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Nemocničná a. s. vydáva v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších právnych predpisov cenník pre samoplátcov na kožnej ambulancii takto:  

Cenník výkonov na kožnej ambulancii, ktoré nie sú hradené zdravotnými 
poisťovňami 

Preventívne vyšetrenie dermatoskopické, znamienok celého tela 10,-  € 

Kryomasáž tekutým dusíkom tváte a dekoltu pri vybraných diagnózach, v trvaní cca 20 min 10,- € 

Poplatok za prednostné vyšetrenie, ošetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť 10,- € 

Retinol peel tváre a oboch rúk na odstránenie pigmentácií a drobných vrások, na odstránenie 
škvŕn s výsledkom celkového omladenia  a revitalizácia pleti a rúk.  (cena za 1 aplikáciu) max. 3 

aplikácie interval 1 x za mesiac 

50,- € 

Korektívna elektrokauterizácia – odstraňovanie kožných výrastkov a lokálnym znecitlivením p.p. 
(jedno sedenie) na žiadosť pacienta =20 minut 

20,- € 

Kozmetická bio kyslíková pleťová maska s regeneračným a prekysličujúcim účinkom 
a prekrvením tváre na žiadosť pacienta 

10,- € 

Epikutánne testy 1 x True testy (3 dni) 36,- € 

Odborný lekár kožnej ambulancie vysvetlí pacientovi vyššie popísané možnosti výkonov za 
poplatok. V prípade, že si pacient želá vyššie uvedený platený výkon, na ambulancii mu vypíšu 
podklad na úhradu (viď prílohu č. 1) a s ním pacient ide uhradiť poplatok do pokladne, kde dostane 
po zaplatení blok z elektronickej registračnej pokladnice. Uhrada musí byť vykonaná ešte pred 
výkonom a pacient sa na ambulancii preukáže dokladom o zaplatení (blok z ERP).  

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2019 a platí do vydania nového cenníka. Zároveň 
sa ruší cenník CN-25 (6.verzia) zo dňa 01. marca 2018. 


	Kryomasáž tekutým dusíkom tváte a dekoltu pri vybraných diagnózach, v trvaní cca 20 min
	Poplatok za prednostné vyšetrenie, ošetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť
	Retinol peel tváre a oboch rúk na odstránenie pigmentácií a drobných vrások, na odstránenie škvŕn s výsledkom celkového omladenia  a revitalizácia pleti a rúk.  (cena za 1 aplikáciu) max. 3 aplikácie interval 1 x za mesiac
	Korektívna elektrokauterizácia – odstraňovanie kožných výrastkov a lokálnym znecitlivením p.p. (jedno sedenie) na žiadosť pacienta =20 minut
	Kozmetická bio kyslíková pleťová maska s regeneračným a prekysličujúcim účinkom a prekrvením tváre na žiadosť pacienta
	Epikutánne testy 1 x True testy (3 dni)
	Zmenový list



