
A. Lekárske prehliadky, potvrdenia o zdravotnom stave €

na vedenie motorového vozidla 20

na vedenie motorového vozidla  od 65 rokov 10

na rozšírenie vodičského oprávnenia 10

pre držanie a nosenie zbraní, streliva, zbrojného pasu 35

pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom 20

pred prácou a štúdiom v zahraničí 20

na štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 5

pred nástupom na špecializačný kurz, školenie, brigádu 10

na vystavenie zdravotného preukazu 16

predĺženie zdravotneho preukazu 10

preventívna, vstupná, výstupná prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mes. hradenej ZP) 20

posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (pred nástupom, v súvislosti s výkonom, pri skončení pracovného pomeru) 20

B. Výkony na  žiadosť pacienta, alebo iného subjektu alebo výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia: €

vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod. +podanie 20

odbery biologického materiálu ( krv moč, výtery), alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár (bez žiadanky, jeden 

odber) 2

podanie injekcie, ak ju indikoval iný poskytovateľ ZS 2

podanie infúzie, ak ju indikoval iný poskytovateľ ZS 5

klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 5

CRP test na vlastnú žiadosť pacienta  (poistenec ZP Dôvera a Union 3 €) 6

Ddimér, Troponín  prístrojové laboratórne vyšetrenie v ambulancii 10

NTproBNP  prístrojové laboratórne vyšetrenie v ambulancii 15

Chrípka A/B  prístrojové laboratórne vyšetrenie v ambulancii 10

COVID 19  protilátky IgG/IgM  prístrojové laboratórne vyšetrenie v ambulancii 20

EKG u tehotných žien 6

EKG s popisom vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 10

spirometrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 12

test na okultné krvácanie v stolici (FOB prístrojovo v ambulancii) na vlastnú žiadosť pacienta 10

žiadanka na zobrazovacie vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta (+ žiadateľ uhradí cenu za vyšetr.na príslušnom pracovisku) 2

vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta 20

kinesiotaping 5-10

vyšetrenie metódou ABI ciev dolných končatín 10

vyšetrenie nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav 15

C. Administratívne výkony: €

vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre iné rôzne účely ako v časti A 10

iný administratívny výkon na žiadosť pacienta 3

výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 6

vystavenie posudku pre potreby súdu, občianskoprávne, trestnoprávne a správne konanie  na žiadosť občana 20

príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard) 10

overovanie a kopírovanie nálezov / 1 stranu 0,5

vystavenie náhradných tlačív pri strate (recept, výmenný lístok) 2

vystavenie náhradného tlačiva  pri strate PN 5

vystavenie PN pre EU poistencov 10

evidencia pacienta po príchode zo zahraničia 10

vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 20

D. Výkony pre komerčné poisťovne a lekárske posudky: €

vyplnenie tlačiva hlásenie úrazu / trvalé následky úrazu (cena podľa rozsahu) 10-20

správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 20

vypísanie tlačiva na účely odkázanosti na soc. službu, UPSVaR 10

lekársky posudok na účely posúdenia bolesti a sťaženého spoločenského uplatnenia pri úrazoch,chorobách z povolania a 

iných poškodeniach na zdraví  (cena podľa rozsahu) 20-30

              Meno, priezvisko a podpis štatutára PZS:                                                             Pečiatka PZS:

MUDr.Blanka Šperková  

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
MUDr.Blanka Šperková, BMS Med s.r.o.

Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP na základe

zákona č.577/2004, platný na našej ambulancii od 1.11.2020


