravotnej starostlivosti 
- vrátane správy a/alebo potvrdenia (Z02.8).

20
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

134

Informovanie pacienta o prípadnom zrušení termínu v 
dôsledku neprítomnosti ošetrujúceho zdravotníckeho 
pracovníka Poskytovateľa telefonicky alebo 
prostredníctvom SMS správy (1 oznámenie).

2
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

135

Osobné poradenstvo pri neindikovanej zdravotnej 
starostlivosti v špecializačnom odbore pediatria v 
termíne po predchádzajúcej dohode s poskytovateľom  
na mieste určenom poskytovateľom (1 stretnutie - za 
každú začatú hodinu). V prípade realizovania služby na 
mieste určenom pacientom /zák. zástupcom sa účtuje 
príplatok 50% zo základnej sadzby a náhrada 
cestovných nákladov.

20
nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

nehradené 
zdravotnou 
poistovňou

V Duanjskej Strede, 1.10.2019,         
MUDr.Zuzana Nagyová, MPH


