
Cenník 17 -  Nemocničná a.s. 
 

Strana 1 z 4  Zmena číslo: 2 
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Verzia č.: 5 
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                                                     Názov dokumentu 

Cenník za nadštandardnú formu starostlivosti  
a doplatkov na jednodňovej zdravotnej starostlivosti  

a osobitne hradené výkony 
 Odbor urológia 

 
 
 
                                                     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 urologickom  oddelení 
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 urológia (ďalej len JZS 
URO a OHV URO)  v Nemocničnej a.s.: 

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

8900 orchiektómia pri atrofickom semenníku JZS OHV JZS 
8901 orchiektómia pre karcinóm prostaty HOSP OHV JZS 
8902 resekcia kondylomát na penise JZS OHV JZS 
8903 
9317 

orchiopeksia retinovaného hmatného 
semenníka - nie pri kryptorchizme JZS OHV JZS 
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8904 biopsia steny močového mechúra HOSP OHV JZS 
8905 zavedenie a odstránenie uretrálnej endoprotézy  JZS OHV JZS 
8906 perkutánna nefrostómia HOSP OHV HOSP 
8925 extrakorporálna litotrypsia cez RTG OHV HOSP 
8631 
8908 

uretrálna suspenzia (so suburetr.páskou na 
liečbu stresovej inkontinencie) JZS OHV JZS 

8909 
operácia fimózy - cirkumzícia zo zdravotných 
dôvodov  JZS OHV JZS 

8910 divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry JZS OHV JZS 
8911 plastika varikokély  JZS OHV JZS 
8912   
8930 

resekcia spermatokély alebo cysty 
nadsemenníka JZS OHV JZS 

9802 
operácia hydrokély u chlapcov - podmienka je 
špec.z detskej urológie  HOSP HOSP HOSP 

8914 operácia jednoduchej hydrokély mužov JZS OHV JZS 
8915 frenuloplastikapre frenulum breve JZS OHV JZS 
8920 optická uretrotómia krátkej striktúry JZS OHV JZS 
8917 resekcia karunkuly uretry JZS OHV JZS  
8916 sterilizácia muža JZS OHV JZS 
8922 biopsia glans penis HOSP OHV JZS 
8924 diagnostická cystoskopia HOSP OHV JZS 
8929 operačná repozícia parafimózy JZS OHV JZS 

8927 
ureterosk.litotrypsia a extrakcia konkrementu 
pri jednoduchej ureterolitiáze JZS OHV JZS 

           
9804 Korekcia hypospádie HOSP OHV HOSP 
8921 Biopsia prostaty HOSP OHV JZS 

* JZS     -  jednodňová zdravotná starostlivosť 
  HOSP  -  hospitalizácia 
  OHV    -  osobitne hradený výkon 
  
 
 
Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS): 
 
Každý pacient hradí poplatok za nadštandardné služby vo výške 50,- 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 50,- 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 zvlášť nehradí. 
 
Hospitalizácia  (HOSP): 
 
Poplatok za nadštandardné služby sa hradí podľa výberu nadštandardného lôžka a služieb pacientom. Strava 
je v cene v hospitalizácie. 
 
Poplatky pre samoplátcov: 
 

Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

Orchiektómia pre 
karcinóm prostaty       

Perkutánna 
nefrostómia       (8906) 

Divulzia uretry pri 
stenóze  (8910) 
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(8901) 
Samoplátci 96,- Eur 280,- Eur 421,- Eur 256,- Eur 

 
Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

Frenuloplastika pre 
a frenulum breve (8915) 

Ureteroskopická 
litotripsia a 

ureterorenoskopia   
(8922) 

Optická uretrotómia    
(1713a) 

Samoplátci 96,- Eur 265,- Eur 487,- Eur 285,- Eur 
 

Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

Resekcia karunkuly 
uretry   (1714a) 

Operačná repozícia 
parafimózy   (1736a) 

Biopsia steny 
močového mechúra 

(8904) 
Samoplátci 96,- Eur 272,- Eur 272,- Eur 271,- Eur 

 
Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

Diagnostická 
cystoskopia       (8905a) 

Sterilizácia muža   
(1755a) 

Resekcia kondylomát  
na penise (8902) 

Samoplátci 96,- Eur 265,- Eur 283,- Eur 280,- Eur 
 
 
 
Cena suburetrálnej pásky na liečbu stresovej inkontinencie pre samoplátcov (kód 160002):  736,90 Eur     
 
 
Výkon ESWL prostaty vzhľadom na nutnosť opakovania výkonu minimálne 3x po sebe platí 2. a 3. 
ESWL len 10,- Eur. 
 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. júla 2015 a platí do vydania nového cenníka. 
Zároveň sa ruší platnosť cenníka CN – 17, verzia č. 4, ktorý bol platný od 01.04.2012. 




