
 

    
                                 Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica_____________ 

Chirurgická ambulancia  

 

Cenník 
zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby a služieb súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného postenia 

 

Platnosť od: 23.9.2020 

Názov Cena v € 

1.   Vyšetrenie na žiadosť pacienta (bez odporučenia praktického lekára,    

      resp. špecialistu) výkon ohodnotený bodmi podľa katalógu zdravotných  

      výkonov 

 

body x 0,10 

2.   Odstránenie nedysplastického/nezhubného kožného útvaru bez zdravotnej  

       indikácie – na žiadosť pacienta alebo na odporučenie kožného lekára (1 ks) 

10,00 

3.   Odstránenie nedysplastického/nezhubného kožného útvaru bez zdravotnej  

       indikácie – na žiadosť pacienta alebo na odporučenie kožného lekára (2 ks) 

20,00 

4.   Odstránenie nedysplastického/nezhubného kožného útvaru bez zdravotnej  

       indikácie – na žiadosť pacienta alebo na odporučenie kožného lekára (3 ks) 

25,00 

5.   Príplatok za odstránenie nedysplastického/nezhubného kožného útvaru  

      osobitných rozmerov alebo lokalizácie (tvár, krk, rana nad 3 cm, zošitie  

      vyžaduje určitý typ posuvnej plastiky alebo voľného prenosu kože,   

      intradermálna sutura na 3,5 cm 

 

 

10,00 

6.   Odstránenie nezhubného podkožného útvaru (tukových nádorčekov,     

      ateromov), cudzieho telesa v koži alebo pod kožou neúrazového pôvodu na   

      žiadosť pacienta (1 ks) 

 

15,00 

7.   Odstránenie viacpočetných malých stopkatých fibrómov kože tela do 3 ks   

      (za 1 ks) 

3,00 

8.   Chirurgické odstránenie kurieho oka, otlaku, bradavice (za 1 ks) 15,00 

9.   Zľava na excíziu – odstránenie kožného a podkožného útvaru do 1 cm, po  

      inej excízii do 6 mesiacov v tej istej chirurgickej ambulancii 

3,00 

10. Chirurgické ošetrenie zarastajúceho nechta 10,00 

11. Chirurgická korekcia jazvy (reexcízia, resutúra) s doliečením 20,00 

12.  Ošetrenie hemoroidu elastickou ligatúrou nad rámec úhrady ZP na žiadosť  

       pacienta za každé 1 sedenie  

20,00 

13.  Odber krvi na alkohol, vrátane vyšetrenia administratívy (na žiadosť  

       pacienta, zamestnávateľa) 

12,00 

14. Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP  

      (bez ceny vlastného vyšetrenia) 

12,00 

15. Ambulantné podanie infúznej terapie na žiadosť pacienta bez indikácie 

lekára inej ambulancie max. 5x, nad rámec úhrady ZP, cena liečiva 

nezahrnutá, nad 3 aplikácie zľava 50% 

12,00 

 

                                                                         



      

                                                                     

              

  Poznámka: Uvedené výkony hradí pacient v hotovosti. Platiteľ obdrží doklad o úhrade.                                                                                   

 
                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Jozef Mikuš 

                                          riaditeľ 

 

Názov Cena v € 

16.  Podávanie liečiva – obstrek do viacerých lokalít v jednom sedení, nad  

       rámec úhrady ZP 

5,00 

 

17.  Nadštandardná fixácia (Scotchcast, Soft Cast) hornej končatiny – krátky  

       obväz po lakeť 

15,00 

18.  Nadštandardná fixácia (Scotchcast, Soft Cast) hornej končatiny – vysoký  

       obväz nad lakeť 

20,00 

19.  Nadštandardná fixácia (Scotchcast, Soft Cast) dolnej končatiny – krátky  

       obväz noha, predkolenie 

20,00 

20.  Nadštandardná fixácia (Scotchcast, Soft Cast) dolnej končatiny – vysoký  

       obväz nad koleno 

30,00 

21.  Vypísanie tlačiva – žiadanky pre diagnostický výkon na RTG pracovisku  

       RTG, USG, CT, MRT..) a hematologicko-biochemickom prípadne  

       mikrobiologickom laboratóriu, na vlastnú žiadosť pacienta, prípadne   

       indikované iným lekárom alebo ako samoplatca, ohodnotené počtom bodov  

       výkonu z katalógu zdravotných výkonov  

 

 

body x 0,20 

22.  Iné chirurgické a zdravotné výkony pre iný ako zdravotný účel, výkon  

       ohodnotený počtom bodov výkonu podľa katalógu zdravotných výkonov 

body x 0,30 

23.  Lekárske vyšetrenie vrátane vystavenia správy alebo vypísania tlačiva pre  

       potrebu komerčnej poisťovne 

10,00 

24.  Vystavenie potvrdenia na žiadosť pacienta/klienta pre ďalšie  

       nešpecifikované účely 

10,00 

25.  Vystavenie kópie lekárskej správy na žiadosť pacienta (originál je   

       súčasťou zdravotného výkonu) 

3,00 

26. Príplatok za konzultáciu na vlastnú žiadosť pacienta s neakútnym  

      zdravotným stavom po dohovore s lekárom ambulancie 

15,00 

27. Zľava na hradené výkony nad celkovú cenu 20 € pacientov nad 65 rokov 5,00 

28. Príplatok za vybavenie administratívneho úkonu pri posudkoch (do 48  

      hod.) 

20,00 

29. Telefonické dohovorenie termínu vyšetrenia prípadne hospitalizácie  na  

      vzdialenom pracovisku 

5,00 


