
Cenník výkonov a služieb za priamu úhradu pacientom nad rámec 
objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, alebo na vlastnú 

žiadosť pacienta  (klienta)

Výkon Cena za 

výkon v €

250a

odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane 
odberovej súpravy, za každú súpravu 2,50

250b

odber krvi do uzavretého systému alebo pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú 
odberovú súpravu 4,50

252

injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna 
alebointramuskulárna 2,00

253 intravenózna injekcia 3,00

299a

odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, mykologické, virologické 
a parazitologické vyšetrenie 2,00

299b

odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, mykologické, virologické 
a parazitologické vyšetrenie pri 3,00

820 prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta 24,00

836 sociálna intervencia 9,00

825 kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť, vrátane rád a dokumentácie 12,00

822 kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie 9,00

827 psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon alebo substitučnú liečbu 12,00

830 zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných, alebo od iných... 9,00

839a

didaktoterapia pri závislostiach od psychoaktívnych látok (5-20 účastníkov) za 
účastníka a návštevu trvajúcu najmenej 50 minút 4,50

840

zisťovanie biografickej anamnézy vo vzťahu k psychopatológii dieťaťa alebo 
mladistvého pri zapojení osoby, ktorá je s ním 21,00

841

zisťovanie celkového psych. stavu dieťaťa alebo mladistvého aj pri viacnásobnom 
zapojení osoby, ktorá je s ním( komplexne pedopsychiatr.vyš.) 42,00

71 vystavenie tlačiva 2,00

842

kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného 
chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého 27,00

867 individuálna psychoterapia 30,00

856

Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba, podľa Jacobsona) v rámci 
skupinovej liečby 2,70

857

Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba, podľa Jacobsona) v rámci 
skupinovej liečby, detí a mládeže 3,30

870 Rodinná psychoterapia 16,40

3351 psychodiagnostické interview 22,00

3352

psychodiagnostické zisťovanie anamnézy psychicky, psychosomaticky alebo somaticky 
chorej osoby 9,00

3353 použitie a vyhodnotenie jednoduchej dotazníkovej metódy 6,00

3354 zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové metódy 9,00

3358 jednoduchšie projektívne techniky 12,00

821 podrobné psych. vyšetrenie pred zahájením liečby 22,50

3361

verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných 
stavov 6,00



3362

poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v 
súvislosti s liečbou chorého 9,00

3363

podrobné vedenie osoby/ osôb, kt. je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo 
mladistvým v súvislosti s vyšetrením 15,00

3364 racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (do 15 sedení) 15,00

3366

vedenie komunity, kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické svojpomocné 
skupiny, tréningy psychosociálnych zručností, pre viac ako 12 účastníkovv trvaní do 45 

minút 9,00

3368

krízová intervencia formou individuálnej liečebno-pedagogickej terapie v trvaní do 45 
minút 15,00

4a

vykonávanie jednoduchého zdrav. výkonu (kontrola TK pri liečení hypert., odstránenie 
stehov... 2,50

3592 stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek 1,50

HT vyšetrenie krvi 5,00

KO vešetrenie krvi 2,00

antiHIV vyšetrenie krvi 4,50

antiHCV vyšetrenie krvi 8,00

antiHBC vyšetrenie krvi 11,00

HbsAg vyšetrenie krvi 7,00

TPHA vyšetrenie krvi 6,00
Toxikologické 

vyšetrenie orientačné toxikologické vyšetrenie screeningovou metódou 5,00

74

vystavenie lek. potvrdenia , alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely iné, ako 
je zdravotná poisťovňa v slov. jazyku 9,00

79

vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo 
svetového jazyka 18,00

79a používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom 18,00

overenie možnosti metadónového programu v cudzine na žiadosť pacienta 10,00

78 podrobná lekárska správa inému lekárovi 5,30

DT skúška 3,70

856 nácvikové postupy v rámci skupinovej liečby 2,70

839 skupinová terapia v závislostí od psychoaktívnych látok (2-9 účastníkov) do 25 návštev 6,00

15b vyhodnotenie laboratórnych výsledkov 3,60

kópie laboratórnych vyšetrení 3,00

náhrada metadonóvých  flaštičiek pri strate, alebo rozbití 0,33

náhrada metadónových a didaktických preukazov  pri strate 0,33

odber krvi na zistenie alkoholu v zmysle zákona č.219/1996 Z.z. 17,00

Dg Y 90 dôkaz vplyvu alkoholu obsahom alkoholu v krvi dychovou skúškou 3,70

Dg Y 91 dôkaz vplyvu alkoholu obsahom alkoholu v krvi dychovou skúškou 3,70

vystavenie dokladu o zdravotnej spôsobilosti 10,00

 konzultácia pre problémy s užívaním psychoaktívnych látok a alkoholu 30 min. 18,00

konzultácia pre problémy s užívaním psychoaktívnych  látok a alkoholu do 30 min.-
dôchodcovia 9,00

 konzultácia pre problémy s užívaním psychaktívnych látok a so závislosťami do 30 
min.- osoby nad 70 rokov a študenti zadarmo 0,00

ústavná zdravotná starostlivosť ( 1 ošetrovací deň) 60,00

liek metadón a jeho podanie ( 1 dávka) 5,00

Lekárske vyšetrenie pre vodičov (platba za preskúmanie a vydanie dokladu o 
zdravotnej spôsobilosti osobitne ku vo vzťahu k závislosti od alkoholu) 175,00

Lekárske vyšetrenie pre vodičov (platba za preskúmanie a vydanie dokladu o 
zdravotnej spôsobilosti osobitne ku vo vzťahu k závislosti od iných návykových látok a 

liečiv) 195,00


