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Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia
platný od 1.7.2021

● Prvé vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na vedenie motor. vozidla včítane EKG.......30,00 €
● Ďalšie vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie referentského motorového

vozidla, profesionálnych vodičov, taxikárov, dôchodcov (včítane EKG)  ................30,00 €
● Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva …..........................50,00 €
● Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie lodného plavidla …………………...40,00€
● Vyšetrenie na zdravotný preukaz …………………………………………..................30,00 €
● Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa …...........30,00 €
● Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na prácu SBS ……………………………………35,00€
● Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na športový výkon ( včítane EKG ) …...............30,00 €
● Vypísanie lekárskeho nálezu na vlastnú žiadosť: pre sociálne účely, kúpeľný návrh, na

administratívne účely, výpis zo zdravotnej dokumentácie....................................... 20,00 €
● Krátky nález, potvdenie o prekonaní Covid 19, potvrdenie na štúdium…………….10,00 €
● Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu 1 strana A4 ..........................................30,00 €
● Návšteva v byte pacienta ….................................................................................... 20,00 €
● Odber krvi na vlastnú žiadosť ( vrátane žiadosti od odborného lekára ) .................10,00 €
● Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť mimo predoperačného vyšetrenia

a u partnera Rh negatívnej tehotnej partnerky ........................................................15,00 €
● Podanie očkovacej látky na vlastnú žiadosť ( okrem povinného očkovania ) ...........5,00 €
● Podanie injekcie doporučenej iným lekárom ….........................................................5,00 €
● Vyšetrenie neregistrovaného poistenca vrátane vystavenia nálezu …....................30,00 €
● Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne za každý začatý mesiac …....................5,00 €
● CRP vyšetrenie …......................................................................................................6,00 €
● EKG vyšetrenie + popis na vlastnú žiadosť (okrem akútneho stavu a u poisten-

cov nad 40 rokov v rámci preventívnej prehliadky)............................................... 20,00 €
● USG vyšetrenie brucha …....................................................................................... 30,00 €
● Preväzy rán za použitia jednorázových sterilných pomôcok 5x...............................30,00 €
● Vybratie stehov ( podľa množstva ) ….....................................................................10,00 €
● Preventívna prehliadka nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou …....................30,00 €
● Infúzna liečba- zdravotnícky materiál + podanie (nezahŕňa cenu liečiva)..................8,00 €
● Vyšetrenie jednotlivých parametrov mimo úhrady zdravotnou poisťovňou sú podľa

platného cenníka laboratórnej spol. MEDIREX, s.r.o.
● Ročný poplatok za služby nehradené zo zdravotného poistenia- zasielanie scanov

mailom, kopírovanie, poštovné, ďalší rozpis v ambulancii ……………...……...…...20,00 €
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Ponuka nadštandardnej zdravotnej starostlivosti za 1 ročný poplatok 100,00 €.

● Telefonické poradenstvo pri zdravotných obtiažach v pracovné dni od 8.00 do 20.00
hod., cez  víkend od 10.00 do 18.00 hod.

● Komunikácia mailom ( pri zdravotných obtiažach, zaslanie výsledkov vyšetrení s
vysvetlením  hodnôt, objednávanie sa na vyšetrenie, pripomienka preventívnej
prehliadky, oznámenie  dovolenky alebo neprítomnosti lekára a kto ho zastupuje v akých
ordinačných hodinách ).

● Pacient je vždy prednostne ošetrený po objednaní sa ( telefonicky alebo mailom ), po
dohovore  aj mimo ordinačných hodín.

● Preventívna prehliadka 1x ročne, vrátane EKG vyšetrenia, USG vyšetrenia
brucha,odberu krvi, dietologické poradenstvo, rizikové faktory

● Podávanie infúznej liečby 5x pri akútnej alebo chronickej indikácii...................zdarma
● Návšteva v byte pacienta pri akútnom stave 1x ročne ..................................... zdarma
● Potvrdenia na administratívne účely, pre zamestnávateľa, športový výkon, vypísanie

kúpeľného návrhu, pre komerčnú poisťovňu ….................................................zdarma
● Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, nosenie zbraní

a streliva …...........................................................................½ ceny v platnom cenníku
● CRP vyšetrenie pri akútnom stave .........3 x ročne.......................................... zdarma

každé ďalšie CRP vyšetrenie v priebehu roka …................ ½ ceny v platnom cenníku
● Liečba Bioptron Zepter, Parafín 10 aplikácií..................................................... zdarma
● Podanie očkovacej látky na vlastnú žiadosť, aplikácia injekcií na žiadosť iného

lekára................................................................................................................zdarma


