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Platnosť od 01.05.2023, ceny vrátane DPH 

Cenník ADOS CHIRURGIA 

Predmetom úhrady sú služby administratívneho charakteru, nadštandardný zdravotnícky materiál, poskytnutie 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti mimo verejného zdravotného poistenia alebo ktoré nie sú hradené 

zdravotnou poisťovňou na základe verejného zdravotného poistenia na výslovnú žiadosť pacienta. Poskytovateľ 

nepožaduje od pacienta úhradu za domácu ošetrovateľskú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním 

starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Predmetom úhrady sú tiež služby administratívneho charakteru, zdravotnícky materiál alebo poskytnutie 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov zdravotnej poisťovne alebo samoplatcov. 

Por. č. Výkony a materiál Cena 

 

1.  Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS) 15 € 

2.  Poučenie príbuzných, alebo členov komunity 10 € 

3.  Preväz rany do veľkosti 5 cm2 10 € 

4.  Preväz rany nad veľkosť 5 cm2 15 € 

5.  Podanie a sledovanie infúzie do 250 ml 15 € 

6.  Podanie a sledovanie infúzie nad 250 ml 25 € 

7.  Aplikácia liečiva i. m., s. c. 10 € 

8.  Aplikácia liečiva i. v.                                                                                                      10 € 

9.  Odber venóznej krvi 10 € 

10.  Odber kapilárnej krvi 10 € 

11.  Odbery sterov a výterov 10 € 

12.  Odmeranie krvného tlaku, pulzu, telesnej teploty, kontrola glykémie glukomerom 10 € 

13.  Ošetrovateľská hygiena s následnou výmenou plienky 10 € 

14.  Cievkovanie ženy a výmena katétra 10 € 

15.  Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu 10 € 

16.  Čistenie tracheálnej kanyly 10 € 

17.  Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach 10 € 

18.  Ošetrovateľská rehabilitácia 5 € 

19.  Ošetrovateľská bandáž dolných končatín (1 končatina) 5 € 

20.  Aplikácia neinjekčnej liečby 5 € 

21.  Nácvik podávania a podanie inzulínu (1 aplikácia) 5 € 

22.  Vyhodnotenie a záverečná správa (KOS) 20 € 

23.  Čas strávený na ceste II, zľava 2 € 

24.  Čas strávený na ceste - NZ 3 € 

25.  Čas strávený na ceste - IV 4 € 

26.  Čas strávený na ceste - V 5 € 

27.  Doprava ku klientovi a späť 0,40 €/1km 

28.  Čas strávený na ceste u klienta mimo pracovného času - X 20 € 

   

V cene výkonov nie sú uvedené ceny nadštandardného materiálu.  

  

 


