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                                                     Názov dokumentu 

Cenník za nadštandardnú formu starostlivosti  
a doplatkov na jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

ORL 
 
 
 
                                                     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 na otorinolaryngologickom  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 v odbore otorinolaryngológia (ďalej len JZS ORL)  
v Nemocničnej a.s.: 

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

• individuálny prístup pri poskytovaných službách s umiestnením pacienta  
v nadštandardných elektricky polohovateľných lôžkach počas pobytu, 

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

 
 
Doplatky: 

Názov 
výkonu 

Predoperačné 
vyšetrenie 

Tonsilektómia       
(8801) 

Endoskopická 
adenotómia       

(8800) 

Kombinovaný 
výkon (T + A)      

(8850) 
VšZP 0,- € 0,- €  90,- €  100,- €  
Dôvera 0,- € 0,- €  0,- €  0,-€   
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Union 0,- € 0,- €  0,- €  0,- € 
Samoplátci 105,- € 260,- €  350,-€  380,- €  

 
  

Názov 
výkonu 

Tonzilotómia  
(8802) 

Septoplastika 
a turbinoplastika   

(8827+8815) 

FESS (2x funkčná 
endoskop.     sin. oper.) 
+ turbinoplastika   

(8830+8815) 

Turbinoplastika   
(8815) 

VšZP 0,- €  0,- €  0,- €  0,- €  
Dôvera 0,- € 0,- €  0,- €  0,- €  
Union 0,- € 0,- €  0,- €  0,- €  
Samoplátci 260,- € 400,- €  400,- €  260,- €  

 
 

Názov 
výkonu 

Septoplastika     
(8827)    

Transmyringická drenáž so zavedením ventil. 
trubičiek jednostranne aj obojstranne (8847) 

VšZP 50,- €  210,- € 
Dôvera 30,- €    10,- € 
Union 0,- €     0,- € 
Samoplátci 330,- €  210,- € 

* cena je bez protézy – doplatok pacienta podľa ceny protézy 
 
 

Názov 
výkonu 

Uvuloplastika       
(8803) 

Uvuloplastika + 
turbinoplastika    
(8803 + 8815) 

Uvuloplastika+ 
septoplastika 
(8803 + 8827) 

VšZP 0,- €  0,- € 0,- € 
Dôvera 0,- €  0,- € 0,- € 
Union 0,- €  0,- €  0,- € 
Samoplátci 260,- €  430,- € 280,- € 

 
 

Názov 
výkonu 

Endoskopická 
chordektómia       (8809) 

VšZP 100,- € 
Dôvera 0,- €  
Union 100,- €  
Samoplátci 260,- €  

 
 
 

Názov 
výkonu 

Rekonštrukcia 
perforácie septa nosa 

       (8828, 9714) 
VšZP 320,- €  
Dôvera 30,- € 
Union 0,- €  
Samoplátci 320,- €   

 
 
Táto cena nezahŕňa nadštandardný poplatok za lôžko.  
Nadštandardný poplatok za lôžko a iné služby sa uhrádzajú v zmysle cenníka CN 11 „Cenník za 
nadštandardnú starostlivosť a doplatky za nadštandardné služby na oddeleniach“.  
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Pri jednodňovej zdravotnej starostlivosti strava nie je súčasťou ceny, môže si ju pacient doplatiť 
v zmysle cenníka stravných lístkov CN 01. 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. júla 2015 a platí do vydania novej verzie 
cenníka. Zároveň sa ruší platnosť Cenníka CN 14 verzia č. 11 s platnosťou od 15. novembra  2013.  




