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A. PREVENTÍVNE CENTRUM  

1. Základné vyšetrenie - Kardiologické Cena v € 

Klinické kardiologické vyšetrenia (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie) 25,00 

EKG  dvanásťzvodový záznam  13,00 

RTG hrudníka 17,00 

Záťažové EKG ergometria 90,00 

Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca 110,00 

Laboratórne vyšetrenie krvi  a moču spolu 60,00 

K+  draslík v sére  2,00 

Na+ sodík v sére  2,00 

Cl-  chlór v sére  2,00 

GLU  glukóza v sére 2,00 

UREA  močovina v sére  4,00 

KREAT Kreatinín v sére  6,00 

UA  kyselina močová v sére  6,00 

BIL-T  Bilirubín celkový 2,00 

BIL-D  Bilirubín priamy  2,00 

GMT gama-glutamyltrasferáza 2,00 

ALP alkalická fosfatáza 2,00 

AST  aspartátaminotransferáza 2,00 

ALT  alanínaminotransferáza 2,00 

CHOL Cholesterol celkový 6,00 

HDL cholesterol, LDL cholesterol  6,00 

TG   triacylglyceroly 6,00 

Vyšetrenie moču chemicky 2,00 

Vyšetrenie močového sedimentu mikroskopicky  4,00 

Krvný obraz + 5 populačný diferenciálny rozpočet leukocytov 5,00 

Sedimentácia krvných  elementov ( FW) 2,00 

Spolu základné vyšetrenia 315,00 € 

2. Základné vyšetrenie - Cievne Cena v € 

1.  Cievne vyšetrenie - vyšetrenie artérií alebo  žíl dolných končatín   125,00 

angiologické vyšetrenie (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie) 25,00 

duplexná ultrasonografia artérií alebo  žíl  dolných  končatín   90,00 

meranie členkovo-brachiálneho indexu (ABI)  10,00 

            za príplatok duplexná ultrasonografia daľšieho  cievneho sytému 80,00   

    

2. Cievne vyšetrenie zamerané na karotické artérie  110,00 

duplexná sonografia extrakraniálneho karotického povodia  (karotické tepny na krku)  31,00 

meranie tuhosti cievnej steny (spoločná karotická tepna) 79,00 

3. Samostatné - fakultatívne vyšetrenia Cena v € 

Záťažové EKG ergometria 90,00 

Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca 110,00 

USG brucha (sonografia horného brucha)  125,00 

Tlakový holter - 24 hodinový 35,00 
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EKG holter - 24 hodinový 80,00 

Spirometria 105,00 

Laboratórne vyšetrenie krvi  a moču spolu 60,00 

Rehabilitácia    

individuálna LTV 5,00 

LTV - ťažký motorický deficit 8,00 

klasická masáž 15,00 

reflexná masáž 15,00 

klasická masáž chrbta 15,00 

reflexná masáž plosky nohy  10,00 

mäkké a mobilizačné techniky 10,00 

diatermia 9,00 

elektroliečba 9,00 

ultrazvuk 7,00 

solux 2,00 

vákuová a kompresívna lymfodrenáž 10,00 

manuálna lymfodrenáž za 1 ošetrenie  15,00 

individuálna inhalácia 5,00 

komplexné vyšetrenie, lekárska správa 20,00 

vyšetrenie 2 a viac orgánových systémov, dispenzár.kontrola 15,00 

vyšetrenie 1orgán.systému 10,00 

svalový test, goniometria 10,00 

manipulácia nárazová cielená 1výkon 13,00 

manipulácia nárazová cielená na perifér.kĺbe 1výkon 13,00 

mäkké a mobilizačné techniky PIR, AGR 15,00 

špecializované metodiky PL 15,00 

vstupné vyšetrenie podľa TČM, ošetrenie akupunktúrou, poradenstvio  30,00 

nasledujúce jednotlivé ošetrenie akupunktúrou, za jedno vyšetrenie  15,00 

kontrola a ošetrenie /autohemo, akupunktúra, el-punktúra Voll 15,00 

kineziotaping 10,00 

banky za 1 ošetrenie  10,00 

inštrukcia o pohybovom režime lekárom FBLR 15,00 

inštrukcia o pohybovom režime fyzioterapeutom 10,00 

obstrek bolestivých bodov, Tr.P. 10,00 

3. Doplňujúce biochemické vyšetrenia Cena v € 

Fe železo v sére 3,00 

CRP C-reaktívny proteín  13,00 

ASO  antistreptolyzín  0 13,00 

HBsAG  antigén hepatitídy B 25,00 

TSH  tyreotropín -  štítna žľaza  37,00 

FT3 trijódtyronín  voľný  20,00 

FT4  tyroxín voľný  20,00 

4. Doplňujúce hematologické vyšetrenia Cena v € 

Quick    Protrombínový test 4,00 

APTT   Aktivovaný parciálny protrombínový test 5,00 

Fbg   Fibrinogén 17,00 

TT   Trombínový čas 3,00 
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D-DIMER 16,00 

AT   Antitrombín  53,00 

ProC global 11,00 

APC rezistencia 17,00 

PC Proteín C 53,00 

PS Proteín S 20,00 

LA skríning 27,00 

LA konfirmácia 27,00 

Krvná skupina + Rh faktor 29,00 

5. Psychologická ambulancia  Cena v € 

Komplexná psychodiagnostika osobnosti 65,00 

Parciálna psychodiagnostika osobnosti 49,00 

Psychologická intervencia, psychoterapia 23,00 

Psychologické poradenstvo 17,00 

6. Sérologické vyšetrenia  Cena v € 

Anti HIV - vírus imunitnej nedostatočnosti človeka  6,00 

Anti HCV - vírusová hepatatída typu C  9,00 

BWR, Syfilis - treponema  pallidum  7,00 

EBV  - infekčná mononukleóza Vírus Epsteina a Barrovej  26,00 

Paul  Bunnelova reakcia a IM teast 7,00 

Chlamídiové infekcie dýchascieho systému  18,00 

CMV, IgG, IgM  Cytomegalovírusová choroba 16,00 

7. Genetické vyšetrenia Cena v € 

 Genetické vyšetrenie trombofilných markerov :  Faktor V LEIDEN G1691A 50,00 

 Genetické vyšetrenie trombofilných markerov :  Faktor  II Prothrombín G20210A 50,00 

 Genetické vyšetrenie trombofilných markerov :  Faktor MTHFR C677T 50,00 

 Genetické vyšetrenie trombofilných markerov :  Faktor MTHFR A1298C 50,00 
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B. NADŠTANDARDNÉ IZBY  

Nadštandardná izba  Cena v € 

Pobyt pacienta v nadštandardnej izbe na 1 noc  33,00 

Pobyt blízskej osoby pacienta v nadštandardnej izbe na 1 noc  49,00 

Stravovanie blízskej osoby pacienta na 1 deň  10,00 

C. DETSKÉ KARDIOCENTRUM   

Sprievodca v Detskom kardiocentre Cena v € 

Ubytovanie sprievodcu  pacienta v DKC na 1 noc  3,31 

Stravné sprievodcu pacienta v DKC na 1 deň   - podľa cenníka DFNsP  7,40 

D. SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ  v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. 
  

Názov položky  Cena v €   
CD 1,33 

  
vyhotovenie jednostrannej kópie A4 0,11 

  
vyhotovenie obojstrannej  kópie A4 0,22 

  
vyhotovenie jednostrannej kópie A3 0,22 

  
vyhotovenie obojstrannej  kópie A3 0,44 

  
obálka C6 0,02 

  
obálka C5 0,03 

  
obálka C4 0,08 

  
bublinková obálka (na zasielanie CD) 0,12 

  
POŠTOVNÉ - podľa cenníka Slovenskej pošty      

  

E. ODBORNÉ ŠPECIALIZAČNÉ STÁŽE A INÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY  
  

Typ vzdelávania Cena v €   
Prerušový stážový pobyt (klinický deň) 17,00 

  
Špecializačná stáž a vzdelávacia aktivita v trvaní do 1 mesiaca (denná sadzba) 7,00 

  
Špecializačná stáž a vzdelávacia aktivita v trvaní 2 mesiacov  (sadzba na 2 mesiace) 145,00 

  
Špecializačná stáž a vzdelávacia aktivita v trvaní 3 mesiacov  (sadzba na 3 mesiace) 215,00 

  
Špecializačná stáž a vzdelávacia aktivita v trvaní 6 mesiacov  (sadzba na 6 mesiacov) 333,00 

  
Za každý ďalší mesiac nad 6 mesiacov  50,00 

  
Špecializačná stáž a vzdelávacia aktivita v trvaní 1 roka (sadzba na 1 rok) 600,00 

  
Za každý ďalší mesiac nad 1 rok  50,00 

  
Odborná prax študenta VŠ (sadzba na 1 deň) 5,00   

  

F. Ubytovanie   

  
Ubytovňa na Vlárskej ulici  Cena v €   
jednoposteľová izba na mesiac  210,00   

  
dvojposteľová izba na mesiac  292,00     
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G. Zasadacie miestnosti     

  
Prenájom kongresovej  sály - komplet vybavenej audiotechnikou Cena v €   
Zasadacia miestnosť na  -2.posch.  na 1 hodinu  100,00     

  

H. Napaľovanie dát na nosiče CD a DVD   

  
Prenájom kongresovej  sály  Cena v €   
Napálenie dát na 1 CD 1,50   

  
Napálenie dát na 1 DVD  2,00     

  

I. Stravovacie služby    

  
Stravné lístky  Cena v €   
Stravný lístok na 1 obed  4,00     

  
  

J. Etická komisia     

  
Prerokovanie výskumnej úlohy  Cena v €   
Posúdenie novej klinickej štúdie Fáza I-II 600,00   

  
Posúdenie novej klinickej štúdie Fáza III 500,00   

  
Posúdenie novej klinickej štúdie Fáza IV 300,00 

  
Posúdenie dodatkov k schváleniu klinického skúšania - podstatný dodatok  200,00 

  
Posúdenie dodatkov k schváleniu klinického skúšania - nepodstatný dodatok  50,00 

  
Biomedicínsky výskum  300,00   
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 K. VYŠETRENIA PRE SAMOPLATCOV - DOSPELÝ   

1. Ambulantná starostlivosť  Cena  bodu v € 

Výkony ambulantnej starostlivosti sa ohodnocujú počtom bodov v súlade s Opatrením 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-9/2005-SL, ktorým sa  ustanovuje rozsah regulácie cien v 
oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.  
K cene bodu sa pripočítava nadobúdacia cena v  ambulancii podaného lieku alebo zdravotníckej 
pomôcky, ktoré sú označené v Zozname kategorizovaných liekov resp. zdravotníckych pomôcok 
spôsobom úhrady „A“. 

0,032862 

  

2. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky   Cena  bodu v € 

Výkony sa ohodnocujú počtom bodov v súlade s Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR č. 
07045-9/2005-SL, ktorým sa  ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení 
neskorších predpisov. 
V odbore rádiológia sa k cene za body pripočítava v nadobúdacej cene: špeciálny zdravotnícky 
materiál spotrebovaný priamo pri liečbe (ŠZM), záťažové a kontrastné látky, použité lieky 
označené v Zozname kategorizovaných liekov spôsobom úhrady „A“. 

0,032862 

 

3.Lôžková starostlivosť                                                                                       
Cena ukončenej hospitalizácie na lôžkových oddeleniach pri 
pobyte pacienta v dĺžke do nižšie  uvedeného počtu odležaných 
dní vrátane je stanovená v EUR na: 

Počet dní  

Cena 
ukončenej 

hospitalizácie 
v € 

Každý ďalší 
deň v € 

Oddelenie aneteziológie a intenzívnej medicíny  5 5 400 1 068 

Oddelenie všeobecnej kardiológie 4 1 428 357 

Oddelenie kardiológie a angiológie 4 1 428 357 

Oddelenie intenzívnej angiológie 3 2 130 710 

Oddelenie cievnej chirurgie 5 1 860 372 

Oddelenie všeobecnej kardiochirurgie 7 4 622 660 

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca 5 2 214 443 

Oddelenie pre arytmie a kardiostimuláciu 3 2 556 850 

Oddenie akútnej kardiológie - koronárna starostlivosť 3 2 556 850 

JIS cievnej chirurgie  5 1 860  372 

    

4. Operácia varixov    Cena   v € 

Operácia  varixov RFA metódou 500,00 

Za ukončenú hospitalizáciu sa považuje pobyt pacienta na lôžku  v trvaní dlhšom ako 24 hodín.  
Cena UH príslušného oddelenia je stanovená pre uvedený počet dní pobytu vrátane, každý ďalší deň nad uvedený počet 
dní sa účtuje podľa vyššie uvedenej ceny za 1 odležaný deň. Deň prijatia a deň prepustenia sa počítajú ako jeden deň. 
 
Cena ukončenej hospitalizácie zahŕňa: 
- prevádzkové náklady vrátane nákladov na lieky,  spotrebný materiál použitý na lôžkovom oddelení a stravu 

Cena ukončenej hospitalizácie nezahŕňa: 
- náklady na použitý špeciálny zdravotnícky materiál, transfúzne lieky, výkony SVaLZ, ambulantné výkony 
- náklady na externé laboratórne vyšetrenia 
- ubytovanie v nadštandardnej izbe 



 

Národný  ústav 
srdcových a cievnych 

chorôb, a.s. 

Cenník vyšetrení a služieb v NÚSCH, a.s. 

Platnosť od : 01.07.2017 

Vydanie : 4 

Strana 8/8 

 
 L. VYŠETRENIA PRE SAMOPLATCOV - DETI 

1. Ambulantná starostlivosť  Cena  bodu v € 

Výkony ambulantnej starostlivosti sa ohodnocujú počtom bodov v súlade s Opatrením Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 07045-9/2005-SL, ktorým sa  ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti 
zdravotníctva v znení neskorších predpisov.  
K cene bodu sa pripočítava nadobúdacia cena v  ambulancii podaného lieku alebo zdravotníckej 
pomôcky, ktoré sú označené v Zozname kategorizovaných liekov resp. zdravotníckych pomôcok 
spôsobom úhrady „A“. 

0,032862 

2. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky   Cena  bodu v € 

Výkony sa ohodnocujú počtom bodov v súlade s Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-
9/2005-SL, ktorým sa  ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 
predpisov. 
V odbore rádiológia sa k cene za body pripočítava v nadobúdacej cene: špeciálny zdravotnícky 
materiál spotrebovaný priamo pri liečbe (ŠZM), záťažové a kontrastné látky, použité lieky označené 
v Zozname kategorizovaných liekov spôsobom úhrady „A“. 

0,032862 

3.Lôžková starostlivosť                                                                                       
Cena ukončenej hospitalizácie na lôžkových oddeleniach pri 
pobyte pacienta v dĺžke do nižšie  uvedeného počtu odležaných 
dní vrátane je stanovená v EUR na: 

Počet dní  
Cena ukončenej 
hospitalizácie v 

€ 

Každý 
ďalší deň 

v € 

Oddelenie pediatrickej aneteziológie a intenzívnej medicíny  7 9 060 1 294 

Oddelenie pediatrickej  kardiológie 5 2 122 424 

Oddelenie pediatrickej  kardiológie JIS  10 2 593 259 

Oddelenie pediatrickej kardiochirurgie  10 10 004 1 000 

Oddelenie pre arytmie a koronárnu jednotku  5 2 682 536 

Za ukončenú hospitalizáciu sa považuje pobyt pacienta na lôžku  v trvaní dlhšom ako 24 hodín.  
Cena UH príslušného oddelenia je stanovená pre uvedený počet dní pobytu vrátane, každý ďalší deň nad uvedený počet 
dní sa účtuje podľa vyššie uvedenej ceny za 1 odležaný deň. Deň prijatia a deň prepustenia sa počítajú ako jeden deň. 
 
Cena ukončenej hospitalizácie zahŕňa: 
- prevádzkové náklady vrátane nákladov na lieky,  spotrebný materiál použitý na lôžkovom oddelení a stravu 

Cena ukončenej hospitalizácie nezahŕňa: 
- náklady na použitý špeciálny zdravotnícky materiál, transfúzne lieky, výkony SVaLZ, ambulantné výkony 
- náklady na externé laboratórne vyšetrenia 
 

 


