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Typ dokumentu:   Cenník 
Číslo dokumentu:  CN – 15 
Oblasť použitia: špecializované ambulancie  
Platnosť od: 01.06.2015 
Verzia č.: 4 
Interval revízií: pri každej zmene 

 
                                                     Názov dokumentu 

Cenník za preventívne prehliadky  
na špecializovaných ambulanciách a preventívne 

prehliadky nad rámec zákona 
 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za výkony, ktoré budú 
použité v rámci preventívnych prehliadok na špecializovaných ambulanciách 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 preventívne 
prehliadky (mimo zazmluvnenej pracovnej zdravotnej služby) na špecializovaných ambulanciách 
(otorynolaryngologickej ambulancii, oftalmologickej ambulancii a kardiologickej ambulancii) a za 
preventívne prehliadky nad rámec zákona na základe žiadosti /objednávky klienta v Nemocničnej 
a.s. takto: 

 
Spôsob úhrady predmetných služieb: 

• Úhrada hotovosťou v pokladni Nemocničnej a.s. 
• Bezhotovostná úhrada v pokladni Nemocničnej a.s. 
• Úhrada klientskou kartou strhnutím kreditu z Klientskej karty/ úhrada cez klientskú 

zónu 
• Pri dobíjaní kreditu na Klientskú kartu prostredníctvom pokladne, prípadne cestou 

webu/klientská zóna sa uplatňujú nasledovné zľavy: 
30 Eur – 99 Eur – zľava 5% 
100 Eur – 299 Eur – zľava 10% 
300 Eur – 499 Eur – zľava 15% 
500 Eur a viac – zľava 20%  
 
 
 

Názov výkonu Cena celkom 

Kompletné ORL vyšetrenie so záverečnou správou (obsahuje dôkladné 
vyšetrenie orgánového systému, endoskopickévyšetrenie nosových dutín, 

86,30,- € 
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otoskpoické vyšetrenie obojstranne, nepriamu laryngoskopiu, 
tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka /pre práce vo 
výškach a hĺbkach/, tónové prahové audiometrické vyšetrenie obojstranne 
/pre práce v hlučnom prostredí/, vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov – 
stapediálne reflexy, vypracovanie záverečnej správy   
Základné vyšetrenie ORL (obsahuje vyšetrenie orgánového systému, 
endoskopické vyšetrenie nosových dutín, otoskopické vyšetrenie 
obojstranne, nepriamu laryngoskopiu)  

47,80,- € 

Audiometria so záverečnou správou (obsahuje tónové audiometrické 
vyšetrenie obojstranne a vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami) 

18,26,- € 

Očné preventívne vyšetrenie (obsahuje dôkladné vyšetrenie jedného 
orgánového systému, subjektívne aj objektívne stanovenie sférickej 
refrakcie šošovky, stanovenie šírky akomodácie, meranie polomeru 
zakrivenia rohovky, vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek, 
vyšetrenie štrbinovou lampou predného segmentu oka, vyšetrenie očného 
pozadia oftalmometrom, tonometriu aplanačnú a bezkontaktnú 
a vypracovanie podrobnej záverečnej správy s odporúčaniami) 

29,87,- € 

Perimetria 5,00,- € 

Komplexné kardiologické vyšetrenie (obsahuje dôkladné vyšetrenie 
jedného orgánového systému, vrátane rád a dokumentácie, odber 
a vyšetrenie biologického materiálu, EKG a vyhodnotenie, ergometriu, 
echokardiografiu a vypracovanie záverečnej správy 

267,21,- € 

Ergometria 24,65,- € 

EKG Holter (dlhodobé monitorovanie EKG, naloženie, zosnímanie. 
Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie 
stavu lekárom. Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie - HRV. 

103,57,- € 

Kontrolné vyšetrenia: dispenzárna kontrola (anamnézaod 
poslednej kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, vypísanie správy, záver, 
vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte 
a životospráve. Vyšetrenie trvá viac ako 20 min. 

8,30,- € 

Kontrolné vyšetrenia: dôkladné kontrolné vyšetrenie vrátane rád a 
dokumentácie 

6,64,- € 

Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo 
prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo 
prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie (2 x ročne) 

14,94,- € 

 
 
 
 

Preventívne prehliadky nad rámec zákona: Cena celkom 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE  (osobný anamnestický dotazník, 
odbery biologických materiálov, komplexné klinické vyšetrenie, 
vypracovanie záverečnej správy) 

100,00,- € 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE PLUS  (osobný anamnestický 
dotazník, odbery biologických materiálov, komplexné klinické 
vyšetrenie,USG brušných orgánov vypracovanie záverečnej správy)  

130,00,- € 
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Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE + gynekologická prehliadka  
(osobný anamnestický dotazník, odbery biologických materiálov, komplexné 
klinické vyšetrenie, gynekologická prehliadka, vypracovanie záverečnej 
správy) 

165,00,- € 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE + urologická prehliadka  
(osobný anamnestický dotazník, odbery biologických materiálov, komplexné 
klinické vyšetrenie, urologická prehliadka, vypracovanie záverečnej správy) 

160,00,- € 

Gynekologická prehliadka 65,00,- € 

Urologická prehliadka 60,00,- € 

Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov 30,00,- € 

Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov 30,00,- € 

Mamografické vyšetrenie prsníkov 30,00,- € 

Ultrasonografické vyšetrenie štítnej žlazy 30,00,- € 

Vyšetrenie LBC (Liquid Based Cytology)- špecializované cytologické 
vyšetrenie na žiadosť klientky 

25,00,- € 

EKG s popisom 10,00,- € 

Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc 12,00,- €  

Očkovanie – samotný výkon bez očkovacej látky 5,00,- € 

Preventívne vyšetrenie na gastroenterologickej ambulancii – výkon 
gastrofibroskopia 

65,00,- € 

Preventívne vyšetrenie na gastroenterologickej ambulancii – výkon 
kolonoskopia 

69,00,- € 

 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. júna 2015 a platí do vydania nového cenníka. 
Zároveň sa ruší platnosť cenníka CN 15 - 3. verzia, ktorý bol platný od 01. augusta 2008.  




