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ÚVOD 

1.1 Účel vydania 

Účelom vydanie tohto dokumentu je stanovenie cien za zdravotné výkony a služby súvisiace 
s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou nehradené alebo čiastočne hradené z verejného 
zdravotného poistenia v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj za služby, ktoré poskytuje 
spoločnosť v súlade s predmetom podnikania. Tento dokument tvorí súčasť dokumentácie systému 
manažérstva kvality. 

Cenník je platný pre všetky pracoviská FN AGEL Skalica a.s. , a.s., ako aj pre všetky osoby, ktorým 
sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace aj nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti v podmienkach FN AGEL Skalica a.s. , a.s.  

 

1.2 Evidencia zmien – aktuálna 

Číslo 

revízie 
Dátum 

revízie 
Rozsah zmien 

37 27.02.2023 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), časť OKM  
doplnenie laboratórnej diagnostiky o položky: 
as406   PCR Multiplex urogenitálny   60,00 eur  
as407   PCR Multiplex respiračný 60,00 eur 
as408   PCR Multiplex gastrointestinálny 60,00 eur 
as409   Streptococcus skupiny A antigén 10,00 eur 
as410   Streptococcus skupiny B antigén 10,00 eur 
as411   Výter hrdla,nosa 10,00 eur 
as412   moč kultivačne 10,00 eur 
as413   výter rekta, stolica 12,00 eur 
as414   výter pošvy, cervixu 12,00 eur 
as415   výter uretry 10,00 eur 
as416   výter cielene na GO  10,00 eur   
as417   ster bez pomnoženia 10,00 eur 
as418   ster s pomnožením 12,00 eur 
as419   anaeróbna kultivácia 15,00 eur  
as420   kvasinky cielene 10,00 eur 
as421   urogenitálne mykoplazmy 20,00 eur 
as422   ejakulát kultivačne 15,00 eur 
as423   výter ucha 12,00 eur 
as424   spútum 15,00 eur 
as425   mikroskopia po ofarbení   5,00 eur 

   

1.3 Použité skratky 

Skratka Vysvetlenie/význam 

FN AGEL Skalica a.s.  Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. 

SVaLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

LPS Liečebno-preventívna starostlivosť 

ZZS Záchranná zdravotná služba 
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Skratka Vysvetlenie/význam 

UH Ukončená hospitalizácia 

ŠAS Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

DZS Dopravná zdravotná služba 

RLP Rýchla lekárska pomoc 

RZP Rýchla záchranná pomoc 

ÚPS Ústavná pohotovostná služba 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

CT Počítačová tomografia 

OAIM Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

ORL Otorinolaryngologické oddelenie 

OVL Oddelenie vnútorného lekárstva 

RDO Rádiologické oddelenie 

ZP Zdravotnícke pomôcky 

UP Urgentný príjem 

ÚPS Ústavná pohotovostná služba 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

Cenník výkonov a služieb FN AGEL Skalica a.s. , (ďalej len „Cenník“) je vypracovaný v zmysle 
zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 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,  Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 777/2004 
Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa 
neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, Opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP 
z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ďalších platných súvisiacich právnych 
predpisov. 

 

Cenník je rozdelený na 7 základných častí: 
 

Časť 1 určuje ceny za hospitalizácie na jednotlivých lôžkových oddeleniach FN AGEL Skalica a.s. 
Uplatňuje sa u samoplatcov a všetkých pacientov, ktorí nemajú uzavreté na Slovensku 
zdravotné poistenie a ani nie sú poistencami štátu.  

 
Časť 2 určuje ceny za 1 bod na špecializovaných ambulanciách FN AGEL Skalica a.s. Uplatňuje sa 

u samoplatcov a všetkých pacientov, ktorí nemajú uzavreté na Slovensku zdravotné poistenie 
a ani nie sú poistencami štátu. 

 
Časť 3 určuje ceny SVaLZ – pracovísk RDO, klinickej biochémie a hematológie, rehabilitácie, 

patológie, klinickej mikrobiológie, centrálnej sterilizácie a dialyzačného pracoviska. Uplatňuje 
sa u samoplatcov a všetkých pacientov, ktorí nemajú uzavreté na Slovensku zdravotné 
poistenie a ani nie sú poistencami štátu. 
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Časť 4 určuje ceny pre ZZS, ústavnú pohotovostnú službu a Urgentný príjem. Uplatňuje sa 

u samoplatcov a všetkých pacientov, ktorí nemajú uzavreté na Slovensku zdravotné poistenie 
a ani nie sú poistencami štátu. 

 
 
Časť 5 určuje ceny za výkony pre klientov, ktoré sú vykonávané na základe vlastnej žiadosti. Jedná  
 sa o výkony, ktoré nie sú súčasťou žiadneho zdravotného výkonu a teda nie sú hradené
 z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Tieto výkony sú na báze dobrovoľnej a
 nevynútenej žiadosti klienta. V zmysle platnej legislatívy sú 100% hradené klientom. 
 
Časť 6 určuje ceny za výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v chirurgických odboroch 
 priamo hradené klientom. Uplatňuje sa u samoplatcov a všetkých pacientov, ktorí nemajú 
 uzavreté na Slovensku zdravotné poistenie a ani nie sú poistencami štátu. 
 
Časť 7 určuje ceny FN AGEL Skalica a.s. za komerčné služby,  ktoré nie sú viazané k zdravotnej 

starostlivosti 

 

2.1 Časť 1 -  Ceny za 1 ukončenú hospitalizáciu (UH) priamo hradené klientom 

Cena týchto výkonov je prevažne stanovená ako spriemerovaná hodnota jednotlivých druhov 
nákladov príslušného oddelenia pripadajúcich na odliečeného pacienta (t.j. na 1 UH) v FN AGEL Skalica 
a.s. za obdobie január – september 2022. 

Cena zahŕňa externé a vnútroorganizačné náklady vrátane podielu správnej réžie a podielu na 
nákladoch ostatných spoločných činností, je zároveň stanovená s prihliadnutím na potrebu 
investovania do prístrojového, resp. iného nevyhnutného vybavenia príslušného oddelenia a zmluvné 
ceny so ZP.  

 

 

Kód vykázania Číslo NS Názov lôžkového oddelenie 
Cena      v 

EUR 

as060 010101 Oddelenie vnútorného lekárstva  1 860,00   

as072 010101 Jednotka intenzívnej starostlivosti na OVL 1 860,00   

as061 010401 Neurologické oddelenie 1 950,00   

as073 010401 Jednotka intenzívnej starostlivosti na neurológii 1 950,00   

as062 010701 Pediatrické oddelenie 1 020,00   

as063 010901 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 1 320,00   

as064 011001 Chirurgické oddelenie 1 730,00   

as117 011001 Jednotka intenzívnej starostlivosti na chirurgii 1 730,00   

as065 011101 Ortopedické oddelenie 2 800,00   
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as118 011101 Jednotka intenzívnej starostlivosti na ortopédii 2 800,00   

as066 011201 Urologické oddelenie 1 750,00   

as074 011201 Jednotka intenzívnej starostlivosti na urológii 1 750,00   

as067 011401 Otorinolaryngologické oddelenie 1 270,00   

as068 012501 Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 5 930,00   

as070 015101 Neonatologické oddelenie 850,00   

Poznámka: 

Takto stanovená cena za 1 UH  nezahŕňa cenu výkonov spoločných vyš. a lieč. zložiek  (SVaLZ) okrem 
výkonov centrálnej sterilizácie, ktoré sú jej súčasťou. Do ceny 1 UH nie sú zahrnuté transfúzne lieky 
a zdravotnícke pomôcky (ZP) (ŠHZM - napr. endoprotézy, suburetrálne pásky, staplery a pod.) 

Cena 1 UH zároveň v zmysle platného cenového opatrenia ďalej nezahŕňa nasledovné: 

- výkony ústavnej pohotovostnej služby (ďalej ÚPS) 

- výkony urgentného príjmu (ďalej ÚP) 

- výkony záchrannej zdravotnej služby (ZZS) 

- výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) vykonané v dňoch mimo hospitalizácie. 

Vyúčtovanie výkonov SVaLZ u priamo platiacich hospitalizovaných pacientov zabezpečí priamo 
pracovník SvaLZ, kde bol výkon zrealizovaný. Podklady doručí vedúcej prevádzky k vystaveniu 
faktúry. Vyúčtovanie ostatných výkonov, ktoré sú priamo hradené nad rámec ceny 1 UH, t.j. ÚPS, ÚP, 
ZZS, ŠAS zabezpečí príslušné pracovisko, kde bol daný výkon zrealizovaný. 

UPOZORNENIE: 

a)  Uvedené ceny za 1 UH  neplatia u niektorých výkonov, ktorých cena je uvedená v časti 5. tejto 
smernice . 

b)  V prípade, že náklady na hospitalizáciu pacienta na 1 UH odd. OAIM presiahnu 1,5 násobok  ceny 
stanovenej v tejto smernici uplatní FN AGEL Skalica a.s. voči klientovi skutočné náklady na príslušnú 
UH. Skutočné náklady na 1 UH predstavujú: skutočná hodnota spotrebovaných liekov, ZP,  krvných 
prípravkov na pacienta v rámci UH plus hodnota ostatných externých a vnútroorganizačných  
nákladov vypočítaná podľa DRG (pri základnej sadzbe určenej príslušnou právnou úpravou) na 
základe priemerných hodnôt vyčíslených na 1 UH na základe účtovníctva za obdobie 
predchádzajúceho  roka. Súčasťou ceny je aj podiel na správnej réžii, podiel na ostatných 
nákladoch spoločných činností  a predpokladaná potreba nevyhnutných investícií do prístrojového 
vybavenia oddelenia  (30 % z hodnoty celkových nákladov). 

2.2 Časť  2 -  Ceny výkonov špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) priamo hradených klientom 

Cena týchto výkonov je stanovená spriemerovaním hodnôt jednotlivých druhov nákladov 
ambulancií príslušnej odbornosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica a. s. pripadajúcich na 1 
bod za obdobie január – september 2022 cez kalkulačný vzorec v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Cena zahŕňa externé a vnútroorganizačné náklady vrátane 
podielu správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností. Cena je zároveň 
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stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného nevyhnutného  
vybavenia ambulancií príslušnej odbornosti a zmluvné ceny ZP. 
 

Kód 
vykázania 

Číslo 
odbornosti 

Názov odbornosti ambulancie Cena za 1 bod ŠAS 
príslušnej odbornosti 

as075 všetky všetky 0,06 EUR 

as992  Doplatok za lieky kategórie AS, cena 
variabilná podľa lieku, násobok 0,01 
EUR 

0,01 EUR 

 

Celková cena za výkon ŠAS bude stanovená prenásobením počtu bodov príslušného výkonu podľa 
platného katalógu výkonov s cenou 1 bodu príslušnej odbornosti, pričom: 

-  cena 1 bodu ŠAS nezahŕňa cenu liekov a ŠZM použitých pri výkone. 

-  vyúčtovanie výkonov SVaLZ v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti  zabezpečia 
zodpovední pracovníci príslušného pracoviska (SVaLZ), kde bol daný výkon zrealizovaný. 

UPOZORNENIE: 

Uvedené ceny výkonov ŠAS neplatia u niektorých výkonov, ktorých cena je  uvedená v časti 5. tejto 
smernice . 

 

2.3 Časť 3 -  Ceny výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej SVaLZ) priamo hradených 
klientom 

 Cena týchto výkonov je prevažne stanovená ako priemer výšky jednotlivých druhov nákladov   
výkonov SVaLZ príslušnej odbornosti vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica a. s. pripadajúcich na 1 bod 
za obdobie január – september 2022 cez kalkulačný vzorec v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Cena 1 bodu výkonov SVaLZ zahŕňa externé a vnútroorganizačné náklady 
vrátane podielu správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností a je zároveň 
stanovená s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného nevyhnutného  
vybavenia  príslušnej odbornosti SVaLZ. 

 

Kód vykázania Názov oddelenia Cena v EUR/ 1 bod 

as080 Rádiologické oddelenie (okrem vyšetrení CT a MR)     0,04 EUR 

as081 Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie        0,04 EUR 

as082 Patologicko-anatomické oddelenie         0,04 EUR 

as083 Transfuziologické oddelenie         0,05 EUR 

  
  

Kód vykázania Výkon – služba rádiologického oddelenia Cena v EUR 

as144 Rádiologické oddelenie (vyšetrenia CT – periradikulárna 
terapia, vyšetrenie muskuloskeletárneho systému, chrbtica 
– platničky – 3 úrovne) + náklady na kontrastnú látku, ak 
bude použitá 

120 EUR 
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as145 Rádiologické oddelenie (vyšetrenia CT – hlava, krk, 
hrudník, brucho, malá panva) + náklady na kontrastnú 
látku, ak bude použitá 

185 EUR 

as165 Rádiologické oddelenie (vyšetrenia CT – 3D rekonštrukcia 
iného vyšetrenia)  

47 EUR 

as166 Rádiologické oddelenie (vyšetrenia MR – hlava, krk, 
chrbtica (po jednotlivých oddieloch), brucho, malá panva) 
+ náklady na kontrastnú látku, ak bude použitá 

300 EUR 

as167 Rádiologické oddelenie (vyšetrenia MR – muskuloskele-
tárny systém a kĺby - mimo chrbtice) + náklady na 
kontrastnú látku, ak bude použitá 

216 EUR 

 
 
Výkony dialyzačného strediska 
 

Kód 
vykázania 

Výkon – služba Cena v EUR 

as087 

Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek (akútna dialýza) 
- prvá hemodialýza alebo akútna dialýza u pacienta. V cene je zahrnutý  
aj katéter. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska 
starostlivosť. Výkon 794   

 
 

264,00 EUR 

as088 
 
 
 
as089 

Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek 
Chronická hemodialýza        
- hemodialýza pacienta zaradeného do dlhodobého dialyzačného 
programu. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska 
starostlivosť. Výkon 794 l  
 

Hemodiafiltrácia 
- Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť. 
V cene sú započítané aj náklady na hemofiltračnú kapsľu. Výkon 794 r. 

 
 

240,00 EUR 
 
 
 

305,00 EUR 
 

as090 
 

Ostatné výkony dialyzačného strediska  
Cena za 1 bod   

 
0,05 EUR  
za 1 bod 

  
UPOZORNENIE: Uvedené ceny výkonov SVaLZ  neplatia u niektorých výkonov, ktorých cena je  
uvedená v časti 5. tejto smernice . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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2.4 Časť – 4  Ceny výkonov ZZS, ÚPS a Urgentného príjmu priamo hradené klientmi 

Cena l bodu výkonov ÚPS, UP a ZZS je stanovená ako spriemerovaná výška jednotlivých druhov 
nákladov za obdobie január – september 2022 cez kalkulačný vzorec v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov.  

Cena 1 bodu týchto výkonov zahŕňa externé a vnútroorganizačné náklady vrátane podielu 
správnej réžie a podielu na nákladoch ostatných spoločných činností. Je zároveň stanovená 
s prihliadnutím na potrebu investovania do prístrojového, resp. iného nevyhnutného vybavenia 
a zmluvné ceny ZP.  
 
Kód vykázania   Druh výkonu                                                   Cena  za 1 bod v EUR 
 

as100                   ÚPS, UP, ZZS 0,09 EUR 
 
(Urgentný príjem 1. typ, ÚPS urologická, ÚPS  pediatrická, ÚPS gynekologická a pôrodnícka, ÚPS ORL) 
 
Celková cena za výkon ÚPS, ÚP, ZZS bude stanovená prenásobením počtu bodov príslušného výkonu 
podľa platného katalógu výkonov s cenou 1 bodu, pričom: 
- cena 1 bodu ÚPS, ÚP, ZZS nezahŕňa cenu liekov a ŠZM použitých pri výkone). 
- vyúčtovanie výkonov SVaLZ v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti  zabezpečia 
zodpovední pracovníci príslušného pracoviska (SVaLZ), kde bol daný výkon zrealizovaný. 

 

Urgentný príjem 
 
Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

 
as110 

Expektácia na lôžku urgentného príjmu FN AGEL Skalica a.s. za každé aj 
začaté 2 hodiny (bez ceny podaných liekov)   

66,00 EUR 

 
- vyúčtovanie výkonov SVaLZ v rámci expektácie na lôžku Urgentného príjmu  zabezpečia 
zodpovední pracovníci príslušného pracoviska (SVaLZ), kde bol daný výkon zrealizovaný. 

 
Záchranná zdravotná služba 
 
Ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pacientom, ktorí nemajú zmluvný vzťah so ZP 
(najmä: cudzinci z krajín, s ktorými nemá SR podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie ZS, cudzinci 
z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov) 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as107 Primárny zásah záchrannou zdravotnou službou s posádkou RLP 
(+ cena podaných liekov a cena za vyúčtované km v zmysle tohto Cenníka) 

80,00  

as108 Primárny zásah záchrannou zdravotnou službou s posádkou RZP 
(+ cena podaných liekov a cena za vyúčtované km v zmysle tohto Cenníka) 

55,00 

as102 Cena za 1 km jazdy vozidlom RLP 1,40 za 1 km 
as104 Cena za 1 km jazdy vozidlom RZP 1,40 za 1 km 
 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a. s. priamo 
hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť 

Táto časť Cenníka obsahuje ceny niektorých konkrétnych výkonov priamo hradené klientom 
nestanovené podľa častí 1. - 4., 6. Cenníka. Jedná sa o výkony, ktoré nie sú súčasťou žiadneho 
zdravotného výkonu, hradeného z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Tieto výkony sú na 
báze dobrovoľnej a nevynútenej písomnej žiadosti klienta. V zmysle platnej legislatívy sú tieto výkony 
100% hradené klientom. Obsahuje ceny ostatných výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradené klientom, ktorých cena je určená iným spôsobom (napr. hodnota ceny liekov a ZP vrát. 
mzdových nákladov a odvodov a pod., cena znížená z úrovne výšky nákladov z dôvodu jej obvyklej 
regulácie cenovým opatrením, z dôvodu konkurencie v regióne, s prihliadnutím na zmluvné ceny ZP 
a pod.)  

a) zdravotná starostlivosť (ZS): 

 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as109 Poradenstvo a management pacienta na rádiologickom oddelení  (na vlastnú 
žiadosť) 

14,00 EUR  

as003 jedna konzultácia výsledkov vyšetrení na vlastnú žiadosť (bez ceny vyšetrení) 11,00 EUR 

as120 poplatok za výber lekára - operatéra k výkonu podmienené jeho súhlasom 
a súhlasom nadriadeného primára  

180,00 EUR 

as123 poplatok za výber lekára - anesteziológa k výkonu podmienené jeho súhlasom 
a súhlasom nadriadeného primára 

120,00 EUR 

as005 poplatok za výber lekára k SONO výkonom podmienené jeho súhlasom 
a súhlasom primára RTG 

27,00 EUR 

as004 
poplatok za výber lekára k iným výkonom podmienené jeho súhlasom 
a súhlasom príslušného primára 

27,00 EUR 

as043 Vyšetrenie CRP  na pediatrickom oddelení (z kapilárnej krvi, na vlastnú žiadosť 
– na počkanie) 

 8,00 EUR 

as071 
Individuálny prístup pri ambulantnom podaní infúzie v trvaní do 2 hodín 
s podávaním infúzií, injekcií, obstrekov, reflexnej liečby, cena za jedno sedenie 

4,00 EUR 

as211 
poplatok za výber maséra alebo fyzioterapeuta k výkonom FBLR SVaLZ 
podmienené jeho súhlasom  

14,00 EUR 

as159 Uskutočnenie operačného výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti mimo 
bežnú pracovnú dobu na vlastnú žiadosť pacienta 

80,00 EUR 

 
Pozn.: Výber lekára nie je možný u akútnych výkonov s výnimkou výberu lekára pôrodníka k pôrodu. 
 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Gynekológia a pôrodníctvo 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

 
 
as091 
as092 
as093 

Psychoprofylaktická príprava pre budúce mamičky (fyzická časť – cvičenie,  
psychická časť – náučná) 

jedno stretnutie – za každú začatú hodinu 
cvičenie – 1 hod. 
prednáška, diskusia – 1 hod. 

 
 

11,00 EUR 
11,00 EUR 
11,00 EUR 

as121 
poplatok za výber lekára - pôrodníka k pôrodu podmienené jeho súhlasom 
a súhlasom nadriadeného primára 

220,00 EUR 

as124 pôrodná epidurálna anestéza (vrátane liekov a ŠZM), na vlastnú žiadosť 180,00 EUR 

as130 
interrupcia na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie pred ukončeným  
12. týždňom gravidity (vrátane všetkých vyšetrení a spracovanie žiadosti) 

248,40 EUR 

as131 
kontrolné sonografické vyšetrenie vaginálnou sondou po vykonanej  interrupcii 
na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie pred ukončeným 12. týždňom 
gravidity  

50,00 EUR 

as132 
podanie Partobulínu po interrupcii (vrátane ceny lieku)  
Rh imunizácia v prípade zdravotnej indikácie po interrupcii vykonanej na 
žiadosť pacientky 

66,00 EUR 

as133 sterilizácia (na žiadosť klientky ako samostatný výkon) 396,00 EUR 

as134 
doplatok za sterilizáciu (na žiadosť klientky pri inom výkone ZS, napr. po 
pôrode, po UPT)  

80,00 EUR 

as135 vyšetrenie HPV (papilomavírus) na žiadosť pacientky 14,00 EUR 

as136 očkovanie HPV (papilomavírus, bez ceny očkovacej látky) na žiadosť pacientky 14,00 EUR 

as137 sonografické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacientky 27,00 EUR 

as138 sonografické vyšetrenie vaginálnou sondou na vlastnú žiadosť pacientky 40,00 EUR 

as139 
zavedenie alebo vybratie IUD (vnútromaternicového telieska, mimo 
zdravotných dôvodov) 

10,00 EUR 

as140 fotodokumentácia plodu pri USG vyšetrení, na vlastnú žiadosť 10,00 EUR 

as141 
prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby pri pôrode (vrátane účasti na 
prvotnom ošetrení novorodenca – napr. zhotovenie fotografií) 

50,00 EUR 

as189 
Prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby pri plánovanom pôrode cisárskym 
rezom (vrátane účasti na prvotnom ošetrení novorodenca – napr. zhotovenie 
fotografií), možná prítomnosť iba jednej osoby 

79,20 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as006 
analgézia pri pôrode – inhalácia kombinácie rajského plynu a O2 – 50%/50%, na 
vlastnú žiadosť 

66,00 EUR 

as188 Hospitalizácia matky pri spontánnom nekomplikovanom pôrode 792,00 EUR 

as226 Onkocytologické vyšetrenie – gynekopatológia 36,30 EUR 

 

 
Otorinolaryngológia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as150 estetická plastika ušníc: v ústavnej ZS – cena 1 UH 510,00 EUR 

as151 audiometrické vyšetrenie, na vlastnú žiadosť 25,00 EUR 

as024 Orientačné vestibulologické vyšetrenie, na vlastnú žiadosť 7,00 EUR 

 
Infektológia 
 

as250 Očkovanie proti kliešťovej meningoencephalitíde 2,50 EUR 

as251 Predpisovanie antimalarík pri antimalarickej profylaxii 2,50 EUR 

 
Ortopédia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as161 cvičenie na motodlahe na koleno (pre klientov neoperovaných vo FN AGEL 
Skalica a.s., doba cvičenia 20 min.), na vlastnú žiadosť 

7,00 EUR 

as094 V.I.P. TEP – úplná náhrada veľkého končatinového kĺbu  

(v cene operatér – primár ORT odd., pobyt v nadštandardnej jednolôžkovej izbe, 

individuálne konzultovaná predoperačná príprava) 

900,00 EUR 

 
Oftalmológia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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as197 extirpácia l kožného benígneho tumoru, névu, lipómu v ambulantnej ZS, na 
vlastnú žiadosť 

33,00 EUR 

as171 blefarochalasis – lifting očných viečok (cena bez anestézy, za jedno oko) na 
vlastnú žiadosť  

40,00 EUR 

as146 Oftalmologická preventívna prehliadka  Basic 
(komplet vyšetrenie očí, predpis okuliarov, vyšetrenie na prevenciu očných 
zákalov, zmien na sietnici, pozadia a pod.) 
- Určenie sférickej zrakovej vady subjektívne 
- Určenie astigmatickej zrakovej vady subjektívne 
- Určenie  zrakovej vady (automatickým refraktometrom) 
- Vyšetrenie pomocných orgánov predného očného segmentu i lomných 
prostredí ( šošovka - sklovec) 
- Vyšetrenie očného pozadia pomocou oftalmoskopu. 
- Tonometria impresívna- klasické meranie vnútroočného tlaku pomocou 
Schiotzovho tonometra 
- povrchovo instilačná anestezia a aplikácia mydriatika (umelé rozšírenie 
zrenice pre dg. dôvody) 
- konzultácia lekára 

38,00 EUR 

as147 Oftalmologická preventívna prehliadka  Plus:    
(komplet vyšetrenie očí, predpis okuliarov, vyšetrenie na prevenciu očných 
zákalov, zmien na sietnici, pozadia, šírky zorných polí, degeneratívnych 
zmien  a pod.) 
- Určenie sférickej zrakovej vady subjektívne 
- Určenie astigmatickej zrakovej vady subjektívne 
- Určenie  zrakovej vady (automatickým refraktometrom) 
- Vyšetrenie pomocných orgánov predného očného segmentu i lomných 
prostredí ( šošovka - sklovec) 
- Vyšetrenie očného pozadia pomocou oftalmoskopu. 
- Stereoskopické vyšetrenie periférie očného pozadia panfundoskopom 
- Tonometria  aplanačná - vyšetrenie  vnútroočného tlaku bezkontaktným 
tonometrom 
- Vyšetrenie šírky zorných polí pomocou Godmannovho kinetického perimetra 
- povrchovo instilačná anestezia a aplikácia mydriatika ( umelé rozšírenie 
zrenice pre dg. dôvody) 
- konzultácia lekára 

44,00 EUR 

 
Neurológia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as046 
Ozónoterapia - Periradikulárna terapia ozónom v lumbálnej oblasti pod 
kontrolou CT, neurologická konzultácia pred výkonom  na vlastnú  žiadosť 
pacienta 

27,00 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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as047 
Liečba preparátmi MD Guna v rámci fyziologickej regulačnej medicíny – jedno 
sedenie vrátane ceny podávaného lieku na vlastnú žiadosť pacienta 

14,00 EUR 

as115 
Ozónoterapia - Periradikulárna terapia ozónom v krčnej a hrudnej oblasti pod 
kontrolou CT, neurologická konzultácia pred výkonom na vlastnú žiadosť pac. 

36,00 EUR 

as259 Použitie dlhej ihly na ozonoterapiu 25,00 EUR 

as177 Použitie atraumatickej lumbálnej ihly pri zákroku lumbálna punkcia  14,00 EUR 

as180 Sonografické vyšetrenie v neurologickej oblasti na vlastnú žiadosť pacienta 27,00 EUR 

as181 EEG vyšetrenie v neurologickej oblasti na vlastnú žiadosť pacienta 40,00 EUR 

as182 EMG vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 40,00 EUR 

 

Indikácia k položke as115 môže vzhľadom k zložitosti problematiky vychádzať len z Neurologického 
oddelenia FN AGEL Skalica a.s. 

 
Urgentný príjem 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as116 
Odborné ambulantné vyšetrenie na pracovisku urgentného príjmu (mimo 
ordinačných hodín) – vyšetrenie neurgentného pacienta na pracovisku 
urgentného príjmu so súhlasom pacienta 

30,00 EUR 

 

 
Chirurgia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

 
as191 
as192 

skleroterapia varixov  
- skleroterapia varikóznych žíl (metličiek) - max. cena celej terapie 
- z toho cena za 1 ošetrenie 

 
66,00 EUR 
14,00 EUR 

as193 
 
as194 

sklerotizácia varikóznych žíl (retikulárnych a kmeňových varixov) max. cena 
celej terapie 
 

- z toho cena za 1 ošetrenie  

132,00 EUR 
 

17,00 EUR 

 
as195 
 

as196 

skleroterapia varikóznych žíl (metličiek) v komb. s retikulárnymi a kmeňovými 
varixami (spojené pri 1 terapii) max. cena celej terapie 
 

- z toho cena za 1 ošetrenie 

 
132,00 EUR 

 

15,00 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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as143 
extirpácia 1 kožného benígneho tumoru, névu, lipómu (na chir. odd.) 
- v ambulantnej ZS (cena nezahŕňa histologické vyšetrenie) 
- z estetických dôvodov, na vlastnú žiadosť 

33,00 EUR 

 
Urológia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as201 
extirpácia kožného tumoru genitálu z estetických dôvodov 
- v ambulantnej ZS (cena nezahŕňa histologické vyšetrenie) 

33,00 EUR 

as202 poradňa pre neplodnosť na urolog. odd. – cena za l sedenie na vlastnú žiadosť 20,00 EUR 

as204 vyšetrenie spermiogramu  na vlastnú žiadosť  14,00 EUR 

as159 
Uskutočnenie operačného výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti mimo 
bežnú pracovnú dobu na vlastnú žiadosť pacienta 

80,00 EUR 

 

Neonatológia 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as007 
Účasť otca dieťaťa, príbuzného, partnera na edukácii matky v starostlivosti o 
novorodenca (dojčenie, kúpeľ, prebaľovanie, starostlivosť o kožu....) 

22,00 EUR 

as217 
účasť otca, partnera alebo príbuzného pri bondingu, prvotnom ošetrení 
a edukácii matky po pôrode sekciou 

33,00 EUR 

 
 
as185 
as186 

Individuálne poradenstvo pri dojčení (osobná konzultácia s certifikovanou 
laktačnou konzultantkou -LC) 
1 sedenie do 1 hod 
príplatok za každú ďalšiu aj začatú polhodinu 

 
 

25,00 EUR 
8,00 EUR 

 
 
 
Nutričná poradňa 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as199 Základné nutričné poradenstvo (vypracovaný prospekt k danej diéte, 
konzultácia s klientom) 

16,50 EUR 

as200 Rozšírené nutričné poradenstvo (vypracovaný nutričný plán k danej diéte, 
individuálny jedálny lístok vypracovaný na mieru, konzultácia s klientom ) 

33,00 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Diabetológia  
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as009 Opakovaná edukácia - inzulínová liečba 14,00 EUR 

as017 Opakovaná edukácia - práca s glukomerom 7,00 EUR 

as048 Opakovaná edukácia - Počítanie sacharidových jednotiek 14,00 EUR 

as160 Edukácia na vlastnú žiadosť pacienta (max. 1 hod.) 14,00 EUR 

as085 Vypracovanie jedálneho lístka pre konkrétneho pacienta 16,50 EUR 

 
Histologické vyšetrenie 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as220 cena za 1 bod 0,04 EUR 

as224 poplatok za bioptické vyšetrenie s imunohistochemickou analýzou 105,00 EUR 

as225 poplatok za peroperačnú biopsiu 132,00 EUR 

 
Nadštandardná fixácia hornej a dolnej končatiny (Cellacast)  
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as230 fixácia hornej končatiny – vysoký obväz  33,00 EUR 

as231 fixácia hornej končatiny – krátky obväz po lakeť  20,00 EUR 

as232 fixácia dolnej končatiny – vysoký obväz  60,00 EUR 

as233 fixácia dolnej končatiny – krátky obväz po koleno  38,00 EUR 

 

 
Pracovná zdravotná služby (PZS)  
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as122 Rádiogram hrudníka (klasické rtg vyšetrenie hrudníka) 33,00 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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as125 
Otorinolaryngologické vyšetrenie (štandardné ambulantné vyšetrenie - lekárom 
špecialistom v odbore ORL, vyšetrenie zahŕňa nos, uši, krk) 

40,00 EUR 

as151 Audiometrické vyšetrenie (vyšetrenie citlivosti sluchu)  25,00 EUR 

as162 Vyšetrenie vestibulárneho aparátu (vyšetrenie funkcie polohocitu) 16,50 EUR 

as163 
EKG vyšetrenie (elektrokardiografické vyšetrenie - vyšetrenie funkcie srdca 
meraním elektrických potenciálov, ktoré srdce používa pri svojej činnosti) 

25,00 EUR 

as164 
Spirometria (vyšetrenie parametrov pľúc vdychom a výdychom pomocou 
prístroja na zaznamenávanie objemov a prietokov vzduchu) 

25,00 EUR 

as175 Otoskopické vyšetrenie 14,00 EUR 

 
 
Rádiologické oddelenie 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

as206 
Ozónoterapia - Periradikulárna terapia ozónom v lumbálnej oblasti pod 
kontrolou CT, 1 sedenie s podaním ozónu na vlastnú žiadosť 

55,00 EUR 

as207 
Ozónoterapia - Periradikulárna terapia ozónom v krčnej a hrudnej oblasti pod 
kontrolou CT, 1 sedenie s podaním ozónu na vlastnú žiadosť 

66,00 EUR 

as177 Použitie atraumatickej lumbálnej ihly pri zákroku lumbálna punkcia  14,00 EUR 

as240 
USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas,  
obličky, slezina) na vlastnú žiadosť 

22,00 EUR 

as241 Kontrolné USG vyšetrenie hornej časti brucha na vlastnú žiadosť  14,00 EUR 

as242 USG vyšetrenie oboch prsníkov, axíl a ich lymfatických uzlín na vlastnú žiadosť 20,00 EUR 

as243 
Kontrolné USG vyšetrenie oboch prsníkov, axíl a ich lymfatických uzlín na 
vlastnú žiadosť 

14,00 EUR 

as244 Opis popisu vyšetrenia vykonaného na RDG pracovisku na vlastnú žiadosť 3,00 EUR 

as245 Popis rtg snímkov zhotovených mimo FN AGEL Skalica a.s. na vlastnú žiadosť 10,00 EUR 

as246 Vyhotovenie sonografickej fotodokumentácie na vlastnú žiadosť 10,00 EUR 

as247 
Uloženie obrazovej informácie rdg vyšetrenia (rtg, CT, MRI) na CD nosič           - 
pre nehospitalizovaných pacientov    na vlastnú žiadosť 

5,00 EUR 
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Indikácia k položke as115 môže vzhľadom k zložitosti problematiky vychádzať len z Neurologického 
oddelenia FN AGEL Skalica a.s.. 
 

 
Biochémia, hematológia (všetky výkony na vlastnú žiadosť) 
 
Kód 
vykázania 

Druh výkonu Cena v Eur 

as300 Odber vzorky venóznej krvi a spracovanie vzorky 3,30 

as301 Odber vzorky kapilárnej krvi a spracovanie vzorky 2,20 

as169 ABR 7,25 

as302 AFP 13,20 

as303 Albumín 1,10 

as364 Albumín v moči a v likvore 3,65 

as554 Alkohol 8,80 

as304 ALP 1,45 

as305 ALT 1,45 

as321 Amoniak 13,20 

as306 Amyláza celková   3,65 

as184 Amyláza pankreatická 5,15 

as307 Anti TG anti-tyreoglobulín 38,50 

as308 Anti TPO anti-tyreoperoxidáza 38,50 

as309 Antitrombín III 22,00 

as310 ApoB 12,10 

as311 APTT aktivovaný parciálny trombínový čas 2,75 

as312 ASLO antistreptolyzín 6,05 

as313 AST 1,45 

as227 ATB - Gentamicin 24,20 

as228 ATB - Vankomycin 24,20 

as149 Beta-2-mikroglobulín 19,80 

as314 Bielkovina v moči a v likvore - kvantitatívne 3,30 

as315 Bielkoviny celkové 1,10 

as316 Bilirubín, priamy 1,10 

as317 Bilirubín, celkový 1,10 

as318 C3 komplement 3,85 

as319 C4 komplement 3,85 

as320 CIK- cirkulujúce imunokomplexy 2,20 

as323 Coombsov test - nepriamy (skríning erytrocytových protilátok) 8,80 

as324 Coombsov test - priamy antiglobulínový test (PAT) 4,40 

as325 CRP 5,50 

as387 Cystatín C 13,20 

as326 D-dimér 19,80 

as327 Digoxín 16,50 

as328 Draslík 1,30 
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Kód 
vykázania 

Druh výkonu Cena v Eur 

as329 Elektroforéza bielkovín ELFO 9,90 

as384 Estriol voľný  13,20 

as079 Faktor VIII 25,30 

as330 Feritín 11,00 

as331 Fibrinogén 8,05 

as332 Fosfor 1,30 

as333 fT3 trijódtyronín voľný 11,00 

as334 fT4 tyroxín voľný 11,00 

as335 Glukóza 1,10 

as337 GMT 1,45 

as174 Glykémia kapilárna z periférie 2,20 

as336 Glykovaný hemoglobín (HbA1c) 15,40 

as338 HCG kvantitatívne 17,60 

as339 Hemoglobín - frakcie: COHb, O2Hb,HHb, MetHb, tHb 11,00 

as341 Homocysteín 22,00 

as342 Horčík 1,30 

as343 Chloridy 1,30 

as345 Cholesterol celkový 2,40 

as346 Cholesterol HDL - cholesterol 2,75 

as347 Cholínesteráza 2,95 

as348 IgA 4,40 

as349 IgE 9,90 

as350 IgG 4,40 

as229 IgG v moči a v likvore 6,60 

as351 IgM 4,40 

as352 IFIX sérových bielkovín - dôkaz monoklonálnych Ig 36,30 

as099 IFIX močových bielkovín - špecifická proteinúria 48,40 

as234 IFIX močových bielkovín - dôkaz BJB 44,00 

as098 Kalprotektín v stolici 33,00 

as355 Kortizol 17,60 

as357 Kreatinín 3,30 

as322 Kreatinínkináza (CK) 2,20 

 as235 Krížna skúška  6,05 

as359 Krvná skupina + Rh faktor 7,70 

as354 Krvný obraz + 5-populačny diferenciál 3,20 

as353 Krvný náter + diferenciál leukocytov mikrosopicky 4,40 

as358 Krv v stolici  - okultné krvácanie - imunochemický test 8,80 

as360 Kyselina močová 2,95 

as363 Kyselina listová - folát 8,80 

as361 Laktát 7,70 

as362 Laktátdehydrogenáza (LDH) 1,75 

as236 Likvor - cytológia likvoru kvantitatívne 4,40 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Kód 
vykázania 

Druh výkonu Cena v Eur 

as237 Likvor - erytrocyty v likvore - počet mikroskopicky 4,40 

as395 Likvor - spektrofotometria likvoru 6,05 

as183 Lipáza 4,40 

as365 Moč chemicky  2,20 

as366 Moč sediment 2,75 

as367 Moč - ADIS/Hamburgerov sediment 4,40 

as368 Močové konkrementy 11,00 

as369 Močovina 1,75 

as370 Myoglobín 26,40 

as372 Návykové látky - Amfetamín v moči 8,80 

as373 Návykové látky - Barbituráty v moči 8,80 

as374 Návykové látky - Benzodiazepíny v moči 8,80 

as375 Návykové látky - Kokaín v moči 8,80 

as376 Návykové látky - Marihuana v moči (THC) 8,80 

as377 Návykové látky - Metamfetamín v moči 8,80 

as378 Návykové látky - Opiáty v moči 8,80 

as379 Návykové látky - Phencyklidín v moči 8,80 

as152 Návykové látky - Tricyklické antidepresíva v moči 8,80 

as153 Návykové látky - Morfín v moči 8,80 

as154 Návykové látky - MDMA (extáza) v moči 8,80 

as173 Návykové látky - multiskríning v moči 10 parametrov 49,50 

as371 NT-pro BNP 44,00 

as380 Osmolalita 2,40 

as382 PAPP-A 26,40 

as388 Parathormón 18,70 

as097 Presepsín 33,00 

as383 Prokalcitonín 33,00 

as385 Prostatický špecifický antigén  celkový (PSA) 24,20 

as386 Prostatický špecifický antigén  voľný (fPSA) 36,30 

as389 Protrombínový čas - Quick 2,55 

as390 Rekalcifikačný čas plazmy 3,50 

as391 Retikulocyty 4,40 

as392 Reumatoidný faktor RF 5,50 

as394 Sedimentácia erytrocytov FW 2,20 

as393 Sodík 1,30 

as238 Solubilný transferínový receptor 13,20 

as397 Testosterón 16,50 

as398 Transferín 8,25 

as399 Triglyceridy 2,40 

as400 Trombínový čas 2,40 

as401 Troponín I 38,50 

as402 TSH ultrasenzitívny test 19,80 
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Kód 
vykázania 

Druh výkonu Cena v Eur 

as210 Venesekcia pri polyglobúlii  5,50 

as403 Vápnik 1,30 

as344 Vitamín B12 13,20 

as148 Vitamín D 19,80 

as404 Železo 2,40 

as405 Železo väzobná kapacita 2,40 

as260 Balíček - Základná kontrola zdravia (zľava 10% z cien vyšetrení) 36,00 

as261 Balíček - Cukry a tuky (zľava 10% z cien vyšetrení) 17,00 

as262 Balíček - Metabolický syndróm a ateroskleróza (zľava 15% z cien vyšetrení) 51,00 

as263 Balíček - Zápalové procesy v organizme (zľava 15% z cien vyšetrení) 48,00 

as264 Balíček - Zdravie obličiek (zľava 10% z cien vyšetrení) 30,00 

as265 Balíček - Málokrvnosť a metabolizmus železa (zľava 15% z cien vyšetrení) 46,00 

 
 

Klinická mikrobiológia (všetky výkony na vlastnú žiadosť) 
 

Kód 
vykázania 

Vyšetrenia mikrobiologické  materiál metóda Cena v EUR 

as096 anti-Chlamydia IgA a IgG Imunoblot 
(vyšetrenie spolu) 

sérum WesternBlot 44,00 EUR 

as440 Glutamátdehydrogenáza GDH stolica IFA 5,50 EUR 

as442 Hemokultúra aeróbna krv BACTEC 11,00 EUR 

as443 Hemokultúra anaeróbna krv BACTEC 13,20 EUR 

as444 Likvor ( dôkaz Ag H.influenzae typ b) likvor Aglutinácia 3,30 EUR 

as445 Likvor ( dôkaz Ag  S.agalactiae ) likvor Aglutinácia 3,30 EUR 

as446 
Likvor ( dôkaz Ag  N.meningitidis  ACYW 135 
) likvor Aglutinácia 3,30 EUR 

as447 
Likvor ( dôkaz Ag  N.meningitidis  B/E.Coli K1 
) likvor Aglutinácia 3,30 EUR 

as448 Likvor ( dôkaz Ag  S.pneumoniae ) likvor Aglutinácia 3,30 EUR 

as451 HBsAg  sérum eCLIA 11,00 EUR 

as453 Anti-HBs kvantitatívne sérum eCLIA 11,00 EUR 

as454 Anti-HCV celkové protilátky+antigén sérum eCLIA 11,00 EUR 

as456 Anti-HAV IgM sérum eCLIA 11,00 EUR 

as457 Anti-HIV celkové protilátky+antigén sérum eCLIA 11,00 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Kód 
vykázania 

Vyšetrenia mikrobiologické  materiál metóda Cena v EUR 

as459 Anti-CMV IgG + IgM sérum eCLIA 16,50 EUR 

as460 Anti-EBV VCA IgM + IgG + EBNA 1 IgG sérum eCLIA 22,00 EUR 

as461 Anti-Borrelia burgdorferi IgG + IgM sérum ELISA 16,50 EUR 

as462 Anti-Borrelia burgdorferi IgG + IgM WB sérum WesternBlot 44,00 EUR 

as463 Anti-Helicobacter pylori IgG  sérum ELISA 7,70 EUR 

as464 Syfilis-antikardiolipínové protilátky /RPR/ sérum Aglutinácia 2,20 EUR 

as465 Syfilis - celkové špecifické protilátky sérum eCLIA 11,00 EUR 

as466 Syfilis-špecifické špecifické /TPHA/ sérum Aglutinácia 3,30 EUR 

as467 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA a 
IgG 

sérum ELISA 22,00 EUR 

as468 Anti-Chlamydophila pneumoniae 
IgG,IgA,IgM 

sérum ELISA 22,00 EUR 

as469 Anti-Chlamydia trachomatis IgG,IgA,IgM sérum ELISA 22,00 EUR 

as471 Anti-Toxoplasma gondii IgG,IgA,IgM sérum eCLIA 22,00 EUR 

as472 Anti – Toxoplasma gondii IgG Avidita sérum eCLIA 5,50 EUR 

as483 Mikroskopické vyš., farbenie podľa Grama sklíčko, náter 
Gramovo 
farbenie 

5,50 EUR 

as485 Helicobacter pylori antigén stolica Imunochrom. 7,70 EUR 

as487 Giardia lamblia antigén  stolica imunochrom 11,00 EUR 

as492 Clostridium difficile-dôkaz toxínu A a B 
antigén stolica imunochrom 

11,00 EUR 

as493 Anti-Rubella vírus IgG, IgM sérum eCLIA 22,00 EUR 

as494 Stolica na vírusy /noro + adeno + rota/ 
antigén stolica imunochrom 

18,70 EUR 

as495 Campylobacter antigén stolica imunochrom 11,00 EUR 

as537 EIA Bordatella pertussis IgA + IgG sérum ELISA 16,50 EUR 

as491 Legionella antigén moč imunochrom 11,00 EUR 

as219 Pneumokoky antigén moč imonochrom 11,00 EUR 

as248 
SARS-CoV-2-dôkaz RNA, (vrátane 
cudzojazyčného certifikátu) výter, spútum RT-PCR 

44,90 EUR 
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Kód 
vykázania 

Vyšetrenia mikrobiologické  materiál metóda Cena v EUR 

as249 
SARS-CoV-2-dôkaz RNA, (vrátane 
cudzojazyčného certifikátu) 

sliny RT-PCR 44,90 EUR 

as441 
Expres SARS-CoV-2  Dôkaz RNA – vrátane 
cudzojazyčného certifikátu 

nosohltan RT-PCR 109,00 EUR 

as187 PCR multiplex urogenitálny výter PCR 58,30 EUR 

as518 
Protilátky na COVID-19 (IgG, IgM) 
postinfekčné sérum ELISA 

35,20 EUR 

as176 Protilátky na COVID-19 IgG posvakcinačné sérum eCLIA 17,60 EUR 

as406 PCR Multiplex urogenitálny výter PCR 60,00 EUR 

as407 PCR Multiplex respiračný výter PCR 60,00 EUR 

as408 PCR Multiplex gastrointestinálny stolica PCR 60,00 EUR 

as409 Streptococcus skupiny A antigén výter IFA 10,00 EUR 

as410 Streptococcus skupiny B antigén výter imunochrom 10,00 EUR 

as411 Výter hrdla,nosa výter kultivácia 10,00 EUR 

as412 moč kultivačne moč kultivácia 10,00 EUR 

as413 výter rekta,stolica výter kultivácia 12,00 EUR 

as414 výter pošvy,cervixu výter kultivácia 12,00 EUR 

as415 výter uretry výter kultivácia 10,00 EUR 

as416 výter cielene na GO výter kultivácia 10,00 EUR 

as417 ster bez pomnoženia ster kultivácia 10,00 EUR 

as418 ster s pomnožením ster kultivácia 12,00 EUR 

As419 anaeróbna kultivácia výter kultivácia 15,00 EUR 

As420 kvasinky cielene výter kultivácia 10,00 EUR 

As421 urogenitálne mykoplazmy výter,moč,ejakulát kultivácia 20,00 EUR 

As422 ejakulát kultivačne ejakulát kultivácia 15,00 EUR 

As423 výter ucha   12,00 EUR 

As424 spútum spútum kultivácia 15,00 EUR 

As425 mikroskopia po ofarbení  mikroskopia 5,00 EUR 

as214 COVID-19 Antigén 8,00 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Externé vyšetrenia (výkony na vlastnú žiadosť) 
 

Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena  
v EUR 

as178 Manipulačný poplatok za odoslanie biologického materiálu na vyšetrenie  
do iného zariadenia 

4,95 EUR 

as179 Poplatok za vyšetrenie biologického materiálu v inom zariadení (cena za 1 
vyšetrovaný parameter)  

39,60 EUR 

 

FBLR oddelenie (všetky výkony na vlastnú žiadosť) 
 

Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena  
v EUR 

as042 Darčekový poukaz na služby poskytnuté oddelením FBLR 20,00 EUR  

as025 Rašelinový obklad 3,30 EUR 

as026 Parafínový obklad  2,75 EUR 

as027 
Masáž (20 min.) 
- šija - ramená - 20 min. 
- šija - chrbát - 20 - 30 min. 

16,50 EUR 

as029 Parafín a masáž 18,70 EUR 

as051 Rašelinový obklad + masáž 18,70 EUR 

as031 Manuálna lymfodrenáž (1 zostava - 45 min.) 18,70 EUR 

as032 Kenny obklady (suché teplo) 3,30 EUR 

as033 Prístrojová lymfodrenáž BTL 6000, trvanie 30 minút 6,60 EUR 

as041 Prístrojová lymfodrenáž BTL 6000, každých ďalších 15 minút 1,30 EUR 

as034 Manuálna lymfodrenáž - tvár 13,20 EUR 

as035 

Plynové injekcie – indikácie  
- Ischemická choroba srdca 
- Angína pektoris 
- Stav po infarkte 
- Vazoneurózy 
- Vertebrogénny algický syndróm 
- Migréna 
- Ischemická choroba dolných končatín 
- Koxarthróza 
- PHS (bolestivé rameno) 
- Erektilná dysfunkcia cievneho pôvodu 

3,85 EUR 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena  
v EUR 

10 ošetrení (1 ošetrenie = 4 a viac vpichov) - jedno ošetrenie = 2, 00  EUR  

 
as037 
as053 

Kinesiotaping  
- 20cm pásky 
- každých ďalších 20 cm 

   
3,85  EUR 

  1,30  EUR 

as038 Elektrogymnastika (10 ošetrení - 1 ošetrenie 10min.)  26,40  EUR 

as039 Ultrazvuk  (5 ošetrení - 1 ošetrenie 5min.)  19,80  EUR 

as040 Cvičenie na orbitreku (20 min.) + posilňovač adduktorov   2,75  EUR 

as049 
Cvičenie kĺbov na motodlahe - 1 cvičenie pri celkovom počte do 10 cvičení 
vrátane 

3,85 EUR 

as050 Cvičenie kĺbov na motodlahe - 1 cvičenie pri celkovom počte nad 10 cvičení 3,30 EUR 

as054 Laseroterapia, cena za 1 sedenie 13,20 EUR 

as055 Relaxačná a akupresúrna masáž hlavy a šije (20 min)  13,20 EUR 

 
as057 
as058 

Masážny bioolej: 
malá plocha (šija, tvár) 
veľká plocha (chrbát, končatiny) 

    
   0,65  EUR 
  1,30  EUR 

as059 Ultrazvuk – anticelulitídny program   7,70  EUR 

as076 Vyšetrenie fyzioterapeutom + odborná inštruktáž 33,00 EUR 

as077 
Individuálna fyzioterapia pri funkčnej ženskej sterilite metódou Ľ. Mojžíšovej + 
mobilizácia 

19,80 EUR 

as086 Skupinové cvičenie – 1 cvičebná jednotka (30 – 45 min.) 6,60 EUR 

as111 Individuálne cvičenie SM systému - 25 min. 13,20 EUR  

as113 Skupinové cvičenie SM – 1 cvičebná jednotka 13,20 EUR 

as114 Ošetrenie fyzioterapeutom – mäkké techniky, mobilizácia 16,50 EUR 

as126 Parafínový zábal na ruky 6,60 EUR 

as212 
vyžiadaná osobná konzultácia a individuálne cvičenie v tehotenstve,   pri 
diastáze 

16,50 EUR 

as213 skupinové cvičenie v tehotenstve,  pri diastáze 9,90 EUR 

as215 jednorazové nohavice k prístrojovej lymfodrenáží 3,30 EUR 

as216 
manažment usporiadania elektroliečebných procedúr - UZV, TENZ, DD, 
VAK ( na celý počet predpísaných procedúr ) 

7,70 EUR 
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Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena  
v EUR 

as221 Dychová gymnastika (trvanie 15 min.) 9,90 EUR 

as222 Rebox (trvanie 10 min.) 6,60 EUR 

as223 Rebox balíček 5 ošetrení po 10 min. 26,40 EUR 

as252 
Individuálna fyzioterapia pri poruchách panvového dna (inkontinencii), 
diastáze 

16,50 EUR 

as253 Individuálna fyzioterapia pri vertebrogénnych poruchách 16,50 EUR 

as254 Individuálna fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode 16,50 EUR 

as452 Brožúra, cvičebníček pre deti 5,50 EUR 

as455 Brožúra pre dospelých autoterapia 2,80 EUR 

as458 
Individuálne cvičenie DNS  
(Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře) 

12,00 EUR 

as190 Rázová vlna (1ošetrenie) 20,00 EUR 

as198 Liečivý gél (pod rázovú vlnu) 2,50 EUR 

as519 Bankovanie 15,00 EUR 

 
 
 

OAIM oddelenie (všetky výkony na vlastnú žiadosť) 
 

Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as069 Intravenózna anestézia pri bolestivých výkonoch na žiadosť pacienta 71,50 EUR 

as177 Použitie atraumatickej lumbálnej ihly pri zákroku lumbálna punkcia  14,00 EUR 

 
Všeobecne lekárstvo (všetky výkony na vlastnú žiadosť) 
 

Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as470 Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 30,00 EUR 

as473 Prehliadky na iné účely – napr. športové a podobne 20,00 EUR 

as475 Vyšetrenie nepoistenej osoby, nekapitovaného pacienta 20,00 EUR 

as476 Vypísanie úrazovej poistky pre komerčné poisťovne 20,00 EUR 

as477 Vyšetrenie na vedenie motorového vozidla 20,00 EUR 
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as478 Vyšetrenie na vedenie motorového vozidla – dôchodcovia 15,00 EUR 

as479 Vyšetrenie na držanie a nosenie strelnej zbrane 40,00 EUR 

as480 Vystavenie zdravotného preukazu 10,00 EUR 

as481 Vystavenie priepustky na ambulancii 1,00 EUR 

as482 Podanie infúznej liečby na žiadosť pacienta 5,00 EUR 

a484s Vyšetrenie CRP, FOB, EKG na žiadosť pacienta 5,00 EUR 

as488 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 5,00 EUR 

b)ostatné výkony súvisiace so ZS: 

 

Kód Vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

 
výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na gynekologicko-
pôrodníckom odd.: 

 

as500 
Pobyt v nadštandardnej izbe na pôrodnici – (chladnička, TV, nadštandardné 
vybavenie nábytkom, postieľka, vlastné hygienické zariadenie, umožnenie 
návštev), cena za jednu noc  

27,00 EUR 

as502 
1.noc v nadštandardnej izbe na gynekológii – (chladnička, televízor, 
nadštandardne vybavená nábytkom, vlastné sociálne zariadenie, umožnenie 
návštev) 

20,00 EUR 

as503 2. a ďalšia noc 10,00 EUR 

as504 
výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na urologickom 
oddelení: (v jednolôžkovej izbe hotelového typu so sociálnym vybavením) 

18,00 EUR 

as505 za 2. a ďalšiu noc 10,00 EUR 

as506 
výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na chirurgickom 
oddelení: (v jednolôžkovej izbe hotelového typu so sociálnym vybavením) 

18,00 EUR 

as507 za 2. a ďalšiu noc 10,00 EUR 

as508 
výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na ORL oddelení: 
(v jednolôžkovej izbe hotelového typu s nadštandardným vybavením 
nábytkom) 

18,00 EUR 

as509 za 2. a ďalšiu noc 10,00 EUR 

as044 

výška úhrady za nadštandardný pobyt na lôžku v časti B odd. vnútorného 
lekárstva (MUŽI)  
(jednolôžková izba hotelového typu so samostatným hygienickým zariadením, 
WC a nadštandardným vybavením - nábytok, chladnička, rýchlovarná kanvica, 
TV):  
- prvá noc 

20,00 EUR 
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Kód Vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as045 - každá ďalšia noc 15,00 EUR 

as510 

výška úhrady za nadštandardný pobyt na lôžku v časti A odd. vnútorného 
lekárstva (ŽENY) 
(jednolôžková izba hotelového typu bez hygienického zariadenia): 
- prvá noc 

16,00 EUR 

as511 za 2. a ďalšiu noc 10,00 EUR 

as512 
výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku na neurologickom 
oddelení: (v jednolôžkovej izbe hotelového typu s hygienickým zariadením) 

27,00 EUR 

as513 za 2. a ďalšiu noc 20,00 EUR 

as209 
Nadštandardný pobyt sprevádzajúcej osoby pacienta na lôžku (pridanie lôžka 
v jednolôžkovej izbe hotelového typu s hygienickým zariadením) – výška 
doplatku za 1 deň, strava nie je súčasťou doplatku 

27,00 EUR 

as514 

výška úhrady za 1. noc sprievodcu pacienta za nadštandardný pobyt na lôžku 
na pediatrickom oddelení:  
1. noc (na jednolôžkovej izbe rodinného typu so samostatným hygienickým 
zariadením) 

 
27,00 EUR 

as515 za 2. a ďalšiu noc 20,00 EUR 

as208 
súbežný pobyt druhého sprievodcu na jednolôžkovej izbe rodinného typu, za 
každý deň 

15,00 EUR 

 
 
 
 
as516 
as517 

Hosťovský pobyt (pobyt osoby na lôžku bez zdravotnej starostlivosti hradenej 
z verejného zdravotného poistenia, za zmluvne určených podmienok): cena za 
každých aj začatých 24 hodín, vrátane stravy: 
 
Urologické oddelenie 
Ostatné oddelenia 

 
 
 

27,00 EUR 
60,00 EUR 

as520 
Nadštandardné služby na viaclôžkovej izbe neurologického oddelenia: 
pripojenie na internet (po celú dobu pobytu) 

7,70 EUR 

as521 Pripojenie k signálu satelitnej TV (za každý aj začatý deň) 1,65 EUR 

as523 
výška úhrady za 1. noc za nadštandardný pobyt na lôžku na ortopedickom 
oddelení: (v jednolôžkovej izbe hotelového typu so sociálnym vybavením)  

27,00 EUR 

as524 za 2. a ďalšiu noc 20,00 EUR 

as525 
výška úhrady za 1 noc sprievodcu pacienta za nadštandardný pobyt na lôžku 
na pediatrickom oddelení: 1. noc (na jednolôžkovej izbe bunkového typu s 
hygienickým zariadením pre 2 izby)  

20,00 EUR 

as526 za 2. a ďalšiu noc   15,00 EUR 
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Kód Vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

 
as255 
 

Výška úhrady za 1. noc za nadštandardný pobyt na lôžku v časti C  
na oddelení vnútorného lekárstva: 
(v jednolôžkovej izbe bunkového typu s hygienickým zariadením spoločným 
pre 2 izby) 

 
18,00 EUR 

 

as256 za 2. a ďalšiu noc 10,00 EUR 

as257 
Výška úhrady za 1. noc za nadštandardný pobyt na lôžku v časti C  
na oddelení vnútorného lekárstva:  
(v jednolôžkovej izbe so samostatným hygienickým zariadením)  

 
20,00 EUR 

 

as258 za 2. a ďalšiu noc 10,00 EUR 

as157 
Výška doplatku za 1 deň sprievodcu pacienta za nadštandardný pobyt na 
lôžku na pediatrickom oddelení (matky spolu na izbe, maximálne 3 matky, 
vlastná posteľ, posteľná bielizeň, WC na izbe) 

6,60 EUR 

as158 

poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí (doplnková služba 
poskytovaním dočasnej ošetrovateľskej starostlivosti a opatery 
detských pacientov, poskytuje sa v čase 7,00 – 17,00, cena za 1 deň) 

5,50 EUR 
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c) poplatky za služby súvisiace s poskytovaním ZS 

v zmysle § 38 zákona 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 zmysle Nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške 
úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške: 
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as556 

Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej 
starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby alebo 
Urgentného príjmu po poskytnutí APS (ambulantnej 
pohotovostnej služby) 

2,00 EUR 

as559 

Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej 
starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby alebo 
Urgentného príjmu bez poskytnutia APS (ambulantnej 
pohotovostnej služby) 

10,00 EUR  

as557 za 1 deň pobytu sprievodcu (strava nie je v cene, plus hodnota 
odobranej stravnej jednotky) 

3,30 EUR 

 

Klienti, ktorým sa poskytla nimi priamo hradená zdravotná starostlivosť neplatia poplatky 2,00 
€, 3,30 €, 10,00 € (okrem niektorých cudzincov v zmysle platných zákonných ustanovení  t.j. mimo EÚ). 
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2.6 Časť 6 -  Ceny za výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v chirurgických odboroch priamo 
hradené klientom na vlastnú žiadosť 

Jednodňová zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná formou 
ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. 

Ceny týchto výkonov sú prevažne stanovené ako spriemerované hodnoty jednotlivých druhov 
nákladov príslušného pracoviska pripadajúcich na ošetreného pacienta vo FN AGEL Skalica a.s. za 
obdobie január – september 2022. 

Cena zahŕňa externé a vnútroorganizačné náklady vrátane podielu správnej réžie a podielu na 
nákladoch ostatných spoločných činností, je zároveň stanovená s prihliadnutím na potrebu 
investovania do prístrojového, resp. iného nevyhnutného vybavenia príslušného oddelenia a zmluvné 
ceny so ZP.  

 

Výkony JZS v odbore ortopédia: 
 

Kód 
vykázania 

Názov výkonu Cena v EUR 

as600 operácia poúrazovej a inej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých 
lokalizáciách 594,00 

as601 neoperačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu - redresia 330,00 
as602 operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov 330,00 
as603 operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestéze 528,00 
as604 operačné riešenie pollex saltans 396,00 
as605 operačné riešenie fractura metacarpi 924,00 
as606 operačné riešenie epicondylitis radialis/ulnaris 462,00 
as607 operačné riešenie luxatio acromioclavicularis 792,00 
as608 operačné riešenie fractura claviculae 924,00 
as609 operačné riešenie abruptio tuberculi majoris a minoris humeri 1 056,00 
as610 operačné riešenie hallux valgus 924,00 
as611 operačná riešenie digitus hammatus 462,00 
as612 artroskopické výkony v ramennom zhybe 1 848,00 
as613 artroskopické výkony v kolennom zhybe 1 848,00 
as614 operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších 

fixátorov 396,00 
as615 operácia ruptúry Achilovej šlachy 924,00 
as616 operácie syndrómu karpálneho tunela 528,00 
as617             - bez epineurolýzy 660,00 
as618             - s epineurolýzou 594,00 
as619 fasciektómia Dupuytrenovej kontraktúry  
as620             - parciálna 660,00 
as621             - totálna 1 056,00 
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Výkony JZS v odbore chirurgia: 
 

Kód 
vykázania 

Názov výkonu Cena v EUR 

as650 operácia jednoduchých prietrži 924,00 
as651 operácie jednoduchých prietrži s použitím sieťky  924,00  

+ cena sieťky 
as652 transrektálna polypektómia 660,00 
as653 extirpácia sakrálneho dermoidu 528,00 
as654 operácia varixov dolných končatín 924,00 
as655 operácia análnych fistúl a fisúr 792,00 
as656 laparoskopická cholecystektómia 1 188,00 
as657 operácia hemoroidov 528,00 
as658 odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou 132,00 
as659 vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe 

hemodialýzou 528,00 
as660 extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy 594,00 
as661 laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie apendixu) 1 188,00 
 

 

Výkony JZS v odbore gynekológia a pôrodníctvo: 
 

Kód 
vykázania 

Názov výkonu Cena v EUR 

as700 konizácia cervixu 528,00 
as701 Operácia (extirpácia) cýst glandulae vestibularis 

            - Bartolinskej žlazy 462,00 
as702 resekcia vaginálneho sept 462,00 
as703 hysteroskopia  - operačná 924,00 
as704 Kolpoperineoplastica (pošvová plastika) 1 188,00 
as705 Kyretáž 462,00 
as706 ablácia cervikálneho polypu 462,00 
as707 exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy 594,00 
as810 labioplastika 660,00   

 
as709 
as710 

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY 
-  diagnostická laparoskopia 
-  operačná laparoskopia (napr. rozrušenie zrastov, salpingostómia, 
salpingektómia, ovariálna cystektómia, oophorektómia, ablácia 
endometriotických ložísk, adnexektómia, myomektómia a iné) 

 
858,00 

1 056,00  

 

Výkony JZS v odbore ORL - otorinolaryngológia: 
 

Kód 
vykázania 

Názov výkonu Cena v EUR 

as750 adenotómia endoskopická 660,00 
as751 tonzilektómia 726,00 
as752 tonzilotómia 396,00 
as753 uvulopalatoplastika 528,00 
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as754 plastika oroantrálnej komunikácie 528,00 
as755 extrakcia kameňa submandibulárnej žľazy 462,00 
as756 extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 462,00 
as757 extirpácia príušnej žľazy 462,00 
as758 endoskopická chordektómia 286,00 
as759 endoskopická laterofixácia 462,00 
as760 turbinoplastika 660,00 
as761 operácia stenózy - plastika zvukovodu 462,00 
as762 myringoplastika 528,00 
as763 tympanoplastika bez protézy 528,00 
as764 stapedoplastika 528,00 
as765 sanačná operácia stredného ucha 528,00 
as766 adenotómia 594,00 
as767 mikrochirurgické výkony na hrtane (spevácke uzlíky, polypy, granulómy, 

cysty hlasiviek) 792,00 
as768 septoplastika 528,00 
as769 plastika nosovej chlopne 528,00 
as770 operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom 528,00 
as771 frenulotómia 237,60 
as772 transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy pri sialolitiáze a stenóze 

vývodu 792,00 
as773 diagnostická mikroendoskopia hrtana 792,00 
as774 diagnostická excízia z tumoru nosohltana 462,00 
as775 rekonštrukcia nosového krídla 528,00 
as776 endoskopická operácia prínosových dutín 660,00 
as777 dakryocystorinostómia 660,00 
as778 dekompresia orbity 594,00 
as779 rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre 660,00 
as780 funkčná septorinoplastika 660,00 
as781 rekonštrukcia perforácie septa nasi 660,00 
 Kombinované výkony 792,00 
as782  Endoskopická adetonómia + tonzilektómia 792,00 
as783  Endoskopická adenotómia + tonzilotómia 792,00 
as784  Tonzilektómia + uvulopalatoplastika 792,00 
as785  Turbinoplastika + dacryocytostorinostómia 792,00 
as786  Turbinoplastika + funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FEES) 792,00 
as787  Turbinoplastika + septoplastika 792,00 
as788  Turbimoplastika + rekonštrukcia perforácie septa nosa 792,00 
as789  Septoplastika + funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FEES) 792,00 
as790  operácia stenózy zvukovodu, odstránenie exostózy zvukovodu + 

tympanoplastika 792,00 

 

Výkony JZS v odbore urológia: 
 

Kód 
vykázania 

Názov výkonu Cena v EUR 

as800 orchiektómia pri atrofickom semenníku 792,00 
as801 resekcia kondylomat na penise 396,00 
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as802 orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme) 660,00 
as803 zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy 330,00 
as804 operácia fimózy - cirkumcízia 594,00 
as805 divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry 330,00 
as806 plastika varikokely 528,00 
as807 resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka 528,00 
as808 operácia jednoduchej hydrokély mužov 594,00 
as809 frenuloplastika pre frenulum breve 462,00 
as203 sterilizácia muža (vrátane ceny anestézy) 462,00   
as811 resekcia karunkuly uretry 462,00 
as812 sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií 159,50 
as813 optická uretrotómia krátkej striktúry 396,00 
as814 biopsia prostaty 330,00 
as815 biopsia glans penis 330,00 
as816 ureteroskopia 660,00 
as817 ureteroskopická litotripsia a extrakcia konkrementu pri jednoduchej 

ureterolitiáze 792,00 
as818 dilatácia striktúry uretry 148,50 
as819 operačná repozícia parafimózy 330,00 

Poznámka: 

Takto stanovené ceny za jednotlivé výkony zahŕňajú: 

a) komplexné odborné vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý poskytne JZS výkon, 

b) poskytnutie JZS výkonu podľa zdravotnej indikácie, 

c) poskytnutie anestézie počas JZS výkonov, 

d) následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti anestéziológom po anestézii, 

e) odoslanie odobratého biologického materiálu na histologické vyšetrenie, 

f) záznam o výsledku histologického vyšetrenia v zdravotnej dokumentácii, 

g) zdravotná starostlivosť súvisiaca s JZS výkonom v pooperačnom období, 

h) rady a poučenia pacienta pred jeho prepustením do domácej starostlivosti, 

k) strava a pobyt na lôžku v trvaní do 24 hodín, nad 24 hodín podľa platného cenníka.  

 

Do ceny výkonu nie sú zahrnuté transfúzne lieky a zdravotnícke pomôcky (ŠHZM - napr. kĺbne kotvičky, 
staplery, suburetrálne pásky a pod.). Ďalej cena nezahŕňa cenu výkonov spoločných vyš. a lieč. zložiek  
(SVaLZ) okrem výkonov centrálnej sterilizácie. 

 

2.7  Časť 7 -  Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie sú viazané 
k zdravotnej starostlivosti 
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Táto časť cenníka obsahuje predovšetkým administratívne úkony a služby, ktoré sa poskytujú 
klientom FN AGEL Skalica a.s. na základe žiadosti a bez súvislosti s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti hradenej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.  

 

Služby CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE 

Kód vykázania Názov oddelenia Cena v EUR/ 1 bod 

as084 Oddelenie centrálnej sterilizácie         0,04 EUR 

Cena 1 bodu odd. centrálnej sterilizácie je stanovená len v prípade realizácie samotných výkonov 
centrálnej sterilizácie nesúvisiacich s poskytovaním ZS vo FN AGEL Skalica a.s. za priamu úhradu 
klienta. 

 

Služby na úseku DOPRAVY  
 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu: Cena v EUR 

 
as101 
 
as102 

Zapožičanie vozidla RLP s posádkou (lekár, záchranár, vodič) na športové 
podujatia a iné prezentácie (cena za 1 hod.)  
 

+ cena za 1 km jazdy vozidlom RLP  

 
92,40 za 1 hod.  

 
1,40 za 1 km 

 
as103 
 
as104 

Zapožičanie vozidla RZP s posádkou (záchranár, vodič) na športové 
podujatia a iné prezentácie (cena za 1 hod.)  
 

+ cena za 1 km jazdy vozidlom RZP 

 
66,00 za 1 hod. 

 
1,40 za 1 km 

as030 Mesačné parkovné zamestnanca 18,00 EUR 

as036 Parkovacia karta zamestnanca 6,00 EUR 

 
STRAVOVACIE SLUŽBY    
 

Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

 
 
 
 
as530 
 

as531 
as532 
as533 

Strava sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti, na vlastnú žiadosť, strava 
poskytnutá pacientovi pri operačnom výkone realizovaným mimo ústavnú 
zdravotnú starostlivosť, strava poskytnutá počas hosťovského pobytu 
 
celodenná stravná jednotka 
 

raňajky 
obed 
večera 

 
 
 
 

8,45 EUR 
 

1,85 EUR 
3,70 EUR 
2,80 EUR 

 
as534 

Strava zamestnanci a cudzí stravníci za 1 jedlo objednané elektronicky: 
 úhrada – zamestnanec (obed 1 a 2, 4 a večera) 

 
1,00 



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

 
 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA 

Cenník výkonov a služieb Fakultnej 

nemocnice AGEL Skalica a.s.  
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica OS-04 Revízia: 37 Strana 36 

as538 
as536 
as112  
as535 
as539 

 úhrada – zamestnanec (obed 3) 
   úhrada – zamestnanec (obedová polievka) 
   úhrada – zamestnanec večera Gurmán 
 úhrada – cudzí stravníci (obed 1 a 2) 
 úhrada – cudzí stravníci (obed 3)  

1,22 
0,50 
1,32 
4,97 
5,45 

as995 koláče 4,00 

as996 knedľa 2,50 

 
 

SLUŽBY SPOJENÉ S MANIPULÁCIOU A ÚPRAVOU TELES. POZOSTATKOV 
 

Kód vykázania Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as540 
poplatok za použitie chladiaceho zariadenia na uloženie ľudských pozostatkov 
(za každých aj začatých 24 hodín) – po uplynutí zákonnej 48 hodinovej lehoty 

22,00 EUR 

as541 
manipulačný poplatok za obsluhu chladiaceho zariadenia (za každých aj 
začatých 24 hodín) od úmrtia osoby 

 
 15,00 EUR 

as542 prevzatie odevov a oblečenia zosnulého 30,00 EUR 

as543 

základná úprava zosnulého 
(umytie – v súlade s hygienickými zásadami s odstránením telesných tekutín 
a sekrétov z povrchu tela a liečebných predmetov, osušenie, zabezpečenie 
telesných otvorov voči vytekaniu mŕtvolných sekrétov, učesanie, oholenie u 
mužov, úprava viečok a pier, úprava ústnej dutiny, jednoduchý make-up tváre 
a rúk) 

22,00 EUR 

as544 

špeciálna úprava zosnulého – za každý úkon 
(zahŕňa nasledovné úkony: umytie vlasov šampónom, gelovanie vlasov, 
špeciálna úprava účesu, farbenie vlasov, pristrihnutie vlasov, manikúra, 
maľovanie nehtov, depilácia, resp iné podľa požiadaviek a možností) 

3,00 EUR 

Administratívne služby: 

Kód 
vykázania 

Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as021 
 

Vyšetrenia na administratívne účely: 
- vyšetrenie pred prijatím do výchovno - vzdelávacích ústavov 
- vyšetrenie pred nástupom na brigádu 
- vyšetrenie na vodičský preukaz 
- vyšetrenie pred športovou súťažou 
- vyšetrenie na zbrojný pas 
- vyšetrenie z dôvodov vystavenia potvrdenia o spôsobilosti na prácu 
a štúdium v zahraničí 

0,20 EUR 
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Kód 
vykázania 

Druh výkonu/služby Cena v EUR 

Cena za vyšetrenia pre administratívne účely bude stanovená 
prenásobením počtu bodov výkonu podľa katalógu výkonov s cenou v 
EUR stanovenou v tomto cenníku za 1 bod príslušnej odbornosti 

as023 

Vyúčtovanie nákladov za čiernobiele kopírovacie práce 
A4 jednostranne 
A4 obojstranne 
A3 jednostranne 

0,12 EUR 
0,18 EUR 
0,25 EUR 

 Vyúčtovanie nákladov za faxový prenos dát:  

cena sa určí podľa 
taríf Poskytovateľa 
telekomunikačných 
služieb, podľa 
smeru spojenia, 
jeho dĺžky 
a navýšenia 
o primerané 
náklady vo výške 
15 % 

as056 Vyšetrenie pred umiestnením v cele policajného zaistenia 30,00 EUR 

 

 

as551 

as552 

Prenájom CO miestnosti (poplatok za prenájom miestnosti vrátane 

nákladov za teplo) 

v zimnom období od 1.10. do 30.04.      25,00 EUR / deň 

v letnom období   od 1.05. do 30.09.      10,00 EUR / deň 

 

 

50,00 EUR /deň 

25,00 EUR /deň 

as553 Exkurzia na pracoviskách FN AGEL Skalica a.s. (za 1 osobu)  1,30  EUR 

as558 
Súhlas s realizáciou prieskumu vo FN AGEL Skalica a.s. na študijné účely 
(mimo zamestnancov FN AGEL Skalica a.s. 

39,60 EUR 

as008 Poplatok za vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svet. jazykov 16,50 EUR 

as010 Vystavenie tlačiva na vlastnú žiadosť do 24 hodín 7,70 EUR 

as011 Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť 3,30 EUR 

as012 
Opätovné vystavenie receptu na liek alebo zdravotnícku pomôcku (napr. 
pri strate alebo prepadnutí) 

0,80 EUR 

as013 Vyhotovenie opisu krvnej skupiny (z archívu) 3,85 EUR 

 
 
as022 
as205 

Vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie (z archívu) na žiadosť 
klienta : 
základný poplatok 
+ poplatok za každú stranu 

 
 

3,85 EUR 
0,25 EUR 
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Kód 
vykázania 

Druh výkonu/služby Cena v EUR 

as014 

Vyšetrenia pre zaradenie do zariadenia sociálnych služieb (balík 
základných vyšetrení (rtg pľúc s popisom, výter z hrdla, výter z nosa, 
HBsAg, TPHA, HIV)  
(ďalšie vyšetrenia na požiadanie podľa tohto cenníka – na vlastnú 
žiadosť) 

110,00 EUR 

as015 Cena za vypísanie žiadosti o zaradenie do zariadenia sociálnych služieb 16,50 EUR 

as016 
Vystavenie akéhokoľvek potvrdenia na administratívne účely okrem 
hlásení a potvrdení na účely sociálneho zabezpečenia v zmysle § 156 
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (bez ceny vyšetrení) 

7,70 EUR 

as018 
Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na 
účely sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov 

7,70 EUR 

as019 
Vystavenie potvrdenia pre komerčnú poisťovňu 
(oznámenie o úraze, predbežné určenie trvalých následkov a p.)  

16,50 EUR 

as078 
Účasť na nemocničnom seminári usporiadanom FN AGEL Skalica a.s., 
cena platí za 1 kredit, mimo zamestnancov FN AGEL Skalica a.s. 

1,65 EUR 

as155 
Účastnícky poplatok za výkon lekárskej praxe v rámci špecializačnej 
prípravy, za každý aj začatý deň (neplatí pre zamestnancov FN AGEL 
Skalica a.s.). 

6,60 EUR 

as550 Zamestnanecký čip – pri strate alebo poškodení 5,00 EUR 

as095 Vratné obaly v zmysle zákona (1 ks zálohovaného obalu) 0,15 EUR 

as266 Prejednanie žiadosti o schválenie klinického škúšania 1200,00 EUR 

as267 Prejednanie zmien k schválenému klinickému skúšaniu 198,00 EUR 

 

Reklamné služby: 

as555 Prenájom reklamnej plochy v exteriéri FN AGEL Skalica a.s. (za m2/rok, 
zmluva podmienkou) 

170,00 EUR 

as119 Prenájom klip rámu formátu A1 (na mesiac) 19,80 EUR 

as127 Prenájom klip rámu formátu A0 (na mesiac) 26,40 EUR 

as128 

Prenájom reklamného priestoru a času na obrazovkách vo vestibule 
hlavnej budovy (na mesiac, zmluva podmienkou) 
- vysielací čas v dĺžke 320 min. za mesiac,  
- reklamný šot v dĺžke max. 60 sekúnd bude vysielaný paralelne                    
na dvoch obrazovkách - 8 opakovaní za deň 

47,30 EUR 
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as129 
Vyhotovenie prezentácie (reklamný šot v dĺžke max. 60 sekúnd, 
prezentácia vo forme textu a obrázkov) 

33,00 EUR 

as142 
Prenájom reklamnej plochy pre umiestnenie roll-up bannera na obdobie 
max. 3 mesiace (cena za štvrťrok) 

79,20 EUR 

 

Pracovná zdravotná služba 

FN AGEL Skalica a.s. poskytuje v zmysle aktuálne platnej legislatívy aj služby pracovnej zdravotnej služby. 
Zmluvné podmienky sú dojednávané individuálne. Cenník je súčasťou každej zmluvy. 

 

3. EVIDENCIA A ÚHRADA  POSKYTNUTÝCH VÝKONOV / SLUŽIEB  

3.1 Vyúčtovanie za výkony / služby poskytnuté na vlastnú žiadosť klienta 

Zodpovedný pracovník (lekár, sestra) poskytnuté výkony / služby zaeviduje v informačnom 
systéme a vydá pacientovi / klientovi pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladnice.  

Úhradu za poskytnuté výkony / služby je možné realizovať: 

1) v hotovosti a to: 

▪ priamo na príslušnom pracovisku (lôžkové oddelenie, ambulancia, laboratórium, ZZS, DZS),  

▪ v pokladni FN AGEL Skalica a.s., jedná sa najmä o vyúčtovanie za hospitalizáciu,  výber 
operatéra, pobyt sprievodcu, stravu sprievodcu a iné. Úhradu v pokladni FN AGEL Skalica a.s. 
je možné zrealizovať len v čase pracovnej doby pokladne.  

2) bezhotovostne bankovým prevodom na účet FN AGEL Skalica a.s.      

V prípade bezhotovostnej úhrady (ak pacient nemá hotovosť)  zodpovedný pracovník (oddelenia, 
ambulancie, SVaLZ pracoviska, ZZS a pod.), zosumarizuje všetky realizované výkony/služby a tieto 
podklady doručí do pokladne FN AGEL Skalica a.s. k následnému vystaveniu faktúry.  

Ak pacient nemá hotovosť pracovníci oddelenia, SVaLZ, ambulancií sú povinní vyžiadať od 
pacienta písomne uznanie dlhu (uznávacie vyhlásenie F-FNsP-13/R-0) a spolu s vyúčtovacími 
dokladmi odoslať do pokladne.  

Neevidovanie platieb, prípadne ich neodvádzanie sa považuje za vážne porušenie pracovnej    
disciplíny. 

3.2 Vyúčtovanie za výkony / služby poskytnuté pacientom, ktorí nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou 
poisťovňou 

Vyúčtovanie za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré boli poskytnuté pacientom, ktorí nemajú 
zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou (jedná sa najmä o: cudzincov z krajín, s ktorými nemá SR 
podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie ZS, cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných 
dokladov,  sa realizuje nasledovne: 

1)  V prípade, že pacient - samoplatca bol hospitalizovaný tak sumarizácia výkonov poskytnutej ZS 
je nasledovná: 
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▪ Pri hospitalizácii pacienta – samoplatcu je zodpovedný pracovník lôžkového oddelenia 
(lekár, sestra) povinný informovať všetky ďalšie pracoviská (SVaLZ, ambulancie) 
o poskytovaní ZS samoplatcovi.  Po poskytnutí ZS zodpovední pracovníci oddelenia, 
ambulancie, SVaLZ pracoviska, ZZS a pod. (každé pracovisko samostatne) zosumarizujú 
všetky realizované výkony/služby, ktoré boli pacientovi na danom pracovisku poskytnuté  a 
tieto podklady doručia do pokladne FN AGEL Skalica a.s. k následnému vystaveniu faktúry.    

▪ Deň pred plánovaným prepustením (v prípade prepustenia pacienta cez víkend najneskôr 

v piatok) zodpovedný pracovník oddelenia (lekár, sestra) informuje pracovníčku pokladne 

o potrebe/nutnosti sumarizácie vyúčtovania za poskytnutú ZS. 

▪ Po vykonanej sumarizácii a vystavení faktúry pracovníci oddelenia nasmerujú pacienta do 

pokladne k vykonaniu úhrady prípadne k prevzatiu faktúry. 

 
2) Ak pacient - samoplatca nebol hospitalizovaný a boli mu poskytnuté len ambulantné výkony 

vrátane SVaLZ vyúčtovanie výkonov poskytnutej ZS vystaví každé pracovisko (SVaLZ, ambulancia, 

ZZS) samostatne. V prípade bezhotovostnej úhrady postupujú pracovníci v zmysle kap.3.1, bod 2. 

 

4. ZODPOVEDNOSTI PRI RIADENÍ CENNÍKA – VYPRACOVANIE, SCHVÁLENIE ZVEREJNENIE 

Zodpovednosť za vypracovanie návrhu Cenníka má námestník pre LPS v súlade s riadiacim 
procesom 1.MKT Marketing. Vypracovaný návrh, prípadne jeho následné revízie predkladá na 
pripomienkovanie členom operatívnej porady výkonného riaditeľa, pričom zapracováva návrhy 
vedúcich pracovníkov jednotlivých pracovísk, na ktorých sa cenník uplatňuje. Členovia operatívnej 
porady odsúhlasujú návrh cenníka, ktorý sa následné schvaľuje a vydáva v súlade so Stanovami 
spoločnosti a smernicou SM-01 Riadenie dokumentácie. 

Cenník je sprístupnený v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. pre klientov v dvoch formách: 

1) v papierovej podobe - na každom pracovisku (lôžkové oddelenie, ambulancia, laboratórium, ZZS, 
DZS), kde sa cenník uplatňuje, je jeho príslušná časť viditeľne vyvesená. Zodpovednosť za 
vypracovanie príslušných častí cenníkov pre dané pracovisko má referent marketingu. 
Zodpovednosť za sprístupnenie/zverejnenie príslušnej časti cenníka má vedúci pracovník 
pracoviska, prípadne ním poverený pracovník.  

2) v elektronickej podobe vo formáte .pdf - na internetovej stránke FN AGEL Skalica a.s. 
Zodpovednosť za sprístupnenie Cenníka na internetovú stránku FN AGEL Skalica a.s. má referent 
marketingu. 
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5. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA 

5.1 Riadiaca dokumentácia 

Druh dokumentu Názov dokumentu 

Externá 

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

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 

Nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých 
sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe 
verejného zdravotného poistenia 

Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 
regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Interná 

S-3UCT Smernica o vedení účtovníctva  a obeh dokladov 

SM-01 Riadenie dokumentácie 

SM-02 Riadenie záznamov 

SM-09 Registratúrny poriadok 

 

5.2 Záznamy 

Názov záznamu 
Označenie 
formulára 

Poznámka 

Doklad z elektronickej registračnej pokladnice   

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Gynekologické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-14  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Chirurgické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-10  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Neurologické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-12  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Ortopedické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-15  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Urologické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-16  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Otorinolaryngologické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-17  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Pediatrické oddelenie/ 

F-PM-2HOS-20  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Oddelenie vnútorného lekárstva – úsek muži/ 

F-PM-2HOS-19  

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov 
/Oddelenie vnútorného lekárstva – úsek ženy/ 

F-PM-2HOS-21  



 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

 
 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA 

Cenník výkonov a služieb Fakultnej 

nemocnice AGEL Skalica a.s.  
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica OS-04 Revízia: 37 Strana 42 

Názov záznamu 
Označenie 
formulára 

Poznámka 

Vyúčtovací doklad pre pacienta priamo hradených výkonov / 
Oddelenie vnútorného lekárstva – kardiologický úsek / 

F-PM-2HOS-22  

Potvrdenie o službách spojených s manipuláciou a úpravou 
telesných pozostatkov zomrelých v nemocnici vykonaných na 
oddelení patológie 

F-PM-3STZ-01  

 

6. PRÍLOHY 

Číslo Názov Označenie 
1 Prehľad evidencie zmien Príloha č. 1 k OS-04 

   

   

 
 
 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Prehľad evidencie zmien 
 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

1 
30.07.201

5 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. , 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), odbor chirurgia: úprava kódu položky 
- kód as 197 sa nahrádza kódom as 143 (obsah a cena položky ostávajú rovnaké) 

1 
30.07.201

5 

kap. 2.3 Časť 3 – Ceny výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej 
SVaLZ) priamo hradených klientom:  
zmena v položke 
-v položke as080 sa dopĺňa za text Rádiologické oddelenie text: (okrem vyšetrení CT 
a MR) 
doplnenie položiek 
- pod položku as080 sa dopĺňa položka as144 Rádiologické oddelenie (vyšetrenie 

CT)+náklady na kontrastnú látku, ak bude použitá 
- taktiež sa dopĺňa položka as145 Rádiologické oddelenie (vyšetrenie MR)+náklady na 

kontrastnú látku, ak bude použitá 

1 
30.07.201

5 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s., 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), odbor oftalmológia: doplnenie položiek 
- kód as146 – Oftalmologická preventívna prehliadka Basic v hodnote 35,00€ 
- kód as147 – Oftalmologická preventívna prehliadka Plus v hodnote 45,00€ 

1 
30.07.201

5 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), odbor biochémia, hematológia: vypustenie a doplnenie položiek 
- vypustenie položky po kódom as099 – SDS ELFO proteinúria 
- doplnenie položiek pod kódom as148,as149, as099, as152, as153, as154 

1 
30.07.201

5 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie sú 
viazané k zdravotnej starostlivosti  - stravovacie služby: doplnenie položky 
- as537 úhrada – cudzí stravníci (večera) v hodnote 3,72 EUR 

2 
15.10.201

5 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie sú 
viazané k zdravotnej starostlivosti  - administratívne služby: doplnenie položky 
as155 - účastnícky poplatok pri vykonávaní špecializačnej praxe lekára, úhrada za 
každý pracovný deň (neplatí pre zamestnancov FN AGEL Skalica a.s.) 5,00 EUR 

2 
15.10.201

5 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): vypustenie položiek: 
AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE 

- as126 – vyšetrenie onkologického pacienta na vlastnú žiadosť 
HISTOLOGICKÉ VYŠETRENIA 

- as221(expresné bioptické do 24 hod.), 35EUR,  
- as222 (expresné cytologické do 24 hod.), 30 EUR,  
- as223 (bioptické/cytologické) do 3 pracovných dní, 27 EUR 

2 
15.10.201

5 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): zmena v položke Vyžiadaná osobná konzultácia v čase mimo 
ordinačných hodín (mimo pracoviska Urgentného príjmu a ÚPS): 

- as002 - v texte položky v zátvorke má byť uvedené mimo pracoviska 

Urgentného príjmu a ÚPS treba vypustiť 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

2 
15.10.201

5 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (ZS): zmena v položke Hosťovský pobyt 
z pôvodného textu na nasledovný: 
 
Hosťovský pobyt (pobyt osoby na lôžku bez zdravotnej starostlivosti hradenej 
z verejného zdravotného poistenia, za zmluvne určených podmienok): cena za každých 
aj začatých 24 hodín, bez stravy – táto je hradená osobitne podľa položiek Stravovacie 
služby (as530 – 533) 

- as516: troj- a štvorlôžková izba za 1 deň – 14 EUR 
- as517: dvojlôžková izba za 1 deň – 24 EUR 

- as518: jednolôžková izba za 1 deň – 34 EUR 

3 1.12.2015 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): FBLR oddelenie – pridávajú sa nové položky: 
 

as126 Parafínový zábal na ruky 3,00 € 

as221 Dychová gymnastika (trvanie 15 min.) 2,50 € 

as222 Rebox (trvanie 15 min.) 5,00 € 

as223 Rebox - balíček 5 ošetrení po 15 min. 20,00 €  

3 1.12.2015 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): OKM oddelenie – vypúšťa sa a pridáva sa položka: 
 
- vypúšťa sa položka anti-HSV 1+2 /IgM, IgG/ - sérum – ELISA,  12,00 Eur (vedená ako 
as472) 
 
-pod rovnakým kódom sa pridáva položka (nová diagnostická metóda): 
as472 Anti-Bordetella pertussis toxín /IgA, IgG/ - sérum – ELISA, 12,00 Eur  
 

3 1.12.2015 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony: 
Pediatrické oddelenie –pridáva sa položka: 
 
as157- výška doplatku za 1 deň sprievodcu pacienta za nadštandardný pobyt na lôžku na 
pediatrickom oddelení (matky spolu na izbe, maximálne 3 matky, vlastná posteľ, 
posteľná bielizeň, WC na izbe) – v cene 1,68 Eur 

4 
01.03.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou: Pediatrické oddelenie  

– pridáva sa nová položka: 

as158 - poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí v cene 3,00€ 

(doplnková služba poskytovaním dočasnej ošetrovateľskej starostlivosti 
a opatery detských pacientov, poskytuje sa v čase 7,00 – 17,00 hod., cena za 1 
deň) 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

4 
01.03.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  

- vypustenie 2 položiek: 
as122 - poplatok za výber lekára - pôrodníka k pôrodu podmienené jeho 

súhlasom a súhlasom nadriadeného primára (mimo určený pracovný čas) 200€  

as125 - pôrodná epidurálna anestéza (vrátane liekov a ŠZM) mimo určený 

pracovný čas, na vlastnú žiadosť v cene 150€ 

- úprava ceny 2 položiek: 

as121 - poplatok za výber lekára - pôrodníka k pôrodu, podmienené jeho 

súhlasom a súhlasom nadriadeného primára - 180€ /navýšené zo 150€/ 

as124 - pôrodná epidurálna anestéza (vrátane liekov a ŠZM), na vlastnú žiadosť - 

150€ /navýšené zo 100€/ 

4 
01.03.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): Oftalmologická ambulancia 

- zmena ceny 2 položiek 

as146 – Oftalmologická preventívna prehliadka Basic – 28€ /ponížené z 35€/ 
as147 – Oftalmologická preventívna prehliadka Plus – 33€ /ponížené zo 45€/ 

4 
01.03.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS): vytvorený nový oddiel PZS  

- doplnenie nových položiek 

as122 – Rádiogram hrudníka – 15€  
as125 – Otorinolaryngologické vyšetrenie – 20€ 
as159 - Audiometrické vyšetrenie - 15€ 

as162 - Vyšetrenie vestibulárneho aparátu - 10€ 

as163 - EKG vyšetrenie - 15€ 

as164 – Spirometria - 15€ 

5 
01.05.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS):  

zmena kódu položky (Audiometrické vyšetrenie - 15€) z as159 na as151 

5 
01.05.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 

starostlivosť (ZS), gynekologicko-pôrodnícke odd., Psychoprofylaktická príprava pre 
budúce mamičky (fyzická časť – cvičenie,  psychická časť – náučná):  
zmena formulácie položky as091: 
jedno stretnutie - za každú začatú hodinu náhradou za jedno stretnutie v rozsahu 2 hodín 

zmena cien položiek: 
as092 – zmena z 3 EUR na 5 EUR 
as093 – zmena z 3 EUR na 5 EUR 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

6 
16.05.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre chirurgické odbory je zavedená nová položka:  
as159 – Uskutočnenie operačného výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti mimo 
bežnú pracovnú dobu na vlastnú žiadosť pacienta, v cene 60 Eur. 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.2 Časť 2 – Ceny výkonov špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) priamo 
hradených klientom: 
zmena ceny položky as075 (1 bod ŠAS príslušnej odbornosti) z 0,033 na 0,04 EUR 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.2 Časť 2 – Ceny výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej 
SVaLZ) priamo hradených klientom, rádiologické oddelenie: 
vypúšťajú sa položky as144 a as145 (vyšetrenia CT, MR) + náklady na kontrastnú látku 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.2 Časť 2 – Ceny výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej 
SVaLZ) priamo hradených klientom, rádiologické oddelenie: 
zavádzajú sa nové položky as144, as145, as165, as166 a as167  

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKBH: 
zavádzajú al. preceňujú položky as 169, as344, as363, as384, as172, as173, as174 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKBH: 
zavádzajú sa položky as 169, as344, as363, as384, as172, as173, as174 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKBH: 
preceňujú sa položky as 097, as098, as099, as148, as149, as300, as302, as303, as304, 
as305, as310, as313, as322, as327, as330, as332, as335, as336, as337, as357, as362, 
as364, as366, as368, as383, as387, as388, as396, as400, as405 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKBH: 
menia sa názvy položiek  
as 387 z pôvodného Cystín C na Cystatín C 
as 353 z pôvodného KO-diferenciál mikroskopicky na Diferenciál leukocytov  
mikroskopicky 
as304 ALP 
as305 ALT 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKBH: 
rušia sa položky (kódy zostávajú) 
as344 (chloridy v pote), as363 (methemoglobín), as384 (prolaktín) 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel FBLR: 
mení sa cena v položkách 
as027(masáž – 7 EUR), as029 (parafín a masáž - 9 EUR), as111 (SM systém – 9 EUR) 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.1 Časť 1 – Ceny za 1 ukončenú hospitalizáciu (UH) priamo hradené klientom: 
mení sa názov položiek 
as069 z „Oddelenie vnútorného lekárstva – kardiológia“ na Oddelenie vnútorného 
lekárstva - časť C 
as060 - platí ukončené hospitalizácie v časti A a B oddelenia vnútorného lekárstva 

7 
01.07.201

6 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (ZS): nadštandardné ubytovanie 
menia sa názvy položiek  
as255, 256, 257, 258 doplniť do názvu v časti C 
as044, 045 - v časti B náhradou za „na úseku muži“  
as510, 511 - v časti A náhradou za „na úseku ženy“ 

8 
01.01.201

7 

kap. 2.1 Časť 1 – Ceny za 1 ukončenú hospitalizáciu (UH) priamo hradené klientom: 
upravujú sa cena všetkých položiek za UH, JIS s výnimkou ORL: 
as- 060, - 072  (UH a JIS OVL) – 768 Eur (z pôvod. 697 a 1044 Eur), 
as- 061, - 073  (UH a JIS NEUROLÓGIA) – 816 Eur (z pôvod. 621a 932 Eur), 
as- 064, - 117  (UH a JIS CHIRURGIA) – 942 Eur (z pôvod. 710 a 995 Eur), 
as- 065, - 118  (UH a JIS ORTOPÉDIA) – 1134 Eur (z pôvod. 949 a 1330 Eur), 
as- 066, - 074  (UH a JIS UROLÓGIA) – 816 Eur (z pôvod. 701a 1052 Eur), 
as062 (PEDIATRIA) – 634 Eur (z pôvod. 580 Eur) 
as063 (GYP) – 774 Eur ( z pôvod. 690 Eur) 
 as068 (OAIM) – 3708 Eur ( z pôvod. 3692) 
as070 (NEONATOLÓGIA) – 600 Eur (z pôvod. 460 Eur) 
vypúšťajú sa položky pod označením a s prívlastkom kardio as 069 (UH) a as072 (JIS) 

8 
01.01.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel PZS sa dopĺňa jedna položka: 
as175 Otoskopické vyšetrenie v cene 8 EUR 

8 
01.01.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel FBLR  
sa dopĺňa jedna položka: 
as176 Bankovanie - ošetrenie v cene 5 EUR 
sa mení cena 2 položiek: 
as051Rašelinový obklad - nová cena 10 Eur 
as031 Manuálna lymfodrenáž – nová cena 14 Eur.  

8 
01.01.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OAIM  
sa dopĺňa jedna položka: 
as069 Intravenozna anestezia pri bolestivých výkonoch na žiadosť pacienta v cene 55 
EUR  



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 
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Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

8 
01.01.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM  
sa rušia výkony: 
as486 Rotaírusy, adenovírus atg., as488 Norovirus atg. 
sa dopĺňajú výkony: 

as072   EIA Bordetella pertussis IgA+IgG    materiál: sérum             metóda: EIA                 
cena: 13 EUR 

as486 PCR N.gonorrhoeae/T.vaginalis        materiál : výter a iné     metóda :PCR                
cena: 25 EUR 

as488 Stolica komplet /bakter.+campylo+vírusy/        materiál: stolica   metóda: 
imunochrom                            cena:29 EUR     

as494 Stolica na vírusy/noro+adeno+rota/     materiál:stolica   metóda: imonochrom..                    
cena: 17 EUR        

as495 Campylobacter  antigén                    materiál: stolica       metóda: imunochrom                          
cena: 10 EUR      

9 
01.01.201

7 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s.  a.s., ktoré 
nie sú viazané k zdravotnej starostlivosti  - stravovacie služby:  
vypustenie, doplnenie, úprava cien a zjednotenie položiek 

as536 (cudzí stravník – dôchodca) v cene 1,24  – vypustené 
as537 (cudzí stravník – večera) v cene 3,72 – vypustené 
as536 (zamestnanec – obedová polievka) v cene 0,50 - doplnené 
as534 (úhrada – zamestnanec obed 1, 2, 4 a večera) v hodnote 1,13 EUR (z 0,72) 
úprava cien 
as538 (úhrada – zamestnanec obed 3) v hodnote 1,40 EUR (z 0,90) 
as535 (cudzí stravník – obed 1, 2) – v hodnote 3,40 EUR (z 2,60) 
as539 (cudzí stravník – obed 3) – v hodnote 3,90 EUR (z 3,00) 

9 
01.01.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM  
sa upravuje kód pre položku: 

EIA Bordetella pertussis IgA+IgG    materiál: sérum             metóda: EIA                 cena: 13 
EUR z as072 na as537 

10 
01.03.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel NEUROLÓGIE pre položku as047 /liečba preparátmi MD 
Guna/: 
- sa upravuje cena z 2 na 10 eur  
- sa upravuje názov na Liečba preparátmi MD Guna v rámci fyziologickej regulačnej 
medicíny – jedno sedenie vrátane ceny podávaného lieku na vlastnú žiadosť pacienta  
náhradou za pôvodný názov „Liečba preparátmi MD Guna v rámci fyziologickej 
regulačnej medicíny (1 cyklus = 10 sedení),  1 sedenie, mimo ceny podávaného lieku  na 
vlastnú žiadosť pacienta“ 

10 
01.03.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel NEUROLÓGIE, RDG, OAIM sa dopĺňa nová položka:  
as177 – Použitie atraumatickej lumbálnej ihly pri zákroku lumbálna punkcia – v cene 10 
eur 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
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Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 
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Rozsah zmien 

11 
01.05.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
sa pridáva položka as226 /Onkocytologické vyšetrenie – gynekopatológia/ - 27€ 

11 
01.05.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (ZS), pre oddiel gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie – pobyt v nadštandardnej izbe  
- sa upravuje názov položky as500 nasledovne: Pobyt v nadštandardnej izbe na 
pôrodnici – (chladnička, TV, nadštandardné vybavenie nábytkom, postieľka, vlastné 
hygienické zariadenie, umožnenie návštev), cena za jednu noc (v cene 20€) 
- sa vypúšťa položka as501 – 2. a ďalšia noc (v cene 15€) 

11 
01.05.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pridávajú sa položky: 
as178 – Manipulačný poplatok za odoslanie biologického materiálu na vyšetrenie do 
iného zariadenia – 3€ 
as179 – Poplatok za vyšetrenie biologického materiálu v inom zariadení (cena za 1 
vyšetrovaný parameter) - 30€ 

12 
01.10.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel oftalmologická ambulancia sa navyšujú ceny  
v položkách: 
as197 na 25 eur /extirpácia kožného benígneho tumoru, lipómu........./ 
as171 na 25 eur /lifting očných viečok/ 

12 
01.10.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel vnútorného lekárstva, časť A sa navyšujú ceny  
v položkách: 
as510 na 12 eur /pobyt na 1-lôžkovej izbe bez hygienického zariadenia – prvá noc/ 
as511 na 6 eur /pobyt na 1-lôžkovej izbe bez hygienického zariadenia – 2. a ďalšia noc/ 

12 
01.10.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel vnútorného lekárstva, časť C sa navyšujú ceny  
v položkách: 
as255 na 12 eur /pobyt na 1-lôžkovej izbe bunkového typu s hygienickým zariadením 
spoločným pre 2 izby – prvá noc/ 
as256 na 6 eur / pobyt na 1-lôžkovej izbe bunkového typu s hygienickým zariadením 
spoločným pre 2 izby – 2. a ďalšia noc/ 

12 
01.10.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel vnútorného lekárstva, časť C sa navyšujú ceny  
v položkách: 
as257 na 15 eur /pobyt na 1-lôžkovej izbe s hygienickým zariadením – prvá noc/ 
as258 na 8 eur / pobyt na 1-lôžkovej izbe s hygienickým zariadením – 2. a ďalšia noc/ 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  
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13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – c) poplatky za služby 

súvisiace so ZS, v súlade s legislatívou (k 1.11.) sa mení textácia a cena pre položku 

nasledovne: 

as556: Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby alebo Urgentného príjmu 
po poskytnutí LSPP (lekárskej služby prvej pomoci) / APS (ambulantnej 
pohotovostnej služby), 2,00 € /z pôvodných1,99 € / 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – c) poplatky za služby 
súvisiace so ZS, v súlade s legislatívou (k 1.11.) sa pridáva položka: 

as559: Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby alebo Urgentného príjmu bez poskytnutia 
LSPP (lekárskej služby prvej pomoci) / APS (ambulantnej pohotovostnej služby), 
10,00 € 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – c) poplatky za služby 
súvisiace so ZS, v súlade s legislatívou (k 1.11.)sa mení cena pre položku: 

as557: 1 deň pobytu sprievodcu /strava nie je v cene/, 3,30 € /z pôvodných 3,32 
€/ 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – c) poplatky za služby 
súvisiace so ZS, v súlade s legislatívou (k 1.11.) sa mení cena pre položku: 

as020: 1 km prepravy dopravnou zdravotnou službou/, 0,10 € /z pôvodných 0,07 
€ 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, zaokrúhluje sa cena pre položku: 

as157: Výška doplatku za 1 deň sprievodcu pacienta za nadštandardný pobyt na 
lôžku na pediatrickom oddelení (matky spolu na izbe, maximálne 3 matky, 
vlastná posteľ, posteľná bielizeň, WC na izbe), 1,70 € /z pôvodných 1,68 €/ 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), mení sa cena pre položky: 

as002: Vyžiadaná osobná konzultácia a poradenstvo v čase mimo ordinačných 
hodín (mimo pracoviska Urgentného príjmu) na 20 € /z pôvodných 15 €/ 
as116: Odborné ambulantné vyšetrenie na pracovisku urgentného príjmu (mimo 
ordinačných hodín) – vyšetrenie neurgentného pacienta na pracovisku 
urgentného príjmu na 20 € /z pôvodných 10 €/ 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM sa vypúšťajú položky: 

as470 – Chlamydia trachomatis – antigén 
as472 – Anti-Bordetella pertussis toxín /IgA, IgG/ 
as486 – PCR N.gonorrhoeae /T.vaginalis 
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13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM sa nasledovným spôsobom upravujú názvy položiek: 

as493 na "Anti-Rubella IgG,IgM" a metóda sa mení z "CLIA" na "ELISA" 
as451 na " HBsAg" 

as452 na "HBsAg rýchlotest" 

13 
01.12.201

7 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM sa pridávajú položky: 

as470 – kultivácia rektum/stolica + campylobacter, výter, kultivácia, 12 € 
as472 – Anti – Toxoplasma gondii IgG Avidita, sérum, ELISA, 5 € 
as486 – kvantitatívne stanovenie citlivosti na jedno ATB, Bakteriálna kultúra, E-test 
(gradientová metóda), 5 € 

14 
31.07.201

8 

kap.2.1, 2.2, 2.3., časť 1, časť 2, časť 3 ceny za ukončenú hospitalizácia, za ŠAS a SVaLZ 
-zmena cien v zmysle spriemerovanej výšky jednotlivých druhov nákladov za obdobie 
január – jún 2018, ako aj v zmysle úhrad DRG 

14 
31.07.201

8 
kap.2.4., časť 4, cena za výkony ZZS,  ÚPS a Urgentného príjmu 
-zmena v zmysle platnej legislatívy, as100 

14 
31.07.201

8 

kap.2.5., časť 5, a) zdravotná starostlivosť (ZS) 
- zmena cien v položkách as005, as004, poplatok za výber lekára k sono a iným 
výkonom 
- nová položka - Individuálne poradenstvo pri dojčení as185, 186 
- vypustenie položiek výkonov Oftalmológie as197, as171, as146, as147 
- zmena cien v položkách Pracovnej zdravotnej služby – as122, as125 
- nové položky v časti Biochémia, hematológia – as 554, as183, as501, as184  
- vypustenie položiek v časti FBLR oddelenie – as041, as052, as054, as056, as112 
- úprava položky v časti FBLR oddelenie – as113 
- UP as116 - textácia 
- PAO as220, cena bodu 
- úprava položky v časti  b) ostatné výkony súvisiace so ZS – as044, as045 
- úprava položiek v časti c) as556, as559 - textácia 

14 
31.07.201

8 

kap.2.6., časť 6, ceny za výkony JZS 
- zmena cien v zmysle spriemerovanej výšky jednotlivých druhov nákladov za obdobie 

január – jún 2018 

14 31.07.201
8 

kap.2.7., časť 7, ceny za komerčné služby 
- úprava položiek – menia sa ceny pre as084, as102, as104, as106 
- úprava položiek v časti stravovanie, vypúšťa sa as112, ceny sa menia u as534, as538, 

as536, as535, as539 
- úprava položiek v časti administratívne sl., vypúšťa sa as554, textácia a cena sa mení 

u as019 

15 
26.10.201

8 

kap.2.5., časť 5, a) zdravotná starostlivosť (ZS) 
- zmena v položke Prístrojová lymfodrenáž 
as033 Prístrojová lymfodrenáž BTL 6000, trvanie 30 minút, 5eur (úprava položky) 
as041 Prístrojová lymfodrenáž BTL 6000, každých ďalších 15 minút, 1eur (nová položka) 

15 
26.10.201

8 

kap.2.5., časť 5, b) ostatné výkony súvisiace so ZS 
- zmena v kóde, textácii a cene položky nasledovne:  
as052, Hosťovský pobyt na neurologickom oddelení, 1 deň (1- až 4-lôžková izba)
 40,00 EUR 
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16 
30.11.201

8 

kap.2.5., časť 5, a) zdravotná starostlivosť (ZS) - odsek FBLR 
- nová položka 
as054 Laseroterapia, cena za 1 sedenie – 10 EUR 

16 
30.11.201

8 

kap.2.7., časť 7 Ceny za komerčné služby poskytované vo FN AGEL Skalica a.s.  a.s., ktoré 
nie sú viazané k zdravotnej starostlivosti, časť Administratívne služby 

-nová položka 
 as056 Vyšetrenie pred umiestnením v cele policajného zaistenia – 20 EUR 

17 
15.02.201

9 

kap.2.5., časť 5, a) zdravotná starostlivosť (ZS) 
- nová položka pre OKM 
as187 PCR Multiplex – 53 EUR (výter) 

17 
15.02.201

9 

kap.2.5., časť 5, a) zdravotná starostlivosť (ZS) 
nové položky pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
as188 Hospitalizácia matky pri spontánnom nekomplikovanom pôrode – 600 EUR  
as189 Prítomnosť otca alebo inej blízkej osoby pri plánovanom pôrode cisárskym rezom 
(vrátane účasti na prvotnom ošetrení novorodenca – napr. zhotovenie fotografií), možná 
prítomnosť iba jednej osoby – 50 EUR 

17 
15.02.201

9 

Kap. 2.7., časť 7, ceny za komerčné služby, ktoré nie sú viazané k ZS 
- navýšenie ceny položky 
as022 vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie (z archívu) na žiadosť klienta : 
- poplatok za každú stranu – 0,15 EUR (cena základnej položky 2,50 EUR sa nemení) 

18 
29.03.201

9 

kap.2.7., časť 7, Ceny za komerčné služby poskytované vo FN AGEL Skalica a.s.  
- nové položky v cenníku 
as190 Poplatok za využitie služieb Klientskeho centra Manažmentu pacienta – 1,00 EUR 
as198 Poplatok za prepadnuté služby Klientskeho centra Manažmentu pacienta – 10,00 
EUR 

18 
29.03.201

9 

kap.2.5., časť 5, Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk 
- nové položky v cenníku 
as199 Základné nutričné poradenstvo (vypracovaný prospekt k danej diéte, konzultácia 
s klientom ) – 10,00 EUR 
as200 Rozšírené nutričné poradenstvo (vypracovaný nutričný plán k danej diéte, 
individuálny jedálny lístok vypracovaný na mieru, konzultácia s klientom) – 20,00 EUR 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

19 
23.05.201

9 

kap.2.5., časť 5, Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk, neurologické oddelenie 
zmena v položkách ozónoterapie as046 (lumbálna časť), as115 (krčná, hrudná časť): 
kódy, ceny ostávajú, vypustenie textu 1 sedenie, pridanie textu „neurologická“  
pred konzultácia 

19 
23.05.201

9 

kap.2.5., časť 5, Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk, rádiologické oddelenie 
- vypustenie položiek ozónoterapie pod neurologickými kódmi as046 (lumbálna časť), 
as115 (krčná, hrudná časť): 
- pridanie položiek ozónoterapie pod novými kódmi: 
zmena v kóde, cene, texte: 
as206 Ozónoterapia - Periradikulárna terapia ozónom v lumbálnej oblasti  
pod kontrolou CT, 1 sedenie s podaním ozónu na vlastnú žiadosť, 40eur 
as207 Ozónoterapia - Periradikulárna terapia ozónom v krčnej a hrudnej oblasti  
pod kontrolou CT, 1 sedenie s podaním ozónu na vlastnú žiadosť, 50 eur 

19 
23.05.201

9 

kap.2.7., časť 7, Ceny za komerčné služby poskytované vo FN AGEL Skalica a.s.  
- pridanie kódu k existujúcej položke, cena, text zostáva 
Vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie (z archívu) na žiadosť klienta : 
as205 - poplatok za každú stranu 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

20 
25.10.201

9 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel neurologického oddelenia sa pridáva položka: 
as209: Nadštandardný pobyt sprevádzajúcej osoby pacienta na lôžku (pridanie lôžka 
v jednolôžkovej izbe hotelového typu s hygienickým zariadením) – výška doplatku za 1 
deň, strava nie je súčasťou doplatku – 20 eur 

20 
25.10.201

9 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel otorinolaryngologického oddelenia sa upravuje cena 
položiek nadštandardného pobytu na lôžku v 1-lôžkovej izbe s nadštandardným 
vybavením nábytkom: 
as508 - 13 eur 
as509 -  7 eur 

20 
25.10.201

9 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel FBLR  

sa upravuje cena položky Parafínový zábal na ruky (trvanie 10 min): 
as126 – 5 eur 
sa pridávajú nové položky: 
as211- poplatok za výber maséra alebo fyzioterapeuta k výkonom FBLR SVaLZ 
podmienené jeho súhlasom a súhlasom vedúceho lekára FBLR, 10 eur 
as212- vyžiadaná osobná konzultácia a individuálne cvičenie v tehotenstve,  
pri diastáze, 7 eur 
as213- skupinové cvičenie v tehotenstve,  pri diastáze, 5 eur 
as214- gélová podložka pri UZV ošetrení ( na 10 použití), 2 eur 
as215- jednorazové nohavice k prístrojovej lymfodrenáži, 2 eur 
as216- management usporiadania elektroliečebných procedúr - UZV, TENZ, DD, 
VAK ( na celý počet predpísaných procedúr ), 5 eur 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel Neonatologické oddelenie  
sa pridáva nová položka: 
as217: účasť otca, partnera alebo príbuzného pri bondingu, prvotnom ošetrení 
a edukácii matky po pôrode sekciou, 20€ 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel Oddelenie vnútorného lekárstva 
sa vypúšťajú položky Hosťovského pobytu: 
as516, as517, as518 (14€, 24€, 34€) 
sa pridáva nová položka Hosťovského pobytu:: 
as218: Hosťovský pobyt na OVL oddelení – všetky časti – A, B, C, 1 deň (1- až 5-lôžková 
izba), 48€   



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM  
sa vypúšťajú položky  
as491(53€), as486 (5€), as474 (5€) 
sa upravuje cena v položkách 
as452 (10€), as455 (10€), as458 (15€), as461 (15€), as488 (30€), as480 (10€), as481 
(12€), as476 (10€), as477 (10€), as478 (10€), as473 (15€), as537 (15€) 
sa pridávajú nové položky: 
as474, Výter z ucha, STER, KULTIVÁCIA, 10€ 
as486, Spútum, SPÚTUM, MIKROSKOPIA+KULTIVÁCIA, 10€ 
as491, Legionella antigén, MOČ, IMUNOCHROM, 10€ 
as219, Pneumokoky antigén, MOČ, IMUNOCHROM, 10€ 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel GYP  
sa vypúšťa položka  
as705(100€), amniocentéza – invazívna sonografia 
sa pridáva položka 
as705, kyretáž, 350€ 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel PAO  
sa menia ceny položiek (text ostáva): 
as541, chladiace zariadenie, 10€ 
as542, odevy zosnulých, 20€ 
as543, úprava zosnulého, 15€ 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel Pediatrické oddelenie 
sa mení cena v položke  
as 157, doplatok za 1 deň sprievodcu pacienta za nadštandardný pobyt na lôžku (matky 
spolu na izbe, max. 3 matky, lôžko, posteľná bielizeň, wc na izbe), 15€ 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel Neurologické oddelenie 
sa mení cena v položke výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku 
v jednolôžkovej izbe hotelového typu s hygienickým zariadením),  
as512 (1. noc, 20€), as513 (2. a ďalšie noci, 15€) 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel OVL,  
časť A - mení sa cena v položke  
as511, výška úhrady za nadštandardný pobyt na lôžku za 2. a ďalšiu noc, 7€ 
časť C - mení sa cena v položke výška úhrady za nadštandardný pobyt na lôžku (1-
lôžková izba s hygienickým zariadením bunkového typu) 
as255, 1. noc, 13€ 
as256, 2. a ďalšie noci, 7€ 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
 

Po vytlačení z elektronickej podoby je to neriadená kópia dokumentu! 

 

Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddiel Ortopedické oddelenie 
sa mení cena v položke výška úhrady za 1 noc za nadštandardný pobyt na lôžku 
v jednolôžkovej izbe hotelového typu s hygienickým zariadením),  
as523 (1. noc, 20€), as524 (2. a ďalšie noci, 15€) 

21 
17.01.202

0 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s.  a.s., ktoré 
nie sú viazané k zdravotnej starostlivosti  - stravovacie služby:  
mení sa cena v položkách 
Strava sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti, strava pri operačnom výkone, strava 
pri hosťovskom pobyte 
as530 (6,40€), as531 (1,4€), as532 (2,85€), as533 (2,15€), 
Strava zamestnanci a cudzí stravníci za 1 jedlo objednané elektronicky 
as534 (1,00€), as536 (0,50€), as535 (3,85€), as539 (4,30€),  
as112 (1,20€), 

21 
17.01.202

0 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s.  a.s., ktoré 
nie sú viazané k zdravotnej starostlivosti  - administratívne služby:  
mení sa cena v položkách Prenájom CO miestnosti 
as551 (50€), as552 (25€) 

21 
17.01.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKBH  
sa pridávajú nové položky: 
as227, ATB – Gentamicin, 22,00€  
as228, ATB – Vankomycin, 22,00€ 
as229, IgG v moči a v likvore, 6,00€ 
as234, IFIX močových bielkovín - dôkaz BJB, 40,00€ 
as235, Krížna skúška, 5,50€ 
as236, Likvor - cytológia likvoru kvantitatívne, 4,00€ 
as237, Likvor - erytrocyty v likvore - počet ikroskopicky, 4,00€ 
as238, Solubilný transferínový receptor, 12,00€ 
as260, Balíček - Základná kontrola zdravia (zľava 10% z cien vyšetrení), 36,00€ 
as261, Balíček - Cukry a tuky (zľava 10% z cien vyšetrení), 17,00€ 
as262, Balíček - Metabolický syndróm a ateroskleróza (zľava 15% z cien vyšetrení), 
51,00€ 
as263, Balíček - Zápalové procesy v organizme (zľava 15% z cien vyšetrení), 48,00€ 
as264, Balíček - Zdravie obličiek (zľava 10% z cien vyšetrení), 30,00€ 
as265, Balíček - Málokrvnosť a metabolizmus železa (zľava 15% z cien vyšetrení), 46,00€ 

22 
29.05.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre gynekológie a pôodníctva  
sa menia ceny položiek (text ostáva) psychoprofilaktickej prípravy na: 
as091, 8€ 
as092, 8€ 
as093, 8€ 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
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Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

22 
29.05.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pre oddiel OKM  
sa pridávajú nové položky: 
as248, SARS-CoV-2-dôkaz RNA, material výter, metóda PCR, 70,00€  
as249, SARS-CoV-2-dôkaz RNA, material výter, metóda PCR, poistenci 27 - UNION, 
48,00€  
as516, SARS-CoV-2-dôkaz RNA, material spútum, metóda PCR, 70,00€  
as517, SARS-CoV-2-dôkaz RNA, material spútum, metóda PCR, poistenci 27 - UNION, 
48,00€  
as518, Anti-SARS-CoV-2 IgG, IgM, IgA, materiál sérum, metóda ELISA, 40,00€  

23 
03.07.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – b) ostatné výkony 
súvisiace so ZS, pre oddelenia GPO, CHIR, NEUR, PED, ORL, ORT, OVL, UROL sa 
zjednocuje cena položky Hosťovského pobytu pre všetky typy izieb na 24 hodín so 
stravou s výnimkou Urologického oddelenia, kde zostane cena iná, zmeny sú 
nasledovné: 
vypúšťajú sú položky pod kódmi: 
as052 Hosťovský pobyt na neurologickom oddelení, 1 deň (1- až 4-lôžková izba), 40€ 
as218 (Hosťovský pobyt na OVL oddelení – všetky časti – A, B, C, 1 deň (1- až 5-lôžková 
izba), 45€ 
as518 Hosťovský pobyt (pobyt osoby na lôžku bez zdravotnej starostlivosti hradenej 
z verejného zdravotného poistenia, za zmluvne určených podmienok)jednolôžková izba 
za 1 deň, 34€ 
 
kódové označenie, text a cena pre hosťovský pobyt sa upravuje nasledovne: 
Hosťovský pobyt (pobyt osoby na lôžku bez zdravotnej starostlivosti hradenej 
z verejného zdravotného poistenia, za zmluvne určených podmienok):  
cena za každých aj začatých 24 hodín, vrátane stravy: 
as516, Urologické oddelenie, 20€ 
as517, Ostatné oddelenia, 45€ 

24 
10.08.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre oddelenia 
FBLR sa vypúšťajú položky pod kódmi: 
as214 - gelová podložka pri UV ošetrení (na 10 použití) 
as176 - bankovanie 

24 
10.08.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre oddelenia 
MKB sa dopĺňa položka: 
as052 - Anti-SARS-CoV-2 IgG, IgM, IgA, materiál sérum, metóda ELISA, zamestnanci FN 
AGEL Skalica a.s.  a.s. – 25 eur 

24 
10.08.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre oddelenia 
MKB sa dopĺňa v položkách: 
as249 a as517 (SARS-CoV-2-dôkaz RNA) v texte poisťovňa „VšZP a Dôvera ZP“ 

25 
13.11.202

0 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre oddelenie 
MKB sa dopĺňa položka: 
as214 (Antigénový rýchlotest Anti-SARS-CoV-2) – 25eur 



Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.  

Koreszkova 7,  909 82 Skalica  
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Príloha č. 1 k OS-04 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

26 
07.04.202

1 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre oddelenie 
MKB sa upravujú sa položky: 
as248 (SARS-CoV-2-dôkaz RNA, (vrátane cudzojazyčného certifikátu) - výter, spútum – 
60eur 
as249 (SARS-CoV-2-dôkaz RNA, (vrátane cudzojazyčného certifikátu) – sliny – 65eur 
- vypúšťajú sa položky pod kódmi:  
as516 (SARS-CoV-2-dôkaz RNA), sputum  
as517 (SARS-CoV-2-dôkaz RNA, poistenci 27 – UNION, VšZP a Dôvera ZP), výter 

27 30.6.2021 

Zmena ceny u viac ako 100 položiek cenníka nastala v nadväznosti na registráciu FN 
AGEL Skalica a.s.  na platcu DPH.  
Položka as522 - Pripojenie na mobilný internet (zapožičaním USB modemu – za každý aj 
začatý deň) bola z cenníka vyňatá z dôvodu neposkytovania služby. 
Z urologického cenníka boli vyňaté položky JZS: 
as200(474eur) cirkumzícia, ktorá ostala v cenníku ako as804(450 eur) 
as810(600eur) sterilizácia muža, ktorá ostala v cenníku ako as203 (350 eur) 

28 15.8.2021 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk  
FN AGEL Skalica a.s. priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – 
a) ZS, pre oddelenie MKB sa upravujú položky: 
doplňuje sa 
as176, anti-SARS-CoV-2 IgG /S-proteín – protilátky po očkovaní, sérum, ELISA, 19,00 eur 
zmena v názve a cene 
as214 – po novom COVID-19 Antigén v cene 14,90 eur 
as518 – po novom Protilátky na COVID-19 (IgG, IgM) postinfekčné v cene 35 eur 
zmena v názve  
as052 – po novom Protilátky na COVID-19 zamestnanci FN AGEL Skalica  

28 15.8.2021 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL  
Skalica a.s. priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre 
oddelenie FBLR sa upravujú položky: 
vypúšťajú sa položky: 
as030, as036 
mení sa cena v položkách nasledovne (v zátvorke nová cena): 
as027 (12 eur), as029 (14 eur), as051 (14 eur), as035 (3 eur), as055 (10 eur), as111 (10 
eur), as213 (7 eur), as221 (7 eur), as049 (3 eur), as050 (2,50 eur), 
mení sa názov a cena nasledovne (v zátvorke nová cena): 
as076 – Vyšetrenie fyzioterapeutom + odborná inštruktáž (25 eur) 
as077 – Individuálna fyzioterapia pri funkčnej ženskej sterilite metódou Ľ. Mojžíšovej + 
mobilizácia (15 eur) 
as113 – Skupinové cvičenie SM – 1 cvičebná jednotka (9 eur) 
as114 – Ošetrenie fyzioterapeutom – mäkké techniky, mobilizácia (12 eur) 
mení sa názov v položke nasledovne: 
as126 – Parafínový zábal na ruky 
pridávajú sa nasledovné položky: 
as252 – Individuálna fyzioterapia pri poruchách panvového dna (inkontinencia), 
diastáze – (12 eur) 
as253 – Individuálna fyzioterapia pri vertebrogénnych poruchách(12 eur) 
as254 – Individuálna fyzioterapia v tehotenstve a po pôrode (12 eur) 

28 15.8.2021 
kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie sú 
viazané k zdravotnej starostlivosti  - administratívne služby:  
as997 – manipulačný poplatok Ag Test (5 eur) 
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Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

29 15.9.2021 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk  
FN AGEL Skalica a.s. priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – 
a) ZS, pre oddelenie MKB sa upravujú položky: 
mení sa cena pre položku 
as517, Protilátky na COVID-19 postinfekčné, pokles na 32,00 eur z pôvodných 35 eur 
zmena v názve a cene 
as176, Protilátky na COVID-19 postvakcinačné, pokles na 16,00 eur z pôvodných 19 eur 

29 15.9.2021 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL  
Skalica a.s. priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) ZS, pre 
oddelenie GYP sa pridáva položka: 
as810 – labioplastika (5 eur) 

29 15.9.2021 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie sú 
viazané k zdravotnej starostlivosti  - stravovacie služby:  
dopĺňajú sa položky 
as995 – koláče (4,00 eur) 
as996 – knedľa (2,50 eur) 

29 15.9.2021 

kap.2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie sú 
viazané k zdravotnej starostlivosti  - doprava:  
dopĺňajú sa položky 
as030 – mesačné parkovné zamestnanca (18,00 eur) 
as036 – parkovacia karta zamestnanca (6,00 eur) 

30 8.11.2021 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk  
FN AGEL Skalica a.s. priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – 
a) ZS, pre oddelenie MKB sa upravujú položky: 
mení sa cena a metóda 
as465, Syfilis - celkové špecifické protilátky, eCLIA, 10,00  
mení sa názov a cena 
as467, Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA a IgG, ELISA, 20,00  
mení sa všetko 
as483, Mikroskopické vyš., farbenie podľa Grama, sklíčko, náter, Gramovo farbenie, 
5,00 
dopĺňajú sa nové položky 
as440 Glutamátdehydrogenáza GDH stolica IFA 5,00 
as441 Expres SARS-CoV-2  Dôkaz RNA – vrátane cudzojazyčného certifikátu
 nosohltan RT-PCR 109,00 
as442 Hemokultúra aeróbna krv BACTEC 10,00 
as443 Hemokultúra anaeróbna krv BACTEC 12,00 
as444 Likvor ( dôkaz Ag H.influenzae typ b) likvor Aglutinácia 3,00 
as445 Likvor ( dôkaz Ag  S.agalactiae ) likvor Aglutinácia 3,00 
as446 Likvor ( dôkaz Ag  N.meningitidis  ACYW 135 ) likvor Aglutinácia 3,00 
as447 Likvor ( dôkaz Ag  N.meningitidis  B/E.Coli K1 ) likvor Aglutinácia 3,00 
as448 Likvor ( dôkaz Ag  S.pneumoniae ) likvor Aglutinácia 3,00 
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Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

31 
19.12.202

1 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), pridáva sa položka neurológie: 
as259: Použitie dlhej ihly na ozonoterapiu, 25 eur 
 
Úprava cenníkových cien v rámci 31. revízie sa netýka položiek: 

- MKB vyšetrenia 

- OKBH vyšetrenia 

- zákonné poplatky 

- parkovanie zamestnancov 

- poplatok za vyšetrenie pred CPZ (PZ SR )  

- poplatok za využitie CO skladu 

- strava zamestnancov 

- poplatok Klientske centrum 1 € 

32 
28.02.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), upravujú sa ceny pre OKM: 

- as248 – 44,90 eur  

- as249 – 44,90 eur 

- ss214 – 13 eur 

33 
14.03.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), upravujú sa ceny pre OKM: 
as214, covid antigén – 7,99 eur (z pôvodných 13 eur) 

33 
14.03.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), odstraňujú položky: 
as094, as095, as452, as455, as458, as470, as 473, as475, as476, as477, as478, as479, 
as480, as481, as482, as484, as488, as490, as474, as486, as052 a as997 

Číslo 
revízie 

Dátum 
revízie 

Rozsah zmien 

34 
29.05.202

2 

kap. 2.7 Časť 7 – Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie 
sú viazané k zdravotnej starostlivosti – Administratívne služby: 
nové položky 
as550, zamestnanecký čip - pri strate alebo poškodení – 5 eur  
as095, vratné obaly v zmysle zákona (1 ks zálohovaného obalu) – 0,15 eur 
vypustenie položiek 
as190, Poplatok za využitie služieb Klientskeho centra Manažmentu pacienta (1 eur) 
as198, Poplatok za prepadnuté služby Klientskeho centra Manažmentu pacienta (15 
eur) 

34 
29.05.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), odstraňujú položky: 
vyžiadanej osobnej konzultácie  
as001 (v čase ordinačných hodín),  
as002 (mimo času ordinačných hodín) 
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revízie 
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Rozsah zmien 

34 
29.05.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), ortopedické oddelenie 
pridáva sa položka: 
as094 – V.I.P. TEP – úplná náhrada veľkého končatinového kĺbu  
(v cene operatér – primár ORT odd., pobyt v nadštandardnej jednolôžkovej izbe, 
individuálne konzultovaná predoperačná príprava), 900 eur 

34 
29.05.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), časť FBLR  
pridávajú sa položky: 
as452, brožúra, cvičebníček pre deti, 5,50 eur 
as455, brožúra pre dospelých autoterapia, 2,80 eur 
as458, Individuálne cvičenie 
vypúšťajú sa položky: 
as042 – Cvičenie pri bolesti chrbta, chybnom držaní tela, skolióze 
zmena v cene položky: 
as212 – cvičenie pri diastáze, 15 eur (z pôvodných 9 eur)  
zmena v texte položky: 
as211 – poplatok za výber maséra alebo fyzioterapeuta k výkonom FBLR SVaLZ 
podmienené jeho súhlasom 

34 
29.05.202

2 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – 2) ostatné výkony 
súvisiace so ZS 
vypúšťa sa položka: 
as519 – ubytovanie pri operačnom výkone zrealizovanom mimo ÚZS 

35 26.10.2022 Paušálne zvýšenie cien 

36 30.12.2022 

kap.2.7 Časť 7 -  Ceny za komerčné služby poskytované FN AGEL Skalica a.s., ktoré nie 
sú viazané k zdravotnej starostlivosti – Administratívne služby 
upravuje sa položka: 
as056, vyšetrenie pred umiestnením v cele policajného zaistenia,  z 20,00 eur na 30,00 
eur 
pridávajú sa nové položky: 
as266 prejednanie žiadosti o schválenie klinického štúdia,  1200,00 eur 
as267 prejednanie zmien k schválenému klinickému skúšaniu,  198,00 eur 

36 30.12.2022 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), časť OKM  
upravuje sa položka: 
as214, COVID-19 Antigén, nová cena  8,00 eur 

36 30.12.2022 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), časť FBLR  
pridávajú sa položky: 
as042, darčekový poukaz na FBLR, 20,00 eur 
as190, rázova vlna (1 ošetrenie), 20,00 eur 
as198, liečivý gél (pod rázovú vlnu), 2,50 eur 
as519, bankovanie, 15,00 eur 

36 30.12.2022 

kap. 2.2 Časť 2 – Ceny výkonov špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) priamo 
hradených klientom   
pridávajú sa položky: 
as992, doplatok za lieky kategórie AS, cena variabilná podľa lieku, násobok 0,01 eur 
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36 30.12.2022 

kap. 2.5 Časť 5 – Ceny rôznych výkonov jednotlivých pracovísk FN AGEL Skalica a.s. 
priamo hradených klientom vykonaných na jeho vlastnú žiadosť – a) zdravotná 
starostlivosť (ZS), časť všeobecné lekárstvo:  
pridávajú sa položky: 
as470, preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania , 30,00 eur 
as473, prehliadky na iné účely – napr. športové a podobne,  20,00 eur 
as475, vyšetrenie nepoistenej osoby, nekapitovaného pacienta, 20,00 eur 
as476, vypísanie úrazovej poistky pre komerčné poisťovne,  20,00 eur 
as477, vyšetrenie na vedenie motorového vozidla, 20,00 eur 
as478, vyšetrenie na vedenie motorového vozidla – dôchodcovia,  15,00 eur 
as479, vyšetrenie na držanie a nosenie strelnej zbrane, 40,00 eur 
as480, vystavenie zdravotného preukazu, 10,00 eur 
as481, vystavenie priepustky na ambulancii, 1,00 eur 
as482, podanie infúznej liečby na žiadosť pacienta, 5,00 eur 
as484, vyšetrenie CRP, FOB, EKG na žiadosť pacienta,  5,00 eur 
as488, výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta,  5,00 eur 

   

   

   

   

 


