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I. EVIDENCIA ZMIEN 

 

Číslo 

revízie 

Dátum 

revízie 
Rozsah zmien 

 

1 
 Zapracovanie dodatkov č. 1 – 23, nové výkony, výkony  účtované s DPH 

 

 
  

 

II. POJMY A SKRATKY 

 

Pojem / Skratka Vysvetlenie/význam 

ŠAS Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

SVaLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

ÚPS Ústavná pohotovostná služba 

APS Ambulantná pohotovostná služba 

ŠZM Špeciálny zdravotnícky materiál 

RLP Rýchla lekárska pomoc 

RZP Rýchla zdravotná pomoc 

JAS Jednodňová ambulantná starostlivosť 

NsP Nemocnica s poliklinikou 

VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa 
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   º z hľadiska Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty sa jedná o výkon, v ktorom 

musí byť pripočítaná čiastka DPH vo výške 20% z ceny uvedeného výkonu 

 

III/1. ZDRAVOTNÁ  ČASŤ 

 

Poplatky za poskytnutú starostlivosť v zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

1. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej 

pohotovostnej služby (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) 

  

 Kód 

výkonu 

Popis výkonu/služby Cena výkonu  

v EUR 

ZL001 Poplatok /úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v rámci ÚPS/  ak bol pacient odoslaný bezprostredne po 

poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby 

 

2,00 /pacient 

ZL001 
Poplatok /úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v rámci ÚPS / (okrem oslobodení) 

10,00 /pacient 

 

ZL001 

Poplatok pri návšteve ambulantnej pohotovostnej služby pre 

deti a dospelých (APS) v pracovných dňoch od 16:00 hod.-

22:00 hod., v dňoch pracovného pokoja v čase od 7:00 hod. do 

22:00 hod. (okrem oslobodení) 

2,00 /pacient 

 

Od povinnosti úhrady je podľa §38, ods.8 písm.c) zákona 577/2004 Z.z. oslobodený poistenec, 

ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci ÚPS, APS:  

a. ústavnej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom 

bezprostredne po jeho vzniku. To neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia 

alkoholu, inej návykovej látky, alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené 

lekárom.  

b. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie ZS trvalo viac ako 2 hodiny 

c. ústavnej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec 

prijatý do ústavnej starostlivoosti 

d.  ústavnej pohotovostnej služby , ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Jánskeho plakety  

e.  ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie ZS v súvislosti s tehotenstvom  

f. ústavnej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby,ak je poistenec maloletým 

dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté 

dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately. 

 
2. Pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu/služby Cena výkonu  

v EUR 

ZL002 

Sprievodca hospitalizovného 

(okrem oslobodení) 

 

 

3,30 / deň 
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Poistenec je oslobodený od poplatkov, pri pobyte sprievodcu pacienta v ústavnej starostlivosti: 

a. do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho 

zákonnýzástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa 

zverenédo osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, 

osoba, ktorámá dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa 

pestúnom a má dieťadočasne zverené do starostlivosti, 

b. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho 

sprievodcomje zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má 

maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej 

starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem 

stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,  

c. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,  

d. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka 

 

Ak je sprievodca oslobodený od povinnosti úhrady za pobyt, uhrádza (v prípade záujmu) len 

poplatok za stravu. 

Sprievodcovia držiteľa preukazu ZŤP po rozhodnutí  primára oddelenia nemusia platiť za pobyt. 

         

3. Stravovanie pre sprievodncu hospitalizovaného 

Kód 

výkonu 
Popis výkonu/služby 

Cena výkonu  

v EUR 

 

ZL030 

ZL031 

ZL032 

ZL033 

Stravovanie pre sprievodcu hospitalizovaného 

Celodenné 

Raňajky 

Obed 

Večera 

 

6,50 / deň 

1,50 / deň 

3,00 / deň 

2,00 / deň 

 

 

 

Ambulantné ošetrenie  

 

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť 

Výkony ŠAS, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.z. nie sú tvorené dohodou o cene v zmysle 

platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich bodových hodnôt, 

ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP v znení neskorších predpisov) 

vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod. 

 

Kód výkonu Popis výkonu/ služby Cena výkonu v EUR Poznámka 

 

ZN106 

 

Cena za jednotku výkonu, t.j. 1 bod 

 

0,032862 

 

 

Cena za jednotlivý výkon sa stanoví ako súčin ceny za 1 bod a počtu bodov daného výkonu + IPP 

IPP k vybraným výkonom  
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Kód 

položky 
Individuálna pripočítateľná položka Cena v EUR 

IPP1 
Individuálna pripočítateľná položka k výkonom: č. 60, 62, 63, 60R, 503, 504, 505 0,24  

 

IPP2 
Individuálna pripočítateľná položka k výkonom: č. 1544A, 1594, 1240, 820, 822, 

825 

0,58  

 

IPP3 
Individuálna pripočítateľná položka k výkonom: č. 3286, 3288, 3306, 3335, 3337, 

867, 869, 3351, 3364, 841, 842, 845 

0,98  

 

 

Pracovisko urgentného príjmu 
Kód 

výkonu 

Názov výkonu Maximálna 

cena v EUR 

H5556 
 

Expektácia pediatrického pacienta na pracovisku urgentného príjmu 

 

 

 

180,00  

 

 

 

 

Pod expektáciou pediatrického pacienta na pracovisku urgentného príjmu sa rozumie poskytnutie ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, trvajúce minimálne 2 hodiny a menej ako 24 hodín, ktoré je potrebné a bezprostredne súvisí 

s poskytovaním diagnostických výkonov (laboratórne, zobrazovacie, klinické vyšetrovacie postupy), terapeutických 

výkonov (infúzna, inhalačná, detoxikačná, parenterálna liečba a pod.), podporných výkonov (polohovanie, aktívny 

ohrev, symptomatická liečba) u pediatrických pacientov, kde nie je predpokladaná potreba hospitalizácie nad 24 

hodín a je potrebné poskytovať ŠZM na lôžku. Cena zahŕňa komplexne poskytnutú ZS, vrátane konziliárnych 

vyšetrení, spotrebovaných liekov (vrátane A liekov) a ŠZM. 

Realizované SVLZ výkony si hradia osobitne na SVLZ pracovisku.  

Kód 

výkonu 

Názov výkonu Maximálna 

cena v EUR 
 

H5558 

 

Expektácia pacienta na pracovisku urgentného príjmu 

 

180,00  

 

Pod expektáciou pacienta na pracovisku urgentného príjmu sa rozumie poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

trvajúce minimálne 2 hodiny a menej ako 24 hodín, ktoré je potrebné a bezprostredne súvisí s poskytovaním 

diagnostických výkonov (laboratórne, zobrazovacie, klinické vyšetrovacie postupy), terapeutických výkonov 

(infúzna, inhalačná, detoxikačná, parenterálna liečba a pod.), podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, 

symptomatická liečba) u pacientov, kde nie je predpokladaná potreba hospitalizácie nad 24 hodín a je potrebné 

poskytovať zdravotnú starostlivosť na lôžku. Cena zahŕňa komplexne poskytnutú ZS, vrátane konziliárnych 

vyšetrení, spotrebovaných liekov (vrátane A liekov) a ZP.  

Realizované SVLZ výkony si hradia osobitne na SVLZ pracovisku. 

 

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

 

Výkony SVaLZ, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.z. nie sú tvorené dohodou o cene 

v zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich 

bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP v znení neskorších 

predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod. 

 

Kód výkonu Popis výkonu /služby Cena výkonu v EUR Poznámka 

ZN107 Cena za jednotku výkonu, t.j. 1 bod 
 

0,015336 
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Ústavná zdravotná starostlivosť  

 

Ceny za ústavnú zdravotnú starostlivosť sú kalkulované za  hospitalizačný prípad podľa pravidiel 

DRG – ( platná pre relevantné oddelenia ), ukončenú hospitalizácia ( UH- platnú pre psychiatrické 

oddelenie – nerelevantné oddelenie ), zdravotný výkon ( platný za jednodňovú zdravotnú 

starostlivosť) podľa   zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej s poisťovňou.  

 

Lôžkové oddelenie relevantné  

 

 

Pacienti z členských štátov 

EÚ, ktorí sa nepreukážu 

platným EÚ preukazom 

pri poskytnutí ZS 

 

Nepoistení pacienti, 

samoplatci a pacienti 

nepochádzajúci z členských 

štátov EÚ ( vrátane SR ) 

Interné, interná JIS, interné 2, 

Neurológia, neurologická JIS, 

Pediatria, pediatrická JIS, 

Gynekologické, gynekologická 

JIS, Chirurgické, chirurgická JIS, 

Ortopedické, 

dermatovenerologické, OAIM, 

Neonatologické, neonatologická 

JIS, Paliatívne, ODCH 

 

 

 

Cena za hospitalizačný 

prípad podľa pravidiel DRG 

systéme 

 

 

 

Cena za hospitalizačný prípad 

podľa pravidiel DRG systéme 

 

 

   

 

Lôžkové oddelenie relevantné  

 

 

Pacienti z členských štátov 

EÚ, ktorí sa nepreukážu 

platným EÚ preukazom 

pri poskytnutí ZS 

 

Nepoistení pacienti, 

samoplatci a pacienti 

nepochádzajúci z členských 

štátov EÚ ( vrátane SR ) 

 

Psychiatrické NON DRG 

 

               

               1 200,- 

             

                   1 200,- 

 

Cena na DRG relevantnom lôžkovom oddelení zahŕňa aj výkony SVLZ a ŠAS a ostatné 

pripočítateľné položky. Po zaradení prípadu do DRG skupiny určí konečnú sumu za hospitalizačný 

prípad grouper v informačnom systéme. Extramurálne SVLZ výkony ( CT, MR,...) nie sú súčasťou 

hospitalizačného prípadu. 

Cenu prípadu vykazuje oddelenie, ktoré pacienta prepúšťa. Hospitalizačný prípad v trvaní do 24 

hodín aj v prípade úmrtia bude taktiež vykazovaná podľa pravidiel DRG. Pripočítateľné položky ( 

transfúzne prípravky, lieky, liečivá, ŠZM ) za hospitalizovaných pacientov sa vykazujú podľa 

pravidiel DRG. Podmienky vykazovania PP sú uvedené v katalógu prípadových paušálov. 

 

Cena za hospitalizáciu na DRG nerelevantnom oddelení nezahŕňa výkony SVLZ, ŠAS a ostatné 

pripočítateľné položky. 

 Cena  zdravotnej starostlivosti zahŕňa úkony stanovené vo všeobecných podmienkach, ktoré sú 

uvedené v samostatnom internom nariadení Metodický pokyn riaditeľa NsP číslo 2/2009-

rev.2/2012, rev. 2019 
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Predĺžený pobyt pacienta pri hospitalizácii na požiadanie a vyžiadaná hospitalizácia  

   

Kód výkonu Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

Poznámka 

ZL012 Ošetrovateľská starostlivosť  30,00 1 deň 

ZL013 Hospitalizácia s komplexnými 

zdravotníckymi službami 

 40,00 1 deň 

  

Cena anestézie, Režijné náklady operačnej sály 

 Kód 

výkonu 

Popis výkonu/služby Cena výkonu v 

EUR 

Poznámka  

ZL003 Prenájom operačnej sály                                                       

 

15,00 každá započatá hodina + 

hodnota ŠZM  

 Anestézia:    

ZL004  predoperačné vyšetrenie 

anesteziológom 
25,00 

 

 

ZL005  

 

celková anestézia    60,00 

1 hodina + pomerná časť 

hodiny podľa anestet. /za 

každú ďalšiu minútu 1 Eur/ 

ZL008 zvodová anestézia 100,00  

 

ZL010 

Výber  lekára operatéra,  lekára¹ 

pôrodníka, anesteziológa 

120,00   

 

¹  z toho odmena pre lekára operatéra, lekára pôrodníka, lekára anesteziológa - 70 Eur 

   Zmluva o výbere lekára operatéra , lekára pôrodníka, lekára anesteziológa 

 

Denný stacionár 

Kód výkonu Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

Poznámka 

ZL011 Denný stacionár v odbore neurológia, 

dermatovenerológia, hematológia a 

transfuziológia 

 

15,00  

+ lieky+krvné 

deriváty +ZP 

Jeden ošetrovací 

deň 

  

Jednodňová ambulantná starostlivosť 

 

Operačné výkony, ktoré budú uskutočnené v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti, bude 

NsP účtovať pacientom, prípadne žiadateľom, ktorí sú v pozícií samoplatcov, v paušálnych cenách 

zodpovedajúcich výške cien najväčšej zdravotnej poisťovne v danom, resp. príbuznom 

medicínskom odbore. V paušálnej cene sú zahrnuté náklady na ambulantné výkony súvisiace so 

zákrokom, vyšetrenie anesteziológom, anestézu, samotný zákrok a hospitalizáciu v trvaní 24 hodín. 

Interné predoperačné vyšetrenie, laboratórne výkony, transfúzne prípravky a zdravotné pomôcky, 

ktoré nad rámec výkonu uhrádzajú zdravotné poisťovne, uhrádza žiadateľ samostatne. 

V prípade kombinovaných výkonov v rámci jednej JAS sa za každý ďalší výkon platí 50 % 

zazmluvnenej ceny VšZP. 



 

Smernica 

Cenník zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica nehradených 

z verejného zdravotného poistenia a Cenník výkonov podnikatelských 

činností NsP Považská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 činností činností  

SM-37 

Revízia: 1 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Strana 8 z 35 

 

________________________________________________________________________________________________

___________ 

UPOZORNENIE: Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Vytvárať ďalšie výtlačky vo verzii originálu (riadeného 

dokumentu) má právo len manažér kvality. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu originálu.  

 

 

JAS – odbor gynekológia a pôrodníctvo – k výkonom sa pripočítajú náklady na nákup suburetrálnej 

pásky na liečbu stresovej inkontinencie 

 

 

JAS oftalmologická 

 

V paušálnej cene JAS oftalmologickej je zahrnuté: 

výber termínu, výber nadštandardnej šošovky, jednorazové operačné prádlo, jednorazové operačné 

nože, prémiový vysokoelastický materiál, klimatizované priestory v čakárni a ambulancii. 

K výkonom sa pripočítajú náklady na nákup vnútroočnej šošovky. 

 

JAS oftalmologická si vyhradzuje možnosť úpravy doplatku v indikovaných prípadoch podľa 

zdravotného stav u pacienta. 

 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu/služby Cena výkonu 

v EUR 

ZN229 Plastické výkony v okolí oka a 

prednom segmente – zo 

zdravotnej indikácie 

nadštandard  

 

10,00 

ZN300 
Blefaroplastika - 2 oči – 

zdravotná indikácia 

 

222,00 

 

ZN300 
Blefaroplastika - 2 oči – 

kozmetické úpravy º 
222,00 € (základ) + 44,40 € (DPH)/266,40 € spolu s DPH 

 

Zdravotnícke pomôcky* 

 

Zoznam špeciálneho zdravotníckeho materiálu zverejňuje a priebežne aktualizuje ceny pomôcok na 

základe kategorizácie cien na svojej webovej stránke Ministerstvo zdravotníctva SR 

http://www.health.gov.sk/?zkszm 

a poisťovne: 

VšZP, a.s.   

https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-szm/ 

ZP Dôvera, a.s. 

https://www.dovera.sk/lekar/tema-pravidla-zuctovania/a1344/zoznamy-kategorizovanych-

materialov 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

https://www.union.sk/poskytovatelia-aktualne-oznamy 

 

* nadštandardný materiál 

 

 

 

http://www.health.gov.sk/?zkszm
https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-szm/
https://www.dovera.sk/lekar/tema-pravidla-zuctovania/a1344/zoznamy-kategorizovanych-materialov
https://www.dovera.sk/lekar/tema-pravidla-zuctovania/a1344/zoznamy-kategorizovanych-materialov
https://www.union.sk/poskytovatelia-aktualne-oznamy
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JAS otorinalaryngologická 

 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu v 

EUR 

 

 

ZN065 

ZN066 

ORL Korekčná operácia ušníc  

– bez zdravotnej indikácie - kozmetické úpravy º 

jedna ušnica                            250,00 € (základ) + 50,00 € (DPH)/300,00 € spolu s DPH  

obe ušnice                               400,00 € (základ) + 80,00 € (DPH)/480,00 € spolu s DPH 

ZN329 

ZN330          

Transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky (VT) 

v celkovej anestéze: 

jednostranne 

obojstranne 

194,00 

294,00 

ZN331 

ZN332 

Odstránenie (VT) v celkovej anestéze: 

jednostranne 

obojstranne 

 

80,00 

150,00 

ZN333 

ZN334          

Transmyringická drenáž so zavedením v lokálnej anestéze: 

jednostranne 

obojstranne 

 

50,00 

100,00 

ZN335 

ZN336          

Transmyringická drenáž so zavedením (VT) v celkovej anestéze 

v rámci iného výkonu: 

jednostranne 

obojstranne 

35,00 

60,00 

ZN337 

ZN338          

Otomikroskopia 

jednostranne 

obojstranne 

8,00 

16,00 

ZN339 

ZN340 

Otomikroskopia + tympanocentéza 

jednostranne 

obojstranne 

 

15,00 

30,00 

ZN341          Frenulotómia 50,00 

ZN342 Extirpácia krčnej cysty 500,00 

ZN343 Extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy 360,00 

ZN357          
Extirpácia a excízia benígnych nádorov kože a podkožia v oblasti 

hlavy a krku do 1 cm* 
130,00 

ZN358 
Extirpácia a excízia benígnych nádorov kože a podkožia v oblasti 

hlavy a krku nad 1 cm* 
200,00 

ZN359 Excízia tumorov dutiny ústnej – hltana v lokálnej anestézii* 80,00 

ZN063 Audiometrické vyšetrenie s popisom 10,00 

ZN228 Vyšetrenie otoakustických emisií 10,00 

ZN064  Preventívne vyšetrenie sluchu pre pracujúcich v rizikovo-hlučnom 

prostredí 

15,00 
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Hospitalizácia v nadštandardnej izbe* 

   

Kód výkonu Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

 

ZL015 

 

ZL036 

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie: 

1-posteľová izba s príslušenstvom (sociálne zariadenie, 

TV, chladnička) 

Dvojlôžková posteľ (sociálne zariadenie so sprchou a WC, 

TV, chladnička) 

 

20,00  / deň   

 

30,00  / deň 

 

ZL016 
ORL JAS: 

1-posteľová izba s príslušenstvom (sociálne zariadenie, 

TV, chladnička) 

 

10,00  / deň 

 

ZL018 
Detské oddelenie: 

1-posteľová izba s príslušenstvom (sociálne zariadenie, 

TV, chladnička) 

 

20,00  / deň 

 

ZL034 
Chirurgické oddelenie: 

1-posteľová izba s príslušenstvom (sociálne zariadenie, 

TV, chladnička)  

 

20,00  / deň 

 

ZL035 
Ortopedické oddelenie: 

1-posteľová izba s príslušenstvom (sociálne zariadenie, 

TV, chladnička)  

 

20,00  / deň 

 

ZL037 
Interné oddelenie: 

1-posteľová izba s príslušenstvom (sociálne zariadenie so 

sprchou a WC) 

 

20,00  / deň 

*Zamestnanci NsP sú oslobodení od spoplatneného pobytu na lôžku 

  Manželka, príp. matka dieťaťa zamestnanca je oslobodená od pobytu na nadštandardnej 

  izbe na pôrodníckom oddelení 

 

 

Ambulantná starostlivosť, služby administratívneho charakteru 

 

 

Kód výkonu Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

ZN002 Pre potreby orgánov činných v občianskom súdnom konaní, 

trestnom konaní alebo správnom konaní vystavenie jednoduchého 

potvrdenia, posudku, správy  

 

10,00 

ZN313 Potvrdenie zdravotného stavu pred umiestnením do cely 

predbežného zadržania 
10,00 

ZN003 Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej 

dokumentácie na účely nezamestnanosti /ÚPSVaR SR/ podľa 

osobitného predpisu   v prípade potreby ošetrovania: podľa 

rozsahu výkonov - cena bodu za výkon 

 

 

5,00 
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ZN303 Vystavenie nálezu na žiadosť fyzickej osoby 5,00 

ZN004 Vystavenie zdravotného preukazu 12,00 

ZN006 º Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti 

 na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície  

                                           10,00 € (základ) ) + 2,00 € (DPH)/12,00 € spolu s DPH 

ZN009 Vyšetrenie pred a po ceste do cudziny 20,00 

ZN013 º Výkon pre komerčné poisťovne – vypísanie tlačív 

(výkon poskytujeme len pacientovi osobne) 

                                         50,00 € (základ) ) + 10,00 € (DPH)/60,00 € spolu s DPH 

ZN014 º Iné vyšetrenie na administratívne účely (potvrdenie pre VŠ a p.) 

                                           10,00 € (základ) ) + 2,00 € (DPH)/12,00 € spolu s DPH 

ZN015 Vypracovanie lekárskeho posudku o bolestnom podľa § 16  

zákona č.576/2004 Z.z. 
15,00 

ZN016 Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
2,00 

 

 

Zdravotné výkony poskytované na sociálne účely 

  

 Kód výkonu  Popis výkonu/služby Cena výkonu  

v EUR 

ZN017 Vyšetrenie zdravotného stavu občana v konaní o dávke 

sociálnej pomoci, v konaní o sociálnej  službe alebo 

o peňažnom príspevku podľa osobitného predpisu 

12,00 

 

ZN018 Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana 

v konaní o dávke sociálnej pomoci, v konaní o sociálnej službe 

alebo o peňažnom príspevku podľa osobitného predpisu 

 

3,50 

ZN019 Vystavenie bodového ohodnotenia pracovných úrazov, alebo 

vystavenie bodového ohodnotenia sťaženého spoločenského 

uplatnenia 

3,50 

ZN020 Prerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti 12,00 

ZN021 Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych 

služieb 

3,50 

ZN022 Vystavenie návrhu na opatrovateľku 3,50 

 

 

 

 

 

ZN023 

Komplex potrebných vyšetrení vyžiadaných súkromnými osobami 

pred umiestnením do zariadenia sociálnych služieb 

a opatrovateľskej služby 

 Interné vyšetrenie 

 

 

 

10,00 

ZN024  Ambulantné geriatrické vyšetrenie 10,00 

ZN025  Príplatok pri sťaženom výkone  3,30 

ZN026  Psychiatrické vyšetrenie 20,00 

ZN027  Mikrobiologické vyšetrenie 3x 3,30 
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ZN134  RRR vyšetrenie 1,00 

ZN114  HIV vyšetrenie 4,00 

ZN108  HbsAg vyšetrenie 6,00 

ZN054  RTG snímka pľúc s popisom 20,00 

ZN028  Vyplnenie tlačiva lekárom 3,00 

ZN029  Vystavenie lekárskej správy 3,50 

Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely sa ohodnocujú počtom bodov 

uvedených v časti C – Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (Opatrenie MZ SR č. 07045-

25/2008-OL z 08.10.2008). 

  

Poplatky na PAO 

  

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

Poznámka 

ZN030 Uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí 

lehoty 48 hodín od úmrtia osoby – za 1 deň 

/deň = každých začatých 24 hodín/ 

 
 

10,00 

V zmysle zákona číslo 

131/2010  pohrebníctve,  

§ 5, ods.2, písm. b) 

ZN031 Od 4. pracovného dňa 7,00  

 

 

Účtovanie výkonov poskytnutých v osobnom záujme fyzických osôb alebo v záujme 

právnických osôb, ktoré nemajú liečebný účel 

 

ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu/služby Cena výkonu  

v EUR 

 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  

ZN034 

 

ZN035 

Interupcia vykonaná na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie, 

pred 12 týždňom gravidity 

V prípade, že pacientka má predoperačné vyšetrenia realizované 

vopred 

248,95 

 

178,95 

ZN036 Sterilizácia ženy vrátane hospitalizácie do 5 dní 300,00 

ZN037 Sterilizácia ženy počas iného operačného zákroku 30,00 

ZN038 

 

Kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod 

/cena kurzu, t.j. 5 stretnutí, 5 tematických celkov, cvičenie/ 

30,00 

 

ZN043 Extrakcia IUD bez anestézy 12,00 

ZN045 KTG na žiadosť pacientky s popisom 2,00 

ZN046 KTG na žiadosť gynekológa 6,00 

ZN047 USG vyšetrenie prietokov na žiadosť gynekológa 6,00 

ZN308 Entonox – inhalačná analgézia pri pôrode 60,00 

ZN051 Videozáznam z 3D sonografie – 1 CD 40,00 

ZN052 USG snímka plodu na žiadosť pacientky – 1 snímka 1,00 

ZN040 Gynekologické vyšetrenie po znásilnení 9,96 
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Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode so súhlasom rodičky 

Každá rodička má možnosť mať pri pôrode prítomnú jednu blízku 

osobu  

 

bez úhrady 

 

ZN360 º V prípade, že rodička požaduje pri svojom pôrode viac ako jednu osobu, každá táto 

osoba hradí poplatok 

                                                 30,00 € (základ) ) + 6,00 € (DPH)/36,00 € spolu s DPH 

ZN361 Aplikácia HYALOBARRIER GEL 1x10 ml 150,00   

ZN362 AplikáciaHYALOBARRIER GEL 1x10 ml ENDO 165,00   

ZN356 Vyšetrenie tehotenským testom GS MAMATEST 2,00 

 Pediatrické oddelenie s JIS  

ZN068 Poplatok za pobyt na detskej JIS-ke /sledovanie po zákroku/     za 1 

hodinu  

2,00 

ZN061 Inhalácie liekov, kyslíka  /pediatrické, ORL, pneumológia/ 2,00 

ZN350 

 

Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi pri poskytnutí ambulantnej 

pohotovostnej služby  

5,00 

ZL001 

Poplatok pri návšteve ÚPS v pracovných dňoch a v dňoch 

pracovného pokoja v čase od 22:00 hod. do 7:00 hod. (okrem 

oslobodení) 

10,00 -/pacient 

 

ZL001 Poplatok pri návšteve ÚPS v pracovných dňoch od 16:00 hod. -

22:00 hod. a v dňoch pracovného pokoja, ak bol poistenec 

k poskytovateľovi ÚPS odoslaný bezprostredne po poskytnutí APS 

 

2,00- /pacient 

 Neurologické oddelenie   

ZN069 EEG vyšetrenie 5,00 

ZN070 EMG vyšetrenie 8,00 

 Chirurgické oddelenie, chirurgická ambulancia  

 

 

ZN071 

ZN072 

ZN073 

 Excízia pigmentového névu alebo ateromu  /chirurgické, kožné, ORL/ 

  z kozmetických dôvodov º + materiál  

1x                                              18,00 € (základ) + 3,60 € (DPH)/ 21,60 € spolu s DPH 

2x                                              36,00 € (základ) + 7,20 € (DPH)/ 43,20 € spolu s DPH 

3x                                              50,00 € (základ) +10,00 € (DPH)/60,00 € spolu s DPH 

 

 

ZN074 

Prepichnutie ušnice pre náušnicu   /chirurgické, kožné, ORL/ 

– kozmetické úpravy º 
                                                   2,50 € (základ)+  0,50 € (DPH)/  3,00 € spolu s DPH 

 

 

ZN075 

Prepichnutie oboch ušníc pre náušnice  /chirurgické, kožné, ORL/ 

– kozmetické úpravy º 
                                          4,00 € (základ) + 0,80 € (DPH)/  4,80 € spolu s DPH 

 Psychiatrické oddelenie, psychiatrická ambulancia  

ZN302 Odborné vyšetrenie na preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vo 

vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva 

40,00 

ZN026  Psychiatrické vyšetrenie pred umiestnením do domova sociálnych 

služieb, domova dôchodcov a špecializovaného zariadenia 

20,00 
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AMBULANCIE 

Pneumologická ambulancia 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu  

v EUR 

ZN314 Nočný pulzooxymetrický monitoring a jeho vyhodnotenie pri 

podozrení na OSAS – syndrom obštrukčného spánkového apnoe 

 

20,00 

ZN055 DVD záznam z videobronchoskopie – 1 DVD 30,00 

ZN058 Kompletné pneumologické vyšetrenie na žiadosť pacienta 50,00 

ZN060 Vyšetrenie Mantoux II + odčítanie 10,00 

ZN062 Pulzoxymetria   3,00 

 

Ambulancia klinickej psychológie 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu v EUR 

ZN089 Úvodné Individuálne stretnutie /50 

minút/ 

25,00  

ZN094 Individuálna psychoterapia  /50 minút/ 25,00 

ZN090 Psychodiagnostické vyšetrenie 

intelektu  

25,00 

ZN091 Psychologické poradenstvo /50 minút/, 

párová pst /1pár/ 

35,00 

ZN092 Relaxačné cvičenie psychológom – 1 

sedenie 

5,00  

ZN093 Komplexné psychodiagnostické 

vyšetrenie 

60,00 

ZN304 

 

ZN305 

º Psychologické vyšetrenie žiadateľov 

a držiteľov zbrojného  preukazu, 

vrátane SBS 

(pri hromadnej objednávke – nad 10 

ľudí) 

 

55,00 € (základ) +11,00 € (DPH)/66,00 € spolu s DPH  

 

50,00 € (základ) +10,00 € (DPH)/60,00 € spolu s DPH 

ZN310 Psychologické vyšetrenie a komplexný 

nález pre posúdenie pracovnej 

výkonnosti pre účely sociálnej 

poisťovne 

10,00 

ZN311 Objednanie mimo ordinačních hodín, 

poplatok za hodinu 
10,00 

ZN312 Nedodržanie termínu, resp. 

neospravedlnenie neúčasti na 

plánovanom termíne stretnutia (do 48 

hodín pred termínom stretnutia 

bezplatne) 

5,00 

ZN315 

 

º Psychologické vyšetrenie vodiča 

(skup. B, C, C+E, D, D+E), vrátane 

žiadateľa 

55,00 € (základ) +11,00 € (DPH)/66,00 € spolu s DPH 
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ZN316 

 

Vyšetrenie periférneho vnímania 

(vodiči s ADR a právo prednostnej 

jazdy), k psychologickému vyšetreniu 

+ uvedená suma, spolu 70 €  

+20,00 

ZN317 

 

º Psychologické vyšetrenie vodiča po 

odobratí vodičského oprávnenia 

(preskúmanie psychickej spôsobilosti) 

100,00 € (základ)+20,00 €(DPH)/120,00 € spolu s DPH 

ZN318 
º Psychologické vyšetrenie pre 3 

dopravné priestupky 
100,00 € (základ)+20,00 €(DPH)/120,00 € spolu s DPH 

ZN319 
º Psychologické vyšetrenie inštruktora 

autoškoly 
55,00 € (základ) +11,00 € (DPH)/66,00 € spolu s DPH 

ZN320 
º Psychologické vyšetrenie vodiča 

amatéra - dôchodcu (skup.B) 
35,00 € (základ) +7,00 € (DPH)/42,00 € spolu s DPH 

ZN321 

Odborné poradenstvo pre vodičov 

s pozitívnou skúškou na alkohol 

a psychoaktívne látky 

270,00 

ZN322 
Opätovné vydanie dokladu 

o psychickej spôsobilosti 
10,00 

 

Geriatrická ambulancia 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

 

ZN214 

ZN215 

Zavedenie NGS u pacientov nad 65 rokov: 

Zavedenie pri donesení sondy 

Zavedenie s poskytnutím sondy 

 

5,00 

17,00 

 

Gynekologická ambulancia 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

ZN041 Gynekologické vyšetrenie na žiadosť pacientky vrátane vstupnej 

gynekologickej prehliadky pred nástupom do zamestnania 
20,00 

ZN042 Zavedenie DANY, vrátane gynekologického vyšetrenia + odbery 20,00 

ZN044 Gynekologické vyšetrenie pred zahájením hormonálnej antikoncepcie 10,00 

ZN095 Gynekologické vyšetrenie na želanie pacientky: anamnéza + palpačné 

gyn. vyšetrenie vnútorných a vonkajších genitálií, vyšetrenie 

v zrkadlách + palpačné vyšetrenie prsníkov 

 

20,00 

ZN096 Ultrasonografické vyšetrenie na želanie pacientky vaginálnou sondou 10,00 

ZN097 Ultrasonografické vyšetrenie na želanie pacientky abdominálnou 

sondou 

 

10,00 

ZN098 Vyšetrenie prietoku plodu na želanie pacientky 10,00 

 

ZN099 

Kompletné gynekologické vyšetrenie na želanie pacientky vrátane 

USG vyšetrenia vaginálnou a abdominálnou sondou 

 

40,00 

ZN307 Odber materiálu z krčka maternice na cytologické vyšetrenie metódou 

LBC /Liquid Based Cytology/ 

 

15,00 
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 Oftalmologická ambulancia 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

ZN007 Očné vyšetrenie na vodičský preukaz 15,00 

ZN008 Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom 10,00 

 

 

Stacionár v odbore dermatovenerológia, dermatovenerologická ambulancia 

Kód 

výkonu 
Popis výkonu /služby Cena výkonu v EUR 

 

 

ZN100 

Chemický peeling (vyhladenie 

reliéfu kože a zlepšenie prejavov 

akné a starnutia kože) – 

kozmetické úpravyº 

- jedno sedenie 

 

 

 

10,00 € (základ) +  2,00 € (DPH)/ 12,00 € spolu s DPH 

 

 

 

ZN101 

Aplikácia Botulotoxínu do 1 oblasti 

tváre na odstránenie vrások 

(Dysport 50 jednotiek alebo Botox 

10 jednotiek)  – kozmetické 

úpravyº 

80,00 € (základ) +16,00 € (DPH)/96,00 € spolu s DPH 

 

 

ZN102 

Sklerotizácia varixov (odstránenie 

kŕčových žíl a sklerotizácia 

nastrieknutím špeciálneho 

sklerotizačného roztoku  alebo 

peny) – kozmetické úpravyº -  

jedno sedenie                                  

 

 

 

80,00 € (základ) +16,00 € (DPH)/96,00 € spolu s DPH 

ZN103 

Aplikácia znecitlivujúceho krému 

pred dermatochirurgickým 

zákrokom 

7,00 

 

 

 

ZN104 

Aplikácia výplňového materiálu na 

zväčšenie objemu tváre alebo 

odstránenie vrások a mezoterapia 

výplňovým materiálom kozmetické 

úpravyº 

-za každý ml 

 

 

 

 

 

250,00 € (základ)+50,00 €(DPH)/300,00 € spolu s DPH 

 

 

ZN105 

Elektrokauterizácia akrochordómov 

(odstránenie výrastkov kože -

nekrvavé) – kozmetické úpravyº 

- 0-5 výrastkov 

- 5-10 výrastkov (2x výkon ZN105) 

- 10 a viac výrastkov(3xvýkon 105) 

 

 

 

10,00 € (základ) +  2,00 € (DPH)/ 12,00 € spolu s DPH 

20,00 € (základ) +  4,00 € (DPH)/ 24,00 € spolu s DPH 

30,00 € (základ) +  6,00 € (DPH)/ 36,00 € spolu s DPH 

 

 

ZN081 

Odstraňovanie stopkatých fibrómov 

elektrodeštr. do 5 ks – kozmetické 

úpravy º 

 

 

      5,00 € (základ) + 1,00 € (DPH)/ 6,00 € spolu s DPH 
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ZN344 Dosklerotizovanie malej oblasti 10,00 

ZN345 º Konzultácia pred esteticko-

dermatologickým výkonom 

/pozn.: ak sa výkon ihneď realizuje, 

alebo sa na tento dohodne termín,  

pacient konzultáciu neplatí/ 

 

 

20,00 € (základ) +  4,00 € (DPH)/ 24,00 € spolu s DPH 

ZN346 Sklerotizácia varixov /odstránenie  

kŕčových žíl a sklerotizácia 

nastrieknutím špeciálneho 

sklerotizačného roztoku alebo 

peny/ s predchádzajúcim USG 

vyšetrením a zhodnotením stavu 

 

 

90,00 

ZN351 Preventívne vyšetrenie 

pigmentových névov 

20,00 

*Zľava za nadštandardné služby 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica poskytuje zľavy za nadštandardné služby zamestnancom. 

Zľava sa vzťahuje  na výkony uvedené v tejto kapitole:  

ZN100- kozmetické úpravyº cena pre zamestnancov - 10,00 € (základ) +  2,00 € (DPH)/ 12,00 EUR s DPH 

ZN101- kozmetické úpravyº cena pre zamestnancov -   50,00 € (základ) +10,00 €(DPH)/60,00 EUR s DPH  

ZN102- kozmetické úpravyº cena pre zamestnancov -   30,00 € (základ) + 6,00 €(DPH)/36,00 EUR s DPH 

ZN104- kozmetické úpravyº cena pre zamestnancov - 160,00 €(základ)+32,00 €(DPH)/192,00 EUR s DPH 

 

 

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

ZL001 

Poplatok pri návšteve ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a 

dospelých (APS) v pracovných dňoch od 16:00 hod.-22:00 hod., 

v dňoch pracovného pokoja v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. (okrem 

oslobodení uvedených v prílohe cenníka) 

2,00-/pacient 

 

ZN347 Pacient bez zdravotného poistenia vyšetrený na APS 15,00 

ZN348 Výkon nehradený zdravotnou poisťovňou – podanie injekcie i.m 1,70 

ZN349 Výkon nehradený zdravotnou poisťovňou – podanie injekcie i.v 2,40 

ZN350 
Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi pri poskytnutí ambulantnej 

pohotovostnej služby  
5,00 

  

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

ZL001 

Poplatok pri návšteve ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a 

dospelých (APS) v pracovných dňoch od 16:00 hod.-22:00 hod., 

v dňoch pracovného pokoja v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. (okrem 

oslobodení uvedených v prílohe cenníka) 

2,00 / pacient 

 

ZN347 Pacient bez zdravotného poistenia vyšetrený na APS 15,00 
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ZN348 Výkon nehradený zdravotnou poisťovňou – podanie injekcie i.m  1,70 

ZN349 Výkon nehradený zdravotnou poisťovňou – podanie injekcie i.v  2,40 

ZN350 
Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi pri poskytnutí ambulantnej 

pohotovostnej služby  
5,00 

  

Ďalšie ambulantné výkony 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

ZN088 Odber krvi na prítomnosť alkoholu,  alebo iných návykových látok na 

žiadosť /pacienta, polície apod./ 

4,00 + 

fakturácia 

ZN227 

 

Základná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci - kompletná 

anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, základné 

antropometrické parametre (výška, váha, tlak) 

15,00 

ZN010 Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému – kontrolné 

vyšetrenie 

10,00 

ZN011 Štandardné vyšetrenie dvoch, alebo viacerých orgánových systémov. 12,00 

PRACOVISKÁ SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH ZLOŽIEK 

Cenník laboratórnych výkonov oddelenia klinickej mikrobiológie  

Cena kultivačných vyšetrení bude kalkulovaná až po ukončení vyšetrenia a vydania výsledku. Cena bude vypočítaná  

podľa výkonov a ich bodovej hodnoty uvedenej vo Vestníku MZ SR „Opatrenia MZ SR č.07045-9/2005-SL z marca 

2005. NsP určená cena za 1 bod = 0.01327 €       
Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena 

výkonu 

v EUR 

ZN108 Hepatitída B Povrchový antigen hepatitídy B / HbsAg / 6,00 

ZN109 Hepatitída B Protilátky triedy IgM proti jadrovému antigénu / anti – HbcIgM / 12,00 

ZN110 Hepatitída B Celkové protilátky proti virusovej hepatitide B / anti-HBc / 10,00 

ZN111 Hepatitída B Hepatitis B antigen / HbeAg / 8,00 

ZN112 Hepatitída B Celkové protilátky proti e-antigenu virusovej hepatitidy B / anti-

HBe / 
8,00 

ZN113 Hepatitída B Kvantitatívne alebo kvalitatívne stanovenie protilátok / anti-HBs /  13,00 

ZN114 HIV Protilátky proti virusu ľudskej imunonedostatočnosti / anti HIV 1,2 / ELISA  4,00 

ZN115 Hepatitída C  Vyšetrenie na / anti-HCV / ELISA 8,00 

ZN116 Mycoplasma pneumonie Anti chlamýdia pneumonie IgM / ELISA / 5,00 

ZN117 Mycoplasma pneumonie Anti chlamýdia pneumonie IgA / ELISA/ 5,00 

ZN118 Epstein-Barr virus / EBV /Stanovenie protilátok triedy IgM / anti VCA IgM / 8,00 

ZN119 Epstein-Barr virus / EBV /Stanovenie protilátok triedy IgG / anti EA IgG / 8,00 

ZN120 Epstein-Barr virus / EBV /Stanovenie protilátok triedy IgG / anti EBNA 1 IgG / 8,00 

ZN121 CMV - cytomegalovirus  Protilátky triedy IgM proti CMV / anti-CMV IgM / 

ELISA  
11,00 

ZN122 Lymská borelioza Anti borelioza IgM / metodou ELISA /  15,00 

ZN123 Lymská borelioza Anti borelioza IgG / metodou ELISA / 15,00 

ZN124 Lymská borelioza Western blot IgM proti antigennym epitopom p 

41,OspC,p83,p39,p31 
29,00 

ZN125 Lymská borelioza Western blot IgG proti antigennym epitopom 

VlsE,p83,OspA,BmpA,p21/22  
29,00 
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ZN126 Lymská borelioza Vyšetrenie intrathekálnej produkcie IgG v likvore so 

stanov.protilatko.indexu  
16,00 

ZN127 Chlamýdia pneumonie  Dôkaz protilátok triedy IgM / ELISA / 6,00 

ZN128 Chlamýdia pneumonie  Dôkaz protilátok triedy IgA / ELISA 6,00 

ZN129 Hepatitída A Protilátky triedy IgM proti vírusu hepatitidy A /anti-HAV IgM / 

ELISA 
6,50 

ZN130 Toxoplazmoza Stanovenie protilátok triedy IgM / ELISA/ 11,00 

ZN131 Toxoplazmoza Stanovenie protilátok tridey IgG / ELISA/ 11,00 

ZN132 Toxoplazmoza Stanovenie protilátok triedy IgA / ELISA/ 15,00 

ZN133 Toxoplazmoza Stanovenie intenzity interakcie antigen-protilátka IgG -AVIDITA 16,00 

ZN134 Syphilis Dôkaz protilátok v sére / VDRL / aglutinačne 1,00 

ZN135 Syphilis Dôkaz špecifických protilátok / TPH / 3,00 

ZN138 Tularemia Kvantitatívne stanovenie protilátok v sére / aglutinačnou reakciou / 5,00 

ZN139 Bruceloza Brucela abortus kvantitatívne stanovenie protilátok v sére / 

aglutinačnou reak./  
5,00 

ZN140 Yersinia enterocolitica Dôkaz protilátok v sére proti Yersinia enterocolitica 03 / 

aglutnačná reakcia/ 
7,00 

ZN143 Aspergiloza Dôkaz antigenu v sére / protismernou imunoelektroforezou v geli / 18,00 

ZN144 Candida albicans Dôkaz antigénu v sére / protismernou imunoelektroforezou v 

geli / 
16,00 

ZN145 Iné vyšetrenia Vyšetrenie antigenu Rotaviry + Adenoviry v stolici / 

imunochromatograficky / 
12,00 

ZN146 Iné vyšetrenia Vyšetrenie antigenu Helikobakter pylori v stolici 

/imunochromatograficky / 
13,00 

ZN147 Iné vyšetrenia Dôkaz toxinu A + B Clostridium difficile v stolici / ELISA  14,00 

ZN148 Parazitologické vyšetrenie Perianálny zlep na sklíčku na dôkaz enterobiozy / 

Mrľa ľudská / 
2,00 

ZN149 Parazitologické vyšetrenie Štandartné vyšetrenie stolice na vajíčka parazitov / 

Hrubý náter / 
3,00 

ZN150 Parazitologické vyšetrenie Cielené parazitologické vyšetrenie stolice / 

koncentračnou metodou / 
4,00 

ZN151 Parazitologické vyšetrenie Kultivačné a mikroskopické vyšetrenie na 

Trichomonas vaginalis 
4,00 

ZN152 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie na Neisseria gonorrhoeae 

základná cena: 
 3,00 

ZN153 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne dilučnou 

metodou    základná cena: 
 5,00 

ZN154 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenia z 

nosa,hrdla,konečníka,spojivkového vaku    základná cena: 
 3,00 

ZN155 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenia spúta,hnisu,gynekoplogického 

materiálu / aerobne /    základná cena: 
 4,00 

ZN156 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie mozgomiešneho moku  

základná cena: 
 8,50 

ZN157 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie krvi   základná cena:   5,50 

ZN158 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie na anaeroby  základná cena:  9,50 

ZN159 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie na Campylobactery    

základná cena: 
 9,50 

ZN160 Bakteriologické vyšetrenia Určenie minimálnej inhibičnej koncentrácie /MIC/na 

8 riedení a na 20 ATB 
9,00 

ZN161 Bakteriologické vyšetrenia Určovanie citlivosti jedného kmeňa difúznou 

agarovou metodou na 8 ATB 
5,00 

ZN162 Bakteriologické vyšetrenia Stanovenie kvalit.citlivosti difúznou metodou na 6 

antimykotik 
4,50 
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ZN163 Bakteriologické vyšetrenia Stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie na 10 

riedení a na 9 antimykotik 
14,00 

ZN164 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie na Yersinie  základná cena:  9,50 

ZN165 Bakteriologické vyšetrenia Kultivačné vyšetrenie na Helikobakter pylori       

základná cena: 
 9,50 

ZN166 Bakteriologické vyšetrenia  Mykologické kultivačné vyšetrenie na dermatofity  

základná cena: 
 2,00 

ZN368 Western Blot protilátky IgM Yersinia enterocolitica a pseudotuberculosis - sérum 29,00 

ZN369 Western Blot protilátky IgG Yersinia enterocolitica a pseudotuberculosis - sérum 29,00 

ZN370  Western Blot protilátky IgM Kliešťová encefalitída - sérum 29,00 

ZN371  Western Blot protilátky IgG Kliešťová encefalitída - sérum 29,00 

ZN372  Western Blot protilátky IgM Kliešťová encefalitída - likvor 29,00 

ZN373  Western Blot protilátky IgG Kliešťová encefalitída - likvor 29,00 

ZN374 Určenie antigénu parazitov zo stolice imunoenzymovým testom 4,00 

ZN375 Určenie citlivosti difúznou agarovou metódou 4,00 

ZN376 Kultivačné vyšetrenie Helicobacter pylori,anaerobov, Yersinii,Canpylobacterov 

za každý druh 
9,00 

ZN377 Cielená kultivácia s použitím jedného média 1,50 

ZN378 Určenie izolov.mikroorganizmov jednoduchými testami /optochin,bacitracin 

atď./, za každý test 
1,50 

ZN379 Určenie izolovaných mikroorganizmov mono-alebo polyvalent.sérom, za každé 

sérum 
1,50 

ZN380 Určenie izolovaných baktérií biochemickými testami, za každý test 1,52 

ZN381 Určenie citlivosti izolovaných baktérií Break-Point metódou 4,00 

 

Cenník výkonov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  

 

Kód 

výkonu 
Popis výkonu / služby 

Cena výkonu v 

EUR 

ZN167 Lekárske  vyšetrenie  rehabilitačné  /súčasťou musí byť zdravotná 

dokumentácia/ 

            25,00 

ZN 168 Lekárske  vyšetrenie  rehabilitačné  kontrolné            20,00 

 Elektroliečba:   

ZN169 a) diadynamické prúdy /výkon musí byť indikovaný lekárom/            4,00 

ZN170 b) ultrazvuk /výkon musí byť indikovaný lekárom/            4,00 

ZN171 c) magnetoterapia  /výkon musí byť indikovaný lekárom/            4,00 

ZN172 d) interferenčné prúdy /výkon musí byť indikovaný lekárom/            4,00 

ZN173 e) solux            2,00 

ZN174 f) elektroanalgézia TENS /výkon musí byť indikovaný lekárom/            4,00 

ZN175 g) hydrogalvan  /výkon musí byť indikovaný lekárom/            4,00 

 Klasická  masáž jednej časti tela 15 - 20 min.:  

ZN176 a) dolných končatín /výkon musí byť indikovaný lekárom/           5,00 

ZN177 b) horných končatín /výkon musí byť indikovaný lekárom/           5,00 
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ZN178 c) šije /výkon musí byť indikovaný lekárom/            5,00 

ZN179 d) drieku /výkon musí byť indikovaný lekárom/            5,00 

ZN180 e) chrbta /výkon musí byť indikovaný lekárom/            10,00   

ZN181 Reflexná masáž chrbta 20 min. /výkon musí byť indikovaný lekárom/            15,00 

 Vodoliečba:  

ZN182 a)vírivý kúpeľ čiastočný dolné končatiny 10 min. /výkon musí byť 

indikovaný lekárom/ 

           5,00 

ZN183 b)vírivý kúpeľ čiastočný  horné končatiny 10 min. /výkon musí byť 

indikovaný lekárom/ 

           5,00 

ZN184 c) perličkový kúpeľ 20 min. /výkon musí byť indikovaný lekárom/            10,00 

ZN185 d) podvodná masáž 15 min. /výkon musí byť indikovaný lekárom/            10,00 

 Teploliečba:  

ZN186 Povrchová aplikácia tepla -  parafín 20 min. /výkon musí byť indikovaný 

lekárom/ 

           5,00 

ZN187 Liečebná  telesná  výchova  individuálna 15 – 20min.             6,00 

ZN188 Mäkké  a  mobilizačné   techniky 20 min. /výkon musí byť indikovaný 

lekárom/ 

           8,00 

ZN189 Svalový test            10,00 

ZN190 Goniometria            3,00 

 Manuálna lymfodrenáž:  

ZN323 a)hornej končatiny – 20 min. /výkon musí byť indikovaný lekárom/ 15,00 

ZN324 b)dolnej končatiny – 25 min. /výkon musí byť indikovaný lekárom/ 15,00 

 Klasická  masáž jednej časti tela 15 - 20 min.:  

ZN325 f)tváre /výkon musí byť indikovaný lekárom/ 5,00 

ZN326 Liečebná  telesná  výchova – SM systém – 20 min.  /výkon musí byť 

indikovaný lekárom/ 

8,00 

 Terapeutický taping:  

ZN327 a)úzky taping /výkon musí byť indikovaný lekárom/   1 cm 0,20 

 b)široký taping /výkon musí byť indikovaný lekárom/ 1 cm 0,30 

 Elektroliečba:  

ZN328 h)bioptron – 10 min. /výkon musí byť indikovaný lekárom/    2,00 
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Cenník výkonov RTG oddelenia  

 

 Kód 

výkonu 
Popis výkonu / služby 

Cena výkonu v 

EUR 

ZN053 Vyhotovenie záznamu z vyšetrenia panoramatickej snímky zubov 

(*pre zamestnancov NsP bez poplatku) 

 8,00 

ZN054 RTG  pľúc a srdca (ako súčasť vyšetrenia pre vystavenie potvrdenia o 

zdravotnom  stave) 

(*pre zamestnancov NsP bez poplatku) 

20,00 

ZN363 Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov na vlastnú žiadosť pacienta 

s popisom výsledku 
25,00 

ZN364 Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov a axilárnych lymfatických uzlín na 

vlastnú žiadosť pacientky s popisom výsledku 
25,00 

ZN365 Ultrasonogratické vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých častí na vlastnú 

žiadosť pacienta s popisom výsledku 
25,00 

ZN366 Ultrasonografické vyšetrenie mäkkých častí krku na vlastnú žiadosť 

pacienta s popisom výsledku 
25,00 

ZN367 Triplexné ultrasonografické vyšetrenie supraaortálnych tepien na vlastnú 

žiadosť pacienta s popisom výsledku 
25,00 

Cenník výkonov Oddelenia funkčnej diagnostiky  

Kód 

výkonu 
Popis výkonu / služby 

Cena výkonu v 

EUR 

ZN056 

ZN306 

Spirometrické vyšetrenie prietok-objem 

/antibakteriálny filter – 1 ks/ 

20,00 

 1,00 

ZN057 Spirometrické vyšetrenie prietok-objem a bronchomotorický test dilatačný 

alebo konstrikčný 

50,00 

 

ZN059 NIOX test 20,00 

ZN191 Elektrokardiografia (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové s popisom 

výsledku 

8,00 

ZN192 Ergometria – záťažové EKG, vrátane opakovaného merania krvného tlaku 

s popisom výsledku 

15,00 

ZN193 Holter EKG 24-hodinový monitoring 25,00 

ZN194 Holter TK 24-hodinový monitoring 10,00 

ZN196 Echokardiografické vyšetrenie s popisom výsledku 35,00 

ZN197 Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách a tepnách končatín  

pomocou CW – Dopplera s grafickým záznamom a popisom výsledku  

 

15,00 

ZN301 

  

Ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v žilách a tepnách končatín pomocou 

CW - Dopplera s grafickým záznamom a popisom výsledku + doplnok 

k vyšetreniu (meranie tlaku na palci, reflex, spätný tok)  

 

17,00 
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ZN198 Vyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu  (KAN) 10,00 

ZN199 Triplexné vyšetrenie žíl, resp. tepien končatín s popisom výsledku 20,00 

ZN200 Chladový test horných končatín s popisom výsledku 10,00 

ZN201 Polohové elektrokardiografické testy (HUT) 30,00 

Cenník výkonov Hematologicko-transfúzneho oddelenia  

 Kód 

výkonu 
Popis výkonu / služby 

Cena výkonu v 

EUR 

ZN086 Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť 15,00 

ZN216 Krvný obraz  (18 parametrov) 5,00  

ZN217 Krvný obraz (8 parametrov) 3,00 

ZN218 + diferenciálny rozpočet Le   (náter na sklíčku) 8,50 

 

ZN219 
Hemokoagulačné vyšetrenie: 

Quick 

 

4,00 

ZN220 Fibrinogén 17,00 

ZN221 Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas APTT 5,50 

ZN222 Etanol gelačný test EGT 3,00 

ZN223 Dobra krvácania, doba zrážania 3,00 

ZN224 Trombínový čas 3,50 

ZN352 Odber kapilárnej krvi 1,50  

ZN353 Odber venóznej krvi 3,00  

ZN354 Vyšetrenie D dimérov 7,00  

Cenník výkonov Patologicko-anatomického oddelenia  

 Kód 

výkonu 
Popis výkonu / služby 

Cena výkonu v 

EUR 

ZN082 Histologické vyšetrenie jedného materiálu   (1 bloček, najviac 3rezy)                                 12,60 

ZN083 Histologické vyšetrenie jedného materiálu nákladnou technickou prípravou 

(2-8 bločkov, najviac 24 rezov)     

 

20,30 

ZN203 Histologické vyšetrenie jedného materiálu s využitím špeciálnej farbiacej 

metódy  
 

1,70 

ZN204 Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím špeciálnej histochemickej 

metódy na dôkaz glycidov, bielkovín, lipidov   

 

1,70 

ZN205 Histologické vyšetrenie jedného rezu s využitím  špeciálnych 

impregnačných metód                       
 

2,40  

ZN206 Príplatok k výkonom na excidovanie a prípravu  histologického materiálu 

na strojové spracovanie, vrátane opisu   
 

5,30 
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ZN207 Príplatok k výkonu na prípravu kostného tkaniva na histologické vyšetrenie 

dekalcifikáciou               
 

5,80 

ZN084  Cytologické vyšeternie materiálu z portia alebo krčka maternice na 

diagnostiku rakoviny  
 

6,50 

ZN208 Cytologické vyšetrenie vzorky v cytobloku             8,80 

ZN209 Cytologické vyšetrenie dodaného exfoliatívneho materiálu farbeného v 

náteroch na skle                   
 

9,60 

ZN210 Cytologické vyšetrenie materiálu získaného tenkou ihlovou aspiráciou                                                     

9,90 

ZN211 Cytologické vyšetrenie jedného materiálu použitím jednej špeciálnej 

cytochemickej metódy (napr. železo, PAS reakcia)                                          
 

10,00 

ZN212 Orientačné mikroskopické vyšetrenie po jednoduchom  farbení                                                                          1,00 

ZN213 Zhodnotenie morfologických a cytochemických vyšetrení vrátane 

dokumentácie                                  
 

2,00 

 

 

III/2. NEZDRAVOTNÁ ČASŤ 

 

Cenník za poskytnuté informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Nemocnica 

s poliklinikou Považská Bystrica stanovuje ceny za poskytované služby dohodou. 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu/služby Cena výkonu 

v EUR 

AA001 º Písomná informácia – za 

každú stranu formátu A4 
0,10 € (základ) +  0,02 € (DPH)/ 0,12 € spolu s DPH 

AA002 º Písomná informácia zaslaná 

faxom  za každú stranu 

0,20 € (základ) +  0,04 € (DPH)/ 0,24 € spolu s DPH 

 Poštové poplatky Podľa cenníka 

AA003 Obálka – 1 ks 0,15 

 Postup pri platení poplatkov: 

- vopred v pokladni Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica na základe podkladu 

z právneho odboru a odboru kontroly, ktoré stanovia príslušný poplatok podľa cenníka. 

Informácie budú poskytnuté až po predložení dokladu o zaplatení z pokladne Nemocnice 

s poliklinikou Považská Bystrica 

  

Okrem úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť fyzická osoba  platí za služby, ktoré súvisia so 

zdravotnou starostlivosťou. 
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Ostatné poplatky a príplatky 

 

 

Referát ďalšieho vzdelávania pracovníkov 

Kód výkonu Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

AA012 Poplatok za absolvovanie odbornej zdravotníckej praxe- školiacej 

aktivity – poplatok sa nevzťahuje na zamestnancov NsP PB* 

5,00 / 1 deň 

*Riaditeľ je oprávnený udeliť výnimku 

 

 

 

 

Kód 

výkonu 

Popis výkonu /služby Cena výkonu 

v EUR 

 

AA004 

AA005 

Cena kopírovania: 

a) formát A4 º 

b) formát A3 º 

 

0,10 € (základ) +  0,02 € (DPH)/ 0,12 € spolu s DPH  

0,15 € (základ) +  0,03 € (DPH)/ 0,18 € spolu s DPH 

AA006 Napálenie  výsledkov na CD 

nosič 
2,00 

AA010 º Vydanie a laminovanie 

potvrdenia a posudku 

o spôsobilosti 

 

 

0,50 € (základ) +  0,10 € (DPH)/ 0,60 € spolu s DPH 

 

AA007 
º Príplatok za administratívu:¹ 

-za vystavenie dokladu 

a vypísanie príslušných tlačív 

 

 

10,00 € (základ)+  2,00 € (DPH)/ 12,00 € spolu s DPH 

AA011 Vyhľadanie zdravotnej 

dokumentácie z archívu 
10,00 

AA008 º Paušálna úhrada za poskytnuté 

telefónne a faxové služby² 
5,00 € (základ) +  1,00 € (DPH)/ 6,00 € spolu s DPH 

AA009 º Používanie vlastných 

elektrospotrebičov – notebook, 

DVD, TV...  

5,00 € (základ) +  1,00 € (DPH)/ 6,00 € spolu s DPH 

 Klinické skúšania³  

_______________________________________ 

¹ Príplatok za administratívu sa inkasuje v prípade zložitejšej administratívy, ktorá súvisí 

s dohľadaním a vystavovaním rôznych dokumentov, tlačív a listín pre komerčné poisťovne, 

súdnych znalcov a pre pacientov na vlastnú žiadosť. (Môže ísť o administratívu, ktorá zahŕňa napr. 

vypísanie tlačív pre komerčné poisťovne, overovanie dokladov a listín, ich následné kopírovanie, 

faxovanie, atď....) 

² Poplatok za poskytnuté telefónne a faxové služby sa inkasuje v prípade realizácie zahraničných  

telefónnych a faxových služieb na žiadosť fyzickej osoby a pod.  

³ Po splnení všetkých právnych noriem a podpísaní zmluvy medzi objednávateľom klinickej štúdie  

a NsP, je cena stanovená na základe tejto zmluvy. 
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III/3.  EVIDENCIA A ÚHRADA REALIZOVANÝCH  -  POSKYTNUTÝCH 

SLUŽIEB NEHRADENÝCH  Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

 

 
Postup je uvedený v Metodickom pokyne námestníka LPS č. 4/2011 Postup pri úhradách 

zdravotných výkonov hradených pacientom, dodatok č. 1/2013. 

 

 

 

 

IV. Cenník výkonov podnikateľskej činnosti NsP Považská Bystrica 

 
 

1. Poplatky a ceny podnikateľských činností  

 

Prenájom nehnuteľností – ceny sú stanovené v zmysle Smernice SM-29 O prenájme nebytových 

priestorov v NsP Považská Bystrica . 

 

 Služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností 

- vnútorná klapka  ..................................................................... 8,30 €  / mesiac 

- doručovanie pošty ...................................................................6,64 € /  mesiac 

 

 Spaľovanie  – jednotková cena ...................................................................1,56 € / kg 

 

 Pranie – jednotkové ceny za kg prádla sú stanovené podľa druhu prádla 

                     viď. Príloha č. 2 

 Sterilizácia – jednotkové ceny za pracovný výkon 

                     viď. Príloha č. 3 

      Oddelenie informačných technológií  – jednotkové ceny za pracovný výkon 

                     viď. Príloha č. 4 
      Ceny sú uvedené bez DPH. 
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2. Poplatky a ceny ostatné 

        

POPLATKY SÚVISIACE S PARKOVANÍM V AREÁLI NsP 

Por. č. Položka Obdobie 
Cena s 

DPH 

1 Vydanie parkovacej karty jednorazovo 5,00 € 

2 Opätovné vydanie alebo aktivácia parkovacej karty   jednorazovo 5,00 € 

  Parkové pre držiteľov parkovacej karty   

 
  Zamestnanci   

 3 Parkovné - zamestnanec NsP ročne 30,00 € 

4 
Parkovné - zamestnanec NsP s modrým „Parkovacím 

preukazom pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím“, 

nositeľ zlatej a diamantovej Jánskeho plakety ročne 0,00 € 

5 Parkovné pre subjekt, ktorý má v nájme garáž v areáli NsP ročne 0,00 € 

  Externé subjekty   

 6 Parkovné pre subjekt, ktorý má v nájme garáž v areáli NsP ročne 0,00 € 

7 Parkovné pre subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť v 

najatých priestoroch NsP ročne 60,00 € 

8 

Parkovné v zmysle rozhodnutia riaditeľa NsP pre 

dodávateľov významných zdravotníckych služieb pre NsP, 

vozidlá zásobovania ročne 30,00 € 

9 Parkovné pre pedagogických pracovníkov praktikujúcich 

študentov SZŠ ročne 30,00 € 

10 Parkovné pre duchovnú službu NsP ročne 30,00 € 

11 
Parkovné v zmysle rozhodnutia riaditeľa NsP pre úrady a 

inštitúcie  ročne  0,00 € 

12 Vyhradené parkovacie miesto ZD Púchov ročne 100,00 € 

  Jednorazové parkovné   

 13 Parkovné do 30 minút   0,00 € 

14 Každá ďalšia, aj začatá hodina hodina 1,00 € 

15 Celodenné parkovanie (5 hodín a viac) deň 7,00 € 

16 Poplatok za stratu parkovacieho lístka jednorazovo 15,00 € 

 

Návštevníci s modrým „Parkovacím preukazom pre fyzické 

osoby so zdravotným postihnutím“, parkovanie pre 

onkologických pacientov s chemoterapeutickou liečbou, 

parkovanie pre darcov krvi, vybrané skupiny pacientov*   0,00 € 

*V zmysle smernice SM-51 Prevádzkový poriadok Parkovanie osobných motorových vozidiel na 

Centrálnom parkovisku Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica 
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STRAVNÉ LÍSTKY 

Cudzí stravníci 

Druh diéty Cena v Eur s DPH 

Diéta č. 3 2,29 

Diéta č. 2 2,22 

Diéta č. 8 2,42 

    
 

   

 

 
 

 
V.  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 

Aktuálne platná verzia tohto dokumentu je dostupná na webovej stránke NsP Považská Bystrica 

a intranete NsP Považská Bystrica. 

 

Touto smernicou sa ruší Cenník zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica pre iných platiteľov 

ako zdravotné poisťovne platný od 01. 07. 2015 vrátane jeho dodatkov. 

 

Cenník nadobúda účinnosť 01.12.2019 

   

V Považskej Bystrici, dňa 26.11.2019 

 

 

 

         MUDr. Igor Steiner, MPH  v.r. 

         riaditeľ NsP 
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VI. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA 

Druh Názov dokumentu 
Umiestnenie 

dokumentu 

Externá 

Zákon NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním ZS a o zmene  a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č .577/2004 Z.z. o rozsahu ZS uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov 

Opatrenie MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa 

ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 

predpisov  

 

 

Odborné usmernenie MZ SR č. 27034-/2005-SP, ktorým sa ustanovuje postup 

pri výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť pacienta  
 

 Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty   

Interná 

Metodický pokyn námestníka LPS č. 4/2011 Postup pri úhradách 

zdravotných výkonov hradených pacientom, dodatok č. 1/2013 

z 16.01.2013, dodatok č. 2/2015 z 18.03.2015 

 

 

 

 zdra zdravotných výkonov hradených pacientom  

 zdravotných výkonov hradených pacientom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn riaditeľa NsP číslo 2/2009-rev.2/2012, rev.3/2019   

  
 

SM-29 O prenájme nebytových priestorov v NsP Považská Bystrica   

 

SM-51 Prevádzkový poriadok Parkovanie osobných motorových 

vozidiel na Centrálnom parkovisku Nemocnice s poliklinikou Považská 

Bystrica 

 

 

VII. PRÍLOHY 

Číslo Názov Označenie 

1. Zmluva o zabezpečení výberu zdravotníckeho pracovníka   

2. Cenník výkonov práčovne  

3. Cenník výkonov Centrálnej sterilizácie  

4. Cenník výkonov IT  
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                                 Príloha č. 1 

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝBERU ZDRAVOTNÍCKEHO 

PRACOVNÍKA 
(ďalej len „Zmluva“) 

  

 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi 

 Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Sídlo: Nemocničná 986, 017 26  Považská Bystrica 

IČO: 00 610 411 

DIČ: 2020705038 

Zastúpená:  

(ďalej v texte tiež ako „poskytovateľ“) 
a 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

Adresa na doručovanie:
1
  

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:  

Zastúpený/á:
2
  

(ďalej v texte tiež ako „pacient“) 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť na základe písomnej žiadosti pacienta 

konkrétneho zdravotníckeho pracovníka pre potreby realizácie zdravotného výkonu a záväzok pacienta 

uhradiť za poskytnutie tejto nadštandardnej služby dojednanú cenu. 

  

II. Zdravotnícky pracovník 

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe predchádzajúcej žiadosti pacienta zabezpečí poskytovateľ pre 

potreby realizácie zdravotného výkonu 

 
3
 

 nasledovného zdravotníckeho pracovníka: 

operatér: 

pôrodník: 

MUDr. 

MUDr. 

anesteziológ:
4
 MUDr.  

                                                 
1 Vyplní sa iba v prípade, že adresa na doručovanie nie je totožná s miestom trvalého pobytu 

2 Vyplní sa v prípade, že pacient je zastúpený na základe zákona, alebo rozhodnutia súdu 

3 Vyplní sa zdravotný výkon, ktorý má vybraný zdravotnícky pracovník realizovať 

4 Vyplní sa požadovaný operatér, alebo anesteziológ, poprípade obaja        
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III. Cena 

1. Cena za nadštandardnú službu špecifikovanú v čl. II. tejto Zmluvy je určená platným cenníkom 

poskytovateľa vo výške  

operatér: EUR 

anesteziológ: EUR 

spolu: EUR 

2. Pacient sa zaväzuje uhradiť cenu podľa bodu 1. tohto článku formou preddavku v plnej výške uvedenej 

ceny, a to ešte pred poskytnutím výkonu uvedeného v čl. II. Zmluvy. V prípade, že pacient napriek 

uzatvoreniu tejto Zmluvy pred poskytnutím zdravotného výkonu dojednanú cenu neuhradí, nemá 

poskytovateľ povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť vybraným zdravotníckym pracovníkom. Ak 

tak napriek neuhradeniu preddavku zo strany pacienta urobí a pacient dojednanú cenu neuhradí ani po 

poskytnutí zdravotného výkonu, má poskytovateľ právo na jej súdne vymáhanie, a to vrátane 
príslušného úroku z omeškania.  

IV. Ostatné ustanovenia 

1. Pacient berie na vedomie, že možnosť výberu zdravotníckeho pracovníka je nadštandardnou  službou a 

presahuje rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. 

2.  Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje v rámci svojej organizačnej pôsobnosti vykonať všetky 

potrebné kroky tak, aby zabezpečil, že zdravotný výkon uvedený v čl. II. Zmluvy bude uskutočnený 

vybraným zdravotníckym pracovníkom. Pacient však berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré 

uskutočnenie zdravotného výkonu týmto pracovníkom zmaria (napr. prílišné pracovné zaťaženie 

pracovníka, jeho práceneschopnosť, dovolenka, akútny stav pacienta, atď.). V takom prípade zabezpečí 

poskytovateľ realizáciu zdravotného výkonu iným vhodným zdravotníckym pracovníkom, o čom pacienta 

informuje. Zmena vybraného zdravotníckeho pracovníka je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy na strane 

pacienta. Ak však pacient do času  realizácie zdravotného výkonu od Zmluvy neodstúpi (bod 4. tohto 

článku), bude sa mať zato, že so zmenou vybraného zdravotníckeho pracovníka súhlasí a ostatné 

podmienky tejto Zmluvy zostávajú zachované. 

3.  Obe zmluvné strany berú na vedomie, že platnosť tejto Zmluvy je podmienená súhlasom vybraného 

zdravotníckeho pracovníka a prednostu/primára dotknutého oddelenia. V prípade, že takýto súhlas 

nebude udelený, hľadí sa na túto Zmluvu ako na nenapísanú.  

4.  Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy do času realizácie zdravotného výkonu odstúpiť, a to aj bez 

udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane. V časovej tiesni je pacient oprávnený v priestoroch poskytovateľa od zmluvy odstúpiť aj ústnou 

formou, o čom sa vyhotoví písomný záznam. 

5.  V prípade, že niektorá zo strán do času realizácie zdravotného výkonu platne odstúpila od zmluvy a 

pacient už uhradil preddavok podľa čl. III. bodu 2. tejto Zmluvy, má tento nárok na jeho vrátenie v plnej 

výške. Uvedené platí tiež v prípade, ak už bol zložený preddavok a vybraný zdravotnícky pracovník 

a/alebo prednosta/primár dotknutého oddelenia Zmluvu neodsúhlasil (bod 3. tohto článku). 

6.  Uzatvorenie Zmluvy nemá žiaden vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nezakladá       žiadnu 

zmenu zodpovednosti poskytovateľa za úroveň a správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti.  

7.  Zmluva sa stáva súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta. 

V. Záverečné ustanovenia 

1.  Vzťahy touto Zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka.  
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2.  Zmluvné strany sa dohodli, že miestom doručovania písomností sú adresy oboch účastníkov  Zmluvy 

uvedené na jej prvej strane. V prípade akejkoľvek zmeny adresy oznámi dotknutá strana predmetnú 

zmenu bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane. Ak sa doporučená zásielka adresovaná jednej zo 

zmluvných strán vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa táto za 

doručenú uplynutím lehoty na uloženie u doručovateľa, aj keď sa zmluvná strana, ktorá bola jej 

adresátom, s jej obsahom neoboznámila.  

 3.  Pokiaľ by ustanovenia tejto Zmluvy alebo časti Zmluvy neboli úplne alebo sčasti platné alebo  

realizovateľné, alebo pokiaľ by stratili platnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení 

Zmluvy. Namiesto neplatných alebo nerealizovateľných ustanovení bude platiť, čo je z hľadiska právnych 

a ekonomických záujmov zmluvných strán najbližšie tomu, čo zmluvné strany zamýšľali alebo podľa 

zmyslu a účelu zmluvy mali úmysel zmluvne dohodnúť.   

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva bol uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo  

právneho omylu a nie je v rozpore s dobrými mravmi. Zároveň prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, 

tomuto riadne porozumeli a na znak svojho súhlasu túto Zmluvu dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. 

5.  Táto Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých pacient obdrží  jedno 

a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

 

 

V Považskej Bystrici dňa  

Poskytovateľ Pacient 
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          Príloha č. 2 
 

 

Cenník výkonov práčovne  

Por.č. Druh prádla 
€ - ks            

bez DPH 

1. Dvojprestieradlo veľké 2,10 

2. Prestieradlo veľké 1,20 

3. Prestieradlo malé + gumovka 1,30 

4. Obliečka na paplón 2,00 

5. Obliečka na vankúš 0,80 

6. Obrus 1,10 

7. Uterák obyčajný 0,60 

8. Uterák froté 1,05 

9. Utierka, mop utierka, podbradník 0,60 

10. Žinenka 0,30 

11. VPB, VPN, nočné košele 1,90 

12. DPB, DPN 0,90 

13. Vaky na prádlo 2,00 

14. Plášť pacientský modrý 2,10 

15. Plienky 0,40 

16. Papuče 0,33 

17. Trenky, dám.nohavičky 0,70 

18. Tepláksúpravy, spodky 2,50 

19. Huňa, kulikabát, mikina 3,80 

20. Paplón výplň 5,00 

21. Vankúš výplň 3,50 

22. Deka LARYSA, deka obyčajná 3,50 

23. Sveter 1,85 

24. Záves látkový / m
2
 / 3,10 

25. Záves, poťahy z ťažkých materiálov / m
2
 / 4,00 

26. Šaty biele, modré, žlté, šedé 1,39 

27. Plášte biele, modré 1,70 

28. Nohavice biele, modré 1,40 

29. Košele biele, farebné 1,90 

30. Operačné plášte 2,00 

31. Operačné nohavice, košele 1,40 

32. Operačné šaty 1,40 

33. Operačné rúška 1,05 

34. Masky, čiapky 0,50 
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          Príloha č. 3 
 

 

Cenník výkonov Centrálnej sterilizácie  

Por. č. Pracovný výkon 
Cena v €  

bez DPH 

€ - použité       

bez DPH 

1. Lukasterikové sáčky L /A/ 0,50   

2. Lukasterikové sáčky L /B/ 0,47 0,36 

3. LK - rúšky, set, hadice 0,76 0,56 

4. Lukasterikové sáčky L /C/ 1,31 0,97 

5. 
LP1 - Papier, rúšky, balíky k pôrodu, balíky 

na šitie 0,32 0,24 

6. LP2 - Plášte, sety, operačné prádlo 0,38 0,28 

7. LP3 - rukavice 0,18 0,15 

8. Sety - laparosk. , hrudný a oper. Sety 0,48 0,38 

9. Veľký bubon 0,65   

10. Stredný bubon 0,36   

11. Malý bubon 0,23   

12. Vata papierová, rukavice - 1pár 0,35   

13. 
F /A/, PE-polyetylénová fólia, odsávačky 

kohútiky,cievky 0,28   

14. F /B/, plastické striekačky 0,26   

15. F /C/, hadice na kyslíkové súpravy 0,87   

16. F /H/, odsávačky dlhé, hadice 0,17   

17. 
F K-kombinovaná /A/, fólia, kohútiky, bodce, 

sieťky, nástroje, ihly-stiek., kardial. 0,18   

18. 
FK /B/, vodiče, urologické sety, pinzety, 

nožnice, ihelnice 0,52   

19. FK /H/, sety - nástroje 0,83   

20. FK /C/ 2,49   

21. FK /K/ 1,01   
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          Príloha č. 4 
 

 

Cenník výkonov Oddelenia Informačných technológií 

Por. č. Názov výkonu MJ 
Cena v € 

s DPH 

1. Inštalácia operačných systémov 1 LIC 40,00 € 

2. Konfigurácia operačných systémov 1 PC 20,00 € 

3. Odvírenie systému PC 1 HOD 20,00 € 

4. Záchrana dát, tiež posúdenie možnosti záchrany 1 HOD 20,00 € 

5. Zálohovanie dát 1 HOD 20,00 € 

6. 
Inštalácia periferií (tlačiareň, scanner, digitálny 

fotoaparát) údržba systému SW /napr. čistenie/ 1 KS 10,00 € 

7. 
Kontrola antivir. programom, defragmentácia / 

ScanDisk  1 HOD 20,00 € 

8. Dovedenie FTP LAN, PATCH kábel, lišty jednorazovo 40,00 € 

9. Mailbox  ( meno.priezvisko@nemocnicapb.sk ) 1 mesiac  4,00 € 

10. Pripojenie do systému NsP PB 1 mesiac 14,40 € 
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