
 

 

Typ vyšetrenia                      CENNÍK VYŠETRENÍ 
Cena 

EKG na vlastnú žiadosť pacienta bez popisu €10.00 

EKG na vlastnú žiadosť pacienta s popisom - samoplatca  €15.00 

Kardiologické vyšetrenie pacienta – samoplatca ( zahŕňa fyz. vyšetrenie,odmeranie tlaku 

krvi a vyhotovenie nálezu) 
€30.00 

Interné vyšetrenie pacienta – samoplatca ( zahŕňa fyz. vyšetrenie, odmeranie tlaku krvi a 

vyhotovenie nálezu) 
€30.00 

TK Holter – samoplatca €40.00 

EKG Holter- samoplatca vrátene jednorázových elektród €50.00 

ECHOKG vyšetrenie- samoplatca €60.00 

Záťažové ergometrické vyšetrenie – samoplatca vrátene jednorázových elektród 
€50.00 

Poplatok za jednorázové elektródy pri 24-hod. EKG Holtri ( neplatí pre samoplatcov) 
€10.00 

Poplatok za jednorázové elektródy pri ERGO vyšetrení (neplatí pre samoplatcov) 
€10.00 

Poplatok za vyšetreni mimo ordinačných hodín 
€20.00 

Poplatok za naloženie 24-hod. EKG alebo TK Holtra mimo ordinačných dní 
€12.00 

+ pri EKG Holtri poplatok za jednorázové elektródy  
€10.00 

Poplatok za naloženie oboch Holtrov mimo ordinačných dní  €20.00 

Pokuta za nedodržanie termínu plánovaného vyšetrenia a následný nový termín 

vyšetrenia (platí pre pacientov, ktorí sa neodvolajú min.1 deň pred plánovaným 

vyšetrením)  

€10.00 



 

 

Typ vyšetrenia                      CENNÍK VYŠETRENÍ 
Cena 

Pokuta za nedodržanie termínu plánovaného 24 hodinového monitorovania EKG alebo 

TK Holtra (platí pre pacientov, ktorí sa neodvolajú min.1 deň pred plánovanym 

vyšetrením) 

€10.00 

Interné predoperačné vyšetrenie samoplatca  €35.00 

Ultrasonografické vyšetrenie brucha- samoplatca  €40.00 

Urýchlený mamažment pacienta-na vlastnú žiadosť, do 48 hodín ( neplatí pre 

samoplatcov),  
€10.00 

Karta pacienta- dodržanie časenky a termínu vyšetrenie ,alebo 1. vyšetrenie pacienta  €10.00 

Vydanie správy na administratívne účely - kopia pôvodnej správy €8.00 

Vydanie správy na administratívne účely pre komerčné poisťovne podľa rozsahu €30.00 

Vydanie správy na iné administratívne účely €22.00 

Kopírovacie služby + strana €1.50 

Konzultácia pacienta alebo člena rodiny na vlastnú žiadosť, každých začatých 10min €15.00 

Oxygenoterapia 15 min  €7.00 

Oxygenoterapia 30 min €10.00 

Oxygenoterapia 60 min €16.00 

Infúzna liečba – podanie do 30 min  €10.00 

Infuzna liečba – podanie nad 30 min 
€15.00 

Podanie intramuskulárnej injekcie 
€3.00 

Podanie subkutánnej injekcie  
€1.50 



 

 

Typ vyšetrenia                      CENNÍK VYŠETRENÍ 
Cena 

Infúzna liečba vit C 
€37.00 

Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 
€6.00 

Vyšetrenie sedimentácie 
€4.50 

Vyšetrenie moča chemicky 
€3.00 

Vyšetrenie glykémie glukomerom 
€2.50 

Vyšetrenie INR pri liečbe Warfarinom na žiadosť pacienta  
€7.00 

Edukácia pacienta – individuálne ohľadom stravovacích návykov, diétnych pokynov a 

obmedzení stravy pri užívaní niektorých liečiv vrátane poskytnutia edukačných 

materiálov  

€5.00 

Edukačný kurz lekárom – inviduálna prednáška podľa dohovoru, vrátane prenájmu 

priestorov zdravotníckeho zariadenia 1 hod ( max.10 osôb) 
€80.00 

Edukačný kurz sestrou – individuálna prednáška , vrátane prenájmu priestorov 

zdravotníckeho zariadenia 1 hod ( max.10 osôb) 
€40.00 

Lymfodrenáž 30min €10.00 

Lymfodrenáž 60min €20.00 

Lymfodrenáž a oxygenoterapia 60min  €25.00 

 

 


