
KONZILIUM s.r.o., Puškinova 795/8 Nová Dubnica
Neurologická ambulancia a ambulancia pediatrickej neurológie s miestom prevádzkovania: Kmeťova 370, 01841 
Dubnica nad Váhom
SVLaZ v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia s miestom prevádzkovania: Kmeťova 370, 01841 Dubnica 
nad Váhom
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ZOZNAM  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB,
v súlade so 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, zákonom č.  578/2004 Z.z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v  zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, 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, ktorými sa vymedzujú rozsahy  výkonov, a podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č.  18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  a nariadenia vlády  SR č. 
777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Výkony prislúchajúce k zoznamu chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne 
uhrádzajú, alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (podľa 
nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.) . 
Výkony hradené z verejného zdravotného poistenia nášmu zariadeniu podľa zmlúv 
so zdravotnými poisťovňami, i keď len čiastočne z dôvodov finančného mesačného 
limitu, ktoré nám zdravotné poisťovne stanovili - t.j.výkony BEZ úhrady pacienta:                            
1 rada
12  usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení
15b  Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov
60  Komplexné vyšetrenie pacienta
62    Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov 
63    Vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie 
64, 65, 66  príplatky pri sťaženom výkone
75a   vypísanie tlačiva
250x   Odobratie krvi venepunkciou pre VšZP
250   odobratie krvi pre ostatné poisťovne
252   intramuskulárna injekcia
253   intravenózna injekcia
256   intradermálne pupence
407   infiltračná anestézia
415   anestézia stavcového zhybu
450   koreňová infiltrácia
830a  zisťovanie anamnézy od inej osoby
813   prípatok za simultánne EKG ku EEG
807   vyšetrenie MG repetitívnou stimuláciou
809   ENG vyšetrenie povrchovými elektródami
810   EMG vyšetrenie ihlovými elektródami
810a  Kvantitatívna EMG analýza
812    Stanovenie rýchlosti senz. nervov
819    vyšetrenie EMG refelxov a neurofyz.funkcií
814    vyšetrenie mozočkových a symbolických funkcií
819d   vyšetrenie chrbtice
5310   Ultrazvukové vyšetrenie dojčaťa cez fontanelu
5742   Doppler vyšetrenie mozgových ciev
5643   príplatok  za farebné mapovanie
5793  EEG vyšetrenie dieťaťa do 8. roku
5794   EEG vyšetrenie
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503   Základné testovacie metódy, goniometrické všetrenie. 
504   Špeciálne vyšetrovacie metódy. 
505   Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. 
507   Manipulaný výkon cielený, nárazový. 
508   Manipulaný výkon cielený, nárazový. �
509  Mäkké a mobilizačné techniky  
510   Cielená odborná inštruktáž �
568  Priloženie prísaviek, baniek 
578  Laseroterapia 
503a  Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie
504a  Špeciálne vyšetrovacie metódy.
509a  Mäkké a mobilizačné techniky 
510a  Cielená odborná inštruktáž  I
511a  Cielená odborná inštruktáž II. 
512   Individuálna liečebná telesná výchova I. 
513   Individuálna liečebná telesná výchova II. 
514a  Individuálna liečebná telesná výchova II. �
515   Skupinová liečebná telesná výchova. 
516   Individuálna cielená ergoterapia. 
517   Skupinová cielená ergoterapia. 
518   Individuálna hydrokineziterapia. 
520   Dychová gymnastika.
521   Nácvik kontinencie, 
530   Klasická masáž jednej časti tela. 
531   Klasická masáž viacerých častí tela 
532   Reflexná masáž 
533a  Manuálna drenáž lymfy 
534   Prístrojová masáž 
540   Individuálna vodoliečba I
544a  Liečba chladom I
546  Liečba chladom II.
548  Liečba horúcimi obkladmi (7-krát)
549  Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, 
550  Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela
555a  Vysokofrekvenčná diatermia
556a  Elektroliečba.
559   Elektrostimulácia. 
561a  Liečba ultrazvukom.
562a  Elektroanalgézia TENS. 
565   Trakcia.
570  Magnetoterapia. 
573   Fototerapia I. 
574   Fototerapia II.
575   Fototerapia III.
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Cenník zdravotných výkonov a služieb neuhrádzaných z verejného zdravotného 
poistenia:

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

9.

služby recepcie na žiadosť pacienta

telefonické upozorňovanie na termín vyšetrenia
mailová komunikácia s klientami
poštové služby- zasielanie správ, všetkých požadovaných písomností 
telef. oznámenie o nepritomnosti lekára

€5

vybavenie vyšetrenia v inom zariadení €8

potvrdenie o návšteve lekára pre sprevádzajúcu osobu €1,50

vydanie kópie nálezu €2,50

služby lekára

konzultácie zdravotného stavu na základe medicínskej dokumentácie na 
žiadosť pacienta

€25

konzultácia zdravotného stavu €79

konzultácia pre príbuzného €25

konzultácia v domácnosti €120

lekárska správa v cudzom jazyku €25

Nadštandarné materiálne vybavenie pri pomocných vyšetrovacích 
metódach: 

jednorázové materiály, infúzne súpravy, intravenózne kanyly, aby bol klient pri 
infúziách mobilný, EEG čiapky s predĺženými káblami pre pohyblivosť dieťaťa, 
jednorázové EMG ihly, elektródy na žiadosť pacienta

€6-9

recept (ak nie je súčasťou vyšetrenia) €1

zaslanie receptu poštou na žiadosť pacienta €3

kúpeľný návrh (ak nie je súčasťou vyšetrenia) €25

EEG biofeedback: 10x tréning €30

vyšetrenie pre nemedicínske účely (dg: Z02, komerčné poistenie, vyš. 
pre vodičský preukaz)

€79

vyplnenie tlačiva (ak nie je súčasťou vyšetrenia) €10-25
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

aplikácia Botulotoxínu mimo indikačného obmedzenia z verejného zdrav. 
poistenia

pre kozmetologické účely €120

zábrana patologického potenia €150

liečivo do infúzie - nehradené z verejného zdrav. poistenia €6,50 - 25

liečivo do obstreku - nehradené z verejného zdrav. poistenia €7 - 10

liečivo do inj. - nehradené z verejného zdrav. poistenia €3

epidurálna anestézia (vrátane liečiva) €35

manipulácia kostrče per rectum €25
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Cenník výkonov pre pacientov BEZ zdravotného poistenia v SR a 
samoplatcov na vlastnú žiadosť bez lekárskeho odporučenia 
(výkony nie sú žiadnou mierou hradené zdravotnými poisťovňami a nevykazujú sa im)

Cenník stanovuje ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pre pacientov, 
ktorí:
1. nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou (ZP) a to najmä:

• cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie základnej 
zdravotnej starostlivosti,

• cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov
• občanov SR, ktorí si neplatia zdravotné poistenie

2. majú zmluvný vzťah so ZP avšak žiadajú:
• poskytnúť službu na vlastnú žiadosť pričom služba nie je vykázaná na zdravotnú poisťovňu
• poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, bez odporúčania iného lekára
• poskytnúť  zdravotnú starostlivosť, súvisiace služby alebo použitie materiálov alebo pomôcok, ktoré 

nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti,
• poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

komplexné vyšetrenie €79

cielené vyšetrenie €49

EMG vyšetrenie €65

Doppler vyšetrenie extrakranial. ciev €30

USG vyšetrenie mozgu dojčiat €20

EEG vyšetrenie €30

odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) €5

rehabilitačné výkony

laseroterapia €8

fyzikálna komplexná liečba €5

rašelina €4

infrasauna €6

fototerapia depresie (10x) €30

rehabilitácia v domácom prostredí €25

poradenstvo v oblasti zdravotných pomôcok €3
Ceny sú kalkulované podľa:
A. Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách, v znení neskorších predpisov
B. Zákonov MZ SR o zdravotnom poistení. 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ceny sú vrátane DPH
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