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                                                     Názov dokumentu 
Cenník za nehradené výkony zdravotnými poisťovňami 

v Nemocničnej a.s. 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o cenách“) stanoviť úhradu za nehradené zdravotné aj nezdravotné výkony zdravotnými 
poisťovňami v zdravotníckom zariadení Nemocnica Malacky, prevádzkovanom na adrese Duklianskych 
hrdinov 34, 901 22 Malacky (ďalej len „Nemocnica“)“ spoločnosťou Nemocničná a.s., sídlom Holubyho 
35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 865 679, zapísanou Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel:Sa, vložka č.: 3178/B (ďalej len „Nemocničná“)  
 
 

Nemocničná vydáva  
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov  

 
 

Cenník lekárskych výkonov nehradených zdravotnými poisťovňami 
 
 

Názov výkonu Cena  bez DPH DPH Cena celkom 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na zbrojný preukaz 16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre cestovné kancelárie a prímorské 
pobyty 

16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na pobyt a prácu v zahraničí 50,-  € 10,-  € 60,-  € 
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti  k žiadosti o štúdium 16,67  € 3,33  € 20,-  € 
Vyšetrenie zdravotného stavu pre potreby súdov, úradov práce a pod. 50,-  € 10,-  € 60,-  € 
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na zdravotný preukaz pracovníkov 
v potravinárstve 

16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na zdravotný preukaz pracovníkov 
v potravinárstve včítane troch výterov 

38,58 7,72 46,30 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o adopciu dieťaťa 50,-  € 10,-  € 60,-  € 
Vyšetrenie na kúpeľnú liečbu a spracovanie návrhu na kúpeľnú liečbu 
samoplátcu (ak nenadväzuje na predchádzajúcu ústavnú alebo ambulantnú 
starostlivosť, teda nejde o kúpeľnú starostlivosť nasledujúcu po indikácii 
lekárom) 

20,-  € 4,-  € 24,-  € 
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Vyšetrenie zdravotného stavu pred uzavretím zmluvy o životnom, alebo 
úrazovom poistení 

16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Vyšetrenie zdravotného stavu po úraze a spracovanie návrhu na úrazové 
poistenie 

16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na úradné účely (notár, súd a pod.) 16,67  € 3,33  € 20,-  € 
Vyšetrenie pred aplikáciou a aplikácia očkovacích látok na vlastnú žiadosť 17,- € 0,- € 17,- € 
Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vlastnú žiadosť pacienta 
 

16,67  € 3,33  € 20,-  € 

Poplatok za vyšetrenie, ošetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú 
žiadosť 

10,- € 0,- € 10,- € 

Vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení  spoločenského 
uplatnenia  (vrátane potvrdenia o oslobodení od povinnej telesnej výchovy 
a vrátane potvrdenia pri nástupe do nového zamestnania) 

17,-  € 0,-  € 17,-  € 

Cena za jeden  malý chirurgický zákrok, excíziu alebo extirpáciu benígneho 
(nezhubného) tumoru, plastika nechtového lôžka 

10,-  € 0,-  € 10,-  € 

Úhrada zdravotníckeho materiálu nehradeného zdravotnou poisťovňou pri 
traumatologických výkonoch. Cena je určená na základe nákupnej ceny 
dohodou s klientom  v zmysle Zákona o cenách 

Cena dohodou 0,-  € Cena 
dohodou 

Úhrada nadštandardného poplatku  nehradeného zdravotnou poisťovňou pri 
traumatologických výkonoch 

15,- € 0,- € 15,- € 

Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pred umiestnením do 
zariadenia opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti (lekárska správa, 
kultivácie, BWR, HbSAg) 

60,- € 0,- € 60,- € 

Poplatok za vyšetrenie pacienta na angiologickej a neurologickej 
ambulancii s objednaním sa mimo pracovnej doby  

60,- € 0,- € 60,- € 

 
 
 
 

Názov výkonu Cena            
bez DPH 

DPH Cena             
celkom 

Poplatok za nadštandardný zdravotný materiál – titanovú sieťku, použitú pri 
laparoskopických operáciách hernie 

80,- € 0,- € 80,- € 

Poplatok za zapožičanie rehabilitačnej motorovej dlahy s plastovým 
vypodložením  za 1 deň 

10,- € 0,- € 10,- € 

Poplatok za terapiu s ACP  (autológna kondicionovaná plazma)  za 1. 
Podanie 

200, - € 0, - € 200, - € 

Poplatok za terapiu s ACP  (autológna kondicionovaná plazma)  za 2. 
podanie v rámci jednej kúry 

180, - € 0, - € 180, - € 

Poplatok za terapiu s ACP  (autológna kondicionovaná plazma)  za 3.a 
ďalšie  podania v rámci jednej kúry 

160, - € 0, - € 160, - € 

Vyšetrenie zdravotného stavu na psychiatrickej ambulancii pred umiestnením 
v sociálnych zariadeniach, pre  potreby súdov, úradov práce a pod. 

15,-  € 0,-  € 15,-  € 

Poplatok za ošetrenie neakútneho ochorenia v ambulancii ÚPS na vlastnú 
žiadosť – chirurgickej, gynekologickej a internej  (napr.: výber stehov...) 

10,-  € 0,-  € 10,-  € 

Doplatok za lieky kategórie AS (napr.: Prostavasin...). Cena podľa aktuálne 
platnej kategorizácie. 

ako v texte 0,- € ako v texte 

Poplatok za vystavenie potvrdenia lekára pre účely poskytnutia sociálneho 
taxíka 

7,50  € 1,50  € 9,-  € 

Poplatok za nevyužitie objednaného termínu bez oznámenia                                             
(ambulantná zdravotná starostlivosť, oddelenie FRO a RDG) 

10,- € 0,- € 10,- € 

Poplatok za nevyužitie objednaného termínu bez oznámenia                                                   
(operácia - osobitne hradený výkon, jednodňová zdravotná starostlivosť) 

50,- € 0,- € 50,- € 

Cena za odber krvi za účelom  vyšetrenia na prítomnosť alkoholu alebo inej  13,33 € 2,67 € 16,- € 
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návykovej  látky    (§5 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z.). Náklady hradí ten, 
kto o takéto vyšetrenie požiadal. 
Cena za vyšetrenie krvi za účelom  zistenia prítomnosti alkoholu alebo iných  
návykových  látok (§5 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z.). Náklady hradí ten, 
kto o takéto vyšetrenie požiadal.(V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho 
vyšetrenia je osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal 
vynaložené finančné prostriedky spojené s takýmto vyšetrením) 

15,- € 3,- € 18,- € 

Využitie služieb klientskych centier a call centra na vlastnú žiadosť pre 
špecializovanú ambulantnú starostlivosť  (platné jeden deň) 

1,- € 0,- € 1,- € 

 Poplatok za vydanie Klientskej karty (jednorázovo) 3,- € 0,- € 3,- € 
Vyšetrenie  spôsobilosti na vedenie motorového vozidla  v závislosti od 
alkoholu a iných psychoaktívnych látok na psychiatrickej ambulancii  

20,- € 4,- € 24,- € 

Cena za jedno vyšetrenie CRP na prístroji NycoCard® Reader, ktoré trvá    
2 min. na LSPP pre dospelých 

4,- € 0,- € 4,- € 

Cena za 1deň prenájmu postele pre cudzích (záloha sa platí 200,-Eur vopred 
a po 200 dňoch sa stáva posteľ majetkom nájomcu). Zamestnanci si môžu 
posteľ zapožičať za zálohu 100,- Eur, ktorá sa im po vrátení postele vráti. 

0,83 0,17 € 1,- € 

Cena za jeden obstrek pohybového aparátu  s prípravkami GUNA MD    
Cena za kúru 10 obstrekov (uhradené naraz) 

10,- €          
80,- € 

0,- €            
0,- € 

10,- €         
80,- € 

Cena za 1 infúziu pri infúznej liečbe s vysokodávkovaným vitamínom C     
pri  nákupe 5 a viac infúzií  (uhradené naraz) je cena za 1 ks 

33,- €          
30,- € 

0,- €            
0,- € 

33,- €         
30,- € 

Poplatok za nadštandardné služby pri periradikulárnom obstreku (terapii) 
najmä v lumbálnej chrbtici pod CT kontrolou (počas pracovnej doby) 

10,- € 0,- € 10,- € 

Poplatok za nadštandardný zdravotný materiál – laserové vlákno, použité pri 
liečbe varixov DK a hemoroidov pre samoplátcov 

260,- € 0,- € 260,- € 

 
 
 

Názov výkonu Cena            
bez DPH 

DPH Cena             
celkom 

Poplatok za  vyšetrenie krvnej skupiny + Rh faktor v ambulancii praktického 
lekára pre dospelých na vlastnú žiadosť pacienta  

15,- € 0,- € 15,- € 

Poplatok za  vyšetrenie krvi na pohlavné a krvou prenosné ochorenia (BWR, 
HIV, HBsAg, HCV) v ambulancii praktického lekára pre dospelých na 
vlastnú žiadosť pacienta 

35,- € 0,- € 35,- € 

Poplatok za  Biodermálnu niť Bio-Meysun (1 kus) 5,- € 0,- € 5,- € 
Aplikácia biodermálnych nití Bio-Meysun na žiadosť pacienta (4-6 nití) 10,- € 0,- € 10,- € 
Poplatok za zapožičanie zdravotníckej pomôcky diabetologickou 
ambulanciou  –glukometra s Gestačným DM na obdobie tehotenstva 

10,- € 0,- € 10,- € 

Poplatok za konzultačnú činnosť a získanie vyjadrenia pre pacientov na 
odborný názor druhého lekára (Second opinion)  

20,- € 0,- € 20,- € 

 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2018 a platí do vydania nového cenníka. Zároveň sa ruší cenník CN-05 (35.verzia) zo dňa 
01. júna 2018. 
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