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Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, určuje ceny podľa § 3
ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
I. Všeobecné ustanovenia
Cenník platených výkonov a služieb ( ďalej aj Cenový výmer ) stanovuje ceny za výkony
zdravotnej starostlivosti a služby, poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb,
pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri
ktorých možno požadovať úhradu, ktoré sú poskytované pre klientov (pacientov), ktorí:
1. Nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou a to najmä:
- cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie základnej
zdravotnej starostlivosti
- cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov
- občanov SR, ktorí si neplatia zdravotné poistenie – s výnimkou poistencov podľa §9
Zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Majú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou, avšak žiadajú:
- poskytnúť zdravotnú starostlivosť a súvisiace služby na vlastnú žiadosť bez zdravotnej
indikácie, pričom zdravotná starostlivosť nie je vykázaná na zdravotné poisťovne ( nutné
osobitné vyhlásenie pacienta)
- poskytnúť nadštandardné služby súvisiace s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou alebo
použitie vecí alebo pomôcok , ktoré nie sú zahrnuté v základnej starostlivosti alebo požiadali
o výber lekára (nutná písomná žiadosť)
- poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou
- poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov alebo sú len z časti hradené
alebo obmedzené zdravotnou poisťovňou
- poskytnú výkony, lieky, materiál, alebo pomôcky, ktoré sú zamietnuté zo strany zdravotnej
poisťovne, ale pacient na vykonaní výkonu trvá.
Zodpovedný lekár, ktorý rozhodne o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je povinný
oboznámiť pacienta s platným Cenovým výmerom Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o
vopred a pacient je povinní podpísať vyúčtovanie výkonov a služieb, čím prejavuje súhlas s
výškou platby za poskytnuté výkony a služby.
Nepoisteným pacientom poskytuje zdravotnícke zariadenie zdravotnú starostlivosť za celú
úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na rovnakej
úrovni ako pacientom – poistencom zdravotných poisťovní.
Za celú úhradu sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ktorá:
• presahuje rámec povinného zdravotného poistenia
• nepresahuje rámec povinného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť
• nepresahuje rámec povinného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa v záujme inej
fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
Poistencom poisteným na zmluvné poistenie liečebných nákladov na území SR, ktorí sa
poistili v poisťovni Union a.s. sa poskytuje zdravotná starostlivosť na oddelení DLHODOBO
CHORÝCH za podmienok dohodnutých v zmluve uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
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II. Predmet
Tento Cenník platených výkonov a služieb sa vzťahuje na zoznam zdravotných výkonov
poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony
plne uhrádzajú, alebo čiastočne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 53/2015
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
Cenový výmer sa vzťahuje na :
1. zákonom stanovené podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle novely zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o
úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. ďalej sa vzťahuje na:
• výkony ambulantnej pohotovostnej zdravotnej starostlivosti
• výkony špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
• poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžkovom oddelení dlhodobo chorých
• poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti
• doplnkové služby pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžkových
oddeleniach
3. administratívne poplatky
III. Ocenenie výkonov zdravotnej starostlivosti
Pri ocenení výkonov zdravotnej starostlivosti podľa článku II. ods. 2 tohto Cenového výmeru
sa:
Výkony pohotovostnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti hodnotia pevne stanovenou
sumou podľa kódu výkonu a príslušného výkonu ako súčet všetkých výkonov jednej
návštevy pacienta na ambulancii pohotovostnej služby podľa sumy uvedenej v prílohe č. 1.
Výkony špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti hodnotia bodovým hodnotením
podľa Zoznamu zdravotných výkonov uvedených v prílohe č. 1 zákona NR SR č. č. 577/2004
Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo pevne stanovenou cenou uvedenou v prílohe č. 2
Výkony poskytované v ústavnej starostlivosti na lôžkovom oddelení hodnotia pevne
stanovenou cenou ošetrovacieho dňa alebo pevnou cenou za rehabilitáciu podľa vybraného
stupňa náročnosti a odbornosti uvedenou v prílohe č. 3, vrátane spotrebovaných liekov,
špeciálneho zdravotného materiálu.
Na lôžkovom oddelení poskytuje Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o podľa dohody doplnkové
služby.
Doplnkové služby:
- sprevádzajúcej osobe v lôžkových oddeleniach kreslo pri pacientskej posteli (zdarma) a
posteľ, raňajky, obed, večeru (za úhradu)
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Doplnkové služby nie sú nárokovateľné a je možné ich poskytnúť v prípade, ak to dovolí
kapacita a aktuálne prevádzkové možnosti oddelenia. Ceny sú uvedené v prílohe č. 5.
IV. Cena bodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Cena jedného bodu v špecializovanej ambulantnej starostlivosti je stanovená na 0,04 EUR.
V. Celková cena zdravotnej starostlivosti
Celková cena poskytnutej zdravotnej starostlivosti je daná súčtom cien jednotlivých
poskytnutých výkonov ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, poplatku za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, príplatku za doplnkové služby.
Cena výkonov v ambulantnej starostlivosti je daná súčinom počtu bodov a ceny bodu,
zvýšená o poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Cena za ústavnú starostlivosť vznikne ako súčin počtu ošetrovacích dní a ceny
ošetrovacieho dňa s pripočítaním poplatku za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, príplatku za doplnkové služby.
VI. Podmienky úhrady výkonov zdravotnej starostlivosti
Úhrady poskytnutých ambulantných výkonov zdravotnej starostlivosti a poplatkov za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa realizujú pred realizovaním výkonu v
pokladni alebo na ambulancii, alebo na lôžkových oddeleniach.
Úhrady dohodnutej ústavnej starostlivosti (samoplatca) a súvisiacich výkonov sa realizujú
formou zálohy vopred vo výške 100% z predpokladanej ceny dohodnutej zdravotnej
starostlivosti vzhľadom na dĺžku pobytu. Platiteľovi je vystavené potvrdenie o úhrade zálohy.
Súčasne je pacientom, resp. jeho rodinným príslušníkom podpísané čestné prehlásenie o
úhrade vyúčtovania po ukončení hospitalizácie. Po ukončení hospitalizácie sa v pokladni
Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o vykoná vyúčtovanie hospitalizácie na základe
prepúšťacej správy a podkladov ošetrujúceho lekára. Platiteľovi je vystavené
potvrdenie o úhrade.
V prípade prevýšenia zálohy sa nespotrebované finančné prostriedky vrátia v hotovosti
platiteľovi ( pacientovi, alebo rodinnému príslušníkovi ).
VII. Zľavy
Konateľ a riaditeľ Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o môže poskytnúť v odôvodnených
prípadoch zľavy z ceny:
• za výkony poskytované v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac 20% z určenej ceny
VIII. Záverečné ustanovenie
1. Cenník platených výkonov a služieb vydaný konateľom Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o
týmto rozhodnutím je platný dňom podpisu a účinný od 1.6.2021 a platí na všetkých
miestach výkonu zdravotníckeho zariadenia.
2. Zmeny a doplnky tohto cenníka platených výkonov a služieb vykoná riaditeľ organizácie
a to vždy písomným dodatkom.
3. Všetci zamestnanci musia byť oboznámení s týmto cenníkom platených výkonov a
služieb, s jeho zmenami a doplnkami za čo zodpovedajú vedúci zamestnanci.
PRÍLOHY
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Číslo Názov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cenník platených výkonov a služieb, pre APS
Cenník platených výkonov a služieb pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú
starostlivosť
Cenník platených výkonov a služieb pre oddelenie dlhodobo chorých
Cenník platených výkonov a služieb, administratívne poplatky
Cenník platených výkonov a služieb, doplnkové služby na oddelení dlhodobo chorých
Cenník platených výkonov a služieb, Dom ošetrovateľskej starostlivosti
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Príloha č. 1
k Cenníku platených výkonov a služieb, pre APS
Kód výkonu

Popis výkonu

Cena

APS/Z

Platba za APS - zákonná

2,00€

APS/S1

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému - samoplatca

5,00€

APS/S2

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému v sobotu, v
nedeľu, vo sviatok a 31.12. - samoplatca

9,00€

APS/S3

Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému v čase od 19.00 10,00€
hod do 22.00 - samoplatca

APS/S4

Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov - 7,00 €
samoplátca

APS/S5

Príplatok za vyšetrenie pacienta ťažko mobilného, imobilného,
mentálne postihnutého, zrakovo a sluchovo postihnutého samoplatca

2,00€

APS/S6

Krátka správa lekára ošetrujúcemu lekárovi - samoplatca

1,50€

APS/S7

Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov - samoplatca

2,00€

APS/S8

Injekciaintrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna
alebo intramuskulárna - samoplatca

2,00€

APS/S9

Injekcia intravenózna - samoplatca

2,50€

APS/S10

Odobratie kapilárnej krvi - samoplatca

1,50€

APS/S11

Zavedenie katétra do periférnej cievy - samoplatca

4,00€

APS/S12

Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút - samoplatca

5,00€

APS/S13

Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút - 1,00€
samoplatca

APS/S14

Vyhodnotenie EKG lekárom – samoplatca

4,00€

APS/S15

Prvé ošetrenie malej rany - samoplatca

2,50€

APS/S16

Prvé ošetrenie veľkej rany - samoplatca

4,50€

APS/S17

Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa ( ruka, noha, tvár ), za 6,00€
každú popáleninu – samoplatca

APS/S18

Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa do 5% povrchu tela,
za každú popáleninu - samoplatca

4,00€

APS/S19

Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú
vzorku od pacienta - samoplatca

1,50€

APS/S20

Nekompetný dôkaz najviac troch z uvedených základných
1,00€
patologických súčastí moču, za každú pacientovu vzorku - samoplatca

APS/S21

Kontrola glykémie glukomerom – samoplatca

1,40€

APS/S22

Odber krvi na alkohol, vrátane vyšetrenia a administratívy na žiadosť
pacienta, zamestnávateľa

12,00€
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Príloha č. 2
k Cenníku platených výkonov a služieb, pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú
starostlivosť
Kód výkonu

Popis výkonu

Cena

INT/S1

Podanie infúzie indikované iným poskytovateľom s prineseným
liečivom

5,00€

INT/S2

Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť

25,00€

INT/S3

Odber biologického materiálu (serológia) na vlastnú žiadosť

5,00€

INT/S4

Odber biologického materiálu (výtery) na vlastnú žiadosť

1,50€

INT/S5

Posudok špecialistu o pracovnej spôsobilosti pred nástupom do 20,00€
zamestnania, na vlastnú žiadosť pacienta

INT/S6

EKG vyšetrenie s popisom na žiadosť pacienta nad rámec
úhrady ZP

10,00€

INT/S8

Odber krvi na alkohol, vrátane vyšetrenia a administratívy na
žiadosť pacienta, zamestnávateľa

12,00€

INT/S9

Príplatok za ošetrenie vyžiadané pacientom v ambulancii mimo
ordinačných hodín po dohovore s lekárom

20,00€
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Príloha č.3
k Cenníku platených výkonov a služieb, pre oddelenie dlhodobo chorých
Kód výkonu

Popis výkonu

Cena

ODCH/S1

Hospitalizácia na oddelení ODCH na žiadosť pacienta –
samoplatca

80,0€/ošet. deň

ODCH/S2

Záloha na hospitalizáciu – samoplatca (podľa rozhodnutia
primára)

1680,0€

ODCH/S3

Záloha na hospitalizáciu – samoplatca (podľa rozhodnutia
primára)

800,0€

ODCH/S4

Záloha na hospitalizáciu – samoplatca (podľa rozhodnutia
primára)

400,0€

ODCH/S5

Preddavok na vyšetrenie biologického materiálu na žiadosť
pacienta, samoplatca, 1. vyšetrenie

15,0€

ODCH/S6

Individuálna izometria a základná fyziatrická rehabilitácia1

2,0€ /ošet. deň

•

ODCH/S7

Pokročilá individuálna fyziatrická rehabilitácia1
•

ODCH/S8

Vhodná pre všetkých pacientov rehabilitujúcich po cievnej
mozgovej príhode, traumách a totálnych endoprotézach

5,0€ /ošet. deň

Vhodná pre perspektívne rehabilitujúcich pacientov po cievnej
mozgovej príhode, traumách a totálnych endoprotézach

Intenzívna rehabilitácia – kabátové techniky1
• Vhodná ako nadväzná rehabilitácia pre vybraných

7,0€ /ošet. deň

perspektívnych pacientov po konzultácií s primárom
a fyziatrom, prípadne fyzioterapeutom

ODCH/S9

Biolampa1 – 15 minút

6,0€ / procedúru

ODCH/S10

Neurostimulátor1 – 15 minút

6,0€ / procedúru

ODCH/S11

Ostatná elektroliečba vrátane konzultácie s fyziatrom
a fyzioterapeutom - samoplatca

8,0€ / procedúru

ODCH/S12

Vodoliečba (horné alebo dolné končatiny) - samoplatca

8,0€ / procedúru

ODCH/S13

Pranie osobných vecí pacienta na vlastnú žiadosť

5,0€

1

Pacientovi je z verejného zdravotného poistenia hradená základná ošetrovateľská rehabilitácia na lôžku podľa
zverejnených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Vybrané nadštandardné úkony si po predchádzajúcom súhlase
a poučení hradí pacient ako samoplatca
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Príloha č. 4
k Cenníku platených výkonov a služieb, administratívne poplatky
Kód výkonu

Popis výkonu

Cena

ADMIN/1

Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení
sociálnych služieb

15,00€

ADMIN/2

Príplatok za prednostné vypísanie tlačív do 24 hod.

7,00€

ADMIN/3

Kopírovanie (1 strana A4)

0,20€

ADMIN/4

Vystavenie potvrdenia o hospitalizácii na žiadosť pacienta pre
sociálne účely

2,00€
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Príloha č. 5
k Cenníku platených výkonov a služieb, doplnkové služby na oddelení dlhodobo chorých
Kód výkonu

Popis výkonu

Cena

DOP1

Posteľ pre sprevádzajúcu osobu

15,00€/noc

DOP2

Raňajky pre sprevádzajúcu osobu

1,50€

DOP3

Obed pre sprevádzajúcu osobu

3,50€

DOP4

Večera pre sprevádzajúcu osobu

3,50€
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Príloha č. 6
k Cenníku platených výkonov a služieb, Dom ošetrovateľskej starostlivosti
Kód výkonu

Popis výkonu

Cena

DOS/S1

Hospitalizácia v dome ošetrovateľskej starostlivosti– samoplatca 20,0€/ošet. deň
(izba štandard)

DOS/S2

Hospitalizácia v dome ošetrovateľskej starostlivosti –samoplatca 25,0€/ošet. deň
(izba vyšší štandard)

DOS/S3

Záloha na hospitalizáciu – samoplatca

500,0€

DOS/S4

Preddavok na podanie infúznej liečby na žiadosť pacienta,
samoplatca

3,0€/liečbu

DOS/S5

Preddavok na vyšetrenie biologického materiálu na žiadosť
pacienta, samoplatca, 1. vyšetrenie

15,0€

DOS/S6

Individuálna izometria a základná fyziatrická rehabilitácia2

2,0€ /
prodcedúru

•

DOS/S7

Pokročilá individuálna fyziatrická rehabilitácia1
•

DOS/S8

Vhodná pre všetkých pacientov rehabilitujúcich po cievnej
mozgovej príhode, traumách a totálnych endoprotézach
Vhodná pre perspektívne rehabilitujúcich pacientov po cievnej
mozgovej príhode, traumách a totálnych endoprotézach

Intenzívna rehabilitácia – kabátove techniky1
• Vhodná ako nadväzná rehabilitácia pre vybraných

5,0€ /
procedúru
7,0€ /
procedúru

perspektívnych pacientov po konzultácií s fyziatrom, prípadne
fyzioterapeutom

DOS/S9

Biolampa1 – samoplatca - 15 minút

6,0€ / procedúru

DOS/S10

Neurostimulátor1 - samoplatca – 15 minút

6,0€ / procedúru

DOS/S11

Ostatná elektroliečba vrátane konzultácie s fyziatrom
a fyzioterapeutom - samoplatca

8,0€ / procedúru

DOS/S12

Vodoliečba (horné alebo dolné končatiny) - samoplatca

8,0€ / procedúru

DOS/S13

Doprovod pacienta na vyšetrenie mimo zariadenie, v rámci
budovy polikliniky (2x pomocný zdravotný personál)

6,0€

DOS/S14

Pranie osobných vecí pacienta na vlastnú žiadosť

5,0€

1

Pacientovi je z verejného zdravotného poistenia hradená základná ošetrovateľská rehabilitácia na lôžku podľa
zverejnených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Vybrané nadštandardné úkony si po predchádzajúcom súhlase
a poučení hradí pacient ako samoplatca

