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Zoznam výkonov zdravotnej 
starostlivosti nehradených z 

verejného zdravotného poistenia 
platný od 1.9.2018 

• Neplatíte nič naviac - vyšetrenia indikované lekárom sú hradené z vášho verejného 
zdravotného poistenia 

• Neplatíte žiadne zbytočné poplatky  

• Platíte len poplatky za vyšetrenia na vlastnú žiadosť alebo za posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia 

   Cena v EUR 

 
Administratívne úkony 

  

Vystavenie duplikátov zdravotnej dokumentácie 5 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie 15 

Lekárska správa/Potvrdenie vydané v cudzom jazyku 50 

 
Preventívne prehliadky 

  

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v rozsahu 
stanovenom zákonom pre poistencov s uzatvorenou dohodou o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Preventívna prehliadka pre poistencov BEZ uzatvorenej dohody o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti alebo nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky je spoplatnená podľa druhu 
vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta. 

   

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta 
 

Lekárske vyšetrenie poistencov BEZ uzatvorenej Dohody o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti 20 

Vyšetrenie CRP* pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10 

Vyšetrenie CRP* pre poistencov zdravotnej poisťovne UNION 5 



Vyšetrenie CRP* pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera 6 

Bodové ohodnotenie úrazu  10 

Vyšetrenie krvi (krvná skupina, HIV, alkohol) 15 

Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie 5 

Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov 10 

Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie 10 

Vyšetrenie hladiny krvného cukru 10 

 
Vyšetrenia/Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti/stavu 

  

Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady 
fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva. 

    
Zdravotný preukaz, zamestnanie, práca, kurzy, školenia, šport  10 

Vodičský preukaz, vodič z povolania  20 

Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy  30 

Práca a pobyt v zahraničí  20 

Štúdium, škola, brigády  10 

Adopcia, umiestnenie do DD, ÚSS  20 

Komerčné poisťovne  40 

Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta  20 

Pre štátne a samosprávne orgány  15 

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne       
a správne konanie   20 

Kozmetické účely  30 

	
	
	
* Vyšetrenie krvi z prsta v ambulancii s výsledkom do 5 minút. Rýchly a presný test na 
rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie. Zdravotné poisťovne tento výkon nepreplácajú 
vôbec (VšZP) alebo len čiastočne (Union, Dôvera). 


