Cenník platených zdravotných výkonov
a ostatných služieb
/ďalej len „cenník“/

Platný od 01.09.2019

Všeobecné ustanovenia
Národný onkologický ústav /ďalej len „NOÚ“/ poskytuje zdravotnú starostlivosť
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, so 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, so 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.
Cenník stanovuje jednotlivé ceny za výkony zdravotnej starostlivosti a ostatných
služieb, ktoré sú v NOÚ poskytované samoplatcom (fyzické a právnické osoby).
Pred uskutočnením zdravotného výkonu, ktorý bude hradený podľa tohto cenníka, je
potrebný písomný

súhlas pacienta alebo jeho zákonného zástupcu. Ceny za

ústavnú starostlivosť, pokiaľ nie je uvedené inak, sú kalkulované na 1 lôžkodeň,
pričom v cene nie sú zahrnuté výkony SVLZ, ceny liekov, krvi a ŠZM. Predpokladanú
dĺžku hospitalizácie (počet lôžkodní) určí ošetrujúci lekár. Pacient pred nástupom na
hospitalizáciu uhradí zálohu vo výške 80% nákladov z celkovej predpokladanej dĺžky
hospitalizácie.
V cene je zahrnuté ubytovanie v štandardne zariadenej izbe, štandardná stravná
denná jednotka podľa lekárom predpísaného dietetického režimu, pitný režim a
starostlivosť zo strany zdravotného personálu – ošetrovateľský proces.
Ceny v cenníku sú kalkulované v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 3 tohto zákona je súčasťou ceny aj
daň z pridanej hodnoty.
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1. Cenník spoplatnených zdravotníckych výkonov NOÚ
Lôžkové oddelenia (1 lôžkodeň bez liekov, krvi a ŠZM)

Oddelenie klinickej onkológie A
Oddelenie klinickej onkológie D
Oddelenie klinickej onkológie E
Oddelenie klinickej onkológie F
Oddelenie klinickej onkológie G
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie onkohematológie I.
Oddelenie onkohematológie II.
Oddelenie radiačnej onkológie
Oddelenie gynekologickej onkológie
Oddelenie chirurgickej onkológie A
Oddelenie chirurgickej onkológie B
Oddelenie chirurgickej onkológie C
Oddelenie chirurgickej onkológie D
Príplatok za jedno lôžko

Cena
220,00 €
220,00 €
240,00 €
190,00 €
230,00 €
2 080,00 €
420,00 €
350,00 €
190,00 €
250,00 €
340,00 €
340,00 €
340,00 €
320,00 €
50,00 €

Lekárske konzílium
Lekárske konzílium na vlastnú žiadosť pacienta

Cena
50,00 €

Jednotka intenzívnej starostlivosti (cena za každú začatú hodinu bez liekov, krvi a
ŠZM)
Jednotka intenzívnej starostlivosti - onkologická

Cena
12,00 €

Operačný výkon (cena za každú začatú operačnú hodinu bez liekov, krvi a ŠZM)

Sálohodina
Ambulantná starostlivosť, SVLZ** (cena za 1 bod bez liekov, krvi a ŠZM)

Ambulantná starostlivosť
CT
Funkčné vyšetrenie
GAE - vybrané výkony uvedené v bode 5.3
Mamografia
MR
OLG - genetika
OLHT I., II.
OKB - biochémia
OPA - patológia
Röntgen, Ultrasonografia
Špeciálna rádiológia
Urológia - vybrané výkony uvedené v bode 5.3
Rádioterapia
OFR

Cena
330,00 €
Cena
0,028481 €
0,006204 €
0,009162 €
0,048000 €
0,008856 €
0,006772 €
0,007170 €
0,007170 €
0,007170 €
0,007170 €
0,008764 €
0,017128 €
0,009162 €
0,015535 €
0,023102 €
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Jednodňová zdravotná starostlivosť (cena za výkon)

kód
výkonu

Transrektálna polypektómia
Endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii
Endoskopická polypektómia a endoskopická mukózna resekcia v tráviacom
trakte
Endoskopická injekčná sklerotizácia pažerákových varixov
Aplikácia stentov v tráviacom trakte pod endoskopickou alebo rtg kontrolou
Endoskopická laserová a argón plazma koagulačná ablácia v tráviacom trakte
Tenkoihlová biopsia pod endoskopickou ultrasonografickou kontrolou v
tráviacom trakte

8502
8586

Cena
525,00 €
300,00 €

9104
9105
9106
9107

500,00 €
450,00 €
1 300,00 €
400,00 €

9109

500,00 €

Balenie
1kg
1,2kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
0,8kg
0,8kg
1kg
0,8kg
0,8kg
0,8kg
1kg

Cena
1,8850 €
11,5830 €
9,1000 €
0,4160 €
0,9750 €
17,6670 €
20,1500 €
11,4400 €
23,6600 €
21,5800 €
16,7050 €
0,6760 €
0,4550 €
0,1040 €
0,1820 €
4,2900 €
5,6290 €
16,9260 €
2,9640 €
1,8200 €
2,4700 €
9,8930 €

ks
ks
ks
ks

0,1040 €
0,7800 €
0,3640 €
0,0130 €

Galenické prípravky

Sol. Gentiani 1%
Glycerol
MgSO4
Sol Forlmaldehydi 4%
Sol. Formaldehydi 10%
Cremor alum. ac. tartarici
Ung. camphorato-ichtamolicum
Aqua carminativa
Synderman
Ambiderman
Cremor leniens
Sol. hydrogenii peroxidati 3%
Sol. acidi borici 3%
Sol. chloramini 1%
Sol. chloramini 2%
Mentholalkohol 1%
Mentholalkohol 2%
Sol. Septonex 1%
Ethanol cum benzino
Ethanol 70%
Ethanol 96,2%
Borax glycerin 3%
Obalový materiál + signatúry
Signatúra
Liekovka
Masťovka
Sáčok lekárenský (MgSO4)
Doprovod pacienta - ubytovanie v hosťovských izbách

Dvojposteľová izba (max. dve osoby/jedna noc)
Ožarovanie transfúznych liekov na ORO

Cena
27,00 € *

Cena za jedno ožarovanie transfúznych liekov

Cena
68,00 €

Uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí lehoty 48 hodín od úmrtia za každý
začatý deň

Cena
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Cena za uloženie ľudských pozostatkov
Spracovanie podkladov od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

6,00 € *
Cena

Cena za spracovanie podkladov od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (každý
jednotlivý úkon)
5.2

3,00 € *

Cenník spoplatnených ostatných služieb poskytovaných NOÚ

Ubytovanie v rekreačných zariadeniach NOÚ

Ubytovanie 1 noc zamestnanci - Smokovec
Ubytovanie 1 noc ostatní - Smokovec
Ubytovanie 1 noc - celý objekt Modra

Cena
6,00 € *
9,00 € *
30,00 € *

Ubytovanie v Ubytovni Vlárska

Cena

Dlhodobé ubytovanie
Cena pre zamestnancov/mesiac
Jednoposteľová izba
Dvojposteľová
Apartmán malý
Apartmán veľký
Cena pre ostatných/mesiac
Jednoposteľová izba
Dvojposteľová
Apartmán malý
Apartmán veľký
Kaucia (finančná zábezpeka pre prípad úhrady DPH pri skoršom odchode, znehodnotenia interiéru a pod.)
Poplatok za stratu čipu
Krátkodobé ubytovanie
Jedna osoba/noc
Posteľná bielizeň/jedna osoba
Odpredaj vyradenej bielizne

Odpredaj vyradenej bielizne 1 kg
Kopírovacie služby

1 strana A4 jednostranne
1 strana A4 obojstranne
1 strana A3 jednostranne
1 strana A3 obojstranne
Napaľovanie vyšetrení na nosiče

1ks napálenie dát na nosič
Dopravná služba

Hospodárska doprava za 1km
Služby výkonov Oddelenia centrálnej sterilizácie

Dezinfektor lôžkovín

101,00 €
140,00 €
160,00 €
220,00 €
160,00 €
210,00 €
310,00 €
435,00 €
100,00 €
40,00 €
13,00 € *
3,50 € *
Cena
0,70 € *
Cena
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

*
*
*
*

Cena
2,00 € *
Cena
1,00 € *
Cena
31,00 €
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Dezinfekčné umývačky
Parná sterilizácia
Formaldehydová sterilizácia
Plazmová sterilizácia
Prenájom zasadacích priestorov NOÚ (1 hodina)

18,00 €
56,00 €
110,00 €
112,00 €

Zasadacia miestnosť - admin. budova, I. posch. č. 54
Zasadacia miestnosť - hl. budova, IV. posch. č. 407
Zasadacia miestnosť - hl. budova, III. posch. č. 346
Seminárna miestnosť malá (vedľa lekárskej knižnice) – hl. budova, IV. posch. č. 422
Zasadacia miestnosť veľká - budova ORO I. posch. č. 110
Zasadacia miestnosť malá - budova ORO I. posch. č. 120

Cena
20,00 €
40,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €

Služby OĽZ

Cena

Vydanie potvrdenia OĽZ pre bývalých zamestnancov na vlastnú žiadosť
1 ks potvrdenie (1 strana)
1 ks potvrdenie (2 a viac strán)
Stáž lekárov, farmaceutov a iných zdrav. pracovníkov
Praktická príprava (1 hodina výučby)
Stáž sestier, praktických sestier, sanitárov, asistentov a laborantov
Praktická príprava (1 hodina výučby)
Odborná prax študentov na vlastnú žiadosť
Praktická príprava (1 hodina výučby)
Dotazníkové akcie pre potreby výskumu a výučby
Praktická príprava (1 deň)
Opakované vydanie osobnej zamestnaneckej karty
Opakované vydanie dochádzkovej elektronickej karty

Služby oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Bazén (1 hod.) pracovný týždeň
Bazén (1 hod.) víkend
Bazén (30 min.)
-dospelí
-deti do 12 rokov, dôchodcovia nad 65 rokov
Bazén permanentka (20 vstupov x 30 min.)
-dospelí
-deti do 12 rokov, dôchodcovia nad 65 rokov
Ostatné služby
Komplexné vyšetrenie lekárom OFR
Liečebná telesná výchova s vedením fyzioterapeuta
Klasická masáž 15 min. (časť chrbtice)
Klasická masáž 30 min. (viacej častí chrbtice)
Reflexná masáž 30 min. (jedna zostava)
Reflexná masáž chodidiel
Lymfodrenážna masáž 45 min. (jedna končatina)
Modifikovaná lymfodrenáž
Vírivý kúpeľ

3,00 € *
5,00 € *
1,00 €
0,50 €
0,33 €
1,00 €
5,00 € *
10,00 € *

Cena
100,00 € *
120,00 € *
2,00 € *
1,50 € *
30,00 € *
20,00 € *
45,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
45,00 €
25,00 €
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*
*
*
*
*
*

-Celotelový
-Horné končatiny
Parafínový zábal 30 min.
Elektroliečba
-Prúdy
-Ultrazvuk
-Magnetoterapia
-Laseroterapia
Bioptrónová lampa 3 impulzy
Akupunktúra
-Vstupné lekárske vyšetrenie
-Jedno sedenie
-Kontrolné vyšetrenie po akupunktúre
Taping
Jedna časť (bez tapingovej pásky)
Jedna časť (tapingovou páskou prinesenou pacientom)
Zapožičanie plachty
Záloha na kľúč od skrinky (úhrada pri strate)

35,00 € *
15,00 € *
10,00 € *

Parkovanie v NOÚ

Cena

Cena za vjazd do areálu NOÚ
-do 4 hodín (bezplatne)
-nad 4 hodiny (každých ďalších začatých 30 minút)
Držitelia preukazu ZŤP
Ročný poplatok pre zamestnancov
Ročný poplatok pre fyzické a právnické osoby
Záloha za vydanie parkovacej karty
Poplatok za stratu parkovacej karty
Poplatok za stratu parkovacieho žetónu

7,00 €
6,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €

30,00 € *
20,00 € *
15,00 € *
10,00 € *
5,00 € *
1,50 € *
5,00 €

0,00 €
1,00 €
0,00 €
60,00 €
150,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €

*Cena vrátane DPH
5.3

Vybrané výkony

GAE
kód
740
741
745
746
755
756
760
761
762
763
763a
765
5154
401
745b

*
*
*
*
*

Ezofagoskopia
Gastroskopia a parciálne vyšetrenie dvanástnika
Ošetrenie krvácajúceho vredu
Endoskopická sklerotizácia varixov
Rektoskopia
Sigmoidoskopia
Colonoskopia do colon sigmoideum
Colonoskopia do colon transversum
Colonoskopia do colon ascendens
Colonoskopia do céka
Terminálne ileum
Polypektómia za každý polyp
Balóniková dilatácia esophagu
Lokálna anestézia
Aplikácia klipov
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*
*
*
*

5314
745
5148d

EUS
Odstránenie cudzieho telesa pri GFS
PEG

UROLÓGIA
kód
315
360
400
1701
1702
1784
1785
1722
1723
3526
3570
5302
5303
5307

Punkcia prostaty
Digitálne vyšetrenie prostaty
Lokálne anestetikum
Dilatácia močovej rúry u ženy
Dilatácia močovej rúry u muža
Cystoskopické vyšetrenie u ženy
Cystoskopické vyšetrenie u muža
Zavedenie permanentného katétra u muža
Zavedenie permanentného katétra u ženy
Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických
súčastí moču
Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu
USG u muža (brucho)
USG u ženy (brucho)
USG semenníkov

** SVLZ výkon - pri ambulantnej starostlivosti sa zvyšuje cena za jeden bod o 1,5%.

Týmto Cenníkom platených zdravotných výkonov a ostatných služieb NOÚ sa ruší
Cenník platených zdravotných výkonov a ostatných služieb NOÚ zo dňa 01.01.2019.

V Bratislave 2.9.2019

Národný onkologický ústav
Ing. Tomáš Alscher, MPH
generálny riaditeľ
v.r.
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