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Cenník zdravotných výkonov  
 

Poskytovateľ ZS: 
 

NOVU – MED center, s.r.o. 
ADOS 
Na rínku 276/7 
082 12  Kapušany  
 

Platný od 01.12.2021 

 
 

 1. Cenník zdravotných výkonov podľa katalógu 
zdravotných výkonov 

 

  

 
Por. 
č. 

Kód 
výkonu 

Popis zdravotného výkonu  
Podľa Nariadenia vlády č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov  

Cena v 
€ 

1 3390 Príjem pacienta a odobratie anamnézy  15 ,- 

2 3392a  Poučenie príbuzných alebo členov komunity 10 ,- 
3 3393 Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len "KOS") 18 ,- 

4 3394 Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane 
dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom 

8 ,- 

5 3395 Vyhodnotenie KOS a záverečná správa 16 ,- 

6 3396 Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti 5 ,- 

7 3398 Ošetrovateľská hygiena 22,5 ,- 

8 3399a Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného 
katétra u ženy 

21,5 ,- 

9 3399b Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a 
dezinfekcia 

11,5 ,- 

10 3399c Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu 17,5 ,- 

11 3399d Starostlivosť o epidurálny katéter 11,5 ,- 

12 3400 Polohovanie pacienta 7 ,- 

13 3401a Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho 
diétneho režimu, jeden 1-krát pre jedného pacienta 

25,- 

14 3401b Každá ďalšia zmena v diétnom režime 5 ,- 

15 3402 Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon 9,5 ,- 

16 3404 Výživa pacienta sondou, za jeden výkon 14,5 ,- 

17 3405 Očistná klyzma 22,5 ,-  

18 3405a Liečebná klyzma  22,5 ,- 

19 3406 Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej 
frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií 
podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny 

10,5 ,- 

20 3407 Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty 4,5 ,- 

21 3408 Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín 12,5 ,-  

22 3409 Cievkovanie ženy 22 ,- 

23 3410 Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách 27,5 ,- 

24 3411 Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly 14,5 ,-  
25 3413 Aplikácia neinjekčnej liečby 8,5 ,- 

26 3414 Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa 25 ,-  

27 3416 Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne 5,5 ,-  

28 3418 Aplikácia liečiva intravenózne 16,5 ,- 

29 3419 Príprava a podávanie infúzie 25,6 ,- 

30 3420 Sledovanie infúzie, za každú hodinu 18,5 ,-  

31 3421 Nácvik podávania inzulínu 5 ,- 

32 3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov 18,5 ,-  

33 3422b Ošetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých 
tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz) 

21,6 ,- 
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34 3422c Ošetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých 
tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz) 

24,6 ,- 

35 3423 Výplach oka  12,4 ,- 

36 3423a Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2 16,4 ,- 

37 3423b Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2 19,4 ,- 

38 3424 Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút 25,6 ,- 

39 3426 Odsávanie pacienta 18,2 ,- 

40 3427 Odsatie žalúdočného obsahu 19,4 ,-  

41 3428 Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 7,2 ,- 

42 3433 Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy 24,6 ,-  

43 3434 Odber kapilárnej krvi  21,4 ,- 
44 3436 Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta 22 ,-  

45 3437 Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút 12,4 ,- 

46 3439 Návšteva pacienta v pracovnom čase 12 ,- 

47 3440 Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do 7.00 hodiny v sobotu, v 
nedeľu a vo sviatok) 

30 ,- 

48 3441 Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia pri zhoršení 
psychického stavu pacienta 

30 ,- 

49 3443 Poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa 25 ,- 

50 3444 Kontrola novorodenca alebo dojčaťa sestrou vrátane potrebného ošetrenia 39,5 ,- 

51 3445 Meranie a váženie novorodencov a detí 9,5 ,- 

52 3446 Kúpeľ a nacvičovanie kúpeľa novorodencov 35 ,- 

53 3447 Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života 24,6 ,- 

54 3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu 27,5 ,- 

55 3451 Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom 12 ,- 

56 3452 Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život 35,5 ,- 
57 3457 Podávanie cytostatík do zavedeného katétra 37,8 ,- 

58 3458 Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým 
ochorením 

22,5 ,- 

59 3459a Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho 
zdravotný stav 

20,5 ,- 

60 3460 Ochranný režim pri podávaní cytostatík a chemoterapeutík 25,6 ,- 

61 3461 Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo u pacienta s 
imunodeficientným stavom 

17,6 ,- 

62 3635a Kontrola glykémie glukomerom 5,5 ,- 

 
 

 2. Cenník zdravotných výkonov mimo katalógu 
zdravotných výkonov 

 

  

 
Por. 
č. 

Popis zdravotného výkonu  
 

Cena v 
€ 

1 Bandáž končatín (horné / dolné končatiny – pri použití jedného ovínadla na končatinu) 6,4 ,- 

2 Meranie hladiny cholesterolu v krvi pomocou cholesterolmetra – za jedno meranie  17,5 ,- 

3 Ošetrenie biolampou – BIOPTRON; za jedno ošetrenie 5,5 ,- 
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