
Názov zdravotníckeho zariadenia:  MUDr. Zdenek Holešovský, s.r.o. 

 Dostojevského 4532/69, 058 01  Poprad, IČO: 36 497 363 

Miesto výkonu činnosti:  Ambulancia úrazovej chirurgie a chirurgie 

 Poliklinika Alexandra 

 Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad 

 
Ceny výkonov a služieb uvedené v cenníku sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení a sú tvorené dohodou. Cenník je 

spracovaný v zmysle platnej legislatívy: Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, Opatrenia 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-25/2008-OL, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších 

predpisov, Zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom NR SR č. 363/2011 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v súlade so 
zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdravotná starostlivosť, ktorú za pacienta uhrádza jeho zdravotná poisťovňa, je poskytovaná 

bezplatne v zmysle citovaného zákona. 

 

Komplexný cenník zdravotných výkonov 

a nadštandardných služieb 

platný od 01.04.2022 

 
Ceny za výkony zdravotnej starostlivosti poskytované pacientom – samoplatcom a 

cudzincom: 

 

Samoplatca je klient, ktorý si náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradí sám v prípade, 

že: 

 nie je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a nie je ani zdravotne poistený v inom 

členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte, s ktorým má Slovenská republika 

uzatvorené medzištátne dohody, 

 sú mu poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného 

poistenia, ale o ich poskytnutie za plnú úhradu sám preukázateľne požiadal (žiadosť o 

vykonanie vyšetrenia), 

 sú mu na vlastnú žiadosť poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú uhrádzané z 

verejného zdravotného poistenia,  

 je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike v zdravotnej poisťovni, s ktorou nie je 

uzatvorená zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu. 

 

Traumatologické/chirurgické vyšetrenie – základné   40 € 

Traumatologické/chirurgické vyšetrenie – kontrola 20 € 

Preväz 10 € 

Odstránenie kožného útvaru  - benígnych a malígnych nádorov, kože, podkožia a svalu 50 € 

- za každé ďalšie odstránenie malého novotvaru v jednom sedení pre samoplatcu 15 € 

Histologické vyšetrenie 20 € 

RTG vyšetrenie 20 € 

Sadrová fixácia – veľká sadra siahajúca cez dva veľké kĺby  30 €  

Sadrová fixácia – malá sadra znehybňujúca jeden kĺb 20 € 

Sadrová fixácia - úprava, dosadrovanie  15 € 

Fixačný obväz, bandáž – naloženie  5 € 

Naloženie, adaptácia a inštruktáž imobilizačnej ortézy na kĺb  10 € 

Intraartikulárna injekcia do kĺbu bez liečiva 15 € 

Intraartikulárna injekcia do kĺbu s liečivom 15 € + cena liečiva 



Vypísanie žiadanky na MRI, CT vyšetrenie, gamagrafiu alebo iné zložitejšie 

vyšetrovacie metódy 5 €  

Vyhodnotenie obrazovej dokumentácie MRI, CT, rtg vyšetrenia 10 € 

Plastová sadra cez veľké kĺby - členok, lakeť koleno 40 € 

Plastová sadra cez malé kĺby – zápästie, ruka 30 € 

GUNA MD liečba jedna ampulka bez aplikácie 15 € 

GUNA MD liečba vrátane aplikácie, striekačky a ihly 20 € 

Aplikácia ChondroGrid injekcie intraartikulárne 130 € 

Aplikácia viskosuplementárnej injekcie do kĺbu pre samoplatcu podľa dostupnosti 

preparátu a jeho ceny 60 – 80 € 

Injekcia intramuskulárna (do svalu) aj s liečivom na vlastnú žiadosť 15 € 

Ablácia nechta 40 € 

Ablácia nechta + plastika lôžka 50 € 

Lokálna anestéza spolu s aplikáciou mezokainu 20 € 

Zvodná anestéza spolu s aplikáciou mezokainu 20 € 

Aplikácia obstrekov do oblasti kĺbov – mezokain + Diprophos 20 € 

Chirurgický zákrok v lokálnej anestéze (ganglion, burza) 150 € 

Príplatok za nadštandard pri chirurgickom zákroku v lokálnej anestéze (použitie 

koagulačného pera, ultrazvuku pri vpichu, iného anesttika, špeciálneho šicieho 

materiálu a pod. + 20 € k výkonu  

Odborná konzultácia na žiadosť pacienta  20 € 

Poplatok za prednostné ošetrenie (ak sú schválené prednostné ordinačné hodiny) 20 € 

 

Administratívne výkony: 

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre nemedicínske účely na žiadosť pacienta 30 € 

Vystavenie lekárskej správy (posudku pre potreby súdu, občiansko-právne,  

trestno-právne a správne konanie) na žiadosť pacienta 50 € 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 30 € 

Vystavenie náhradných tlačív pri strate, storne a pod. 10 € 

Čiernobiele kopírovanie zdravotnej dokumentácie – A4 jednostranne 0,50 € 

Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom 20 €   

Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu na vlastnú žiadosť 10 € 

  

Výkony pre komerčné poisťovne a sociálnu poisťovňu: 

Vydanie odborného nálezu pre potreby komerčnej a sociálnej poisťovne 30 € 

Vypísanie oznámenia poistnej udalosti podľa sadzobníka poisťovne 6 - 20 € 

Vyšetrenie trvalých následkov na žiadosť pacienta pre komerčnú poisťovňu 20 €   

Stanovenie bodového hodnotenia bolestného: 

do 100 bodov 20 € 

do 200 bodov 40 € 

do 300 bodov 60 €  

za každých ďalších 100 bodov 20 € 

Stanovenie bodového hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia: 

do 100 bodov 20 € 

do 200 bodov 40 € 

za každých ďalších 100 bodov 30 € 

 
Na vedomie: 

VÚC - zaslané 31.03.2022 elektronickou poštou 

 

 

 

 MUDr. Zdenek Holešovský 

 konateľ a odborný zástupca MUDr. Zdenek Holešovský, s.r.o. 


