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Nová riadená dokumentácia, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška 

platieb za poskytnuté služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo 

v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 

a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov  

Touto smernicou sa ruší platnosť Smernice č. 2011-12, revízia: 13, ktorou sa 

ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté  služby vo 

Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo... 

Pojmy 

Pojem Definícia 

Kalkulačný modul 

Fakultná nemocnica 

Trnava 

Pre potreby cenníka zdravotných výkonov poskytovaných vo FN Trnava 

bola použitá kalkulácia nákladov v štruktúre nákladových skupín 

definovaných metodikou Kalkulácie nákladov zverejnené na stránkach 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Skratky 

Skratka Vysvetlenie/význam 

FE Informačný systém FONSENTERPRISE  

FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 

ZD zdravotná dokumentácia 

ŠAS špeciálna ambulantná starostlivosť 

SVLaZ spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

ŠZM špeciálny zdravotnícky materiál 

NCB nákladová cena bodu FN Trnava 

OD počet ošetrovacích dní  

VZP verejné zdravotné poistenie 
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1 Všeobecné ustanovenia 
Fakultná nemocnica Trnava (ďalej len „FN Trnava“) v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z. 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 

a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

Smernicu, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo 

Fakultnej nemocnici Trnava (ďalej len „Smernica“) pre obyvateľstvo v súlade so zákonom 

NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 

Vymedzenie základných pojmov 
1. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki 

pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich 

generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, 

biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Súčasťou 

poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava, pracovné činnosti pri preprave podľa prvej 

časti vety nemusia byť vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotnou starostlivosťou nie 

je poskytovanie osobitného liečebného režimu osobám v detencii podľa osobitného predpisu.  

2. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa plne alebo čiastočne 

uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia v rozsahu ustanovenom zákonom. Služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného 

zdravotného poistenia len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne 

uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.  

3. Výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (bez zdravotnej 

indikácie, nemajú charakter služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti), sú 

poskytované na vlastnú žiadosť pacienta, podliehajú súhlasu primára kliniky/oddelenia a sú 

poskytované za plnú úhradu v zmysle platnej legislatívy vrátane DPH.  

4. Samoplatca pre účely tejto Smernice je fyzická osoba, ktorá nie je povinne verejne zdravotne 

poistená na Slovensku ani v cudzine, pacienti mimo členských štátov EÚ, pacienti  z členských 

štátov EÚ, ktorí nemajú k dispozícii európsky preukaz zdravotného poistenia ani náhradný 

certifikát k európskemu preukazu a poistenci komerčných poisťovní. 

5. Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s 

najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto 

ubytovacej jednotky. 
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6. Osobný účet pacienta – po zavedení nového informačného systému FE na medicínskom 

pracovisku všetky podklady k úhrade zaeviduje zodpovedná osoba na príslušnom medicínskom 

pracovisku do Osobného účtu pacienta v systéme FE. Tento Osobný účet pacienta je zároveň 

podkladom pre platbu.  

7. Nadštandardný pobyt na lôžku sa poskytuje na základe žiadosti pacienta. Žiadosť sa 

vypisuje v dvoch vyhotoveniach. Spolu s nadštandardným pobytom pacienta na lôžku môže FN 

Trnava poskytnúť aj pobyt sprievodcu a stravu pre sprievodcu. Prvú časť žiadosti podpisuje 

pacient v prvý deň pobytu na nadštandardnom lôžku. V deň ukončenia pobytu na nadštandardnom 

lôžku pacient podpíše druhú časť žiadosti. 

Pacient uhrádza sumu za pobyt na nadštandardnom lôžku najneskôr v deň ukončenia 

hospitalizácie v hotovosti do pokladne, v hotovosti na klinike/oddelení alebo prostredníctvom 

platobného terminálu umiestneného v priestoroch FN Trnava. Jedno vyhotovenie žiadosti spolu 

s finančnou hotovosťou (alebo dokladom o úhrade) sestra predkladá ekonomickému odboru 

priebežne. 

Sestra príslušnej kliniky/oddelenia je povinná odovzdať prijaté finančné prostriedky do pokladne 

FN Trnava v najbližší pracovný deň po ich prijatí. 

Do 3. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac sestra predloží ekonomickému 

odboru tabuľku – zoznam pacientov umiestnených na nadštandardnom lôžku zvlášť za každú 

nadštandardnú izbu. V prípade, ak dátum 3. dňa nasledujúceho mesiaca pripadne na sobotu, 

nedeľu alebo štátny sviatok, tabuľku sestra predloží najbližší pracovný deň.  

V prípade, že nadštandardný pobyt na lôžku pacienta presiahne 15 nocí, FN Trnava poskytne 

pacientovi zľavu vo výške 50% z platby za každú ďalšiu noc. 

FN Trnava poskytne pacientovi zľavu 20% z celkovej sumy za nadštandardný pobyt na lôžku 

v prípade nefunkčnosti sociálneho zariadenia (sprcha alebo WC) po dobu viac ako 24 hodín 

pobytu. Zľava bude pacientovi poskytnutá na základe písomnej žiadosti. 

Za nadštandardný pobyt na lôžku A kategórie sa považuje ubytovanie:  

-  v jednej ubytovacej jednotke s jednou posteľou, umiestnením sociálneho zariadenia v tejto 

ubytovacej jednotke, 

-  v jednej ubytovacej jednotke s dvoma jednoposteľovými izbami, pre obe izby je spoločné 

sociálne zariadenie.  

Návštevy sú povolené s minimálnym obmedzením. 

Za nadštandardný pobyt na lôžku B kategórie sa považuje ubytovanie:  

-  v jednej ubytovacej jednotke s jednou posteľou, umiestnením sociálneho zariadenia-WC v tejto 

ubytovacej jednotke, 

-  v jednej ubytovacej jednotke (bunke) s dvoma izbami, z toho jedna jednoposteľová a jedna 

dvojposteľová, pre obe izby je spoločné sociálne zariadenie.  

Návštevy sú povolené s minimálnym obmedzením. Vzhľadom k hygienicko-

epidemiologickým opatreniam na Klinike infektológie sú návštevy na nadštandardných 

izbách zakázané. Výnimku zo zákazu môže povoliť vedenie kliniky.   

Za nadštandardný pobyt na lôžku C kategórie sa považuje ubytovanie:  

- v jednej ubytovacej jednotke s jednou posteľou alebo 

- v jednej ubytovacej jednotke s jednou posteľou a jednou postieľkou.  
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Umiestnenie sociálneho zariadenia je mimo tejto ubytovacej jednotky. Vzhľadom k hygienicko-

epidemiologickým opatreniam na Klinike infektológie sú návštevy na nadštandardných 

izbách zakázané. Výnimku zo zákazu môže povoliť vedenie kliniky.   

Za nadštandardný pobyt na lôžku D kategórie sa považuje ubytovanie:  

v jednej ubytovacej jednotke s jednou posteľou, umiestnením sociálneho zariadenia v tejto 

ubytovacej jednotke, so špeciálnym vybavením ubytovacej jednotky pre pacientov, u ktorých je 

plánovaný zdravotný výkon metabolicko - bariatrická chirurgia. 

Návštevy sú povolené s minimálnym obmedzením.  

8. Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej 

starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť. Sprievodca osoby 

v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá, to neplatí, ak sprievodcom je dieťa do troch 

rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do 

ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku. 

9. Výkon s doplatkom za ŠZM - pacient uhrádza ŠZM, ktorý nie je hradený z verejného 

zdravotného poistenia.  

10. FN Trnava môže poskytnúť pacientovi(ke) na základe jeho (jej) žiadosti nadštandardnú 

službu – výber lekára a anestéziológa k operácii a k pôrodu pôrodníka. Žiadosť založí sestra 

do zdravotnej dokumentácie pacienta(ky). Nadštandardná služba sa poskytuje na základe dohody 

uzatvorenej medzi pacientom(kou) a FN Trnava. 

11. Pacient(ka) uhrádza nadštandardnú službu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu 

hospitalizácie pacienta(ky) vo FN Trnava: 

- v hotovosti do pokladne FN Trnava, na klinike/oddelení FN Trnava alebo prostredníctvom 

platobného terminálu umiestneného v priestoroch FN Trnava,  

- bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238. V prípade 

úhrady ceny na účet je pacient(ka) povinný(á) do poznámky uviesť svoje meno a priezvisko. 

Dokladom o zaplatení ceny za nadštandardnú službu je pacient(ka) povinný(á) sa preukázať na 

klinike/oddelení FN Trnava pred prijatím na hospitalizáciu.  

 

12. Úhrada (platba) pre pacientov - samoplatcov:  

Príslušná klinika/oddelenie, resp. ambulancia spracuje doklady k realizovanému výkonu a odbor 

pre styk so zdravotnými poisťovňami na základe týchto dokladov predloží ekonomickému odboru 

podklad na vystavenie faktúry (počet bodov k jednotlivým výkonom vyjadrených cenou, spotreba 

ŠZM, laboratórne výkony, operačné výkony a operačný čas, spotreba liekov, dĺžka pobytu na 

oddelení, ...).  

Samoplatca je povinný uhradiť 80 % predpokladaných nákladov pred realizáciou výkonu 

a to prevodom na účet alebo v hotovosti do pokladne FN Trnava. V prípade, že nie je možné 

z objektívnych príčin dopredu stanoviť predpokladané náklady, je záloha stanovená paušálne 

pre všetky typy hospitalizácie na 1 500 EUR. 

Vyúčtovanie celkových nákladov realizuje odbor pre styk so zdravotnými poisťovňami a doručí 

ho samoplatcovi v deň ukončenia hospitalizácie. Samoplatca je povinný uhradiť vyúčtovanie 

celkových nákladov najneskôr do 3 dní po ukončení hospitalizácie. 
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13. Úhrada (platba) pre pacientov za výkony s doplatkom za ŠZM:  

Výkon s doplatkom za ŠZM sa poskytuje na základe dohody uzatvorenej medzi pacientom(kou) 

a FN Trnava. 

Výkon s doplatkom za ŠZM uhrádza pacient(ka): 

- v hotovosti do pokladne FN Trnava,  

-  prostredníctvom platobného terminálu umiestneného v priestoroch FN Trnava,  

-  bezhotovostným prevodom na účet: IBAN SK54 8180 0000 0070 0028 1238 vedený v Štátnej 

pokladnici. V prípade úhrady ceny na účet je pacient(ka) povinný(á) do poznámky uviesť svoje 

meno a priezvisko.  
Dokladom o zaplatení ceny je pacient(ka) povinný(á) sa preukázať na klinike/oddelení FN Trnava. 

14. Prítomnosť pri pôrode 

FN umožní osobe prítomnosť pri pôrode rodičky na pôrodnej sále na základe písomného 

„Vyhlásenia osoby prítomnej pri pôrode“. 

 

15.  Úhrada  

Ak nie je uvedený v tejto Smernici iný postup, tak FN Trnava si vyhradzuje právo požadovať po 

pacientovi (zákazníkovi) ešte pred realizovaním služby (výkonu) podľa tejto Smernice doklad 

o zaplatení adekvátnej zálohy alebo jeho plnú úhradu. 

Za doklad o zaplatení zálohy je uznaný doklad o platbe v hotovosti do pokladne FN Trnava alebo 

v hotovosti na klinike/oddelení alebo prostredníctvom platobného terminálu umiestneného 

v priestoroch FN Trnava alebo výpis z účtu potvrdzujúci bezhotovostný prevod na účet: IBAN 

SK54 8180 0000 0070 0028 1238 vedený v Štátnej pokladnici. V prípade úhrady na účet je platca 

povinný(á) do poznámky uviesť meno a priezvisko pacienta. 
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Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na 

základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady: 

1. úhradu za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci 

ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) – 

v hotovosti v ambulancii alebo prostredníctvom platobného terminálu FN Trnava; 

2. štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických 

potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise – v hotovosti v nemocničnej lekárni alebo 

prostredníctvom platobného terminálu FN Trnava; 

3. štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok 

predpísaných na jednom lekárskom poukaze - v hotovosti v nemocničnej lekárni alebo 

prostredníctvom platobného terminálu FN Trnava;  

4. pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti; 

5. poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. 

Pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti  

Služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti. Žiadosť podáva osoba, ktorej sa služba 

poskytuje, zároveň môže požiadať aj o poskytnutie stravy pre sprievodcu. Na účely určenia 

úhrady sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej 

starostlivosti. 

Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane FN 

Trnava, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza úhradu za pobyt sprievodcu v ústavnej 

starostlivosti. 

Cenu za pobyt sprievodcu/stravu pre sprievodcu uhrádza pacient(ka) v deň ukončenia 

hospitalizácie v hotovosti do pokladne alebo v hotovosti na klinike/oddelení alebo 

prostredníctvom platobného terminálu umiestneného v priestoroch FN alebo do desiatich dní po 

prepustení z ústavnej starostlivosti na účet č. IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238. V prípade 

úhrady ceny na účet je pacient(ka) povinný(á) do poznámky uviesť svoje meno a priezvisko.  

 

Oslobodenie od povinnosti úhrady 
1. Zamestnanci FN Trnava, ktorí sú v pracovnom pomere vo FN Trnava s úväzkom min.0,5 

a ich rodinný príslušník (manžel, manželka, rodičia, deti), sú oslobodení od platieb za 

služby: 

a) nadštandardný pobyt na lôžku; 

b) výber zdravotníckeho pracovníka lekára, operatéra, pôrodníka, anestéziológa; 

c) výkony s doplatkom za ŠZM; 

d) snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite; 

e) komplexná starostlivosť poskytovaná v Stacionári v špecializačnom odbore pediatrická 

neurológia, pediatrická pneumológia a ftizeológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia; 

f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.  

2. V individuálnych prípadoch môže byť okruh osôb, ktoré sú oslobodené od platieb za služby 

uvedené v bode 1, rozšírený na základe súhlasného stanoviska riaditeľa FN Trnava a to na základe 

písomnej žiadosti zamestnanca.
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2 Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava 

Na základe platnej legislatívy a v súlade s nákladmi FN Trnava stanovuje sadzby za jednotlivé 

výkony a typy služieb poskytované za úhradu vo forme samostatných cenníkov za vybrané skupiny 

výkonov v prílohách tejto Smernice a zároveň sú tieto zverejnené v aktuálnom znení i na webových 

stránkach www.fntt.sk. 

 

http://fntt.sk/
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Ceny za nadštandardný pobyt na lôžku  za 1 noc (pre hospitalizovaných pacientov) 

 

 

Zoznam nadštandardných izieb a 

typ nadštandardu 

 

Počet 

izieb 

Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Kategória A   33,- 6,60 39,60 

Gynekologicko – pôrodnícka klinika 

(oddelenie gynekológie) 

   

  2 

   

Chirurgická klinika 3    

Pediatrická klinika 1    

Klinika vnútorného lekárstva 2    

Dermatovenerologické oddelenie 2    

Onkologická klinika 2    

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2    

Urologická klinika 1    

Kategória A  

Gynekologicko – pôrodnícka klinika 

(oddelenie šestonedelia) 

 

   3 

 

33,- 

 

6,60 

 

39,60 

Kategória A  

Gynekologicko – pôrodnícka klinika 

(oddelenie rizikového tehotenstva) 

 

2 

 

22,- 

 

4,40 

 

26,40 

Kategória B  22,- 4,40 26,40 

Gynekologicko – pôrodnícka klinika  

(oddelenie šestonedelia) 

2    

Infektologická klinika 2    

Kategória C  16,- 3,20 19,20 

Pediatrická klinika 1    

Infektologická klinika 1    

Geriatrické oddelenie 1    

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 1    

Kategória D  60,- 12,- 72,- 

Chirurgická klinika 1    

   

K cene za nadštandardný pobyt na lôžku bude pripočítaná 20% DPH len v prípade, ak žiadateľom  

o nadštandardný pobyt bude pacient, ktorý je hospitalizovaný z dôvodu výkonu/vyšetrenia bez zdravotnej 

indikácie lekárom na žiadosť pacienta. 

Špecifikácia jednotlivých typov nadštandardných izieb a podmienky priznania zľavy sú definované vo 

všeobecných ustanoveniach Smernice o platbách.  
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Cenník platieb za poskytnuté služby Gynekologicko – pôrodnícka 

klinika 

Snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Bežné USG vyšetrenie 1 snímok 3,33 0,67 4,- 

Bežné USG vyšetrenie 3 snímky 5,83 1,17 7,- 

Bežné USG vyšetrenie 5 snímok 10,- 2,- 12,- 

USG vyšetrenie 

prostredníctvom 

prístroja 3D  

 

1 CD 

 

25,- 

 

5,- 

 

30,- 

Zdravotné výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia na žiadosť pacienta 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez DPH 

v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Sterilizácia u ženy ako 

samostatný výkon JZS 

 

Výkon JZS 

 

470,- 

 

0 

 

470,- 

Sterilizácia u ženy ako 

súčasť iného 

indikovaného výkonu 

hradeného z verejného 

zdravotného poistenia 

 

Zdravotný 

výkon 

 

 

130,- 

 

 

0 

 

 

130,- 

 Labioplastika  Výkon JZS 470,- 0 470,- 

Špecifické zdravotné výkony na žiadosť pacienta v súvislosti s pôrodom nehradené 

z verejného zdravotného poistenia a pôrod samoplatca 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez DPH 

v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Výber pôrodníka Výkon 270,- 0 270,- 

 Pôrod  Výkon 473,- 0 473,- 
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Chirurgická klinika - metabolicko – bariatrická chirurgia 

Nadštandardná služba poskytovaná pacientom, u ktorých je plánovaný zdravotný výkon - 

metabolicko - bariatrická chirurgia 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Výber lekára – operatéra* Výkon 320,- 0 320,- 

*Výkon je poskytovaný pri pobyte minimálne 5 dní v nadštandardnej izbe kategórie D.  
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Patologicko – anatomické oddelenie 

 Uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení 

Výkon/Služba Cena za jednotku 
Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena 

vrátane DPH 

v EUR 

Uloženie ľudských 

pozostatkov 

Za 1 deň – každý aj 

začatý (po 48 

hodinách od úmrtia)* 

15,- 3,- 18,- 

Obstarávateľ pohrebu je povinný uhradiť náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov 

v zdravotníckom zariadení po uplynutí 48 hodín od úmrtia. Na požiadanie obstarávateľa pohrebu môžu byť 

ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení najviac po dobu 14 dní od úmrtia.  

*V prípade, že sa obdobie uloženia pozostatkov prekrýva s dvomi a viac štátnymi sviatkami pripadajúcich 

na pracovné dni (piatok + pondelok alebo napr. štvrtok + piatok), je obstarávateľ oslobodený od platby za 

uloženie v čase štátnych sviatkov vrátane víkendu, ktorý je medzi nimi.  
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Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej 

pohotovostnej služby pre dospelých (APS) a ústavnej pohotovostnej 

služby (ÚPS)  
 

1.  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci APS je výška úhrady poistenca za služby súvisiace so 

spracúvaním údajov zistených pri poskytovaní APS, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa 

bodu 3. tejto prílohy: 

a) 2,- EUR, ak v písmene b) nie je ustanovené inak, 

b) 0 EUR, ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ÚPS. 

2.  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ÚPS je výška úhrady poistenca za služby súvisiace so 

spracúvaním údajov zistených pri poskytovaní ÚPS, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa 

bodu 3. tejto prílohy: 

a) 10,- EUR, ak v písmene b) nie je ustanovené inak, 

b) 2,- EUR, ak bol poistenec k poskytovateľovi ÚPS odoslaný bezprostredne po poskytnutí APS.  

3.  Za služby - spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci APS a ÚPS -je 

oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci: 

a) APS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku, to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku 

užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 

b) ÚPS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku, to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku 

užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 

c) ÚPS a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny, 

d) APS a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 

e) ÚPS a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 

f)    APS alebo ÚPS, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada 

zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, 

g) ÚPS, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,  

h) ÚPS, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom.  

Skutočnosti zakladajúce dôvody, pre ktoré je pacient oslobodený od povinnosti úhrady, sú uvedené v § 38 ods. 

8 písm. c) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Pokiaľ tieto dôvody vyplývajú z dostupnej zdravotnej dokumentácie pacienta, resp. sú prístupné 

prostredníctvom informačného systému (ezdravie), tak nie je potrebné, aby tieto skutočnosti preukazoval pacient 

opätovne. 

V opačnom prípade je potrebné, aby pacient preukázal svoj nárok na oslobodenie od povinnosti úhrady, najmä 

predložením príslušnej lekárskej správy a napr. v prípade držiteľov ocenenia najmenej zlatej Janského plakety 

sa táto skutočnosť preukazuje najmä predložením potvrdenia Slovenského Červeného kríža o ich udelení              

(v písomnej forme) alebo predložením tohto potvrdenia v elektronickej podobe k nahliadnutiu, napr. na 

mobilnom telefóne, tablete a pod. 

Oznamujeme pacientom, že spôsob realizácie predmetnej úhrady je plne v kompetencii poskytovateľa APS a 

ÚPS.  
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4. Doplatok pacienta za liek so spôsobom úhrady AS (liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného 

zdravotného poistenia) vo výške doplatku určeným Zoznamom kategorizovaných liekov vydaným MZ SR 

platného v čase podania lieku a to v hotovosti do pokladne FN Trnava alebo na platobnom termináli FN 

Trnava. 
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Nemocničná lekáreň s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych 

pomôcok a dietetických potravín verejnosti 

Úhrady pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti:  

1. štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických 

potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise 0,17 EUR. 

Od povinnosti úhrady je oslobodený: 

- poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu, 

- poistenec pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na jednom lekárskom 

predpise,  

- nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety. 

Ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je 

výška úhrady poistenca 0 EUR. 

2. štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok 

predpísaných na jednom lekárskom poukaze 0,17 EUR . 

Od povinnosti úhrady je oslobodený: 

- poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji 

zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu, 

- nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety. 

Ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je 

výška úhrady poistenca 0 EUR. 
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Komplexná starostlivosť poskytovaná v Detskom stacionári 

v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, pediatrická 

pneumológia a ftizeológia, fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 

Komplexná a výchovná starostlivosť  

Komplexná starostlivosť v  stacionári zahŕňa aj výchovnú starostlivosť a terciálnu prevenciu detí vo veku 

od 2,5 – 6 rokov, ktoré trpia častými ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest, zníženou imunitou 

a astmou bronchiale. 

Umiestniť dieťa v stacionári možno na základe posúdenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.  

Komplexná výchovná starostlivosť a terciálna prevencia sa poskytuje deťom počas denného pobytu.  

 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v 

EUR 

DPH v 

EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Stacionár respiračný mesiac 55,- 0 55,- 

Stacionár pohybový mesiac 55,- 0 55,- 

Úhrada je splatná pred poskytnutím komplexnej starostlivosti a to poštovou poukážkou.  

Poskytovanie nadštandardnej služby „TheraSuit metódy“ – individuálne cvičenie v kabíne 

a v kozmickom obleku 

Nadštandardná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v 

EUR 

DPH v 

EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Poskytovanie nadštandardnej služby 

„TheraSuit metódy“ – individuálne 

cvičenie v kabíne a v kozmickom obleku. 

týždenný 

cyklus (5x 3 

hodiny) pre 

jedno dieťa 

270,- 0 270,- 

Cena za nadštandardnú službu je splatná najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu poskytnutia služby a to     

v hotovosti do pokladne FN Trnava alebo bezhotovostným prevodom na účet FN Trnava: 

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238, VS 615601.  
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Pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti 

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bol prijatá do ústavnej starostlivosti spolu 

s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť. 

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá, to neplatí, ak sprievodcom je dieťa 

do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do 

ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku. 

K pobytu do ústavnej starostlivosti možno prijať sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti na základe 

žiadosti pri zohľadnení momentálnej obsadenosti príslušnej kliniky/oddelenia, o čom písomne rozhodne 

primár. 

Výška úhrady poistenca za pobyt sprievodcu: 

 3,30 EUR/jeden deň pobytu, ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady 

Od povinnosti úhrady je oslobodený poistenec: 

a) do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, 

opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej 

starostlivosti alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, 

b) do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho 

zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa 

v pestúnskej starostlivosti alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do 

starostlivosti, 

c) dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča, 

d) dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka. 

Výška úhrady poistenca za celodennú stravu sprievodcu:  

Výkon/Služba Cena za jednotku 
Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Úhrada za celodennú 

stravu sprievodcu 

Jeden deň pobytu 10,20 0 10,20 

 Z toho:    

 raňajky 2,50 0 2,50 

 obed 4,60 0 4,60 

 večera 3,10 0 3,10 
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Poskytnutie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, 

poskytnutie údaju o čase narodenia 

Poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie  

Za poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie je stanovená úhrada 5,50 EUR/výpis.  

Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2,- EUR. 

Údaje zo zdravotnej dokumentácie (ďalej len „ZD“) sa poskytujú formou výpisu zo ZD na základe 

písomnej žiadosti v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania. Písomná žiadosť je súčasťou ZD. 

FN Trnava je povinná poskytnúť výpis zo ZD žiadateľom uvedeným v § 24 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z.  

Výpis zo ZD obsahuje: 

- osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať 

aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla, 

-  identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, 

-  identifikačné údaje poskytovateľa, 

-  chronologický opis vývoja zdravotného stavu, 

-  prehľad o doterajšej liečbe, 

-  údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

- dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

Nahliadanie do ZD, výpisky a kópie zo ZD 

Údaje zo ZD sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby. Osoba oprávnená 

nahliadať do ZD (§ 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.) má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo 

ZD v rozsahu ustanovenom v § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. 

V zmysle § 21 ods. 3 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pacient má právo na bezplatnú kópiu osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom sa 

spoplatňuje až druhá a v poradí ďalšia kópia osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta. 

 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Vyhotovenie kópie zo ZD A4 formát 0,083 0,017 0,10 

Vyhotovenie kópie zo ZD  A3 formát 0,142 0,028 0,17 

CD nosič zo zobrazovacích 

vyšetrení                  

 

1 CD 

 

5,- 

 

1,- 

 

6,- 

 

Výpis zo ZD, nahliadanie do ZD, výpisky a kópie zo ZD sa poskytujú (sprístupňujú) iba v pracovných 

dňoch počas riadnej pracovnej doby FN Trnava (7,30 hod. - 15,00 hod.). 

Úhradu žiadateľ(ka) vykoná v hotovosti do pokladne FN Trnava, prostredníctvom platobného terminálu 

alebo na základe faktúry.  
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Postup k vystaveniu faktúry: sestra oznámi ekonomickému odboru údaje potrebné k vystaveniu faktúry za 

vypracovanie výpisu zo ZD alebo vyhotovenie kópie zo ZD. Ekonomický odbor bezodkladne vystaví faktúru 

a doručí ju sestre príslušnej kliniky/oddelenia FN Trnava. Sestra odošle poštovou dobierkou žiadateľovi (ke) 

výpis zo ZD alebo kópiu zo ZD spolu s vystavenou faktúrou. 

Kontrolu úhrad faktúr vykoná ekonomický odbor vždy k poslednému dňu príslušného polroka. 

Údaj o čase narodenia 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

 

Údaj o čase narodenia 

Údaje jedného 

pacienta 

 

30,- 

 

6,- 

 

36,- 

 

Poskytuje sa na základe písomnej žiadosti. Úhradu žiadateľ vykoná v hotovosti do pokladne FN Trnava, 

prostredníctvom platobného terminálu alebo na základe faktúry.  

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 

Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa informácie sprístupňujú bezplatne 

s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením 

kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 

Sprístupnenie informácie 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR 

Cena vrátane 

DPH v EUR 

Kópia 1 strany A4 formát 0,017 0,003 0,02 

Kópia 1 strany A3 formát 0,033 0,007 0,04 

CD 1 ks 0,250 0,050 0,30 

Obálka formát C4 1 ks 0,050 0,010 0,06 

Obálka formát C5 1 ks 0,033 0,007 0,04 

Obálka formát C6 1 ks 0,017 0,003 0,02 

Poštovné podľa cenníka poštových služieb 

Žiadateľ môže uhradiť náklady: 

a) poštovou poukážkou, 

b) bezhotovostným prevodom na účet v banke, 

c) v hotovosti do pokladne FN Trnava.  
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Vyšetrenie pacienta pred umiestnením do sociálneho zariadenia  
 

Vyšetrenie sa realizuje na základe žiadosti pacienta, úhrada je stanovená za jedno vyšetrenie. 

 

Názov výkonu 
Cena bez DPH 

v EUR 
DPH 

Cena vrátane  

DPH v EUR 

Vyšetrenie pacienta pred umiestnením 

do sociálneho zariadenia 
25,- 5,- 30,- 
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Ceny zdravotných výkonov ŠAS a SVaLZ a hospitalizácie pre 

samoplatcov 

Cena špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) 

Výkony špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykonané špecializovanými pracoviskami 

FN Trnava budú ohodnotené cenou 0,033194 EUR/1 bod. K cene ambulantných výkonov sa účtujú 

náklady na podané lieky typu „A“/„AS“ kategorizovaný a nekategorizovaný špeciálny zdravotnícky 

materiál vo výške skutočných nadobúdacích nákladov. Cena bodu sa použije pre všetky zdravotné výkony, 

pre ktoré nie je zo strany FN Trnava stanovená cena na základe kalkulácie. 

Cena spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) 

Výkony SVaLZ vyšetrení realizované pracoviskom FN Trnava budú ohodnotené cenou stanovenou pre 

jednotlivé odbornosti. K cene výkonu sa pripočítajú náklady na snímky, lieky a kontrastné látky, 

kategorizovaný a nekategorizovaný špeciálny zdravotnícky materiál vo výške skutočných nadobúdacích 

nákladov. Cena bodu sa použije pre všetky zdravotné výkony, pre ktoré nie je zo strany FN Trnava 

stanovená cena na základe kalkulácie. 

 

Výkon/Služba 
Cena za 

jednotku 

KÓD 

odbornosť 

Cena bez DPH 

v EUR 

Rádiologická klinika 1 bod 023 0,0123 

Hematologické oddelenie 1 bod 031 0,0106 

Patologicko – anatomické oddelenie 1 bod 029 0,0062 
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Cena ústavnej zdravotnej starostlivosti  HOSPITALIZÁCIA na lôžku pre samoplatcov podľa 

jednotlivých špecializačných odborov 

Pobyt na pracovisku 
Cena za 

jednotku 
KÓD PZS 

Cena bez 

DPH v EUR 

Klinka vnútorného lekárstva 1 deň P20979001101 160,- 

Klinika vnútorného lekárstva JIS 1 hodina P20979196101 10,- 

Infektologická klinika 1 deň P20979002101 166,- 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 1 deň P20979003101 169,- 

Neurologické oddelenie 1 deň P20979004101 165,- 

Neurologické oddelenie JIS  1 hodina P20979201101 11,- 

Pediatrická klinika 1 deň P20979007101  284,- 

Pediatrická klinika JIS 1 hodina P20979199101 13,30 

Gynekologicko – pôrodnícka klinika 1 deň P20979009101 168,- 

Chirurgická klinika 1 deň P20979010101  202,- 

Chirurgická klinika JIS 1 hodina P20979202101 11,- 

Urologická klinika 1 deň P20979012101 140,- 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie  1 deň P20979013101 197,- 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie JIS 1 hodina P2097961301 10,- 

Oddelenie ORL 1 deň P20979014101 450,- 

Oftalmologické oddelenie 1 deň P20979015101 388,- 

Dermatovenerologické oddelenie 1 deň P20979018101 146,- 

Onkologická klinika 1 deň P2097901910 185,- 

Klinika AIM 1 hodina P20979025101 35,- 

Neonatologické oddelenie 1 deň P20979051101 205,- 

Odd. patologických novorodencov  1 hodina P20979051102 6,- 

Novorodenecké oddelenie - JIRS 1 hodina P20979203101 24,- 

Psychiatrické oddelenie 1 deň P20979005101 100,- 

Geriatrické oddelenie 1 deň P20979060101 131,- 

Ak pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti bude použitý ŠZM uvedený v Zozname 

kategorizovaných a nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, bude tento účtovaný ako 

pripočítateľná položka k cene ukončenej hospitalizácie vo výške skutočných nadobúdacích nákladov ŠZM. 

Ako pripočítateľná položka k cene za ukončenú hospitalizáciu budú taktiež pripočítané vyšetrenia SVaLZ 

a náklady na pobyt na operačnej sále vrátane anestézy.  

Príloha 11 Str. 2 z 3 

 



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

Cena ústavnej zdravotnej starostlivosti OPERÁCIA vrátane anestézy pre samoplatcov podľa 

jednotlivých špecializačných odborov  

Pobyt na pracovisku 
Cena za 

jednotku 
KÓD Pracoviska 

Cena bez 

DPH 

v EUR 

Operačné výkony 

Centrálne operačné sály  

1 minúta 

operácie  
S01001, S01201, S01301, 

S01401, S01501 

5,50 

Operačný výkony 

Gynekologicko-

pôrodnícka klinika 

1 minúta 

operácie 
S00901 5,58 

V prípade, že sú výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané 

DPH 20%.  
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Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov – vyšetrení Rádiologická klinika za jeden/-o 

výkon-vyšetrenie 
 

 Názov výkonu 
Cena v EUR bez 

DPH 

1. RTG lebky 10,- 

2. RTG PND 6,- 

3. RTG hemithoraxu 10,- 

4. RTG končatín 8,- 

5. RTG ramenného pletenca 10,- 

6. RTG panvy 6,- 

7. RTG chrbtice - jedného úseku 10,- 

8. RTG sacroiliakálne zhyby 6,- 

9. RTG hrudníka 6,- 

10. RTG brucha 12,- 

11. RTG IVU + kontrastná látka 40,- 

12. RTG mamografia bilaterálna 18,- 

13. RTG mamografia unilaterálna 10,- 

14. CT PRT (Periradikulárna terapia) 90,- 

15. CT hlavy* 128,- 

16. CT krku* 120,- 

17. CT hrudníka* 150,- 

18. CT v oblasti brucha* 150,- 

19. CT malej panvy* 135,- 

20. CT hrudníka, brucha* 285,- 

21. CT hrudníka, brucha a panvy* 315,- 

22. CT celotelové * 420,- 

23. CT muskuloskeletálneho systému* 165,- 

24. CT medzistavcových priestorov * 165,- 

25. CT angiografia  90,- 

26. HRCT pľúc 120,- 

27. CT koronarografia 165,- 

28. Virtuálna kolonografia  75,- 

29. USG brucha 21,- 

30. 
USG jedného orgánu alebo orgánového 

systému 
10,- 

31. USG močového traktu a orgánov malej panvy 12,- 

32. USG transrektálnou sondou 15,- 

33. USG krku 13,- 

34. USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov 12,- 

35. 
USG vyšetrenie obidvoch 

prsníkov,axíl,lymf.uzlín 
18,- 

36. USG kĺbov,svalov a mäkkých tkanív 12,- 

37. USG žíl končatín 27,- 

38. USG artérií končatín 24,- 

39. USG renálnych artérií 21,- 
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Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 Názov výkonu 
Cena v EUR bez 

DPH 

40. USG karotíd 24,- 

41. USG AV fistuly 24,- 

42. USG s podaním kontrastnej látky 30,- 

43. SKIA - Prokto 48,- 

44. SKIA - Bránica  12,- 

45. SKIA - Pažerák 41,- 

46. SKIA - Žalúdok 88,- 

47. SKIA – Pasáž GIT 96,- 

*V cene CT vyšetrenia je započítaná cena vyšetrenia, trojrovinná a volumetrická rekonštrukcia, podanie 

kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom, kontrastná látka. 
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Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov – vyšetrení Infektologická klinika za jeden/-

no výkon-vyšetrenie 
 

 Názov výkonu 
Cena bez 

DPH v EUR 

1. Komplexné vyšetrenie pacienta 12,- 

2. Komplexné vyšetrenie na posúdenie zdrav. stavu osoby 20,- 

3. Vyšetrenie 1 orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie 7,- 

4. Odber krvi do uzavretého systému 1 skúmavka 3,- 

5. FW 2,- 

6. KO s diferenciáciou 5 parametrov 5,63 

7. Diferenciálny rozpočet Leu mikroskopicky 8,13 

8. Moč chemicky 2,08 

9. Moč sediment 3,33 

10. Glykémia 0,75 

11. Kreatinín 3,36 

12. Urea 4,38 

13. Cholesterol 3,75 

14. Celkový bilirubín 0,75 

15. AST 1,13 

16. ALT 1,13 

17. GMT 1,13 

18. HBsAg 27,75 

19. Anti HIV1/HIV2 14,53 

20. Syfilis (RRR+TPHA) 8,30 

21. Anti HCV 18,66 

22. Výter z konečníka 9,38 

23. Vyšetrenie stolice 12,44 

24. Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov 8,- 

25. Používanie svetového jazyka pri komunikácií s pacientom 20,- 

26. Rada pacientovi 3,- 

27. Vypracovanie návrhu preventívnych opatrení 7,- 

28. Injekcia subkutánna alebo intramuskulárna 2,50 

29. Konzultácia 6,- 

30. Vydanie očkovacieho preukazu 6,- 

 



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov Urologická klinika za jeden výkon 
 

 Názov výkonu 
Cena bez DPH 

v EUR 

1. 
Sterilizácia muža – vasektómia (kalkulovaná cena za pobyt 

na lôžku 140 EUR  a náklady na výkon 160 EUR) 
300,- 

2. 

Implantácia umelej telovej náhrady semenníka 

(kalkulovaná cena za pobyt na lôžku 140 EUR a náklady na 

výkon 160 EUR) * 

300,- 

* pacient dopláca nad rámec úhrady cenu za samotný implantát vrátane DPH  

V prípade, že sú výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané 

DPH 20%.  

 



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov Oddelenie pneumológie a ftizeológie za 

jeden výkon 
 

 Názov výkonu 
Cena bez DPH 

v EUR 

1. Spirometria 23,- 

2. 
Pneumologické vyšetrenie (anamnéza, obj. vyš., popis RTG, 

spirometria, diagnóza a návrh liečby) 
12,- 

3. Kontrolné vyšetrenie 7,- 

4. MX II – založenie a odčítanie 8,- 

5. Odber krvi na T spot TB – odber + vyš.(IGRA latentná TB) 90,- 

 

V prípade, že sú výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané 

DPH 20%.  



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov Otorinolaryngologickom oddelení za jeden 

výkon 

 

 Názov výkonu 
Cena bez 

DPH v EUR 

1. Základné ORL vyšetrenie včítane nálezu 23,- 

2. Základné ORL vyšetrenie včítane audiometrie 35,- 

3. Tympanometria  12,- 

4. Otoskopia obojstranne 13,- 

5. Odstránenie ušného mazu včítane otoskopie obojstranne 16,- 

6. Prepichnutie ušnice pod náušnice 12,- 

7. Videolaryngoskopia  20,- 

8. Videolarynostroboskopia 23,- 

 

V prípade, že sú výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané 

DPH 20%.  

 



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov – vyšetrení Neonatologické oddelenie za 

jeden/-no výkon-vyšetrenie 
 

 Názov výkonu 
Cena bez 

DPH v EUR 

1. 

Skríningové vyšetrenie novorodenca pre samoplatcu (skríning 

vrodenej katarakty, skríning sluchu OAE, skríning USG obličiek, 

skríning dedičných metabolických chorôb, skríning postduktálnej 

saturácie) 

117,83 

2. Prvé vyšetrenie v ambulancii 11,62 

3. Odbery krvi 4,98 

4. USG obličiek 33,19 

5. USG mozgu 46,47 

6. USG brucha 56,43 

7. Zhodnotenie výsledkov 3,98 

8. Príplatok za sťaženú prácu pri dieťati do 5 rokov 5,31 

9. 
Príplatok za sťaženú prácu pri dieťati so zdravotným 

postihnutím 
5,31 

10. Výter (nosa, nasofarynx, pupka, kože, rekta) 2,66 

11. Odber stolice 1,99 

12. Odber moču 1,99 

13. Injekcia intramuskulárne 2,32 

14. Kapilárny odber krvi 1,99 

15. Vyšetrenie sluchu OAE 14,94 

16. Skríning dedičných metabolických porúch 3,15 

17. Laktózový test 6,64 

V prípade, že sú výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané 

DPH 20%.  

 



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných ambulantných výkonov – vyšetrení na 

Dermatovenerologickom oddelení za jeden/-no výkon-vyšetrenie 
 

 Názov výkonu 
Cena bez 

DPH v EUR 

1. 
Vyšetrenie  na pohlavné choroby (kompletné odbery) pre 

samoplatcu 
100,- 

2. Epikutánne testy – TROLAB testy (23x0,60 EUR )  13,80 

3. 
Odstránenie elektrickou ihlou (Elektrokauterizácia) do 

10  fibrómov  
6,50 

4. 
Odstránenie elektrickou ihlou (Elektrokauterizácia) nad 

10  fibrómov    
10,80 

5. Digitálne dermatoskopické vyšetrenie do 3 pigmentových lézií  10,- 

6. Digitálne dermatoskopické vyšetrenie nad 3 pigmentových lézií  20,- 

7. 

Kožné vyšetrenie  na vlastnú žiadosť pre potreby Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny za účelom poskytnutia peňažného 

príspevku 

12,- 

 Za výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané DPH 20%.  
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Cena vybraných výkonov – vyšetrení Hematologické oddelenie za 

jeden/-no výkon-vyšetrenie  
 

 Názov výkonu - Laboratória 
Cena bez DPH 

v EUR 

1. FW 1,70 

2. Krvný obraz s 5-parametrovým diferenciálom 4,50 

3. Diferenciálny rozpočet Leu – mikroskopicky 13,- 

4. 
Krvný obraz s 5-parametrovým diferenciálom + retikulocyty 

(analyzátorom) 9,50 

5. PT 3,20 

6. TT 3,- 

7. aPTT 5,- 

8. DUKE 2,70 

9. Fbg 16,60 

10. Antitrombín 53,20 

11. D-dimer kvantitatívne 16,- 

12. F II 21,30 

13. F V 21,30 

14. F VII 33,20 

15. F VIII 34,90 

16. F IX 33,20 

17. F X 33,20 

18. Makroskop. agregabilita Tr 16,60 

19. Retrakcia plazmat. koagula 2,70 

20. TT s protaminsulfátom 2,- 

21. Anti-Xa aktivita (sledovanie liečby LMWH) 16,60 

22. ProC Global 10,70 

23. Prot. C aktivita 53,20 

24. Prot. S aktivita 20,- 

25. LA1, LA2 (LARAT) 33,20 

26. KS(A,B,0)+Rh(D)+skríning antiery. Protilátok 29,60 

27. KS (AB0) + Rh(D) – novorodenec 16,30 

28. Rh fenotyp + Cw + Kell 7,- 

29. Skríning antiery. protilátok (NAT) 16,60 

30. PAT 11,70 

31. Skúška kompatibility (pre 1 TU) 16,- 

32. 
Orientačné vyšetrenie KS+Rh (D) pacienta pri skúške 

kompatibility 5,- 

33. T lymfocyty 67,90 

34. Cídia 42,50 

35. INT test 27,60 

36. Le fenomén 14,10 
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 Názov výkonu - Ambulancia 
Cena bez DPH 

v EUR 

1. Odber venóznej krvi 5,- 

2. Odber kapilárnej krvi 1,70 

3. Injekcia subkutánna alebo intramuskulárna * 2,30 

4. Injekcia intravenózna * 3,30 

5. Podanie infúzie * 6,60 

6. Komplexné vyšetrenie pacienta * 12,20 

7. Vyšetrenie pacienta odborným lekárom* 8,30 

8. Kontrolné vyšetrenie * 7,- 

9. Zhodnotenie labor. výsledkov odborným lekárom 4,- 

10. Zhodnotenie labor. výsledkov odborným lekárom (pri 

poruchách hemostázy) 28,- 

* pacient dopláca nad rámec úhrady cenu za lieky podané v súvislosti s výkonom vrátane DPH 

V prípade, že sú výkony poskytované bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacienta, bude k cene pripočítané 

DPH 20%.  

Príloha 19 Str.2 z 2 
  



Výška úhrady za poskytnuté služby vo FN Trnava SM 2020-01 v.0.0 
 
 
 

 

 k SM 2020-01 v.0.0 

 

Výkony ambulancie klinickej psychológie bez zdravotnej indikácie a 

na vlastnú žiadosť pacienta 
 

Výkony bez zdravotnej indikácie, a na vlastnú žiadosť pacient uhrádza na základe cien stanovených nižšie 

a  FN Trnava si vyhradzuje právo uplatniť sankčný poplatok 50% z   nižšie stanovenej ceny za dohodnuté 

a nerealizované psychologické vyšetrenie /výkon, a to v prípade, že nebudú zrušené zo strany  pacienta 

najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom.  

 

 Názov výkonu 
Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 

Cena 

vrátane  

DPH v EUR 

 Psychologická diagnostika  
  

1. 
Psychologické vyšetrenie žiadateľov 

a držiteľov zbrojného preukazu 
83,33 16,67 100,- 

2. 
Psychologické vyšetrenie pre potreby 

sociálnej poisťovne 
50,- 10,- 60,- 

3. 

Psychologické vyšetrenie psychickej 

spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej 

službe (SBS) 

50,- 10,- 60,- 

4. Psychologické vyšetrenie pre iné účely 50,- 10,- 60,- 

 Psychoterapia a poradenstvo    

5. 
Individuálna psychoterapia, poradenstvo 

(50 min.) 
25,- 5,- 30,- 

6. Párová a rodinná psychoterapia (50 min.) 41,67 8,33 50,- 

7. Biofeedback a neurobiofeedback (50 min.) 20,83 4,17 25,- 

8. 
Skupinová relaxácia (50 min. platba na 

osobu) 
8,33 1,67 10,- 

9. 

Poplatok za správu zo psychologického 

vyšetrenia a terapie na vlastnú žiadosť 

alebo pre iné ako zdravotné účely 

8,33 1,67 10,- 
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 k SM 2020-01 v.0.0 

 Cena za vybrané výkony a vyšetrenia Oftalmologické oddelenie 

 
 

 Názov výkonu 
Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 

Cena vrátane  

DPH v EUR 

1. Vyšetrenie okuliarovej korekcie 10,50 0 10,50 

2. Vyšetrenie s aplikáciou kontaktných 

šošoviek 

 

20,20 

 

0 
 

20,20 

3. Preventívna prehliadka  17,20 0 17,20 

4. Očné vyšetrenie - vodičský preukaz 16,67 3,33 20,- 

5. Malé zákroky mihalníc z kozmetických 

dôvodov bez šitia  1 oko (pri menšom 

zákroku * 0,5) 

 

58,33 

 

11,67 
 

70,- 

6. Malé zákroky mihalníc z kozmetických 

dôvodov so šitím (1 oko) (pri malom 

zákroku *0,5) 

 

83,33 

 

16,67 
 

100,- 

7. Blefaroplastika horných mihalníc (2 oči) 250,- 50,- 300,- 

8. Blefaroplastika dolných mihalníc (2 oči) 250,- 50,- 300,- 

9. Botox okolie očí  83,33 16,67 100,- 

10. Botox čelo  116,67 23,33 140,- 

11. PRELEX – refrakčná výmena šošovky (bez 

ceny šošovky) 

 

480,- 

 

0 

 

480,- 

12. Nadštandardná umelá vnútroočná šošovka – 

doplatok cenového rozdielu  pri aplikácia 

nad rámec indikačných obmedzení pre 

úhradu z verejného zdravotného poistenia 

 

 

do 700,- 

 

 

0 

 

 

do 700,- 

 

 

Doplňujúca informácia k paušálnemu poplatku za poskytnutie ambulantnej starostlivosti podľa 

podmienok uvedených v Prílohe č. 5 Smernice bod 2. a) stanovený na 10,- EUR. Tento poplatok je pacient 

povinný uhradiť na oftalmologickom oddelení za vyšetrenia realizované v čase:  

Po – Pi: 15:00 hod. - 07:00 hod.  

So – Ne: celý deň 
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 k SM 2020-01 v.0.0  

Úhrada za získanie odbornej spôsobilosti na výkon jednotlivých 

zdravotníckych povolaní 
 

Úhrada za získanie odbornej spôsobilosti na výkon jednotlivých zdravotníckych povolaní (ďalej len 

„získanie odbornej spôsobilosti“) na oddelení alebo klinike FN Trnava pre iného zdravotníckeho 

pracovníka ako zamestnanca FN je stanovená vo výške 150,- EUR/mesiac.  

Výška úhrady je rovnaká aj v prípade, že získanie odbornej spôsobilosti trvá kratší čas ako jeden mesiac. 

Jednorazová úhrada za získanie odbornej spôsobilosti žiaka a študenta školy, s ktorou FN Trnava nemá 

uzatvorenú zmluvu o výučbovom zdravotníckym zariadením, je 50,- EUR. 

Jednorazová úhrada za získanie nepovinnej odbornej spôsobilosti žiaka školy je 20,- EUR. 

Odborná spôsobilosť sa na klinike/oddelení FN Trnava realizuje na základe písomnej žiadosti a na základe 

dohody.  
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Výber zdravotníckeho pracovníka – lekára 
 

• Pacient(ka), rodička alebo ich zákonný zástupca (ďalej len „pacient(ka)“) môže požiadať FN Trnava 

o výber lekára a anestéziológa k operácii a k pôrodu pôrodníka, ktorí sú zamestnancami FN Trnava. FN 

Trnava na základe písomnej žiadosti pacienta(ky), ktorá sa zakladá do zdravotnej dokumentácie 

pacienta(ky), organizačne zabezpečí ich výber.  

• Rodička môže pred pôrodom na Gynekologicko – pôrodníckej klinike FN Trnava požiadať o podanie 

epidurálnej analgézie s použitím katétra za účelom zabezpečenia a vykonania pôrodu. 

• Pacient(ka) môže požiadať FN Trnava o výber lekára - operatéra, ktorý je zamestnancom FN Trnava, 

k operačnému výkonu  metabolicko - bariatrickej chirurgie. FN Trnava na základe písomnej žiadosti 

pacienta(ky), ktorá sa zakladá do jej zdravotnej dokumentácie, organizačne zabezpečí výber lekára. 

Operačnému výkonu predchádza psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia psychického stavu 

pacienta(ky) k operačnému výkonu (úlohou je prevenčne pôsobiť na pacienta(ku) s cieľom dosiahnuť 

u pacienta(ky) správnu životosprávu vrátane pohybovej aktivity). 

• Nadštandardná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorú odsúhlasí lekár a primár príslušnej 

kliniky/oddelenia a po uzatvorení písomnej Dohody.  

1. Cena za výber lekára/pôrodníka k operácii/pôrodu/intervenčnému výkonu: 270,- EUR /jeden výkon 

         (z toho pre lekára/pôrodníka 160,- EUR) 

   

2. Cena za výber lekára - operatéra k zdravotnému výkonu metabolicko - bariatrická chirurgia:  

                      320,- EUR/jeden výkon  

              (z toho pre lekára 160,-EUR a 53,- EUR pre klinického psychológa) 

   

3. Cena za výber anestéziológa k zdravotnému výkonu:                    60,- EUR/jeden výkon  
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Dochádzková karta pre zamestnancov 

1.  Dochádzková  karta pre zamestnancov  

Dochádzkovú kartu dostane každý nový zamestnanec zdarma v deň nástupu do zamestnania do FN Trnava, 

ktorej prijatie potvrdí svojim podpisom  na odbore ľudských zdrojov. 

2. Vydanie novej dochádzkovej karty z dôvodu straty, krádeže alebo poškodenia  hradí zamestnanec do 

pokladne FN Trnava. 

Názov služby / výkonu 
Cena bez DPH 

v EUR 
DPH 

Cena vrátane  

DPH v EUR 

Vydanie novej dochádzkovej karty 

pre zamestnancov 
8,33 1,67 10,- 
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 k SM 2020-01 v.0.0 

Vykonanie odberu k diagnostike ochorenia COVID – 19  pre 

samoplatcu 

  
V súvislosti s ochorením COVID-19 je stanovená úhrada za zdravotný výkon nehradený z prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia vo výške 70,- EUR.  

Cena zahrňuje výter a test odobranej vzorky PCR metódou a súvisiace administratívne a prevádzkové 

náklady spojené so samotným procesom testovania v zmysle Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej 

republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

 


