
CENNÍK VŠEOBECNÝ A FBLR

Kód 

tovaru
Označenie tovaru/služby Cena v €

CENNÍK VŠEOBECNÝ

001 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 30

002 Bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 22

003 EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta 26

004 Iné laboratórne vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast 6

005
Iné laboratórne vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (Mikroalbuminúria, HBA1C, 

Troponín,Myoglobín, D-dimér, HsCRP - POCT) 
6

006 Iné vyšetrenie na administratívne účely 30

007 Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 26

008
Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia,  pred cestou do 

zahraničia, a podobne.
40

009 Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 22

010 Návšteva v byte - komplexné vyšetrenie pacienta 35

011 Návšteva v byte - kontrolné vyšetrenie pacienta 25

012 Návšteva v byte, na žiadosť pacienta - cesta k pacientovi ( 1,- €/km ) 1

013 Nepovinné očkovanie 8

014 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka) 8

015 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát 8

016 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla , lode                        30

017 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 40

018 Potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ ) 8

019 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 17

020 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne 35

021 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 35

022 Odber krvi na vlastnú žiadosť 6

023 Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta 6

024 Ostatné výkony, na žiadosť pacienta (TK Holter, spirometria, atď.) 35

025 Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 22

026 Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 25

027 Prehliadka pracovníkov SBS služby 30

028 Prepichovanie uší + nasadenie náušníc 13

029
Preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo preventívnej prehliadky 1x za 

24 mesiacov hradenej ZP)
40

030 Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania 23

031 Správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 25

032 Vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (pred nástupom do zamestnania) 22

033 Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 22

034 Vydávanie lekárskych potvrdení 10

035 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 25

036 Výplach ucha jednostranne na žiadosť pacienta 6

037 Vystavenie formulára ( Lekárska správa o úmrtí ) 13

038 Vystavenie formulára ( Oznámenie poistnej udalosti ) 22

039 Vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (napr. na štúdium do zahraničia)  25

040 Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu 3

041
Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, strate receptu, ďalej  vystavovanie tlačív PN a 

potvrdenia o trvaní PN, ak to nehradí Sociálna poisťovňa
3

042
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť 

občana 
30

043 Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 8

044 Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku 50
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045 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - nad 70 rokov             22

046
Vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky 

závažné činnosti
22

047
Vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky 

závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu
24

048 Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 22

049 Vyšetrenie bez poistenia 40

050 Vyšetrenie CRP - POCT na žiadosť pacienta 6

051 Vyšetrenie INR - POCT na žiadosť pacienta 6

052 Vyšetrenie mimo riadných ordinačných hodín 40

053 Vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín na žiadosť pacienta 40

054 Vyšetrenie nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav 40

055 Vyšetrenie pre poisťovňu 30

056 Vyšetrenie pred športovou súťažou 20

057 Vyšetrenie pri odvodoch brancov 35

058 Vyšetrenie v ordinačných hodinách mimo zdravotného poistenia, na vlastnú žiadosť pacienta 40

059 Vystavenie potvrdenia o chorobe ( MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ ) - nadlimitný výkon 1

060 Vystavenie potvrdenia o celodennej neprítomnosti v zamestnaní / škole - nadlimitný výkon 2

061 Vystavenie potvrdenia o dočasnej neprítomnosti v zamestnaní / škole - nadlimitný výkon 1

062 Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vykonávania telesnej výchovy - nadlimitný výkon 12

063 Zakúpenie poukážky  5€ 5

064 Zakúpenie poukážky  10€ 10

065 Zakúpenie poukážky  15€ 15

066 Zakúpenie poukážky  20€ 20

067 Poskytnutie 2ks bateriek k Holter monitoringu TK 1

069 Naviac vydaná kópia odborného (alebo iného) nálezu / jedna strana 1

070 Prednostné vyšetrenie na vlastnú žiadosť 20

071 Zvýšené náklady za energie                    5

072 Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre úradné účely 15
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200 Vstupné lekárske vyšetrenie - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 16

201 Kontrolné lekárske vyšetrenie - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

202 Meranie krvného tlaku - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 2

203 Poskytnutie rozpisu pohybovej aktivity v súvislosti s liečeným ochorením 5

204 Manipulačný výkon - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 12

205 Mäkké mobilizačné techniky - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 11

206 Individuálna kinezioterapia- nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 10

207 Špeciálna kinezioterapia Bobathová metóda - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 11

208 Špeciálna kinezioterapia Kabathová metóda - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 11

209 Špeciálna kinezioterapia Vojtova metóda - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 11

210 Škola chrbta 9

211 Dýchacia gymnastika - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

212 Reflexné dýchanie (Mudryho) 9

213 Bicykel - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

214 Steper - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

215 Bežiaci pás - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

216 Pilatesové cvičenie - individuálne 9

217 Pilatesové cvičenie - skupinové ( 30 min. ) 5

218 Pilatesové cvičenie -  skupinové ( 40-60 min.)              6,5

219 Pilatesové cvičenie -  jednorazový vstup 5

220 Pilatesové cvičenie -  permanentka 10 vstupov 30
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221 Cvičenie na Fit lopte - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

222 Cvičenie pánvového dna- nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

223 Posilňovacie cvičenie brušného a chrbtového svalstva - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 6

224
Funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice systémom cvičenia - prvé cvičenie spojené s odborným výkladom o 

cvičení                       
8

225 Funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice systémom cvičenia -1 cvičenie pri objednaní - do10 cvičení 6

226 Funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice systémom cvičenia - 1 cvičenie pri objednaní - 11 a viac krát 5

227
Mojžišovej rehabilitačná cvičebná metóda tzv. funkčnej ženskej sterility - prvé cvičenie spojené s odborným 

výkladom- nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta
12

228
Mojžišovej rehabilitačná cvičebná metóda tzv. funkčnej ženskej sterility - jedno cvičenie - nadlimitný výkon 

alebo na vlastnú žiadosť pacienta
9

229 Kondičné cvičenie - jednorazové cvičenie 5

230 Kondičné cvičenie - 10 cvičení - objednanie 30

231 Kondičné cvičenie + klasická masáž - jednorazové cvičenie + klasická masáž                              7,5

232 Kondičné cvičenie + klasická masáž - 10 cvičení + klasická masáž - objednanie 45

233 Klasická masáž - celotelová 45

234 Klasická masáž - chrbta  - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 11

235 Klasická masáž - šije, LS úsek - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 9

236 Klasická masáž - dolnej končatiny - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 8

237 Klasická masáž - hornej končatiny - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 8

238 Klasická masáž - tváre - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 9

239 masážny, kúpeľný olej - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 2

240 Orientálna olejová masáž chodidla 15

241 Reflexná masáž - chodidiel (1 zostava ) - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 15

242 Reflexná masáž -  šijohlavová zostava - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 15

243 Reflexná masáž -  dorzálna zostava - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 15

244 Reflexná masáž -  panvová zostava - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 15

245 Reflexná masáž -  hrudná zostava - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 15

246 Thajská masáž 22

247 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - celková 35

248 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - celková  *** 3x *** 90

249 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - chrbta 17

250 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - chrbta *** 5x *** 62

251 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - šije 12

252 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - šije *** 5x *** 37

253 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - dolné končatiny 17

254 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - dolné končatiny *** 5x *** 62

255 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - horné končatiny 12

256 Masáž lávovými kameňmi + parafínový olej - horné končatiny *** 5x *** 37

257 BANKOVANIE - celá zostava 12

258 BANKOVANIE - šija 9

259 PLYNOVÉ INJEKCIE - 1 procedúra  - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 5

260 LYMFODRENÁŽ - manuálna - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 21

261 LYMFODRENÁŽ - prístrojová - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 5

262 LYMFODRENÁŽ - prístrojová 10 aplikácií - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 30

263
LYMFODRENÁŽ - prístrojová  s pančuchovými nohavicami pre vlastné použitie - nadlimitný výkon 

alebo na vlastnú žiadosť pacienta
10

264 Rašelina jednorazová - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 4

265 Rašelina len ohrev - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 5
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266 Solux - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 4

267 Telový prehrievač ZEN BEAM- 20 min. 5

268 Telový prehrievač ZEN BEAM- 40 min. 8

269 KRYOTERAPIA - lokálna na jednu časť tela  1 aplikácia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 3

270 KRYOTERAPIA - lokálna na jednu časť tela 5 aplikácii - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

271 KRYOTERAPIA - lokálna na dve časti tela 1 aplikácia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 4

272 KRYOTERAPIA - lokálna na dve časti tela 5 aplikácii - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 10

273 KRYOTERAPIA - lokálna na tri časti tela 1 aplikácia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 5

274 KRYOTERAPIA - lokálna na tri časti tela 5 aplikácii - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 13

275 Diatermia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

276 Galvanizácia a ionoforéza - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

277 Diadynamické prúdy - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

278 Interdyn - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

279 Elektrodiagnostika I/t  - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 17

280 Elektrostimulácia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

281 Ultrazvuk - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 8

282 Magnetoterapia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

283 Trakcia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 8

284 Tens prúdy - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

285 Vákuová jednotka - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 7

286 Laseroterapia - nadlimitný výkon alebo na vlastnú žiadosť pacienta 8,5

287 Biolampa veľká 4

288 Biolampa malá 3

289 Plnospektrálny stimulátor slnka 4

290 Plnospektrálny stimulátor slnka ***  10. vstupov (1 vstup = 3,00 € ) *** 30

291 LIEČBA RÁZOVOU VLNOU 13

292 LIEČBA PYRAMIDÁLNOU ENERGIOU - jeden vstup 6

293 LIEČBA PYRAMIDÁLNOU ENERGIOU  ***  5. vstupov ( 1 vstup = 4,00 € ) *** 20

294 LIEČBA PYRAMIDÁLNOU ENERGIOU - aplikácia 50 cm energeticky upraveného alobalu 2

295 KINESIOTAPING - 1 tejpovanie 6

296 Lano SM 21

297 Návleky 0,80

298 Exilis - 2 plochy (BRUCHO,BOKY,PAŽE,ZADOK,STEHNÁ) 22

299 Exilis - 2 plochy (BRUCHO,BOKY,PAŽE,ZADOK,STEHNÁ) - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 4 ošetrenia 80

300 Exilis - 2 plochy (BRUCHO,BOKY,PAŽE,ZADOK,STEHNÁ) - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 4 ošetrenia ( -5€ ) 75

301 Exilis  2 plochy (BRUCHO,BOKY,PAŽE,ZADOK,STEHNÁ) - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 6 ošetrení 122

302 Exilis  2 plochy (BRUCHO,BOKY,PAŽE,ZADOK,STEHNÁ) - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 6 ošetrení ( -8€ ) 114

303 Exilis - Tvár 29

304 Exilis - Tvár - PLATBA VOPRED 3 ošetrenia 81

305 Exilis - Tvár - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení 150

306 Exilis - Tvár - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení ( -5€ ) 145

307 Exilis - Tvár - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení 184

308 Exilis - Tvár - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení ( -8€ ) 176

309 Exilis - Krk 19

310 Exilis - Krk- PLATBA VOPRED 3 ošetrenia 51

311 Exilis - Krk - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení 90

312 Exilis - Krk - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení ( -5€ ) 85

313 Exilis - Krk - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení 96

314 Exilis - Krk - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení ( -8€ ) 88

315 Exilis - Dekolt 29
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316 Exilis - Dekolt - PLATBA VOPRED 3 ošetrenia 81

317 Exilis - Dekolt - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení 150

318 Exilis - Dekolt - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení ( -5€ ) 145

319 Exilis - Dekolt - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení 184

320 Exilis - Dekolt - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení ( -8€ ) 176

321 Exilis - Tvár a krk 44

322 Exilis - Tvár a krk - PLATBA VOPRED 3 ošetrenia 126

323 Exilis - Tvár a krk - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení 240

324 Exilis - Tvár a krk - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení ( -5€ ) 235

325 Exilis - Tvár a krk - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení 288

326 Exilis - Tvár a krk - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení ( -8€ ) 280

327 Exilis - Tvár a dekolt 54

328 Exilis - Tvár a dekolt - PLATBA VOPRED 3 ošetrenia 153

329 Exilis - Tvár a dekolt - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení 294

330 Exilis - Tvár a dekolt - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení ( -5€ ) 289

331 Exilis - Tvár a dekolt - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení 344

332 Exilis - Tvár a dekolt - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení ( -8€ ) 336

333 Exilis - Krk a Dekolt 44

334 Exilis - Krk a Dekolt - PLATBA VOPRED 3 ošetrenia 126

335 Exilis - Krk a Dekolt - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení 240

336 Exilis - Krk a Dekolt - PERMANENTKA EXILIS KLASIK 6 ošetrení ( -5€ ) 235

337 Exilis - Krk a Dekolt - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení 288

338 Exilis - Krk a Dekolt - PERMANENTKA EXILIS IDEÁL 8 ošetrení ( -8€ ) 280

339 Lymfodrenážne nohavice 5

340 Kryoterapia 7 aplikácii 8

341 KINESIOTAPING 1x aplikácia 6

342 Pilatesové cvičenie m2/0,30 € 9

343 Zábal z včelieho vosku Natural 20 min. 7

344 Zábal z včelieho vosku Levanduľa 20 min. 7

345 Medová masáž  20 min. 15

346 Medová masáž  ( 4 x 20 min.) pernamentka 50

347 Levanduľová masáž 20 min. 18

348 Levanduľová masáž ( 4 x 20 min.) pernamentka 61

349 Rolletic redukčná masáž 30 min. 5

350 Rolletic redukčná masáž (5 x 30 min.) pernamentka 20

351 Rolletic redukčná masáž ( 10 x 30 min.) pernamentka 32

352 Infrasauna 40 min. samostatne 6

353 Infrasauna 40 min. dvojica 4,-€/osoba 4

354 Infrasauna 1 hod. samostatne pernamentka 5 vstupov 25

355 Infrasauna 1 hod. dvojica pernamentka 5 vstupov 3,5 €/osoba 17,5

356 Kondičné chudnutie 23

357 Kondičné chudnutie pernamentka 5 vstupov 100

358 Kondičné chudnutie pernamentka 10 vstupov 180

359 Akupunktúra - 1 sedenie 12

360 Akupunktúra - balíček 5 sední 50

361 Akupunktúra - balíček 10 sedení 100

362 PLYNOVÉ INJEKCIE - balíček 7 aplikácii  30

363 3 procedúry denne (podľa výberu) 25


