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Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa 
zákona 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 
(ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") na základe zmlúv o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti uzatvorených so zdravotnými poisťovňami na vykonávanie verejného zdravotného 
poistenia podľa § 7 a 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) v rozsahu ustanovenom 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.  
 
Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované poistencom slovenských ZP a cudzincom 
pochádzajúcim zo štátov, s ktorými sú uzatvorené medzištátne dohody, na základe ktorých sa 
poskytovaná zdravotná starostlivosť uhrádza úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátneho 
rozpočtu, cudzincom z iných členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu 
podľa nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na 
zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa 
v rámci spoločenstva v znení zmien a doplnkov a nariadenia (EHS) č. 574/72 ustanovujúceho 
postup vykonávania nariadenia EHS č. 1408/71 a výkony zdravotnej starostlivosti poskytované 
na účely sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov, na účely sociálnej pomoci podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov a na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti 
nezamestnaných občanov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „sociálne účely“) sú v zmysle platného cenového 
výmeru.  
Zdravotná starostlivosť bez úhrady je poskytovaná poistencom Slovenských zdravotných 
poisťovní (VšZP, a. s.,  Dôvera ZP, a.s., Union ZP, a.s.) pri predložení preukazu poistenca, ďalej 
pri predložení karty EHIC, resp. u cudzincov pochádzajúcich z členských krajín EÚ pri 
predložení príslušných formulárov. 
Zdravotná starostlivosť u pacientov s komerčným poistením (vrátane poistení poisťovne CORIS) 
sa poskytuje za úhradu v zmysle tohto cenníka. 

 
Ceny sú kalkulované v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z.. 
 
U cien, kde nie je uvedená klauzula “s DPH“ je uplatnené oslobodenie od DPH v zmysle §29 
zákona o  č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
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A. Lôžkové oddelenia 

Pri hospitalizácií s dĺžkou hospitalizácie do 24 hodín vrátane je cena stanovená vo výške 50 % z 
ceny hospitalizácie na nižšie uvedených oddeleniach.  
 
Pri hospitalizácii s dĺžkou hospitalizácie nad 24 hodín je cena stanovená podľa uvedeného cenníka, 
t.j. na ukončenú hospitalizáciu: 
Interné oddelenie 705,00 € 
Interné oddelenie – JIS 705,00 € 
Detské oddelenie 639,00 € 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie ** 603,00 € 
Oddelenie všeobecnej chirurgie **                                                      767,00 € 
Oddelenie úrazovej chirurgie **               767,00 € 
OAIM *                                                                                             4 975,00 € 
Neurologické oddelenie 686,00 € 
Novorodenecké oddelenie  461,00 € 

Oddelenie dlhodobo chorých                
60,00 €/1 
ošet. deň 

* U hospitalizácie do 24 hod. a nedosahujúcej  TISS skóre 30 bodov je cena/UH  705,00 € 
** Cena celkovej alebo regionálnej anestézy 400,00 € 
Výkony JAS alebo OHV sú účtované ako UH nad 24 hodín príslušného oddelenia. 
Ceny výkonov nezahŕňajú náklady na: 
1. všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú všeobecným lekárom pre 

dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast,  a dorastovým lekárom, 
2. špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane spoločných vyšetrovacích 

a liečebných zložiek,  domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu okrem 
nákladov na výkony sterilizácie, 

3. lekársku službu prvej pomoci, 
4. dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi 

zariadeniami, 
5. záchrannú zdravotnú službu, 
6. spotrebované ženské materské mlieko  
7. tkanivá a bunky na účely transplantácie  
8. lieky a špeciálny zdravotnícky materiál prevyšujúci sumu 53,00 € za UH (OAIM 611,00 €) 
9. transfúzne lieky pripravené podľa osobitného predpisu, ANST 
10. mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu 

poskytnutú pacientovi vo výnimočných prípadoch, ak preukázateľné ekonomicky oprávnené 
náklady na hospitalizáciu pacienta u poskytovateľa prevyšujú dohodnutú zmluvnú cenu 
hospitalizácie v odbore o 2,5 násobok (250 %).
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B. Ambulantná zdravotná starostlivosť 
(primárna a sekundárna)  a SVLZ 

Výkony sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v zozname výkonov v časti C k Opatreniu MZ SR 
č. 07045-9/2005 – SL v znení neskorších predpisov.
Cena za jeden bod: 
bod - ŠAS 0,04 € 
bod - OKB_HTO 0,02 € 
bod - RDG + vyhotovenie záznamu na CD, DVD nosič                      0,02 € 
bod – MR, CT 0,01 € 
bod - FRO_SVLZ 0,02 € 
bod - Endoskopia a funkčná diagnostika 0,02 € 
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej 
služby je výška úhrady *

10,00 € 

Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej 
služby je výška úhrady poistenca (ak bol pacient k poskytovateľovi ústavnej 
pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej 
pohotovostnej služby)* 

 2,00 € 

Paušálna úhrada pri poskytnutí ústavnej pohotovostnej služby (pre samoplatiteľa) 20,00 € 
*Poistenec je oslobodený od poplatku, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci 
1.ambulantnej pohotovostnej služby 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, 
2.ústavnej pohotovostnej služby 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, 
3.ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny, 
4.ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
5.ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
6.ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, 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. 
7. ústavnej zdravotnej starostlivosti a je zamestnanec ĽN, n.o.. 

   
  

C. Ambulantná pohotovostná služba 
Ak je pacient z ambulantnej pohotovostnej služby zaslaný na ústavnú pohotovostnú 
službu je výška úhrady 

  0,00 € 

Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej 
pohotovostnej služby je výška úhrady (pre deti, dorast, dospelých) *

  2,00 € 

Úhrada za poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby 10,00 € 
Paušálna úhrada pri poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby (pre samoplatiteľa) 20,00 € 
V návštevnej ambulantnej pohotovostnej službe sa k cene výkonu pripočítava cena za 
dopravu lekára, cena za jeden km jazdy vozidlom ambulantnej pohotovostnej služby 
(pre samoplatiteľa) 

  0,72 € 

*Poistenec je oslobodený od poplatku, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci 
1.ambulantnej pohotovostnej služby 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,
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2.ústavnej pohotovostnej služby 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, 
3.ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny, 
4.ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
5.ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
6.ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, 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. 
7. ústavnej zdravotnej starostlivosti a je zamestnanec ĽN, n.o.. 

     
     

D. Dopravná zdravotná služba 
Cena za jeden kilometer jazdy vozidlom dopravnej zdravotnej služby vykonaná 
podľa § 14 Zákona NR SR č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti  

0,72 € 
Pri poskytovaní dopravy je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 
písm. g) zákona za jeden kilometer jazdy, ak poistenec nie je oslobodený od 
povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. g) zákona

0,07 € 

 
 

E. Ostatné služby a výkony zdravotnícke 

Poplatok za pobyt  
v ĽN, n.o. 

Pobyt na nadštandardnej izbe 10,00 € / deň
Pobyt na nadštandardnej izbe
(bývalí zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku z ĽN, n.o. 
SL)

5,00 € / deň  

Pobyt na nadštandardnej izbe                             
(zamestnanci ĽN, n.o.)                                               

0,00 € / deň  

Pobyt na samostatnom pacientskom lôžku  v izbe                  5,00 € / deň    

Poplatok za pobyt 
sprievodcu v ĽN, 
n.o. 
 

Pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti                             5,50 €  / deň** 
** od poplatku za pobyt sprievodcu  je oslobodená dojčiaca matka prijatá do 
ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča; dojča prijaté do ústavnej 
starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka; poistenec do troch rokov 
prijatý do ústavnej starostlivosti;  (zákon č. 577/2004 Z.z. § 38 ods. 8 písm. f ).  
“poplatok za pobyt sprievodcu v ĽN, n.o.“ sa kumuluje s „poplatkom za pobyt 
v ĽN, n.o.. 
** od poplatku za pobyt sprievodcu sú oslobodené matky s deťmi  s ťažkým 
zdravotným postihnutím 

Predpôrodná príprava  2,00 € / 1 seminár 
Cena práce na hematologickej ambulancii pre potreby  súdu a Policajného 
zboru SR                            

37,00 € / 1 hod.       

Cena za odber krvi za účelom vyšetrenia na prítomnosť alkoholu alebo inej 
omamnej látky                                                       

13,00 € / 1 odber 
 

Cena za vyšetrenie krvi za účelom prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej 
látky                                                                 

44,00 € / 
vyšetrenie 

Gynekologické vyšetrenie na žiadosť Policajného zboru                 51,00 € / 
vyšetrenie 

Poplatok za prepichnutie ušného laloka                                                     5,00 € 
Príplatok za podanie epidurálnej analgezie pri spontánnom pôrode 
(oslobodené zamestnankyne ĽN, n.o.) 

90,00 € 
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Príplatok za použitie jednorázového vlákna 603µm 
  (na distribúciu laserového lúča a katétra k zavádzaniu lúča v prípade 
nehradenia uvedenej pomôcky ZP)    

90,00 € 

Príplatok za radiálne vlákno Radial Kit (na distribúciu laserového lúča a katétra 
k zavádzaniu lúča v prípade nehradenia uvedenej pomôcky ZP)   

190,00 € 

Príplatok za zavedenie Implantabilného portu  
(v prípade neuhradenia uvedenej pomôcky ZP )                                       

100,00 € 

Poplatok za prítomnosť otca pri pôrode resp. prítomnosť otca na pôrodnej sále 
po pôrode 

15,00 € 

Poplatok  za vyhotovenie fotografického snímku USG  
(pre komerčné, alebo súkromné účely) 

1,50 € 

Poplatok  za aplikáciu plynovej injekcie 1,00 € / 1 podanie 
Poplatok za vystavenie lekárskeho nálezu pre posúdenie miery poškodenia 
zdravia, resp. písomnej správy o zdravotnom stave 

10,00 € 

Centrálna sterilizácia 0,0033 € / bod 
Sprievodca prepravovanej osoby, ak je príkaz na prepravu pacienta vypísaný 
ošetrujúcim lekárom a preprava nie je v súlade s § § 14 Zákona NR SR č. 
576/2004 o zdravotnej starostlivosti a požiadavka nezodpovedá odbornému 
usmerneniu o indikačných kritériách na dopravu, sprievodca hradí sumu

0,06 € / km * 
 

* (platba sa nevzťahuje na doprovod pacienta, indikovaný lekárom ĽN, n.o. Stará Ľubovňa pri 
ústavnom prevoze; do ceny sa počítajú iba km, kedy je osoba vo vozidle DZS) 
Vyhotovenie CT, RDG záznamu na CD, DVD nosič                                      2,00 € / 1 ks ** 
** (platba sa nevzťahuje na vyhotovenie CT, RDG záznamu na CD nosič pre potreby oddelení ĽN, 
n.o., pokiaľ nie je možné uvedený záznam zaslať prostredníctvom PACS) 
RTG hrudníka s popisom (bez RDG záznamu na CD, DVD nosič)     8,00 € 
Jednorázový rašelinový zábal, 30x40 cm 1,50 € / 1 ks 
Sterilizácia - bez indikácie zo zdravotných dôvodov  
(ak je vykonávaná ako pridružený výkon)  

150,00 € 

Sterilizácia - bez indikácie zo zdravotných dôvodov  
(ak nie je vykonávaná ako pridružený výkon)

300,00 € 

Doplatok pacienta pri ozónoterapii – prvé podanie   30,00 € 
Doplatok pacienta pri ozónoterapii – druhé a ďalšie podanie   20,00 € 
Dychový test (vykonávaný na Gastroenterologickej ambulancii)     3,00 € 

 
 
 

F. Ostatné služby nezdravotnícke
Pranie prádla 1,32 € / kg s DPH 
Mangľovanie prádla 0,28 € / kg s DPH 
Cena za upratovanie 1m2 1,51 €  /m2/mesiac s DPH
Školenie z BOZP 10,00 € / osoba s DPH 
Cena za 1 km jazdy motorovým vozidlom hospodárskej dopravy              0,55 € / km s DPH 
1 hod. údržbárskej práce                                                                       9,08  €  / 1 hod. s DPH 
Poplatok za absolvovanie odbornej praxe za účelom 
dosiahnutia zvýšenia stupňa vzdelania res. špecializácie

10,00 € / deň 
 

Poplatok za absolvovanie odbornej praxe 2,00 € / deň * 
(letná prázdninová prax študentov stredných a vysokých škôl) 
* Cena stravného lístka je na úrovni obeda pre stravníkov iných organizácií uvedená v 
platnom Cenníku platených zdravotných výkonov a služieb.
Poplatok za prístup k sieti internet 10,00 € / mesiac s DPH 
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Údržba IT - hodinová sadzba 8,63 € / hod.* s DPH   

Údržba IT - zvýhodnená mesačná paušálna sadzba 
27,22 €/ mesačne* 
s DPH° 

Cena nezahŕňa náklady na použitý materiál. 
°  Zvýhodnená mesačná paušálna sadzba zahŕňa mesačnú údržbu softvéru, hardvéru, AMBIS – 
Odborný lekár a vyhotovenie mesačných dávok pre jednotlivé zdravotné poisťovne. 
Cena 
nájomného  
za nebytové 
priestory 
prenajímané 

poskytovateľom zdravot. služieb 24,90 € /m2/rok 
poskytovateľom zdravot. služieb – spoločné priestory    8,30 € /m2/rok 
ostatným – suterén 24,90 € /m2/rok 
ostatným – prízemie a vyššie 33,19 € /m2/rok 

Poplatok za poskytnutie parkovacieho miesta v areáli ĽN, n.o. na 
parkovaciu kartu**                                 

1,00 € / mesiac s DPH 

Poplatok za poskytnutie parkovacieho miesta pod prístreškom v areáli 
ĽN, n.o. na parkovaciu kartu**                             

6,64 € / mesiac s DPH 

** V prípade neuhradenia poplatku za poskytnutie parkovacieho miesta za tri po sebe nasledujúce 
kalendárne mesiace, parkovanie v areáli  resp. pod prístreškom na parkovaciu kartu bude zrušené.
Záloha za poskytnutie parkovacej karty, dochádzkovej karty, 
stravovacej karty                                                   

10,00 €         

Záloha za poskytnutie diaľkového ovládača k parkovaniu 33,00 €         
Poplatok za opätovné vydanie parkovacej, dochádzkovej, stravovacej 
karty (strata, poškodenie)

10,00 €         

Poplatok za realizáciu prieskumu pre študijné účely, ak žiadateľ nie je 
zamestnancom ĽN, n.o.    (pri spracovávaní a príprave materiálov ĽN, 
n.o., bude individuálna kalkulácia ceny)                       

20,00 €         

Poplatok za uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí lehoty 48 hodín 
od úmrtia osoby (v zmysle zák. č.131/2010 o pohrebníctve, § 5, ods. 2, 
písm. b)                                                                                 

10,80 € / 1 deň s DPH 
 

Poplatok za výdaj ľudských pozostatkov mimo prevádzkových hodín 32,00 € s DPH 
Obhliadka oddelení, ambulancií a prevádzok nemocnice za účelom 
reklamy alebo propagácie    

10,00 € / osoba 
a započatá dvojhodina 

Poplatok za poskytnutie parkovacieho miesta v areáli ĽN, n.o. - autobus 30,00 € / za každú 
započatú dvojhodinu 

                     
 
 

G. Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 
podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

(zákon o slobode informácií) 
Internet, e-mail zdarma 

Tlač alebo kopírovanie 

jednostrannej A4 čiernobielej 0,10 € s DPH 
obojstrannej A4 čiernobielej 0,20 € s DPH 
jednostrannej A3 čiernobielej              0,13 € s DPH 
obojstrannej A3 čiernobielej 0,20 € s DPH 

1 ks CD 2,00 € s DPH 
Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty 
Informácia poskytnutá faxom podľa cenníka Slovenských telekomunikácií 

Obálky 
C6 - 16 x 11,5 cm 0,02 € s DPH 
DL - 22 x 11 cm  0,03 € s DPH 
C5 - 23 x 16 cm 0,03 € s DPH 
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C4 - 32 x 23 cm 0,08 € s DPH 
B4 - 35 x 25 cm 0,11 € s DPH 

Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. 
Poplatok je možné uhradiť v pokladni Ľubovnianskej nemocnice, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01  
Stará Ľubovňa v pracovnom čase, resp. bezhotovostným prevodom na číslo účtu ĽN, n.o.  SK45 
0200 0000 0020 3667 1956, variabilný symbol: VS 1111. 

                                       
 
                                 

H. Stravné lístky 

Zamestnanci ĽN, n.o. Stará Ľubovňa 
Obed 1,00 € s DPH     
Obed - diéta 1,00 € s DPH        
Večera 1,00 € s DPH         
Lístky Vaša SLOVENSKO 1,00 € s DPH         

Stravníci iných organizácií 
Obed 2,80 € s DPH      
Obed - diéta 2,80 € s DPH        
Večera 2,80 € s DPH       

Invalidní dôchodcovia 
(bývalí zamestnanci ĽN, n.o.) 

Obed 2,42 € s DPH       

 
Matky - doprovod 

Obed 2,80 € s DPH       
Večera 2,80 € s DPH       
Celodenná strava 6,60 € s DPH       

Uplatnenie množstevných zliav z cien uvedených v “Cenníku platených zdravotných výkonov 
a ostatných služieb“ je v kompetencii riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice, n.o.. 

 
 
 
 
Cenník nadobúda účinnosť  01.11.2017 
 
 
V Starej Ľubovni                     27.10.2017 
        
 

                MUDr. Peter Bizovský, MPH 
                                     riaditeľ ĽN, n.o. 
    


