
 

V cenníku sú uvedené ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pre pacientov, ktorí: 
1.      nemajú zmluvný vzťah so ZP, a to najmä: 
1.1   cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, 1.2   cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov (platí 
pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť, lôžková zdravotná starostlivosť sa vykazuje do zdravotnej poisťovne). 
2.      majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú: 
2.1  poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, 2.2  poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné 
služby, alebo použitie materiálov, resp. pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti a teda nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia , 2.3  poskytnúť 
výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, 2.4  poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov, alebo sú len čiastočne, alebo obmedzene hradené 
zdravotnou poisťovňou. 

 
Platné od: 01.03.2023 

 
 
 

Vyšetrenia a poplatky - Špecializovaná ambulantná starostlivosť (ŠAS)/ 
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)   

CENA v EUR 

Cena za výkon ŠAS/SVLZ bude stanovená prenásobením počtu bodov 
príslušného výkonu podľa platného katalógu výkonov s cenou 1 bodu. 
   

Cena za 1 bod výkonov SVLZ RDG 0,04 

Cena za 1 bod výkonov SVLZ FBLR 0,04 

Cena za 1 bod výkonov SVLZ CT a MR 0,01 

Cena za 1 bod - modalita USG 0,03 

Cena za 1 bod výkonov ŠAS 0,04 

  

  

  

Administratívne poplatky (potvrdenia) CENA v EUR 

Potvrdenia o zdravotnom stave pre administratívne účely 10,00 

Vypracovanie lekárskeho posudku 37,00 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10,90 

Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia, 
zhodnotenie trvalých následkov po úraze 

20,00 

Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie z archívu 20,00 

Vystavenie kópie lekárskej správy z vyšetrenia 5,00 

Vystavenie náhradného tlačiva po strate (PN, RP, Výmenný lístok) 2,00 

Odovzdanie výsledkov zobrazovacieho vyšetrenia (CT, RTG, MRI, MMG) 
na CD nosiči (manipulačný poplatok) - prvá originál kópia 

1,00 

Zhotovenie kópie - Výpis MR, CT vyšetrenia na CD nosiči na žiadosť 
pacienta 

10,00 

 
 

Cenník pre nezmluvných 
pacientov a samoplatcov 


