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A. KLIENTSKÉ CENTRUM    

1.  Kardiologické vyšetrenie Cena v € 

Klinické kardiologické vyšetrenia (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie) 35,00 

EKG  dvanásťzvodový záznam  13,00 

RTG hrudníka 17,00 

Záťažové EKG ergometria 90,00 

Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca 110,00 

Laboratórne vyšetrenie krvi  spolu 100,00 

K+  draslík v sére  3,00 

Na+ sodík v sére  3,00 

Cl-  chlór v sére  3,00 

GLU  glukóza v sére 3,00 

UREA  močovina v sére  6,00 

KREAT Kreatinín v sére  9,00 

UA  kyselina močová v sére  9,00 

BIL-T  Bilirubín celkový 3,00 

BIL-D  Bilirubín priamy  3,00 

GMT gama-glutamyltrasferáza 3,00 

ALP alkalická fosfatáza 3,00 

AST  aspartátaminotransferáza 3,00 

ALT  alanínaminotransferáza 3,00 

CHOL Cholesterol celkový 9,00 

HDL cholesterol  9,00 

LDL cholesterol 9,00 

TG   triacylglyceroly 6,00 

Krvný obraz + 5 populačný diferenciálny rozpočet leukocytov 7,00 

Sedimentácia krvných  elementov ( FW) 3,00 

Spolu  365,00 € 

  

2. Cievne vyšetrenie  Cena v € 

1.  Cievne vyšetrenie - vyšetrenie artérií alebo  žíl dolných končatín   

125,00 
angiologické vyšetrenie (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie) 

duplexná ultrasonografia artérií alebo  žíl  dolných  končatín   

meranie členkovo-ramenného indexu pri vyšetrení artérií dolných končatín 

            za príplatok duplexná ultrasonografia ďalšieho  cievneho systému 80,00   

2. Cievne vyšetrenie zamerané na karotické artérie  
110,00 

duplexná sonografia extrakraniálneho karotického povodia  (karotické tepny na krku)  

  

3. Samostatné - fakultatívne vyšetrenia Cena v € 

Záťažové EKG ergometria 90,00 

Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca 110,00 

USG brucha  125,00 

Tlakový holter - 24 hodinový 35,00 

EKG holter - 24 hodinový 80,00 

Spirometria 105,00 

Laboratórne vyšetrenie krvi   100,00 
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4. Rehabilitácia   Cena v €  

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, poradenstvo  30,00 

nasledujúce jednotlivé ošetrenie akupunktúrou, za jedno vyšetrenie  15,00 

Ošetrenie akupunktúrou 1 lokalita  10,00 

aurikuloterapia, ušná akupunktúra  10,00 

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 15,00 

obstrek bolestivých bodov, Tr.P. 10,00 

aplikácia biodermálnych nití 1ks 5,00 

  

5. Doplňujúce biochemické vyšetrenia Cena v € 

Fe železo v sére 4,50 

CRP C-reaktívny proteín  19,50 

ASO  antistreptolyzín  0 19,50 

HBsAG  antigén hepatitídy B 37,50 

TSH  tyreotropín -  štítna žľaza  55,50 

NT-proBNP 150,00 

FT3 trijódtyronín  voľný  30,00 

FT4  tyroxín voľný  30,00 

  

 
 
  

6. Doplňujúce hematologické vyšetrenia Cena v € 

Quick    Protrombínový test 6,00 

APTT   Aktivovaný parciálny protrombínový test 7,50 

Fbg   Fibrinogén 25,50 
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TT   Trombínový čas 4,50 

D-DIMER 24,00 

AT   Antitrombín  79,50 

ProC global 16,50 

APC rezistencia 25,50 

PC Proteín C 79,50 

PS Proteín S 30,00 

LA skríning 40,50 

LA konfirmácia 40,50 

Krvná skupina + Rh faktor 43,50 

  

7. Psychologická ambulancia  Cena v € 

Komplexná psychodiagnostika osobnosti 65,00 

Parciálna psychodiagnostika osobnosti 49,00 

Psychologická intervencia, psychoterapia 25,00 

Psychologické poradenstvo 20,00 

  

8. Sérologické vyšetrenia  Cena v € 

Anti HIV - vírus imunitnej nedostatočnosti človeka  7,00 

Anti HCV - vírusová hepatitída typu C  10,00 

BWR, Syfilis - treponema  pallidum  8,00 

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 

  

9. 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. ZÁVODNÁ AMBULANCIA  

Vyšetrenia a služby v závodnej ambulancii Cena v €  

A. Prehliadky a lekársky posudok– výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej 
činnosti (na základe platných zákonných noriem): 
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla  25,00 
o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu  40,00 

o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz  10,00 

vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú 
epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu  7,00 

vstupná a periodická prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (pred nástupom do zamestnania)  25,00 

B. Výkony na žiadosť pacienta 
EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta  13,00 
vyšetrenie nezmluvného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav  25,00 

vyšetrenie a dokumentácia pre komerčnú poisťovňu 20,00 
výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta  10,00 

vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na 
žiadosť občana  20,00 

 

C. AMBULANCIA  ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY   
  

Poskytnuté výkony v ambulancii   Cena v €   

Úhrada za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa 
ustanovenia § 38a ods. 6 písmeno a) zákona 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak 
poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písmeno c) zákona 577/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov 

10,00 

 

D. NADŠTANDARDNÉ IZBY    

Nadštandardná izba  Cena v € 

Pobyt pacienta v nadštandardnej izbe na 1 noc  35,00 

Pobyt blízkej osoby pacienta v nadštandardnej izbe na 1 noc  50,00 

Stravovanie blízkej osoby pacienta na 1 deň  10,00 
   

E. DETSKÉ KARDIOCENTRUM     
  

Sprievodca v Detskom kardiocentre Cena v € 

Ubytovanie sprievodcu  pacienta  na 1 noc  3,50 

Stravné sprievodcu pacienta  na 1 deň     10,00 

Čipová karta na ubytovanie v Hotelovej časti – poplatok za stratu alebo poškodenie  10,00 

Pranie bielizne pre sprievodcu pacienta 2,00 

F. 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   
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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      

G. ODBORNÉ ŠPECIALIZAČNÉ STÁŽE A INÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY  
    

Typ vzdelávania Cena v € 
  

Prerušovaný 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   

H. UBYTOVANIE     
    

Ubytovňa na Vlárskej ulici  Cena v € 
  

jednoposteľová izba na mesiac  210,00     

dvojposteľová izba na mesiac  292,00     

I. ZASADACIE MIESTNOSTI       
    

Prenájom kongresovej  sály - komplet vybavenej audiotechnikou Cena v € 
  

Zasadacia miestnosť na  -2.posch.  na 1 hodinu  100,00     

J. NAPAĽOVANIE DÁT NA NOSIČE CD A DVD     

    

Napaľovanie dát  Cena v € 
  

Napálenie dát na 1 CD 1,50     

Napálenie dát na 1 DVD  2,00     

K. STRAVOVACIE SLUŽBY      
    

Stravné lístky  Cena v € 
  

Stravný lístok na 1 obed  4,00     

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

Biomedicínsky výskum  300,00   

    

M. PARKOVANIE     
  

Prenájom parkovacieho miesta   Cena v € 

Prenájom vyhradeného parkovacieho miesta na 1 mesiac   50,00 

Parkovanie do 2 hodín zdarma* Zdarma 

Parkovanie za každých začatých 60 minút 2 € 

Maximálna cena parkovného za 24 hod. 10 € 

Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka 20 € 
 
*2 hodiny parkovania sa kumulatívne počas dňa sčítavajú, po presiahnutí 2 hodín/deň platí poplatok 2 EUR za každú začatú hodinu. 
 
 

N. REKONDIČNÉ CENTRUM     
  

Procedúra    Cena v €  
 pre zamestnancov 

Permanentka na skupinové cvičenie – 10 vstupov  10,00 

Celotelová masáž 50 min.  20,00 

Kozmetická masáž tváre a krku 20 min. 8,00 

Čiastočná masáž 25 min. (chrbát, alebo šija + HK) 10,00 

Suchá sauna (fínska), infra / 1 hodina  5,00 

Hydromasážna vaňa 15 min. + suchý zábal 10 min.  5,00 

Podvodná masáž v hydromasážnej vani 15 min.  7,00 

Bylinný aromatický kúpeľ 20 min. + suchý zábal 10 min.  10,00 

Jednorazové nohavice na lymfodrenáž 1,50 

1 x Lymfodrenáž 30 min.  7,00 

5 x Lymfodrenáž 30 min.  33,00 

10 x Lymfodrenáž 30 min. 63,00 

15 x Lymfodrenáž 30 min. 90,00 
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O. 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 

CT vyšetrenie  0,019916  

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 anestéziológie 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 

Oddelenie akútnej kardiológie - koronárna starostlivosť 3 2 556 850 

JIS cievnej chirurgie  5 1 860  372 

4. Operácia varixov    Cena   v € 

Operácia  varixov  1 500,00 

 

5. Ozónoterapia    Cena v € 

ozónoterapia chrbtice 35,00 

 
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 
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 P. 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 

  

CT vyšetrenie 0,019916   

    
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 anestéziológie 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 
 

 


