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                                                     Názov dokumentu 

Cenník za nadštandardnú starostlivosť  
a doplatky za nadštandardné služby na oddeleniach 

 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za nadštandardnú 
starostlivosť a doplatky za nadštandardné služby na jednotlivých oddeleniach 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 a v súlade s priloženou kalkuláciou cenník za nadštandardné služby 
pre pacientov na oddeleniach Nemocničnej a.s.: 
 

Všetky vyšetrenia a ošetrenia pacientov vo forme zdravotných výkonov poskytnutých         
na  oddeleniach Nemocničnej a. s. sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Neodkladná 
zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne. 
 
Pacient dopláca poplatok za nadštandardnú starostlivosť a doplatky za nadštandardné služby takto: 

 
  
A platba za lôžko / deň      40,- € 
B platba za lôžko / deň      35,- € 

C,D platba za lôžko / deň      20,- € 
E platba za lôžko / deň           5,- € 
 výber operatéra       150,- € 
 výber z jedál           3,- € 
 výber 1-rázového materiálu – pri operáciách           33,- € 

 
 

Poplatok zahŕňa: 
 
A 

• nadštandardná 2- posteľová izba s príslušenstvom, 
• klimatizácia 
• sociálne zariadenie spoločné pre 2 pacientov (1 izba), 
• nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas hospitalizácie, 



Cenník 11 -  Nemocničná a.s. 
 

Strana 2 z 3  Zmena číslo:11 

• stolík a šatník na izbe. 
• Wifi  

 
B 

• nadštandardná 2- posteľová izba s príslušenstvom, 
• sociálne zariadenie spoločné pre 2 pacientov (1 izba), 
• nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas hospitalizácie, 
• stolík a šatník na izbe, 
• Wifi 

      
     C 

• nadštandardná 2- posteľová izba s príslušenstvom, 
• sociálne zariadenie spoločné pre 4 pacientov (2 izby), bezbariérový prístup 
• nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas hospitalizácie, 
• stolík a šatník na izbe, 
• Wifi 

 
     D 

•  nadštandardná 2- posteľová izba s príslušenstvom, 
• sociálne zariadenie spoločné na chodbe, bezbariérový prístup 
• nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas hospitalizácie, 
• stolík a šatník na izbe, 

 
    E 

•  štandardná 3- posteľová izba s príslušenstvom, 
• sociálne zariadenie spoločné na chodbe, bezbariérový prístup 
• nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas hospitalizácie, 

 
V kuchynke chladnička, mikrovlnka a rýchlovarná kanvica (týka sa gynekológie a nadštandardného 
oddelenia). 
 
 
V prípade záujmu a v prípade voľných kapacít je možné si dvojposteľovú nadštandardnú izbu objednať celú 
pre jedného pacienta pri dvojnásobnej cene. V prípade, že na nadštandardnej izbe leží sprievodca, hradí 
poplatok za sprievodcu 3,32 €  plus DPH + poplatok za nadštandardnú izbu plus DPH s výnimkou sprievodcu, 
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie terapeutických cieľov služieb nemocničnej a lekárskej starostlivosti, 
v rámci ktorej boli poskytované. 
 
V prípade, že pacient využije viac ako 10 dní na nadštandardnom lôžku, bude mu umožnená zľava 10% 
z celej vypočítanej sumy.  
(Napr.: pobyt 12 dní: 12 x 20,- Eur = 240,- Eur – zľava 24,- Eur = 216,- Eur)   
 
Opustiť lôžko je nutné najneskôr do 9 hodiny ráno. V prípade, že sa tak nestane, hradí pacient 
poplatok aj ďalší deň. 
 
Možnosť výberu operatéra:  150,- €, z toho:          pre operatéra 80,- €   
                   pre oddelenie 70,- €   
 
Možnosť výberu jedál (poplatok):   3,- €  
Za poplatok 3,- € na deň je možné vybrať si z troch druhov jedál na obed. Platí pre pacientov, ktorým to 
umožňuje zdravotný stav a povolí ošetrujúci lekár. 
 
Možnosť výberu jednorázového sterilného materiálu pri  operáciách (okrem očných): 33,- €  
Cena zahŕňa poplatok za jednorázové sterilné oblečenie celého operačného tímu, rúškovacieho a gázového 
setu. 
 
V prípade voľných kapacít, uspokojivého zdravotného stavu pacienta a súhlasu primára oddelenia, na ktorom 
pacient leží je možné použiť nadštandardnú izbu i pre iné oddelenia. 
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Nadštandardné služby považujeme za doplnkové plnenie a predstavuje prostriedok na zlepšenie podmienok 
poskytovania hlavnej služby, ktorou je zdravotná starostlivosť o pacientov. 
 

  
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. júla 2015  a platí do vydania nového cenníka. Zároveň sa 
ruší CN -11 verzia č. 14  platný od 10. októbra 2014.   
 
 
 


