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CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV  

POSKYTOVANÝCH VÚSCH, a.s. 
 

Platnosť od 15.02.2016 

 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, 

IČO : 36 601 284, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka            
č. 1360/V (ďalej len „VÚSCH, a.s.“), v súlade so zákonom č. 576/2006 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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, zákonom                  
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. 
o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, 
zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starotlivosti, zdravotníckych pracovníkoch 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších právnych predpisov, nariadením vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam 
chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe 
verejného zdravotného poistenia, Opatrením MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12. 2003 v znení 
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 
a v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR 
č. 431/2002 z. z. o účtovníctve, vydáva tento Cenník zdravotných výkonov poskytovaných VÚSCH, 
a.s. (ďalej len „Cenník“). 

 

1. ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  (ÚZS) 
 

1.1 Hospitalizácia vo VÚSCH, a.s.  

 
1.1.1 Cena za ukončenú hospitalizáciu (UH)    

 

Odbornosť 
oddelenia 

Názov oddelenia 
 

Cena UH v € 
 

025 Anestéziológia a intenzívna medicína 4 365,00 

049 Kardiológia 1 171,00 

056 Angiológia  1 858,00 

068 Cievna chirurgia 1 865,00 

069 Kardiochirurgia 3 934,00 

278 Arytmologická a koronárna jednotka 2 075,00 

668 JIS cievna chirurgia  1 865,00 

056 JIS angiológia 1 858,00 

  
 
 



  

1.1.2 Podmienky poskytovania ÚZS a spôsob jej úhrady  
 

1. ÚZS je poskytovaná fyzickej osobe (ďalej len „pacient“), ktorej zdravotný stav vyžaduje 
nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Neodkladná ÚZS je 
poskytovaná aj bez odporúčania iného ošetrujúceho lekára. Plánovaná, t.j odkladná ÚZS je 
poskytovaná na základe odporúčania ošetrujúceho lekára pacienta s odôvodnením jeho 
prijatia do ÚZS. 

2. Pacient uhradí za hospitalizáciu dlhšiu ako 24 hodín cenu za UH uvedenú v tabuľke vyššie 
alebo cenu za tzv. ošetrovaní deň. Uvedené  neplatí v prípade výkonov hradených osobitným 
spôsobom (tzv. OHV) – viď bod 1.2 Cenníka.  

3. Cena za UH sa uhrádza za oddelenie, na ktorom bola pacientovi poskytovaná zdravotná 
starostlivosť dlhšie ako 24 hodín.  

4. Cena za UH a cena za ošetrovací deň zahŕňa všetky náklady a predstavuje úhradu                  
za komplexnú poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pokiaľ v nasledujúcom bode tohto Cenníka 
nie je uvedené inak.  

5. Ak bol pacient prijatý na lôžkové oddelenie za účelom poskytnutia ÚZS, ale hospitalizácia 
nepresiahla časové trvanie 24 hodín, je VÚSCH, a.s. oprávnený vyúčtovať pacientovi všetky 
výkony, ktoré mu boli poskytnuté formou ambulantných výkonov. 

6. Cena UH na JIS je zahrnutá v cene za ukončenú hospitalizáciu príslušného oddelenia, pacient 
v prípade  prekladu z oddelenia na JIS príslušnej odbornosti, alebo v prípade prekladu z JIS 
na oddelenie príslušnej odbornosti, uhradí vždy len jednu ukončenú hospitalizáciu  a to v cene 
UH podľa  tabuľky uvedenej v bode 1.1.1 Cenníka.  

 
 
1.1.3 Cena za UH nezahŕňa 
 
1. výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane výkonov spoločných a liečebných 

vyšetrovacích zložiek, 
2. SVLZ výkony, 
3. pripočítateľné položky v ústavnej ZS:  

- lieky, 
- špeciálny zdravotný materiál (pozn.: pacient hradí cenu za použitý ŠZM vo výške jeho  

skutočných nadobúdacích nákladov),  
- krv a krvné deriváty – v cenách v súlade s platným cenovým opatrením MZ SR. 

4. mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu 
poskytnutú pacientovi vo výnimočných prípadoch, ak preukázateľné ekonomicky oprávnené 
náklady na hospitalizáciu pacienta u poskytovateľa prevyšujú dohodnutú zmluvnú cenu 
hospitalizácie v odbore o 2,5 násobok (250 %). 

 
 
1.2 Výkony ÚZS hradené osobitným spôsobom 

1.2.1 Cena za výkon  
 

Kód  Názov výkonu  Úhrada v €  Odbornosť 

8539 operácia varixov dolných končatín 440,00 068 

8539a 
operácia  varixov dolných končatín s použitím 
rádiofrekvenčného kaatétra 

687,00 068 

8567 
vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej 
fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou 

600,00 068 

8587 zrušenie arteriovenóznej fistuly 260,00 068 



  

H5555 osobitne hradený diagnosticko-terapeutický výkon 775,00 049, 056 

H5562 

osobitne hradený terapeutický výkon za účelom 
plánovanej implantácie kardiostimulátora             
ako pripočítateľná položka sa účtuje implantovaný 
kardiostimulátor s príslušenstvom 

1 095,00 049 

H5559 

Uzavretie uška predsiene srdca katetrizačným 
spôsobom.  
Ako pripočítateľná položka sa vykáže aj kategorizovaný 
ŠZM z podskupiny XB6.13 a XB6.13.1 uvedených v 
zozname kategorizovaného ŠZM s maximálnou cenou 
úhrady VšZP. 

1 131,00 049, 278 

1.2.2 Podmienky poskytovania výkonov v rámci ÚZS a spôsob ich úhrady  

  
1. Výkony hradené osobitným spôsobom predstavujú hospitalizáciu na lôžku príslušného 

oddelenia v trvaní nepresahujúcom 96 hodín. 
2. Pokiaľ ÚZS  spočíva vo výkonoch uvedených v tabuľke, uhradí pacient cenu za výkon. 
3. Pod osobitne hradeným diagnosticko-terapeutickým výkonom sa rozumie poskytnutie ÚZS 

trvajúcej menej ako 96 hodín, ktorá je spravidla potrebná a bezprostredne súvisí 
s poskytovaním diagnostických - terapeutických  výkonov v angiológii a v kardiológii 
pri kardioverzii a pri výkonoch č. 5110, 5111, 5112, 5120, 5121,5122, 5140a, a 5140b.  

4. Súčasťou výkonov hradených osobitným spôsobom je: 
a) komplexné vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý poskytne osobitne hradený výkon,  
b) poskytnutie osobitne hradeného výkonu  podľa zdravotnej indikácie, 
c) poskytnutie anestézie počas osobitne hradených výkonov,  
d) následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti anestéziológom po anestézii, 
e) odoslanie odobratého biologického materiálu na histologické vyšetrenie,  
f) záznam o výsledku histologického vyšetrenia v zdravotnej dokumentácii,  
g) manažment pacienta v prípade pozitívneho histologického vyšetrenia, 
h) zdravotná starostlivosť súvisiaca s osobitným výkonom v pooperačnom období,  
i) rady a poučenia pacienta pred jeho prepustením do domácej starostlivosti, 

 
1.2.3 Cena za výkony hradené osobitným spôsobom nezahŕňa: 
 
1. výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane výkonov spoločných a liečebných 

vyšetrovacích zložiek, 
2. SVLZ výkony, 
3. pripočítateľné položky v ústavnej ZS:  

- lieky, 
- špeciálny zdravotný materiál (pozn.: pacient hradí cenu za použitý ŠZM vo výške jeho  

skutočných nadobúdacích nákladov),  
- krv a krvné deriváty – v cenách v súlade s platným cenovým opatrením MZ SR. 

2. AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 
2.1 Spôsob úhrady výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti   

 
a. Úhrada za výkony vyjadrená cenou bodu 

 
Úhrada za výkony uvedené v tabuľke Cena bodu sa vypočíta ako násobok jednotkovej ceny 

bodu a počtu bodov daného výkonu. Počet bodov vyplýva z  opatrenia Ministerstva zdravotníctva 
SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva platného v čase 



  

poskytnutia výkonu. Pokiaľ počet bodov nevyplýva z opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR, 
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva platného v čase poskytnutia 
výkonu, použije sa počet bodov pre daný výkon uvedený v poslednom opatrení Ministerstva 
zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v ktorom bol 
počet bodov pre daný výkon stanovený.  

 
 
b. Úhrada za výkony vyjadrená cenou za výkon 

 
Výkony  uvedené v  tabuľke Cena za výkon sa  uhrádzajú cenou  za výkon. Cena za výkon 

zahŕňa všetky náklady a predstavuje úhradu za ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú            
pri danom výkone, okrem pripočítateľných položiek k výkonom SVLZ uvedených v bode 2.2.3 
Cenníka.   
2.2 Ceny výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti   

 
2.2.1 Špecializovaná ambulantná starostlivosť  

 
Cena bodu: 
 

Výkony ambulantnej zdravotnej starostivosti 
Cena za výkon 

v € 

ŠAS (z I. časti Zoznamu výkonov okrem výkonov ambulancie ÚPS 
a centrálneho príjmu) 

0,020300 €

ÚPS a centrálneho príjmu (z I. časti Zoznamu výkonov) 0,023734 €

SVLZ  v špecializovanej ambulantnej ZS (z II. časti Zoznamu výkonov) 0,007303 €

USG a FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA (výkony z II. časti Zoznamu výkonov 
vykonávané prístrojovou technikou –– v špecializovanej ambulantnej ZS) 

0,007635 €

 
 
Cena za výkon: 
 

Kód 
výkonu 

Názov výkonu 
Cena za výkon 

v € 

794 

Prvá hemodialýza alebo akútna dialýza u pacienta.  
V cene je zahrnutý  aj katéter. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie 
pacienta a lekárska starostlivosť. Uvedený výkon sa  môže 
vykazovať u pacienta iba raz, potom sa vykazuje ako hemodialýza 
pri chronickom zlyhaní obličiek. 

149,62 

794l 

Chronická hemodialýza.  
Hemodialýza pacienta zaradeného do dlhodobého dialyzačného   
programu. Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska 
starostlivosť. 

158,00 

794r 
Hemodiafiltrácia. 
Súčasťou výkonu je aj vyšetrenie pacienta a lekárska starostlivosť. 
V cene sú započítané aj náklady na  hemofiltračnú kapsulu. 

158,00 

 
V cene výkonu sú zahrnuté všetky náklady a úhrada za poskytnutú starostlivosť, vrátane nákladov 
na lieky so spôsobom úhrady A, nákladov na zdravotnícke pomôcky a materiál. 

 
 



  

2.2.2 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ) 
 

Špecializačný odbor Cena bodu v € 

Rádiológia – typ ZS 400 0,007303

CT – počítačová tomografia – typ ZS 420 – nepretržitá prevádzka 0,005170

 
Pokiaľ poskytovateľ použije pri SVLZ výkonoch v rádiológii, CT diagnostike špeciálny zdravotný 
materiál, pacient uhradí náklady, ktoré poskytovateľ vynaložil na obstaranie takého materiálu, 
maximálne však vo výške uvedenej v bode 2.2.3.  

 
2.2.3 Maximálne ceny pripočítateľných položiek k výkonom SVLZ  
 

a. Maximálne ceny pripočítateľných RD kódov v rádiológii 
 
 

Kód Body Názov výkonu RD kód
Max. 

cena RD 
v € 

Kód  
stentu / 

stentgraftu 

Stenty / 
stentgafty 

max. 
úhrada 
v €/ks 

1. Rádiologická diagnostika  

5100 24 000 
AG mozgových ciev 
Seldingerovou  technikou 
(ST) 

RD005 473,01 
 

 

5101 22 000 
AG aorty alebo pľúcnice, 
alebo dolnej dutej žily 

RD006 297,09 
 

 

5102 22 000 
AG niektorej z tepien 
odstupujúcich z aorty 

RD007 325,30 
 

 

5103 20 000 
Aortoarteriografia 
končatín Seldingerovou 
technikou 

RD008 382,73 
 

 

5104 25 000 

AG a odber venóznej krvi 
z nadobličiek  alebo 
obličiek alebo z dolných 
petróznych sínusov 
alebo peripankreatických 
žíl transhepatálnym 
prístupom 

RD008 382,73 

 

 

5106 18 000 
Perkutánna AG dolnej 
končatiny 

RD009 93,61 
 

 

5108 2 900 
Flebografia vén horných 
alebo dolných končatín 
alebo hornej dutej žily 

RD010 11,95 
 

 

5110 22 000 
Angiokardiografia, jedna 
séria 

RD011 220,08 
 

 

5122 27 000 
Koronarografia, viac ako 
dve série 

RD016 331,94 
 

 

2. Intervenčná rádiológia 

5131a 32 000 

Perkutánna 
transluminálna 
angioplastika (PTA) 
periférnych tepien a 
tepien panvy 

RD018 1 700 

 

 



  

5131d 32 000 

Perkutánna 
transluminálna 
angioplastika renálnych 
tepien (PTRA). 

RD021 3 054 

 

 

5131e 32 000 

Perkutánna 
transluminálna 
angioplastika (PTA) 
celiakálnej alebo 
mezenterickej tepny 

RD021 3 054 

 

 

5131f 40 000 
PTA a implantácia stentu 
do periférnych tepien 
končatín a tepien pánvy 

RD022 4 714 120221 1 493 

5131g 40 000 
PTA a implantácia stentu 
do tepien aortálneho 
ablúka 

RD023 4 714 120221 1 493 

5131h 40 000 
PTA a implantácia stentu 
do karotickej alebo 
vertebrálnej tepny 

RD024 4 780 120221 1 493 

5131i 40 000 
PTRA a implantácia 
stentu do renálnej tepny 

RD025 4 647 120221 1 493 

5131j 40 000 
PTA a implantácia stentu 
do celiakálnej alebo 
mezenterickej tepny 

RD025 4 647 120221 1 493 

5131k 42 000 
Implantácia stent - graftu 
do periférnej alebo 
intrakraniálnej tepny 

RD026 6 639 120223 4 545 

5134 50 000 
Perkutánna terapia 
aneuryzmy  aorty stent-
graftom 

RD027 9 958 120224 6 572 

5135a 32 000 

PTA v oblasti hornej 
alebo dolnej dutej žily, v. 
brachiocephalica, 
prípadne inej venóznej 
štruktúry 

RD028 1 560   

5135b 40 000 

PTA a implantácia stentu 
v oblasti hornej, dolnej 
dutej žily, v. 
brachiocephalica, 
prípadne inej venóznej 
štruktúry 

RD029 4 780 120221 1 493 

5136a 30 000 

PTA pri stenóze 
artériovenóznej fistuly u 
hemodialyzovaných 
pacientov 

RD030 1 461   

5136b 40 000 

PTA a implantácia stentu 
pri stenóze 
artériovenóznej fistuly u 
hemodialyzovaných 
pacientov 

RD031 3 120 120221 1 493 

5137 30 000 
Trombolýza cievneho 
uzáveru alebo hydrolýza 
cievneho uzáveru 

RD032 1 826   

5138 10 000 

Aspirácia trombotického 
materiálu (výkon je 
možné vykázať iba k 
výkonom angiologickej 
intervenčnej rádiológie) 

RD034 1 095   



  

5140 30 000 Aterektómia perkutánna RD044 1 394   

5140a 40 000 

Perkutánna 
transluminálna 
angioplastika 
koronárnych artérií 

RD045 1 660   

5140b 42 000 
PTCA a implantácia 
stentu do koronárnych 
artérií 

RD046 3 319 120221 1 493 

5140e 35 000 Uzáver defektu septa RD049 6 307   

5141a 30 000 
Implantácia filtra  
do dolnej dutej žily 

RD050 1 826 
 

 

5146 49 000 
Embolizácia 
vaskularizovaného 
procesu na krku a tvári 

RD058 6 639 
 

 

5147a 50 000 
Embolizácia v oblasti 
hrudníka 

RD060 3 718 
 

 

5147b 40 000 
Embolizácia v oblasti 
abdomenu 

RD060 3 718 
 

 

5147c 40 000 
Embolizácia v oblasti 
malej panvy 

RD060 3 718 
 

 

5147d 35 000 

Embolizácia v oblasti 
muskuloskeletálneho 
systému  
(panva, končatiny) 

RD060 3 718 

 

 

 
 
b. Maximálne ceny pripočítateľných položiek – filmov a PACS archivácie pri výkonoch  RTG  
 
b.1 Filmové materiály  
 

Kódové označenie tradičných filmových materiálov  
Maximálna cena  

1 snímky  
v € s DPH 

FOTO 01 Snímka rozmer 3 x 4       (stomatologický) 0,37 
FOTO 02 Snímka rozmer 15 x 30   (stomatologický) 0,66 
FOTO 03 Snímka rozmer 18 x 24 0,50 
FOTO 04 Snímka rozmer 24 x 30 0,83 
FOTO 05 Snímka rozmer 35 x 35 1,43 
FOTO 06 Snímka rozmer 30 x 40 1,33 
FOTO 07 Snímka rozmer 35 x 43 1,73 
FOTO 08 Snímka rozmer 24 x 30 (pre mamografiu) 1,83 
FOTO 09 Snímka rozmer 18 x 24 (pre mamografiu) 1,10 
FOTO 10 Snímka rozmer A4 0,76 
FOTO 11 Snímka rozmer 14 x 17 inch laser 5,97 
FOTO 12 Snímka rozmer 8 x 10 inch laser 1,53 
FOTO 13 Snímka rozmer A3 2,82 
FOTO 14 Snímka rozmer 13 x 18 0,33 
FOTO 15 Snímka rozmer 15 x 40 0,76 
FOTO 16 Snímka rozmer 5 x 7 (axiálna projekcia) 2,32 
FOTO 17 Snímka rozmer 18 x 43 0,86 
FOTO 18 Snímka rozmer 20 x 40 0,93 

 



  

VÚSCH, a.s. účtuje pacientovi k jednotlivým výkonom rádiológie reálny počet snímok a kódové 
označenie použitých snímok, ktoré použil pri výkone. 
 
 

b.2 PACS archivácia  
 
Úhrada PACS archivácie pri výkonoch v rádiológii je ocenená a následne účtovaná paušálnou  
cenou 0,93€ pri každom realizovanom výkone. 
 
 
 
 
 
 
              Ing. Marián Albert, MBA                                doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH       
          podpredseda predstavenstva                                          predseda predstavenstva 

       Východoslovenský ústav srdcových                        Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.                        a cievnych chorôb, a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
    
 


