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Typ dokumentu:   Cenník 
Číslo dokumentu:  CN – 20 
Oblasť použitia: traumatológia a ortopédia 
Platnosť od: 07.01.2019 
Verzia č.: 9 
Interval revízií: pri každej zmene 

 
 
                                                     Názov dokumentu 

Cenník za nadštandardnú formu starostlivosti  
a doplatkov na traumatológii a ortopédii 

 
 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za výkony, ktoré budú 
použité v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a osobitne hradené výkony na traumatológii 
a ortopédii a pri výkonoch totálnej endoprotézy kolenného a bedrového kĺbu 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 pre pacientov na výkony 
Jednodňovej zdravotnej starostlivosti a osobitne hradené výkony v odbore traumatológia 
a ortopédia (ďalej len JTRA a JORT) a cenník k operáciám totálnej endoprotézy kolenného 
a bedrového kĺbu v Nemocničnej a.s.: 

 
Všetky vyšetrenia a ošetrenia pacientov ako i operácia vo forme zdravotných výkonov 

poskytnutých na JTRAU, JORT a ortopedického oddelenia Nemocničnej a. s. sú hradené 
z verejného zdravotného poistenia.  

 
Pacient dopláca poplatok za nadštandardnú formu predoperačnej, operačnej a pooperačnej 

starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami a zahŕňa: 
 
• umiestnenie pacienta v nadštandardných podmienkach počas pobytu. 
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Doplatky: 
Názov 

výkonu 
Predoperačné 

vyšetrenie 
ARTROSKOPIA  

(najčastejšie výkony č. 8506, 8517, 
8521, 8533, 8534, 8535, 8536)               

Nadštandardný 
poplatok (v tom 1 noc)        

Strava    
v zmysle CN 01   

Cenník stravných lístkov 

VšZP 0,- Eur JZS 150,-  Eur Dopláca sa 
Dôvera 0,- Eur HOSP. 150,-  Eur Je v cene 
Union 0,- Eur JZS 150,-  Eur Dopláca sa 
Samoplátci 96,- Eur 1 200,- Eur 150,- Eur Je v cene 

 
 

Názov 
výkonu 

Rekonštrukcia LCA                                     
(výkon č. 8534a, 8535a)          

Malé ortopedické zákroky                 
(výkon č. 8507, 8511, 8537 ...)       

VšZP osobitne hradený 
výkon + úhrada za a)* 

0,- Eur + 400,- Eur   osobitne hradený 
výkon 

70,-  Eur 

Dôvera osobitne hradený 
výkon+  úhrada za a)*   

0,- Eur + 400,- Eur   osobitne hradený 
výkon 

70,-  Eur 

Union JZS +  úhrada za a)*     0,- Eur + 400,- Eur   JZS 70,-  Eur 
Samoplátci výkon +  úhrada za 

a)*   
1 400,- Eur + 400Eur JZS 670,- Eur  

a)* = fixačný materiál, jednorázový set, nadštandardné ubytovanie, nadštandardný poplatok 
 
 
Názov 
výkonu 

Operačné riešenie hallux valgus                 
(výkon č. 8525)       

VšZP osobitne hradený 
výkon 

150,-  Eur 

Dôvera osobitne hradený 
výkon 

150,-  Eur 

Union JZS 150,-  Eur 
Samoplátci JZS 750,- Eur  

 
 
Pri predoperačnom vyšetrení sa dopláca za snímok podľa skutočnosti pre samoplátcov takto: 
 
* dopočítať k úhrade podľa skutočnosti cenu za snímok:  Cena v euro 
koleno,členok, zápästie, lakeť  4,75 € 
rameno  5,84 € 
panva  3,65 € 
hlava  5,84 € 

chrbtica C, TH, LS  5,11 € 
 

Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

ARTROSKOPIA + 
ošetrenie chrupavk. 
defektu Hyalofastom 

z toho:  
Nadštandardný poplatok 

(v tom 1 noc)        

VšZP 0,- Eur JZS 500,-  Eur 
Dôvera 0,- Eur HOSP. 500,-  Eur 
Union 0,- Eur JZS 500,-  Eur 
Samoplátci 96,- Eur  3 000,- Eur 

Výkon  artroskopia a predoperačné vyšetrenie pre poistencov platia ZP. 
Strava – ako pri výkone artroskopia (viď vyššie). 
 
Pri výkonoch 8523 – operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety, 8524 – operačné riešenie 
SLAP-lézia a 8505 – operácia instability ramena sa k vyššie uvedenej cene pripočíta aj cena za  
fixačný zdravotný materiál v cene 400,- Eur.   
 
V poplatku za nadštandardné služby vo výške 150,- Eur je uhradená aj prvá noc za nadštandardné 
lôžko. Každá ďalšia noc sa hradí vo výške 35,- Eur. Strava je v cene pri osobitne hradenom výkone. 
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Pri jednodňovej zdravotnej starostlivosti strava nie je, môže si ju pacient doplatiť v zmysle cenníka  
stravných lístkov CN 01. 

 
Operácia TEP – totálna endoprotéza kolenného a bedrového kĺbu - všetky zdravotné výkony 

poskytnuté v rámci hospitalizácie na ortopedickom oddelení Nemocničnej a. s. sú hradené 
z verejného zdravotného poistenia.  

 
Pacient dopláca poplatok za nadštandardnú formu predoperačnej, operačnej a pooperačnej 

starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami a zahŕňa: 
 
• umiestnenie pacienta v nadštandardných podmienkach počas pobytu 
• nadštandardné lôžko od 2. dňa hospitalizácie až do konca v prípade, že nie sú 

komplikácie 
 
 
 

Názov 
výkonu 

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu                                   
(výkon č. 130101, 130103, 130102)          

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu                                   
(výkon č. 130109, 130111, 130110)                

Všetky     
ZP 

850,- Eur   950,-  Eur 

 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 07. januára 2019 a platí do vydania nového 
cenníka. Zároveň sa ruší cenník CN-20 (8.verzia) zo dňa 1. januára 2019.




