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CENNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY  
SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 
Platnosť od 01.06. 2010 

 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavká č.8, 040 11 Košice,                 
IČO: 36 601 284, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka             
č.1360/V, v súlade s ustanovením § 38 ods.10 zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej zo zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadením vlády                      
č.722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov, stanovuje tieto poplatky za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: 
 

Položka M. j. Cena v EUR* 
 
Poplatok za pobyt sprievodcu v ústavnom zdravotníckom 
zariadení 
 
Od úhrady je oslobodený: 
- sprievodca dieťaťa do troch rokov veku 
- dojčiaca matka s dojčaťom a tiež dojča, ak je jeho sprievodom dojčiaca 

matka 
- sprievodca osoby do 18 rokov prijatej na onkologickú liečbu  

1 deň**          3,32 

 
Poplatok v lekárni 
(za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním 
liekov alebo dietetických  potravín  predpísaných na jednom lekárskom 
poukaze) 
 
Od úhrady je oslobodený: 
- poistenec pri výbere lieku predpísaného na výpise z lekárskeho 

predpisu 
- poistenec pri vydávaní očkovacích látok označených symbolom „V“  
- na jednom lekárskom predpise 

1 recept 0,17 

 
Poplatok vo výdajni zdravotníckych pomôcok 
(za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace zdravotníckym 
pomôcok  predpísaných na jednom lekárskom poukaze) 
 
Od úhrady je oslobodený: 
- poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkých zdravotným 

postihnutím (ZŤP), ak pri výdaji preukáže, že poberá príspevok                
na kompenzáciu zvýšných výdavkov  

1 poukaz 0,17 

* Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH 
**  Prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň 
 
V Košiciach, 25.04.2013 
 
 

MUDr. František Sabol, PhD.            Ing. Marián Albert 
   predseda predstavenstva         podpredseda predstavenstva  

                   a generálny riaditeľ              a prevádzkovo-ekonomický riaditeľ 
       Východoslovenský ústav srdcových             Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.            a cievnych chorôb, a.s. 
 
Cenník bol schválený Predstavenstvom spoločnosti dňa 20.05.2010     


