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Úvodné ustanovenia

Vypracoval: Ing. Lucia Karlíková, ved. OSZP

Overil: Ing. Oľga Tóthová, Nám. ekon. Úseku

Schválil: Ing. Jaroslav Mačejosvký, riaditeľ NsP

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná Nemocnicou s poliklinikou Brezno, n.o. v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým 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 znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom NR SR 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 prepisov a 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 v znení neskorších 

predpisov. 

Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta a úhrady za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú zadefinované v zákone NR SR 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 prepisov. V zmysle predmetného zákona 

niektorá zdravotná starostlivosť je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia v plnej výške, niektorá len čiastočne a niektorá z verejného zdravotného poistenia 

nie je uhrádzaná. 

V Cenníku platených výkonov a služieb Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.  sú uvedené ceny za výkony zdravotnej starostlivosti a ceny  za služby s nimi 

súvisiace, ktoré sú poskytované pre pacientov, ktorí:

1. nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou, a to najmä:

- cudzinci z krajín, s ktorými SR nemá podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov, 

- občanov SR, ktorí síce zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou majú, avšak si neplatia zdravotné poistenie – s výnimkou poistencov podľa § 9 zákona NR SR 

580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2020 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov,

2. majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú:

- poskytnúť zdravotnú starostlivosť a súvisiace služby na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie, pričom zdravotná starostlivosť nie je vykázaná na zdravotné 

poisťovne,

- poskytnúť nadštandardné služby súvisiace s poskytovanom zdravotnou starostlivosťou alebo použitie vecí alebo pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia alebo požiadali o výber lekára, sestry, pôrodnej asistentky,

- poskytnúť zdravotné výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,

- poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov alebo sú len sčasti hradené alebo obmedzene hradene z verejného zdravotného poistenia,

3. majú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou, avšak predmetná zdravotná starostlivosť v zmysle platných právnych predpisov nie je uhrádzaná z verejného 

zdravotného poistenia.

v.r. Ing. Karlíková

v.r. Ing. Tóthová

v.r. Ing. Mačejovský
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I. Zákonné poplatky hradené pacientom: Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade
Prístelka pre sprievodcu na ošetrovací deň bez poskytnutej stravy 3,30 €                        0% 3,30 €                          
Ošetrenie v UPS, Urgentnom príjme I. typu - poplatok na základe zákona 577/2004 a Nariadenia vlády 

722/2004 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Ošetrenie v UPS, Urgentnom príjme I. typu - poplatok na základe zákona 577/2004 a Nariadenia vlády 

722/2004 po ošetrení v APS alebo pri ošetrení pacientov z okresu, ktorý neposkytuje APS 2,00 €                        0% 2,00 €                          

Doprava pacienta za 1km jazdy na základe zákona 577/2004 0,10 €                        0% 0,10 €                          

II. Poplatky za výkony, ktoré nie sú menovite uvedené v Cenníku výkonov a 

služieb:
Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade

Cena bodu špecializovanej ambulatnej činnosti /ŠAS/ a spoločných vyšetrovacích liečebných zložiek 

/SVLZ/ 0,03 €                        0% 0,03 €                          
Cena bodu ŠAS, SVLZ, UPS /detskej a gynekologickej/, Urgentného príjmu I. typu v mimopracovnom 

čase 0,06 €                        0% 0,06 €                          

Cena liekov, ŠZM a krvi podľa aktuálnej nákupnej ceny

III. Všeobecná časť: Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade
Vyšetrenie žiadateľa pri vstupe do zamestnania 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť pacienta 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Vyšetrenie na základe žiadosti pacienta, vrátane lekárskeho posudku pre účely Sociálne poisťovne 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa oprávnenia na vedenie motorového vozidla 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie predchádzajúce vystaveniu zdravotného preukazu pre potravinárske účely 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa zbrojného pasu 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia 50,00 €                      0% 50,00 €                       

Komplexné vyšetrenie pacienta pri uzatváraní životnej poistky 53,00 €                      0% 53,00 €                       

Vystavenie potvrdenia o dočasnej PN, ktoré nie je vykazované do Sociálne poisťovne 2,00 €                        0% 2,00 €                          

Vystavenie preukazu o trvaní dočasnej PN 2,00 €                        0% 2,00 €                          

Stornovanie PN na žiadosť pacienta 2,00 €                        0% 2,00 €                          

Vypísanie návrhu na umiestnenie do domova dôchodcov 6,50 €                        0% 6,50 €                          

Ambulantné podanie infúzie 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Poplatok za vyšetrenie pred umiestnením do cely predbežného zadržania 50,00 €                      0% 50,00 €                       

Skríning drog v moči na žiadosť pacienta, polície, zamestnávateľa a pod. 45,00 €                      0% 45,00 €                       
Poplatok za odber krvi  na alkohol , pre toxikologické vyšetrenie na žiadosť pacientov, samoplatcov, 

cudzincov, polície, zamestnávateľa a pod. v UPS /detkej a gynekologickej/ a v Urgentnom príjme I. 

typu 80,00 €                      0% 80,00 €                       

Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie v registratúrnom stredisku nie staršej ako 3 roky 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie v registratúrnom stredisku staršej ako 3 roky 30,00 €                      0% 30,00 €                       

Poplatok za vyhotovenie EKG pacientovi na doporučenie iného neštátneho zdravotníckeho zariadenia 3,00 €                        0% 3,00 €                          
Poplatok za uloženie mŕtveho tela alebo ľudských pozostatkov za každý aj začatý deň po uplynutí 48 

hodín od úmrtia (uloženie mŕtveho tela do 48 hodín od úmrtia je bezplatné) 30,00 €                      0% 30,00 €                       

Zapožičanie invalidného vozíka pre imobilných pacientov 2,00/1deň 0% 2,00/1deň

Poplatok za administratívne spracovanie klinických štúdií 300,00 €                    0% 300,00 €                     

Poplatok za odbornú prax /špecializačné štúdium/ 5,00/deň 0% 5,00/deň

Opakované poskytnutie informácií ku GDPR na základe smernice č. 8/2021 5,00 €                        0% 5,00 €                          
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IV. Cenník hospitalizácií Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade

Oddelenie Cena za deň/hodinu

Interné oddelenie 146€ / 5€ 0% 146€ / 5€

JIS interná 258€ / 9€ 0% 258€ / 9€

Neurologické oddelenie 142€ / 4€ 0% 142€ / 4€

JIS neurologická 245€ / 10€ 0% 245€ / 10€

Pediatrické oddelenie 155€ / 5€ 0% 155€ / 5€

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 287 € / 9 € 0% 287 € / 9 €

Chirurgické oddelenie 210€ / 8€ 0% 210€ / 8€

OAIM 857€ / 27€ 0% 857€ / 27€

Novorodenecké oddelenie 90€ / 3€ 0% 90€ / 3€

Oddelenie dlhodobo chorých 85€ / 3€ 0% 85€ / 3€

Poplatok za stravu na oddeleniach

Raňajky 1,05 €                        20% 1,26 €                          

Obed 2,36 €                        20% 2,83 €                          

Večera 1,83 €                        20% 2,20 €                          

Celodenná strava 5,24 €                        20% 6,29 €                          

* dojčiaca matka s dieťaťom do 1 roka - neplatí

Pobyt pacienta na lôžku po ukončení hospitalizácie, ktorého si neprevzali osoby starajúce sa o 

pacienta:

cena za 1., 2. a 3. deň 50,00/denne 0% 50,00/denne

cena za 4. a každý ďalší deň 150,00/denne 0% 150,00/denne

Všeobecná časť - oddelenia

Denné vedenie zdravotnej dokumentácie hospitalizovaného pacienta 16,00 €                      0% 16,00 €                       

Denná vizita hospitalizovaného pacienta na oddelení 16,00 €                      0% 16,00 €                       

Vystavenie prepúšťacej správy 16,00 €                      0% 16,00 €                       

Práce spojené s vystavením faktúry 10,00 €                      0% 10,00 €                       

TV prijímač, PC notebook za 1 deň 0,80 €                        20% 1,00 €                          

Interné oddelenie

Jednolôžková nadštardná izba so sociálnym zariadením /1deň/ 12,00 €                      0% 12,00 €                       
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 6,00 €                        0% 6,00 €                          

Neurologické oddelenie

Jednolôžková nadštardná izba so sociálnym zariadením /1deň/ 12,00 €                      0% 12,00 €                       
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 6,00 €                        0% 6,00 €                          

Detské oddelenie

Jednolôžková nadštardná izba so sociálnym zariadením /1deň/ 10,00 €                      0% 10,00 €                       
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Prístelka pre sprievodcu na ošetrovací deň bez poskytnutej stravy 3,30 €                        0% 3,30 €                          

Sprievodca dieťaťa do 3 rokov veku dieťaťa - neplatí

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Jednolôžková nadštardná izba so sociálnym zariadením /1deň/ 15,00 €                      0% 15,00 €                       
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 7,50 €                        0% 7,50 €                          

Jednolôžková nadštardná izba č. 21 so sociálnym zariadením /1deň/ 20,00 €                      0% 20,00 €                       
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Sterilizácia ženy 153,00 €                    0% 153,00 €                     

Sterilizácia ženy pri inom brušnom výkone 80,00 €                      0% 80,00 €                       

Vyplnenie tlačiva Žiadosť o sterilizáciu 9,95 €                        0% 9,95 €                          

Psychofyzická príprava tehotnej ženy na pôrod 20,00 €                      0% 20,00 €                       
Poplatok za pobyt sprevádzajúcej osoby rodičky na pôrodnici /zahŕňa náklady IFA testu, poskytnutie 

OOPP / 75,00 €                      0% 75,00 €                       

Poplatok za pobyt sprevádzajúcej osoby rodičky na pôrodnici 60,00 €                      0% 60,00 €                       

Poplatok za gynekologické vyšetrenie pre orgány v trestnom konaní 50,00 €                      0% 50,00 €                       

Vyplnenia tlačiva Žiadosť o UPT 10,00 €                      0% 10,00 €                       
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Chirurgické oddelenie

Dvojlôžková nadštardná izba so sociálnym zariadením /1deň/ 10,00 €                      0% 10,00 €                       
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Prepichnutie oboch ušníc na naušnice 8,00 €                        0% 8,00 €                          
Poplatok za výber operatéra /operácia varixov rádiofrekvenčnou metódou/ pre poistencov 

Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. 350,00 €                    0% 350,00 €                     
Poplatok za výber operatéra /operácia varixov rádiofrekvenčnou metódou/ pre poistencov 

zdravotnej poisťovni Dôvera, a.s. a ZP Union, a.s. 100,00 €                    0% 100,00 €                     

Poplatok za výber operatéra /operácia hemoroidov so staplerom/ 200,00 €                    0% 200,00 €                     

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Injekčná epidurálna blokáda podaná pri pôrode 100,00 €                    0% 100,00 €                     

Novorodenecké oddelenie 

Vyšetrenie QAE ECHO screenom 7,50 €                        0% 7,50 €                          

Oddelenie dlhodobo chorých

Jednolôžková nadštardná izba so sociálnym zariadením /1deň/ 8,00 €                        0% 8,00 €                          
50% zľava pre zamestnancov a ich príbuzných /manželka, deti, rodičia/ a nositeľov ocenenia zlatej a 

diamantovej Jánskeho plakety 4,00 €                        0% 4,00 €                          
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V. Cenník ambulantných výkonov Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade

Gynekologická ambulancia, urogynekologická ambulancia, onkogynekologická ambulancia
Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou (celkové posúdenie zdr. stavu, edukačný program, 

predpisovanie liekov, úprava menštruačného cyklu na žiadosť pacientky/ 6,50 €                        0% 6,50 €                          

Zavedenie vnútromaternicového telieska 20,00 €                      0% 20,00 €                       

Extrakcia vnútromaternicového telieska 6,50 €                        0% 6,50 €                          

Úprava menštruačného cyklu na žiadosť pacientky 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Vyšetrenie na HPV infekcie 3,00 €                        0% 3,00 €                          

Určenie pohlavia plodu 4,00 €                        0% 5,00 €                          

Fotka plodu 2,00 €                        0% 2,00 €                          

Prietoky 4,00 €                        0% 4,00 €                          

Folikulometria - sonografické vyšetrenie pre určenie plodných a neplodných dní na žiadosť pacientky 6,50 €                        0% 6,50 €                          

Dôkaz tehotnosti sonografickým vyšetrením 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Poplatok za vyšetrenie onkocytológie LBC 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Poplatok za infúznu aplikáciu vitamínu C-HD v onkologickej ambulancii /bez účinnej látky/ 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Psychologická ambulancia

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu v SBS 50,00 €                      0% 50,00 €                       

Vyšetrenie žiadateľa, resp. držiteľa zbrojného pasu /zákon č. 252/1997/ Z.z. 70,00 €                      0% 70,00 €                       
Individuálna psychoterapia, ktorá prekročí počet sedení 15, od 16 sedenia vrátane (za 1 sedenie) nad 

18 rokov 25,00 €                      0% 25,00 €                       
Individuálna psychoterapia, ktorá prekročí počet sedení 15, od 16 sedenia vrátane (za 1 sedenie) do 

18 rokov 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Psychoterapia na vlastnú žiadosť pacienta (za 1 sedenie) u pacientov nad 18 rokov 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Psychoterapia na vlastnú žiadosť pacienta (za 1 sedenie) u pacientov do 18 rokov 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Pokračovanie psychoterapie po svojvoľnom prerušení pacientom bez ospravedlnenia (za 1 sedenie) 25,00 €                      0% 25,00 €                       
Psychologické poradenstvo (výchovné alebo vzťahové problémy, prevencia a životný štýl, edukácia - 

za 1 hod) 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Párové poradenstvo (1hod) 35,00 €                      0% 35,00 €                       

Rodinná psychoterapia, rodinné poradenstvo (1hod) 45,00 €                      0% 45,00 €                       

Nácvik relaxácie - relaxácia individuálna (30min) 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Nácvik relaxácie - relaxácia skupinová (30min) 5,00/osoba 0% 5,00/osoba

Skupinová psychoterapia (1hod) 10,00/osoba 0% 10,00/osoba
Vydanie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť pacienta (ak vyšetrenie bolo realizované v málo 

vzdialenej minulosti ?) 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Sociálno - psychologický výcvik, poradenstvo a psychoterapie (nariadené súdom) 30,00 €                      0% 30,00 €                       

Posúdenie spôsobilosti vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi 60,00 €                      0% 60,00 €                       

Poplatok za nedodržanie termínu vyšetrenia 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Psychiatrická ambulancia
Psychiatrické vyšetrenie zamerané na užívanie alkoholu a iných návykových látok v zmysle Zákona o 

cestnej premávke (vodičský preukaz) 100,00 €                    0% 100,00 €                     

Výpis z evidencie PAL 50,00 €                      0% 50,00 €                       
Posudok a lekárska správa (pre účely správneho, trestného konania na žiadosť pacienta a iných 

orgánov) 70,00 €                      0% 70,00 €                       

Psychiatrické vyšetrenie žiadateľa pri vstupe do zamestnania 50,00 €                      0% 50,00 €                       

Psychiatrické vyšetrenie a vypísanie návrhu pred umiestnením do domova dôchodcov 50,00 €                      0% 50,00 €                       
Psychiatrické vyšetrenie na základe žiadosti pacienta (vrátane lekárskeho posudku pre účely Sociálnej 

poisťovni) 50,00 €                      0% 50,00 €                       

Poplatok za hepatálne testy 6,60 €                        0% 6,60 €                          

Anesteziologická ambulancia
Anesteziologické vyšetrenie pred operačným výkonom nehradeným z verejného zdravotného 

poistenia 15,00 €                      0% 15,00 €                       
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie pred operačným výkonom nehradeným z verejného 

zdravotného poistenia 4,50 €                        0% 4,50 €                          

Pediatrická ambulancia
Poplatok za okamžité vyšetrenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v pediatrickej ambulancii na žiadosť 

pacienta alebo zákonného zástupcu dieťaťa 3,00 €                        0% 3,00 €                          
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VI. Cenník SVLZ oddelení Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Aplikácia metódy Taping - malé (1úsek) 5,00 €                             0% 5,00 €                               

Aplikácia metódy Taping - veľké (viac premostených úsekov) 10,00 €                           0% 10,00 €                            

Laseroterapia - FRO (prístroj LCT 1000 LITE CURE 4A) 2,00 €                             0% 2,00 €                               

Klasická masáž čiastočná (15min) 8,00 €                             0% 8,00 €                               

Klasická masáž celková (40min) 20,00 €                           0% 20,00 €                            

Reflexná masáž 1 zostava (20min) 10,00 €                           0% 10,00 €                            

Reflexná masáž chodidiel (20min) 12,00 €                           0% 12,00 €                            

Manuálna lymfordrenáž 1 zostava (60min) 18,00 €                           0% 18,00 €                            

Parafínový zábal 1 sedenie (20min) 6,00 €                             0% 6,00 €                               

VII. Cenník dopravy Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade

RLP, RZP, RZP ,,S”

Výjazd posádky RLP Brezno 100,00 €                    0% 100,00 €                     

počet kilometrov - cena za 1 kilometer 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Výjazd posádky RZP, RZP„S” 80,00 €                      0% 80,00 €                       

počet kilometrov - cena za 1 kilometer 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Dopravná zdravotná služba 

Cena za každý kilometer tam aj späť:

Samoplatca od 1 km -  do 30 km 1,50 €                        0% 1,50 €                          

Samoplatca od 30 km -do 70 km 1,20 €                        0% 1,20 €                          

Samoplatca nad 70 km 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Samoplatca s preukazom ZŤP od 1 km -  do 30 km 1,20 €                        0% 1,20 €                          

Samoplatca s preukazom ZŤP od 30 km - do 70 km 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Samoplatca s preukazom ZŤP nad 70 km 0,80 €                        0% 0,80 €                          

Samoplatca nad 62 rokov od 1 km - do 30 km 1,20 €                        0% 1,20 €                          

Samoplatca nad 62 rokov od 30 km - do 70 km 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Samoplatca nad 62 rokov nad 70 km 0,80 €                        0% 0,80 €                          
Stojné za každú začatú hodinu pri všetkých vzdialenostiach a prepravovaných osobách 

(samoplatcoch) cena za 1 hod 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Poplatok za prepravu sprievodcu k pacientovi cena za 1 km 0,10 €                        0% 0,10 €                          
Poplatok za možnú prepravu sprievodcu späť zo zdravotníckeho zariadenia do NsP Brezno, n.o. pri 

návrate sanitného vozidla bez pacienta, ktorý ostal v ZZ:

od 4 km 1,00 €                        0% 1,00 €                          

od 5 km - 7 km 1,50 €                        0% 1,50 €                          

od 8 km - 10 km 2,00 €                        0% 2,00 €                          

od 11 km - 13 km 2,50 €                        0% 2,50 €                          
od 14 km - 17 km 3,00 €                        0% 3,00 €                          

od 18 km - 20 km 3,50 €                        0% 3,50 €                          

od 21 km - 25 km 4,00 €                        0% 4,00 €                          

od 26 km - 30 km 4,50 €                        0% 4,50 €                          

od 31 km - 35 km 5,00 €                        0% 5,00 €                          

od 36 km - 40 km 5,50 €                        0% 5,50 €                          

od 41 km - 45 km 6,00 €                        0% 6,00 €                          

od 46 km - 50 km 6,50 €                        0% 6,50 €                          

od 51 km - 55 km 7,00 €                        0% 7,00 €                          

od 56 km - 60 km 7,50 €                        0% 7,50 €                          

od 61 km - 70 km 8,00 €                        0% 8,00 €                          

od 71 km - 80km 8,50 €                        0% 8,50 €                          

od 81 km - 90 km 9,00 €                        0% 9,00 €                          

od 91 km - 100 km 10,00 €                      0% 10,00 €                       

101 km a viac 15,00 €                      0% 15,00 €                       
Poplatok za odborne zdravotne spôsobilého sprievodcu - zamestnanca NsP Brezno, n.o. za každý 1 

km sprievodcu 0,20 €                        0% 0,20 €                          

Paušálny poplatok za prepravovanú batožinu pacienta viac ako 1 ks 5,00 €                        0% 5,00 €                          

Služby ZZS pri organizovaných podujatiach (športové, kultúrne a pod.)

Cena za 1 km (sanitka ZZS) 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Stojné za každú začatú hodinu (sanitka ZZS) 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Vodič, zdravotnícky záchranár ZZS za 1 hod 12,00 €                      0% 12,00 €                       

Lekár RLP za 1 hod 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Dopravná zdravotná služba - cena za 1 km 1,00 €                        0% 1,00 €                          

Stojné za každú začatú hodinu (sanitka dZS) 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Vodič DZS za 1 hod 8,00 €                        0% 8,00 €                          
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VIII. Covid - 19 Suma bez DPH Sadzba DPH Spolu k úhrade
Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG kvantitívne (imunofluorescenčne, IFA) zo séra 30,00 €                      0% 30,00 €                       

Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG (bez odberu krvi) 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG len zamestnanci NsP Brezno, n.o. 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG kvalitatívne z kapilárnej kvapky krvi (z prsta) pre deti 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie antigénu SARS-CoV-2 nazálny výter (z nosa) kvalitatívne (imunofluorescenčne, IFA) 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie neutralizačných protilátok nAB SARS-CoV-2 po očkovaní 25,00 €                      0% 25,00 €                       

Vyšetrenie neutralizačných protilátok nAB SARS-CoV-2 po očkovaní len zamestnanci NsP Brezno, n.o. 15,00 €                      0% 15,00 €                       

Vyšetrenie Covid - 19 metódou PCR vrátane výteru a dopravy pre samoplatcov 65,00 €                      0% 65,00 €                       
Antigénový test imunochromatografickou metódou  vykonaný na Urgentnom príjme mimo 

ordinačných hodín MOM 10,00 €                      0% 10,00 €                       

Antidénový test-manipulačný poplatok / MOM/ 5,00 €                        0% 5,00 €                          

RT - PCR zo slín 70,00 €                      0% 70,00 €                       
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