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                                                     Názov dokumentu 

Cenník za nadštandardnú formu starostlivosti 
a doplatkov za nadštandardné vnútroočné šošovky 

 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za jednodňovú zdravotnú 
starostlivosť – oftalmologickú a v zmysle „Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych 
materiálov MZ SR“ cenu za aplikované šošovky 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 s diagnózou šedého zákalu v Nemocničnej a.s. takto: 
Všetky vyšetrenia a operácia pacienta je hradená z jeho zdravotného poistenia. 
Doplatky:  
 

1. Poplatok za nadštandardnú formu starostlivosti    40,- EUR 
 
Poplatok  za  nadštandardnú formu predoperačnej, operačnej a pooperačnej starostlivosti zahŕňa: 

• nadštandardnú starostlivosť formou občerstvenia počas pobytu, pri a po výkone operácie, ako aj počas 
pooperačnej starostlivosti, jednorázové operačné prádlo a papuče.  

 
 

2. Doplatky za šošovky: 
 

Zdravotná poisťovňa platí pre všetky ZP 
Poplatok za nadštandard  40,- Eur 
Kód  
MZ SR 

Názov a označenie šošovky Doplatok 
pacienta    za 
šošovku 

Typ úhrady a indikačné obmedzenia 

X02042 AcrySof Singlepiece / SA60AT 
hydrofóbna, jednokusová, 
zadnokomorová vnútroočná 
šošovka (ďalej len VOŠ) 

0,- Eur                                   Plná úhrada bez indikačného obmedzenia 

X02043 AcrySof Singlepiece Natural / 
SN60AT so žltým filtrom, 
hydrofóbna, jednokusová, 
zadnokomorová VOŠ 

0,- Eur                                   Plná úhrada bez indikačného obmedzenia 

X02044   AcrySof IQ / SN60WF         
asférická, so žltým filtrom, 
hydrofóbna, jednokusová, 

24,39 Eur                                   Čiastočná  úhrada bez indikačného obmedzenia 
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zadnokomorová VOŠ 
X02045 AcrySof IQ Toric / SN6ATx torická, 

asférická, so žltým filtrom, 
hydrofóbna, jednokusová, 
zadnokomorová VOŠ 

0,- Eur   
mimo IO٭: 

344,85 Eur  
  
 
 
 

24,39,- Eur                                                                

Plná úhrada 
Indikačné obmedzenie (IO٭): katarakta a rohovkový 
astigmatizmus 2,0D a viac nameraný optickým 
biometrom 
Kontraindikácie: porucha závesného aparátu 
šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných 
očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická 
retinopatia 
AKCIA na šošovky SN6AT2 a SN6AT3 
odaplikované do odvolania 

X02046 AcrySof IQ ReStor / SN6AD1 
presbyopická, asférická, so žltým 
filtrom, hydrofóbna, jednokusová, 
zadnokomorová VOŠ 

556,79 Eur 
 

250,- Eur                                                                                                  

Čiastočná  úhrada bez indikačného obmedzenia   
 
AKCIA na šošovky SN6AD1 odaplikované do 
odvolania                          

X02047 AcrySof IQ ReStor +2,5 / SV25T0 
presbyopická, asférická, so žltým 
filtrom, hydrofóbna, jednokusová, 
zadnokomorová VOŠ 

556,79 Eur  
 

250,- Eur                                  

Čiastočná  úhrada bez indikačného obmedzenia  
 
AKCIA na šošovky SV25T0 odaplikované do 
odvolania                                                    

X02048 AcrySof IQ ReStor Toric +2,5 / 
SV25Tx  
presbyopická, torická, asférická, so 
žltým filtrom, hydrofóbna, 
jednokusová, zadnokomorová VOŠ 

611,05 Eur   
mimo IO٭: 

955,90 Eur                                                                  

Čiastočná úhrada 
Indikačné obmedzenie (IO٭): katarakta a rohovkový 
astigmatizmus 2,0D a viac  
Kontraindikácie: porucha závesného aparátu 
šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných 
očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická 
retinopatia 

X02049 AcrySof IQ ReStor Toric / SND1Tx  
presbyopická, torická, asférická, so 
žltým filtrom, hydrofóbna, 
jednokusová, zadnokomorová VOŠ 

611,05 Eur   
mimo IO٭: 

955,90 Eur                                                                  

Čiastočná úhrada 
Indikačné obmedzenie (IO٭): katarakta a rohovkový 
astigmatizmus 2,0D nameraný optickým biometrom 
Kontraindikácie: porucha závesného aparátu 
šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných 
očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická 
retinopatia 

X02079 Mplus Oculentis LS-313MF 
hydrofóbna asférická, biela VOŠ 

330,- Eur                                   Čiastočná  úhrada bez indikačného obmedzenia 

X02078 Mplus Toric Oculentis LU-313MFT 
hydrofóbna asférická, torická VOŠ 

407,- Eur 
mimo IO٭: 
649 Eur                                                                                                    

Čiastočná úhrada 
Indikačné obmedzenie (IO٭): katarakta a rohovkový 
astigmatizmus 2,0D a viac nameraný optickým 
biometrom 
Kontraindikácie: porucha závesného aparátu 
šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných 
očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická 
retinopatia 

X03604 Šošovka vnútroočná 
zadnokomorová AcrySof IQ  
PanOptix 

556,79 Eur  Čiastočná úhrada bez indikačného obmedzenia 
 

X04133 Šošovka vnútroočná tórická pre 
korekciu presbyopie AcrySof*IQ 
PanOptix Toric foldovateľná 
zadnokomorová multifokálna 
TFNT20-60  

611,05 Eur 
mimo IO٭: 
955,90 Eur  

Čiastočná úhrada  
Indikačné obmedzenie (IO٭): katarakta 
a astigmatizmus 2,0D a viac nameraný optickým 
biometrom 
Kontraindikácie: porucha závesného aparátu 
šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných 
očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická 
retinopatia 

 
 
Cena sa skladá z poplatku za nadštandard + doplatku za šošovku 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 13. novembra 2017 a platí do vydania nového 
cenníka. Zároveň sa ruší platnosť cenníka CN – 07, verzia č. 14 platná od 1.7.2017.  
 
 
 




