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Typ dokumentu:   Cenník 
Číslo dokumentu:  CN – 29 
Oblasť použitia: JZS cievna chirurgia  
Platnosť od: 01.07.2015 
Verzia č.: 2 
Interval revízií: pri každej zmene 

 
 
                                                     Názov dokumentu 

Cenník za nadštandardnú formu starostlivosti  
a doplatkov na jednodňovej zdravotnej starostlivosti  

a osobitne hradené výkony 
 Odbor cievna chirurgia 

 
 
 
                                                     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 v odbore cievna chirurgia 
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 cievna chirurgia (ďalej len JZS CCH a OHV 
CCH)  v Nemocničnej a.s.: 

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

na JZS CCH a osobitne hradené výkony v 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 pri poskytovaných službách v nadštandardných podmienkach  

 
 
  Spôsob vykazovania výkonu* 

kód názov výkonu VšZP Dôvera Union 
8539 Operácia varixov dolných končatín JZS, OHV JZS, OHV JZS, OHV 

 
* JZS     -  jednodňová zdravotná starostlivosť (od 0 do 24 hod) 
  OHV    -  osobitne hradený výkon (nad 24 hodín) 
  HOSP  -  hospitalizácia 
 
Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS): 
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Každý pacient hradí poplatok za nadštandardné služby vo výške 75,- Eur. 
V tomto poplatku je uhradený aj poplatok za prvú noc na nadštandardnom lôžku. Každú ďalšiu noc v prípade 
potreby hradí pacient vo výške 35,- Eur. 
Pri JZS strava nie je v poplatku. Môže si ju pacient doplatiť v zmysle cenníka stravných lístkov CN 01. 
 
Osobitne hradený výkon  (OHV) : 
 
Každý pacient hradí poplatok za nadštandardné služby vo výške 75,- Eur. 
V tomto poplatku je uhradený aj poplatok za prvú noc na nadštandardnom lôžku. Každú ďalšiu noc v prípade 
potreby hradí pacient vo výške 35,- Eur. 
Pri OHV je strava súčasťou poplatku. Preto ju pacient zvášť nehradí. 
 
Hospitalizácia  (HOSP): 
 
Poplatok za nadštandardné služby sa hradí podľa výberu nadštandardného lôžka a služieb pacientom. Strava 
je v cene v hospitalizácie. 
 
 
 
Poplatok za nadštandardný zdravotný materiál – laserové vlákno, použité pri liečbe varixov DK:  
Cena bez DPH:  260,- Eur DPH: 0,- Eur Cena s DPH: 260,- Eur 
 
 
Poplatky pre samoplátcov: 
 

Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

Operácia varixov 
dolných končatín pri 

celkovej anestéze 

Operácia varixov 
dolných končatín pri 
spinálnej anestéze 

Samoplátci 96,- Eur 545,- Eur 484,- Eur 
 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. júla 2015 a platí do vydania nového cenníka. Zároveň sa 
ruší  


