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Typ dokumentu:   Cenník 
Číslo dokumentu:  CN – 30 
Oblasť použitia: kmeňové bunky  
Platnosť od: 01.07. 2018 
Verzia č.: 06 
Interval revízií: pri každej zmene 

 
                                                     Názov dokumentu 
Cenník za nehradené výkony zdravotnými poisťovňami 

v Nemocničnej a.s. – ortopedické aplikácie 
 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení platných právnych predpisov 
stanoviť cenu za nehradené zdravotné výkony zdravotnými poisťovňami v Nemocničnej a.s. – ortopedické 
aplikácie. 
 
 
 

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. 
Vytlačená kópia bez podpisov nie je riadenou dokumentáciou. 

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

Cenník výkonov pre pacientov nehradených zdravotnými poisťovňami  
– ortopedické aplikácie 

 
1 kĺb (kolenný, bedrový, ramenný, lakťový 
alebo členok ) 

1 kĺb 1 300,-  EUR 

2 kĺby ( možnosti kombinovať z kĺbov: 
kolenných, bedrových, ramenných, 
lakťových alebo členky) 

2 kĺby 1 700,- EUR 

3 kĺby ( možnosti kombinovať z kĺbov: 
kolenných, bedrových, ramenných, 
lakťových alebo členky) 

3 kĺby 2 500 EUR 

4 kĺby ( možnosti kombinovať z kĺbov: 
kolenných, bedrových, ramenných, 
lakťových alebo členky) 

4 kĺby 3 000 EUR 

 
Poplatok zahŕňa:   

• odber, spracovanie a aplikáciu kmeňových buniek 
• ubytovanie v nadštandardnej 2- posteľovej izbe s príslušenstvom, 
• sociálne zariadenie spoločné pre 2 pacientov (1 izba), 
• nadštandardné elektricky polohovateľné lôžka počas separácie kmeňových buniek, 
• papuče, denná tlač 
• občerstvenie vo forme ľahkého obedu 
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• Wifi  
Po predložení dokladu o zaplatení sa vykoná odber, spracovanie a aplikácia kmeňových buniek.  
 
 
 

Aplikácia kmeňových buniek pacientom   
so syndrómom diabetickej nohy 

2 
podania 

2 500,-  EUR 

 
Po predložení dokladu o zaplatení bude pacient hospitalizovaný a počas hospitalizácie sa mu 
v dvoch podaniach aplikujú kmeňové bunky.  
  
 

Aplikácia kmeňových buniek  
ortopédom na ohraničené lézie 

1 2 700,-  EUR 

 
Po predložení dokladu o zaplatení bude pacientovi urobený výkon (odber, spracovanie a aplikácia 
kmeňových buniek)  počas Jednodňovej zdravotnej starostlivosti na nadštandardnom oddelení. 
V cene je okrem aplikácie kmeňových buniek aj jedna noc a strava.  
 
Odborný lekár vo všetkých prípadoch vysvetlí vyššie popísanú možnosť liečby a upozorní na 
poplatok pri tomto vyšetrení. V prípade, že si pacient želá podstúpiť liečbu, lekár ho pošle 
s vypísaným lístkom podľa prílohy č. 1 uhradiť do pokladne požadovaný poplatok.   
 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2018 a platí do vydania nového cenníka. Zároveň sa 
ruší platnosť cenníka CN – 30, verzia č. 5, ktorý bol platný od 1. júna 2018. 
 
 


