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                                                     Názov dokumentu 

Cenník za stredoušné protézy  
na jednodňovej zdravotnej starostlivosti ORL 

 
 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za stredoušné protézy 
a zdravotnícky materiál, ktoré budú použité pri otochirurgickom zákroku v rámci jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti na otorinolaryngologickom  oddelení v Nemocničnej a.s.  
 
 
 

Tento dokument je duchovným majetkom Nemocničnej a.s. 
Podlieha všetkým náležitostiam, ktoré sa týkajú riadenia dokumentácie.  

Kopírovanie tohto dokumentu je prípustné len so súhlasom manažéra kvality. 
Nemocničná a. s. vydáva v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších právnych predpisov cenník za protézy použité pri otochirurgických zákrokoch na 
Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia (ďalej len JZS ORL) a za 
zdravotnícky materiál nehradený zdravotnými poisťovňami v Nemocničnej a.s.: 
 

Všetky vyšetrenia a ošetrenia pacientov ako i operácia vo forme zdravotných výkonov 
poskytnutých na JZS ORL Nemocničnej a. s. sú hradené z verejného zdravotného poistenia.  
 
 

Pacient dopláca poplatok za voperovanú stredoušnú protézu, ktorá nie je hradená zdravotnými 
poisťovňami takto: 

  
stredoušná protéza PISTON     0,- € 
stredoušná protéza totálna - TORP 166,- € 
stredoušná protéza parciálna - PORP 166,- € 
 

a za zdravotnícky materiál: 
 
STIPULA (teflónová, titánová) ventilačná trubička 28,- € 
 
 

Pacientovi, ktorý má indikovaný zákrok s použitím stredoušnej protézy pred otochirurgickým 
zákrokom vystaví ošetrujúci lekár doklad v zmysle prílohy č. 1. Zároveň ho upozorní na možnosť 
doplatku po zákroku, čo pacient potvrdí svojim podpisom.  
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Na základe tohto dokladu uhradí v pokladni Nemocničnej a.s. pred zákrokom sumu v zmysle 
cenníka, o čom sa preukáže ošetrujúcemu lekárovi pokladničným dokladom z elektronickej 
registračnej pokladnice. 
 
Po operačnom výkone sa pacientovi oznámi skutočne vhodný a použitý typ stredoušnej protézy 
a v prípade použitia drahšej stredoušnej protézy sa vyzve na doplatok. Úhrada môže byť vykonaná 
v hotovosti alebo kartou v pokladni Nemocničnej a.s., bezhotovostným prevodom na účet 
spoločnosti, resp. šekom do termínu prvej pooperačnej kontroly.   
 
Cena za zdravotnícky materiál sa uhradí tiež pred výkonom.  
  
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. júla 2015 a platí do vydania nového cenníka. 
Zároveň sa ruší cenník CN – 12, verzia č. 4 platný od 01.12.2013. 
 
 
 


