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CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, 
pri ktorých možno požadovať úhradu 

Psychiatrická ambulancia má zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou 
a s poisťovňami Dôvera a Union 

Popis výkonu Cena v € 
Vyšetrenia na žiadosť pacienta 

Vstupné psychiatrické vyšetrenie – samoplatca 
+ kontrolné psychiatrické vyšetrenie 50 € 
+ poradenstvo, konzultácia na diaľku (telemedicína) 20 € 

100 € 

Vstupné psychiatrické vyšetrenie – posudzovanie zdravotného stavu pre 
opatrovateľskú službu, umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, invalidný 
dôchodok, preukaz ZŤP, finančné príspevky a kompenzačné pomôcky, 
spôsobilosť absolvovať kúpeľnú liečbu, pri nástupe do zamestnania, výkone 
športu, ceste do zahraničia, pre potreby vzdelávania,  potreby súdu, občiansko-
právne, trestno-právne a správne konanie... 

80 € 

Vstupné psychiatrické vyšetrenie v anglickom jazyku – samoplatca 200 € 
Konzultácia a manažment zdravotných služieb nad rámec zákona 
(druhý názor – second opinion) 100 € 

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie – samoplatca 
+ poradenstvo, konzultácia na diaľku (telemedicína) 20 € 50 € 

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie v anglickom jazyku – samoplatca 100 € 
Administratívne úkony na žiadosť pacienta 

Vyhotovenie správy pre sociálne účely, posudzovanie zdravotného stavu pre 
opatrovateľskú službu, umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, invalidný 
dôchodok, preukaz ZŤP, finančné príspevky a kompenzačné pomôcky, 
spôsobilosť absolvovať kúpeľnú liečbu, pri nástupe do zamestnania, výkone 
športu, ceste do zahraničia, pre potreby vzdelávania,  potreby súdu, občiansko-
právne, trestno-právne a správne konanie... 

50 € 

Vyhotovenie správy do 24 hodín 
-  pre sociálne účely, posudzovanie zdravotného stavu pre opatrovateľskú 
službu, umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, invalidný dôchodok, 

150 € 
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Platný od 1.2.2023 
      
 
MUDr. Darina Malatincová        MUDr. Iliana Királyová 
Riaditeľka pre medicínsku oblasť            odborný zástupca psychiatrickej ambulancie                                                                       

preukaz ZŤP, finančné príspevky a kompenzačné pomôcky, spôsobilosť 
absolvovať kúpeľnú liečbu, pri nástupe do zamestnania, výkone športu, ceste 
do zahraničia, pre potreby vzdelávania,  potreby súdu, občiansko-právne, 
trestno-právne a správne konanie... 
Vydanie lekárskeho potvrdenia (stručný text do 100 slov) 20 € 
Vyhotovenie duplikátov – psychiatrická správa, výmenný list - poukaz, 
lekársky predpis, žiadanka, iné tlačivá 
(osobné prevzatie) 

5 € 

Výpis z dokumentácie na žiadosť pacienta na účely súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti 2 € 

Výpis z dokumentácie na žiadosť inej oprávnenej osoby okrem pacienta, 
v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania 50 € 

Nahliadanie do dokumentácie pacientom s vyhotovovaním kópií  
(cena za kópiu 1 strany) 5 €  

Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne 50 € 
Výkony na žiadosť pacienta alebo iného subjektu 

Lekárske vyšetrenie pre vodičov s vystavením dokladu o preskúmaní 
zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej 
návykovej látky alebo liečiva 

160 € 

Laboratórne odbery – odber žilovej krvi 
(nie je zahrnutá cena vyšetrovaných parametrov podľa platného cenníka 
laboratória) 

3,50 € 

Laboratórne odbery – kultivačné vyšetrenie (výter z nosa, tonzíl, rekta) –  
(nie je zahrnutá cena podľa platného cenníka laboratória v závislosti od druhu 
vyšetrenia,  každé vyšetrenie sa účtuje osobitne) 

1,50 € 

Laboratórne odbery – chemické vyšetrenie moču diagnostickým prúžkom 2,50 € 
Alelická diskriminácia ApoE – určenie rizika Alzheimerovej choroby 70 € 
Aplikácia liečiva – i. m. (do svalu)  5 € 
Aplikácia liečiva – i. v. (vnútrožilovo) 8 € 
Aplikácia liečiva – i. v. (vnútrožilové) podanie a sledovanie infúzie 
(nie je započítaná cena podaného liečiva podľa platnej kategorizácie liekov  MZ 
SR) 

15 € 
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