
Príloha č. 2.03

k SM 029  Platby za poskytované služby

Cena za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť Suma v EUR

lôžkodeň II. DK LEN diagnóza J35 Chronické choroby mandlí a adenoidného 

tkaniva 430,00

lôžkodeň II. DK s výnimkou diagnózy: J35 Chronické choroby mandlí a 

adenoidného tkaniva  184,74

lôžkodeň Detská chirurgia LEN diagnóza N47 Hyperplastická predkožka, fimóza, 

parafimóza 440,00

lôžkodeň Detská chirurgia s výnimkou diagnózy: N47 Hyperplastická predkožka, 

fimóza, parafimóza 291,18

lôžkodeň KPOH I. 318,02

lôžkodeň KPOH II. 265,44

lôžkodeň II. KPAIM – AIM 809,42

lôžkodeň II. KPAIM – JIS 695,41

ambulantné výkony (okrem vyšetrení v Skríningovom centre novorodencov SR) 0,035 EUR/1bod

výkony súvisiace s vyšetrením v Skríningovom centre novorodencov SR 0,007635 EUR/1bod

anestéziologické výkony a operácie 0,067 EUR/1 bod

výkony v ambulancii urgentného príjmu 0,099 EUR/1 bod

výkony na vyžiadanie pacienta/sprevádzajúcich osôb platí ako samoplatiteľ

Ďalšie spoplatnené výkony: Suma v EUR

cena poskytnutých liekov, zdravotníckych pomôcok, krvi, krvných derivátov a 

protetických výrobkov

prepichnutie 2 ušníc 10,00

inflamometria - samoplatiteľ (aj dospelá osoba) 21,36

spirometria - samoplatiteľ (aj dospelá osoba) 15,00

taping (FBLR) 3,00

bankovanie (FBLR) 5,00

vyšetrenie a diagnostika ADOS-2 80,00

Zdravotnícke výkony a potvrdenia: Suma v EUR

vystavenie nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie (nie kópie dokladov) 9,86

vystavenie podrobnej lekárskej správy inému lekárovi (napr. pri odchode pacienta 

do iného štátu) 5,92

oftalmologické vyšetrenie na vodičský preukaz  (zraková ostrosť, rekrakcia, 

farbocit, orientačné zorné pole, nyctometria) 19,72

Služby poskytované sprevádzajúcim osobám a školencom: Suma v EUR
strava pre sprevádzajúce osoby: raňajky 2,70

strava pre sprevádzajúce osoby: obed 4,38

strava pre sprevádzajúce osoby: večera 4,08

ubytovanie pre sprevádzajúce osoby  (1 lôžko/deň) 3,32

zálohové platby:

vstupná karta do prístupového systému - záloha (sprevádzajúce osoby a 

školenci) 10,00

*Cena zdravotníckych výkonov je kalkulovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

V súlade s ust. § 38a) ods. 11 Zákona 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,  pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie  na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je 

výška úhrady poistenca najviac 2 eurá.

podľa nákupnej ceny dodávateľských faktúr 

(hodnota liekov, zdrav.pomôcok, krvi, krvných 

derivátov a prot. výrobkov sa pripočítava k 

lôžkodňu; hodnota liekov, zdrav.pomôcok a 

protet.výrobkov sa pripočítava k amb.vyšetreniu 

alebo k vyšetreniam SVALZ)

Cenník iných služieb poskytovaných v DFNsP BB

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia

Hodnota bodu pre samoplatiteľa (Cena za poskytnuté ambulantné a SVaLZ výkony)

Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 17.09.2018

Účinné dňom: 17.09.2018


