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Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Interné oddelenie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby
poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady
poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/
pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe 1.-5. (prvých päť nocí - cena/noc)
a od šiestej noci každá ďalšia noc - cena/noc

2,00
10,00
3,80
30,00
15,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/
z toho : raňajky /bez DPH/
obed /bez DPH/
večera /bez DPH/

Doplatok za aplikáciu lieku bez DPH

3,30
8,40
2,10
3,80
2,50

EUR

liek Ferinject
liek Neodolpasse

30,00
10,00

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH
pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
interné vyšetrenie
zhodnotenie zdravotného stavu
vodičský preukaz do 69 rokov
pre potreby orgánov činných v trestnom konaní
odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára
odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/
za každú ďalšiu skúmavku

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR
13,20
13,20
13,20
bez poplatku
34,00
4,30
0,80

EUR

predoperačné vyšetrenie v rámci umelého prerušenia tehotenstva
poplatok za 1 expozíciu hyperbarickej oxygenoterapie
podávanie anestézie pri kolonoskopii

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

35,00
45,00
42,00

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate
vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

4,00
5,00

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu
oznámenie o úraze

8,00
5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Infekčné oddelenie

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

vystavenie potvrdenia pre oddelenie cudzineckej polície

23,00

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH
bez indikácie lekára

EUR

potvrdenie o zdrav.stave osoby pred vycestovaním do zahraničia, alebo ak sa vrátila

19,00

z rizikových oblastí sveta, na vylúčenie importovaných nákaz
vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára
poplatok za vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,00

do 200 bodov – posudzuje a vydáva lekár

33,00

nad 200 bodov – posudzuje a vydáva primár

55,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie TaPCH
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
vypísanie tlačiva o nutnosti užívania konkrétneho lieku v rámci stanovenej diagn.

3,70

zhodnotenie spirometrie na žiadosť pacienta / inštruktáž, realizácia, spracovanie /

9,00

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

tuberkulínový test

9,00

FENO- vyšetrenie alergického zápalu v dýchacích cestách prístrojom NIOX

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH
bez indikácie lekára

20,00

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára
poplatok za vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,00

do 200 bodov – posudzuje a vydáva lekár

33,00

nad 200 bodov – posudzuje a vydáva primár

55,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH
tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Neurologické oddelenie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe

30,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
neurologické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH
tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Psychiatrická klinika
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
psychiatrické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej

109,00

návykovej látky, alebo liečiva, vrátane vystavenia tlačiva

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára
poplatok za vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,00

do 200 bodov – posudzuje a vydáva lekár

33,00

nad 200 bodov – posudzuje a vydáva primár

55,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Klinika pediatrie a neonatológie - časť pediatria
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Pediat.kardiol.vyš.bez indikácie lekára pre športové účely vrátane DPH

EUR

vyšetrenie EKG s odborným popisom

11,00

základné kľudové pediatrické kardiologické vyšetrenie

27,00

(komplexné kardiologické vyšetrenie vrátane dokumentácie, EKG, Rtg hrudníka)
dodatočné pediatrické kardiologické vyšetrenie spolu

76,00

z toho : ergometria

50,00

echokardiografia

25,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Klinika pediatrie a neonatológie - časť neonatológia

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bez DPH

EUR

pobyt matky v nadštandardnej izbe

30,00

skríningové vyšetrenie novorodencov pre samoplatcov

99,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Gynekologicko – pôrodnícka klinika

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
gynekologické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH
poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

sterilizácia ženy

265,00

sterilizácia pri inom operačnom výkone

18,00

interupcia vrátane interného predoperačného vyšetrenia

248,00

intrauterinná inseminácia

38,00

poskytnutie antiadhezívnej prevencie pri operačnom výkone

126,00

(cena je stanovená na základe nákupnej ceny dodávateľa)

Zdravot. výk. pri pôrodnej a popôr.star.bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

fotografia plodu zo sono vyšetrenia

5,30

psychoprofylaxia (celý kurz)

22,00

cvičenie s manželom

22,00

poplatok za výber pôrodníka pri plánovanom zákroku

300,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Pobyt v nadštandardnej izbe bez DPH /za 1 noc/
1. Veľký nadštandard :
cena za pobyt rodičky v nadšt.izbe so sprchou a toaletou (možnosť vrátane partnera)
cena za celodennú stravu pre partnera s DPH
cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe (pri obsadení dvoch pacientiek)
2. Stredný nadštandard :
cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe (jednolôžková izba + sprcha + toaleta)
3. Malý nadštandard :
cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe (jednolôžková izba + sprcha)
Všetky zdravotné výkony pri pôrodnej a popôrodnej starostlivosti pre rodičky zamestnankyne

EUR
55,00
11,00
35,00
40,00
35,00

v trvalom pracovnom pomere sú vo výške 50 % z uvedenej ceny.

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate
vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

4,00
5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH
tlačivo o trvalých následkoch úrazu
oznámenie o úraze

8,00
5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Chirurgická klinika
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe

30,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti (za 1 deň pobytu)
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
chirurgické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH
poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie podrobnej predbežnej lek. správy pre pacienta, alebo príbuzných

18,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Ortopedické oddelenie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe

30,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov
pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/

3,30
bez poplatku

EUR

celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH
poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Urologické oddelenie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v samostatnej 1 – lôž. izbe, bez indikácie lekára

15,00

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe

30,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

sterilizácia muža

235,00

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH
odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Klinika úrazovej chirurgie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe

30,00

pobyt hospit. pacienta na samostatnej jednolôžkovej izbe

15,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie podrobnej predbežnej lek. správy pre pacienta, alebo príbuzných

18,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára
poplatok za vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,00

do 200 bodov – posudzuje a vydáva lekár

33,00

nad 200 bodov – posudzuje a vydáva primár

55,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
ORL oddelenie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru (vrátane DPH)

3,80

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe

30,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/
z toho : raňajky /bez DPH/
obed /bez DPH/

8,40
2,10
3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
ORL vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

ORL vyšetrenie vo vzťahu k práci

12,00

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

rhinoplastika bez osteotómie

525,00

rhinoplastika s osteotómiou

735,00

operácia odstávajúcich ušníc /2 uši/ - lokálna anestéza

310,00

operácia odstávajúcich ušníc /1 ucho/ - lokálna anestéza

205,00

operácia odstávajúcich ušníc /2 uši/ - celková anestéza

420,00

operácia odstávajúcich ušníc /1 ucho/ - celková anestéza

315,00

prepichnutie ušných lalôčikov pod náušnice

10,50

poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára
poplatok za vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,00

do 200 bodov – posudzuje a vydáva lekár

33,00

nad 200 bodov – posudzuje a vydáva primár

55,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00

Plastické operácie odstávajúcich ušníc vykonávame u detí výhradne v celkovej anestézii, u dospelých
pacientov, môže byť operácia vykonaná v lokálnej, alebo celkovej anestézii
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Očná klinika
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov
pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/

bez poplatku

EUR

celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
oftalmologické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

očná preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

32,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

poplatok za výber operatéra pri plánovanej operácii

200,00

plastická operácia očných viečok z kozmetických dôvodov /obe oči/

300,00

PRELEX - refrakčná výmena šoš./k tejto cene bude prip.skutočná cena za šošovku/

500,00

malé zákroky v okolí oka z kozmetických dôvodov bez šitia - podľa rozsahu

33,00 - 70,00

malé zákroky v okolí oka z kozmetických dôvodov so šitím - podľa rozsahu

50,00 - 100,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára
poplatok za vydanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

5,00

do 200 bodov – posudzuje a vydáva lekár

33,00

nad 200 bodov – posudzuje a vydáva primár

55,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Očná klinika

Možnosť doplatku pacienta na vnútroočnú šošovku, nad rámec platby schválenej jeho ZP

Názov vnútroočnej šošovky

Maximálna
nákupná cena

Maximálna úhrada
Maximálny
poisťovne
doplatok pacienta

Šošovky vnútroočná topická PanOptix Toric

995,90 €

344,85 €

611,00 €

Šošovky vnútroočná PanOptix Toric

701,80 €

145,01 €

557,00 €

Pacient bude oboznámený o cene šošovky a uhradí doplatok medzi nákupnou cenou a
jemu poisťovňou schválenou platbou.

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Kožná ambulancia
Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

Vyšetrenie v antivenerickej poradni
odborná konzultácia lekárom u klienta bez príznakov klinickej symptomatológie

15,00

odborné vyšetrenie klienta bez príznakov klinickej symptomatológie

15,00

Odber biologického materiálu

EUR

odber krvi na – RRR

5,30

HIV

5,30

chlamýdie

5,30

Odber výterov na špecifickú kultiváciu

EUR

výter na GO

6,80

výter na tricho

6,80

výter na ureaplazmy a mykoplazmy

11,00

výter na chlamýdie muži

11,00

výter na chlamýdie ženy

13,10

Zdravotné výkony bez indikácie lekára s DPH

EUR

Odborná konzultácia s lekárom pred korektívnym zákrokom

10,00

Chemický peeling /vyhl.reliéfu kože, zlepšenie prejavov akné a starnutia kože/ - tvár

20,00

Chemický peeling /vyhl.reliéfu kože, zlepšenie prejavov akné a starnutia kože/ - dekolt a krk

30,00

Odstraň. vrások botulotoxínom- /Dysport - závisí od počtu aplik.jed. cena 1j-1,60€/
vrásky medzi obočím

cca 110,00

verájovité vrásky okolo očí / vrásky smiechu/

cca 110-130

vrásky na čele/ vrásky mračenia/

cca 100-130

vrásky hornej pery /fajčiarske vrásky/

cca 40,00

dopichnutie-individuálne, podľa počtu aplikovaných jednotiek - cena za 1j-1,60€
Liečba nadmerného potenia botulotoxínom
dlane

300,00

stupaje

300,00

podpazušie

300,00

Mezobotox
Mezobotox - tvár

150,00

Mezobotox - krk

200,00

Mezobotox - dekolt

200,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Kožná ambulancia
Zdravotné výkony bez indikácie lekára s DPH

EUR

Mezoterapia
tvár

100,00

krk

100,00

dekolt

100,00

tvár + krk

150,00

tvár + krk + dekolt

240,00

chrbty rúk

100,00

vypadávanie vlasov - jedno sedenie

50,00

Liečba alopetických ložísk vo vlasoch- Diprophos inj.
do 2 cm2
2 - 5 cm

20,00

2

nad 5 cm

30,00
2

50,00

Aplikácia znecitlivujúceho krému pred dermatochirurgickým zákrokom

7,00

Aplikácia výplňového materiálu na zväčšenie objemu tváre a/alebo odstránenie vrások

250,00

a mezoterapia výplňovým materiálom za každý 1 ml
Elektrokauterizácia akrochordómov /odstránenie výrastkov kože-nekrvavé/,ošetrenie
fibrómov tekutým dusíkom, ošetrenie seborhoických verúk tekutým dusíkom
1 výrastok

5,00

2 - 5 výrastkov

10,00

6 - 10 výrastkov

20,00

11 a viac výrastkov /individuálne po dohode s lekárom/

nad 30,00

Kozmetická kryomasáž tváre

5,00

Korekcia jaziev /hypertrofická jazva, keloid/: /injekčný roztok Diprophos/
do 2 cm2

20,00

2

30,00

2 - 5 cm

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Onkologická klinika
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe 1-5 noc

15,00

pobyt hospit. pacienta v nadštandardnej izbe 6 a viac nocí

7,50

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

Anesteziologické vyšetrenie pre výkon nepreplácaný zdravotnými poisťovňami

16,00

Poplatok za výber anesteziológa pri plánovanom zákroku

Zdrav.starostlivosť, nehradená z verejného zdrav.poistenia bez DPH

100,00

EUR

Akupunktúra - prvovyšetrenie

20,00

Druhé a ďaľšie vyšetrenie

5,00

Biodermálne nite
MONO Bio dermálna niť

4,00

TWIN /dvojitá/ Bio dermálna niť

6,00

SCREW /špirálová/ Bio dermálna niť

6,00

DOUBLE SCREW /dvojito špirálová/ Bio dermálna niť

10,00

COG /ozubená/ Bio dermálna niť

10,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate
vystav.podrobnej predbež.lek. správy pre pac., alebo príbuzných bez indikácie lek.
vystavenie menej náročnej predbežnej lek.správy bez indikácie lek.
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4,00
18,00
5,00

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt hospit. pacienta v samostatnej 1 – lôž. izbe, bez indikácie lekára

25,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie – ambulantná časť
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Akupunktúra

EUR

komplexné vstupné akupunktúrne vyšetrenie

13,20

cielené a špeciálne akupunktúrne vyšetrenie

9,00

kontrolné akupunktúrne vyšetrenie

4,70

klasická korporálna akupunktúra

10,50

aurikuloterapia,kraniopunktúra,rinofaciopunktúra a ošetrenie ďalších mikrosystémov

10,00

modifikácie akupunktúry

7,40

Cenník výkonov FRO /bez DPH/

EUR

v prípade, že poisťovne budú uhrádzať len určitý počet výkonov a pacient bude mať
záujem o pokračovanie terapie, môže si uvedené výkony doplatiť,
so súhlasom FRO lekára
Parafínový zábal - 30 min. 1x

4,20

Parafínový zábal - 30 min. 5x

17,00

Fyzikálna liečba /elektroliečebné prístroje/ 1x

4,20

Fyzikálna liečba /elektroliečebné prístroje/ 5x

17,00

Ultrazvuk 1x

4,20

Ultrazvuk 5x

17,00

REBOX 1x

2,60

REBOX 5x

10,50

Solux - 20 min. 1x

2,10

Solux - 20 min. 5x

8,40

BIO-lampa 1x

2,00

BIO-lampa 5x

8,00

LASER - jedno sedenie

5,30

Masáž - mäkké techniky

10,00

Plynová injekcia - jedno sedenie

2,10

Bankovanie - jedno sedenie

12,00

Kinesiotape - chrbát

5,30

Kinesiotape - veľké kĺby

5,30

Kinesiotape - malé kĺby

2,60

Individuálna liečebná telesná výchova I. s použitím jednoduchých metód

5,30

Detí aj dospelých - jedno sedenie
Individuálna liečebná telesná výchova II. detí aj dospelých
Komb. viacerých metodík a postupov (nácvik transferov, vertikalizácie, používania pomôcok,

7,40

ADL a pod.) Mobilizácia, nácvik autoterapie - jedno sedenie
Individuálna liečebná telesná výchova III. detí aj dospelých

6,80

SM systém (Špirálovo stabilizovaný pohyb - Cvičenie s elastickým lanom) - jedno sedenie

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Hematologická ambulancia
Doplatok za aplikáciu lieku bez DPH

EUR

liek Ferinject

20,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých - časť geriatria
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre žiadateľa o oprávnenie na vedenie motorového vozidla nad 70 rokov
nový pacient, ktorý nie je dispenzarizovaný na geriatrickej ambulancii

13,20

/celk.vyšetrenie, EKG/ zhodnotenie lab.výsledkov a EKG, napísanie krátkej správy
pacient, ktorý je dispenzarizovaný na ger. ambulancii a nevyžaduje celkové vyšetr.

10,00

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých - časť dlhodobo chorí
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

10,00

poplatok za rozbitie teplomeru /vrátane DPH/

3,80

Nadštandardné izby :
Izba č. 205 - 2 lôžková - cena za 1 noc pri obsadení 2 osobami

15,00

Izba č. 205 - 2 lôžková - cena za 1 noc pri obsadení 1 osobou

30,00

Izba č. 207 - 1 lôžková - cena za 1 noc

30,00

Izba č. 208 - 1 lôžková bez WC - cena za 1 noc

15,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady
zamestnanec FN hospitaliz. ako sprievodca dieťaťa do 18 rokov

3,30
bez poplatku

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

pobyt nad 18 rokov – pobyt indikovaný lekárom

3,30

nad 18 rokov – pobyt neindikovaný lekárom

11,30

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre žiadateľa o oprávnenie na vedenie motorového vozidla nad 70 rokov
nový pacient, ktorý nie je dispenzarizovaný na geriatrickej ambulancii

13,20

/celk.vyšetrenie, EKG/ zhodnotenie lab.výsledkov a EKG, napísanie krátkej správy
pacient, ktorý je dispenzarizovaný na ger. ambulancii a nevyžaduje celkové vyšetr.

9,50

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie HBO
Nadštandardné izby :

EUR

Izba č. 205 - 2 lôžková - cena za 1 noc pre 1 osobu

15,00

Izba č. 207 - 1 lôžková - cena za 1 noc

20,00

Izba č. 208 - 1 lôžková bez WC - cena za 1 noc

10,00

pobyt sprievodcu, ak nie je poistenec oslobodený zákonom od povinnosti úhrady

3,30

pri pobyte sprievodcu v ústavnej starostlivosti /za 1 deň pobytu/
celodenná strava /bez DPH/

8,40

z toho : raňajky /bez DPH/

2,10

obed /bez DPH/

3,80

večera /bez DPH/

2,50

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

poplatok za 1 expozíciu hyperbarickej oxygenoterapie

45,00

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
interné vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

vodičský preukaz do 69 rokov

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie lekárskej genetiky
Zdravotná starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov
EUR
Vyšetrenie trombofilných stavov bez DPH
mutácia F V Leiden G1691A + mutácia F II Protrombín G20210A

80,00

mutácia MTHFR C677T

40,00

mutácia MTHFR A1298C

40,00

mutácia PAI 1

40,00

vyšetrenie 2 mutácií

80,00

vyšetrenie 3 mutácií

120,00

vyšetrenie 4 mutácií

150,00

vyšetrenie 5 mutácií

180,00

Genetická diagnostika s DPH

EUR

DNA identifikácia osôb za účelom paternity (zahŕňa vyšetrenia 3 osôb)

165,00

DNA identifikácia osôb (2 osoby)

145,00

DNA identifikácia osôb (1 osoby)

75,00

Genetická diagnostika bez DPH

EUR

genetická predispozícia na celiakiu (HLA typizácia DQ2 a DQ8)

120,00

vyšetrenie geneticky podmienenej laktózovej intolerancie

60,00

Gilbertov syndróm (UGT1A1 - TATA box, Enhancerová oblasť)

80,00

mikrodelécie Y-chromozómu (AZF mikrodelécie)

120,00

vyšetrenie citlivosti/rezistencie na liečbu Warfarínom

130,00

HFE asociovaná hemochromatóza (varianty p.C282Y, p.H63D)

130,00

cytogenetické vyšetrenie (karyotyp) - periférna krv

200,00

Prenatálna genetická diagnostika aneuploídií bez indikácie lekára bez DPH

EUR

molekulárno-genetické vyšetrenie QF-PCR (chromozómy 13,18,21, X,Y)

240,00

molekulárno-genetické vyšetrenie QF-PCR (pre dva vytipované chromozómy)

220,00

cytogenetické vyšetrenie (karyotyp) - plodová voda

240,00

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vypísanie potvrdenia o hospitalizácii s prepúšťacou správou pri strate

4,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Informatívne:
Možnosť neinvazívneho skríningového testu z krvi matky bez DPH

EUR

TRISOMY test - neinvazívny skríningový test z krvi matky - platba prevodom

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

350,00

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
RDG oddelenie
EUR

Ozonoterapia
lokálna liečba ozónovým roztokom (cca 7 - 10 dňová kúra)
ozónová infúzna liečba
intramuskulárna aplikácia bez CT
obstrek periradikulárny pod CT

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

15,00
32,00
21,00
26,00

EUR

RDG hrudníka vo vzťahu k práci

5,00

vytvorenie duplikátu RDG zobrazení na CD, alebo DVD nosič, na žiadosť pacienta

5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiol.

Vzhľadom na rozsah cenníka a množstvo výkonov, je v plnom znení Cenník platených
výkonov OKBHM uverejnený na internetovej stránke www.fntn.sk

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Kardiologická ambulancia
Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
kardiologické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

vodičský preukaz do 69 rokov

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

5,00

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Angiologické oddelenie
Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

pre branno športovú činnosť /parašutizmus, bezmotorové lietanie, klzáky a pod.
angiologické vyšetrenie

13,20

zhodnotenie zdravotného stavu

13,20

vodičský preukaz do 69 rokov

13,20

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

organizačné zabezpečenie spojené s výberom lekára

300,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

5,00

EUR

tlačivo o trvalých následkoch úrazu

8,00

oznámenie o úraze

5,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Klinika pediatrie a neonatológie - APS pre deti a dorast
Služby súvisiace s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v rámci Ambulantnej pohotovostnej služby

EUR

pri každej návšteve, ak poistenec nebol následne odoslaný k poskytovateľovi
ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/

2,00

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku
pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

0,80
bez poplatku

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Urgentný príjem
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

EUR

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby /ÚPS/
poskytnutie ÚPS, na ktorú bol poistenec odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby

2,00

poskytnutie ÚPS, ak nie je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady

Zdravotné výkony bez indikácie lekára vrátane DPH

10,00

EUR

odber krvi na zistenie hladiny alkoholu – bez indikácie lekára

34,00

odber krvi bez špecifikácie vyšetrenia /1 skúmavka/

4,30

za každú ďalšiu skúmavku

0,80

pre potreby orgánov činných v trestnom konaní

bez poplatku

Zdravotné výkony bez indikácie lekára bez DPH

EUR

kvalitatívne stanovenie súboru dvoch protilátok IgG/IgM SARS-CoV2 s odberom krvi

35,00

vyšetrenie protilátok IgG po očkovaní (S proteín) s odberom krvi

22,00

Vyhotovenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave bez DPH

EUR

vystavenie podrobnej predbežnej lek. správy pre pacienta, alebo príbuzných

18,00

vystavenie menej náročnej predbežnej lekárskej správy bez indikácie lekára

5,00

Zdravotné výkony pre komerčné poisťovne vrátane DPH

EUR

oznámenie o úraze

5,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021

Ambulancia pracovného lekárstva
Zdravotné výkony vo vzťahu k práci vrátane DPH

EUR

Základná lekárska prehliadka

15,00

rodinná, osobná a pracovná anamnéza, komplexné fyzikálne vyšetrenie s dorazom
na posúdenie stavu a funkcie jednotlivých orgánových systémov, ktoré môžu byť nepriaznivo
ovplyvnené danou prácou, alebo orgánovými podmienkami, zmeranie krvného tlaku
a tepovej frekvencie, zákl.antropologické vyšetrenie, odber biol. materiálu ..atď.
EKG

6,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Dietetické poradenstvo
Služby poskytované bez indikácie lekára vrátane DPH

EUR

Nutričná anamnéza a antropometrické vyšetrenie,(BMI, OSR WHR)

3,60

Edukácia pacienta s diabetes mellitus 1. typu

6,50

Edukácia pacienta s diabetes mellitus 2. typu

6,50

Edukácia pacienta s obezitou

6,50

Edukácia pacienta s gastrointestinálnym ochorením

6,50

Edukácia pacienta s kardiovaskulárnym ochorením

6,50

Edukácia pacienta s ochorením pankreasu, žlčníka, pečene

6,50

Edukácia pacienta s ochorením obličiek

6,50

Edukácia pacienta s celiakiou

6,50

Edukácia pacienta s crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou

6,50

Diéta diabetická – diabetik 1. typu– jedálny lístok na 7 dní

5,50

Diéta diabetická – diabetik 2. typu – jedálny lístok na 7 dní

5,50

Diéta redukčná – jedálny lístok na 7 dní

5,50

Diéta šetriaca – jedálny lístok na 7 dní

5,50

Diéta s obmedzením tukov – jedálny lístok na 7 dní

5,50

Diéta s obmedzením bielkovín – jedálny lístok na 7 dní

5,50

Diéta pri nešpecifických črevných zápaloch – jedálny lístok na 7 dní

5,50

Prepočet nutritívnej hodnoty – jedálny lístok na 7 dní

35,50
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Potvrdenia
Služby za účelom dávok sociálnej pomoci vrátane DPH

EUR

Vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdrav.postihnutia

8,00

Vystavenie žiadosti pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti – Nitr.Rudno

5,50

Vypísanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na soc.službu

16,00

Vypísanie žiadosti o uzavretí zmluvy o poskytovaní soc.služby

6,00

Komplexné vyšetrenie pacienta na oddelení/klinike

10,00

Laboratórne vyšetrenie - BWR

3,70

Laboratórne vyšetrenie - výter z rekta

2,10

Laboratórne vyšetrenie - výter z nosa

3,70

Laboratórne vyšetrenie - výter z hrdla

3,70

RDG hrudníka

11,50

Psychiatrické vyšetrenie

5,80

Služby za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti obč.vrátane DPH

EUR

Vystavenie potvrdenia na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti

5,00

Vystavenie lekárskeho návrhu na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti

5,00

Služby pre sociálne účely
Za vystavenie PN a lístka na peniaze musia v hotovosti uhradiť pac. bez DPH:

EUR

nezamestnaní,zamestnanci
vedení na úrade
práce
(tí, ktorí
nie sú vedení
nazamestnanci
úrade práce PN
nepotrebujú)
uniformovaní
(vojaci,
policajti,
železničiari,
colníci,
Ministerstva
vnútra
SR,
hasiči, horská ktorí
záchranná
služba),
tieto kategórie
zamestnancov
majú svoj
sociálny
zamestnanci,
majú viac
zamestnávateľov
a potrebujú
pre každého
vystaviť
PN,systém
hradia za
vystavenie
druhých a ďalších PN.
vystavenie PN

1,20

vystavenie lístka na peniaze

1,20
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Právny referát
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií vo FN Trenčín vrátane DPH
V súlade so zák.č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niek.zák.
a Vyhláškou MF SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrad nákladov za sprístupnenie informácií.
1 strana A4 čierno-bielo
1 strana A3 čierno-bielo
1 strana A4 farebne
1 strana A3 farebne
Obálka malá C6
Obálka stredná C5
Obálka veľká C4
CD – nosič
Doporučené poštovné podľa cenníka pošty

EUR
0,20
0,25
0,30
0,35
0,05
0,10
0,15
1,00

Etická komisia
Poplatky pre etickú komisiu pri FN Trenčín (ceny sú uvedené bez DPH)
Agenda posúdenia žiadosti o súhlas so sponzorovanou klinickou štúdiou
Fáza II
Fáza III
Fáza IV
Poplatok za neitervenčnú štúdiu
Príplatok ku klinickej štúdii za multicentrické stanovisko EK
Posudzovanie dodatkov, zmien v protokole
Posudzovanie nežiadúcich účinkov liekov (1 x ročne)

EUR

Potvrdenia bez DPH

EUR

840,00
630,00
420,00
420,00
210,00
210,00
210,00

Admin.poplatok v súvislosti so zabezpečením odbornej zdravotníckej praxe zdrav.pracovníkov,

20,00

realizovanej vo FN Trenčín - poplatok sa nevzťahuje na zamestnancov FN Trenčín
Denný admin.poplatok v súvislosti s praktickou výučbou v certifikovanej pracovnej činn. zdrav.

5,00

pracovníkov realizovanou vo FN Trenčín

EUR

Poplatky s DPH
Poplatok za uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí lehoty 48 hodín
od úmrtia osoby (v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve)
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10,00

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Personálne oddelenie
Potvrdenia vrátane DPH

EUR

Vydanie potvrdenia pre žiadateľa o rovnocennosti získaného zdravotníckeho vzdelania

8,00

Oddelenie mzdovej učtárne
Potvrdenia vrátane DPH

EUR

Potvrdenie o príjme za účelom čerpania rôznych úverov,
1x za 3 mesiace zdarma, ostatné spoplatnené

2,00

Referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov
EUR

Potvrdenia bez DPH
Admin.poplatok v súvislosti so zabezpečením odbornej zdravotníckej praxe zdrav.pracovníkov,
realizovanej vo FN Trenčín - poplatok sa nevzťahuje na zamestnancov FN Trenčín
Denný admin.poplatok v súvislosti s praktickou výučbou v certifikovanej prac. činn. zdrav.
pracovníkov realizovanou vo FN Trenčín
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20,00
5,00

Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie centrálneho nákupu a verejného obstarávania
Prenájom konferenčnej miestnosti bez DPH

EUR

jednotková cena za 1 hod.

26,00
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
Oddelenie prevádzkovo-administratívnych činností
Grafické služby a kopírovanie vrátane DPH
Laminovanie a hrebeňová väzba
Laminovanie A4
Hrebeňová väzba A4 1-20 strán
Hrebeňová väzba A4 nad 20 strán
Kopírovanie pre zamestnancov FN Trenčín:
1 strana A4 čierno-bielo
1 strana A3 čierno-bielo
1 strana A4 farebne
1 strana A3 farebne
Kopírovanie pre cudzích odberateľov:
1 strana A4 čierno-bielo
1 strana A3 čierno-bielo
1 strana A4 farebne
1 strana A3 farebne

EUR
1,00
1,50
2,00

EUR
0,10
0,15
0,15
0,20

EUR
0,20
0,25
0,30
0,35

Cenník parkovania v areáli FN vrátane DPH
Pacienti a sprevádzajúce osoby v rozsahu 4 hod.
za každú ďalšiu začatú hodinu
maximálny poplatok za deň
strata parkovacieho lístka
Prejazd areálom do 20 min.
Ročný poplatok na zakúpenie čipovej parkovacej karty - zamestnanci *
Ročný poplatok na zakúpenie nočnej čipovej parkovacej karty - zamestnanci *
Ročný poplatok na zakúpenie čipovej parkovacej karty - ostatní *
Mesačný poplatok majiteľov čipovej parkovacej karty - zamestnanci *
Mesačný poplatok majiteľov nočnej čipovej parkovacej karty - zamestnanci *
Mesačný poplatok majiteľov čipovej parkovacej karty - ostatní *
Pokuta za stratu čipovej parkovacej karty aj nočnej* /bez DPH/
Mesačný poplatok za vyhradené parkovacie miesto v areáli FN TN na EČV zamestnanca
Mesačný poplatok majiteľov čipovej parkovacej karty - vyhradené parkovanie - ostatní
Návštevníci s modrým "Parkovacím preukazom pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím",

EUR
bez poplatku
1,00
10,00
30,00
bez poplatku
180,00
60,00
360,00
15,00
5,00
30,00
30,00
50,00
100,00

bez poplatku

parkovanie pre darcov krvi *
* V zmysle smernice SMK – 44 "Prevádzkový poriadok parkoviska FN Trenčín o systéme
prevádzkovania a spoplatňovania parkoviska

Stravovanie - vrátane DPH*
úhrada zamestnanca za stravu - obed
úhrada zamestnanca za stravu - večera, stravovanie v noci
úhrada iných osôb s nárokom na stravu (okrem dôchodcov)

EUR
1,10
1,10
1,78

Pokuta za stratu /nevrátenie čip.kar.po ukonč.strav./preukáz.poškodenie čip.karty /bez DPH/

5,00

* V zmysle smernice SMK - 52 Stravovanie zamestnancov FN Trenčín a iných osôb

Administratívny poplatok za odber vyradeného textilu
Jednotková cena za kg

EUR
0,70

Oddelenie údržby
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Cenník platených služieb
platný od: 20.07.2021
EUR
Jednotková cena za 1 údržbársku hodinu

8,00

Ing. Zuzana Majerská,ekonomická nám.FN TN

