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Cenník administratívnych služieb a výkonov zdravotn ej starostlivosti 
neuhrádzaných na základe verejného zdravotného pois tenia 

 
 

Gynekologicko-pôôôôrodnickéééé oddelenie: 
 
- Pobyt na nadštandardnom lôžku              10,00 EUR/noc      

                                                                                
- Pobyt na nadštandardnom lôžku pre zamestnancov, bývalých zamestnancov 

(odišli do dôchodku z NsP, n.o) a najbližší rodinný príslušníci 

(deti, rodičia, manžel, manželka)               5,00 EUR/noc 
 

- Pobyt sprievodcu v ústavnej zdravotnej starostlivosti bez stravy                       3,30 EUR/deň 

 
- Stravná jednotka pre sprievodcu (raňajky – obed – večera)             7,00 EUR 

 
-   Potvrdenie pre administratívne účely / súdy, polícia, ÚPSVaR ..../.                  5,00 EUR 
 

-   Potvrdenie o hospitalizácii                                                                                  1,00 EUR              

 
- Kópia lekárskej správy - 1 strana A4                                                               1,60 EUR 

                    každá ďalšia strana.                                                                        0,40 EUR 

 
- Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe, ak pacient nie je odoslaný  

na ďalšie vyšetrenie na inú ambulanciu alebo na hospitalizáciu 

(oslobodení od platenia sú zamestnanci NsP, n.o)                                         2,00 EUR 

 
- Používanie elektrospotrebičov na napájanie (mobily, PC ,TV atď.)  2,00 EUR/pobyt                               

 
- Poplatok sprievodcu prepravovanej osoby     0,60 EUR/km                                                               
 
- Prítomnosť otca pri pôrode s možnosťou zhotovenia vlastného                       25,00 EUR 

    video/foto záznamu 

 
- Výber lekára, operatéra, anesteziológa, pediatra, pôr. asistentky                  150,00 EUR 

 
- Prepichnutie ušného laloka                                                                             3,00 EUR 
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- Umelé prerušenie tehotenstva bez zdravotnej indikácie pred                      250,00 EUR 

    12. týždňom gravidity 

 
- Sterilizácia bez zdravotnej indikácie na žiadosť pacientky                           150,00 EUR 

 
- Gynekologické vyšetrenie na žiadosť polície                                                    50,00 EUR 

 
- Zavedenie vnútromaternicového telieska a podkožného implantátu               20,00 EUR 

 
- Extrakcia vnútromaternicového telieska                                                         10,00 EUR 

 
- Extrakcia podkožného implantátu                                                                  15,00 EUR 

 
- Vyhotovenie foto snímku pri usg vyšetrení na požiadanie pacientky             3,00 EUR 

 
- Príplatok za podanie epidurálnej analgézie pri spontánnom pôrode                 70,00 EUR 

(neplatia zamestnankyne NsP n.o.) 
 
- HCG test (na zistenie tehotenstva)                                                                    1,60 EUR 
 
- Potvrdenie pre administratívne účely (súdy, polícia, ÚPSVaR ....)                   5,00 EUR 

 
-   Potvrdenie o hospitalizácii                                                                                 1,00 EUR           

 
- Cena za ubytovanie po výkone v JAS na žiadosť pacienta vrátane stravy       10,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválila: Ing. Daniela Pršebicová, riaditeľka 

V Revúcej, dňa 01.06.2015 

 
 


