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CENNÍK  
PLATIEB ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI A INÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DFN KOŠICE  

V ZMYSLE INTERNEJ SMERNICE S-3-04, KTORÉ NIE SÚ HRADENÉ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

 
 
 
1. Pobyt sprievodcu pacienta 

 

Sprievodca pacienta prijatý do ústavného zariadenia ako doprovod 
hospitalizovaného pacienta uhrádza platbu za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v čiastke: 

3,30 EUR/deň 

Oslobodenie od platby:  
Sprievodca , ktorý je zákonným zástupcom maloletého pacienta, opatrovníkom, 
poručníkom, osobou, ktorej bol zverený maloletý pacient do osobnej alebo 
pestúnskej starostlivosti, v týchto prípadoch: 

- sprievodca k dieťaťu do 3 rokov veku 
- sprievodca k pacientovi do 18. roku veku prijatému na onkologickú liečbu 

 
 
2. Stravovanie sprievodcu pacienta 

 

Sprievodca pacienta uhrádza za stravu poskytnutú v DFN Košice sumu podľa počtu 
stravných jednotiek v nasledovných čiastkach:  

celodenná strava spolu 11,30 EUR 

       raňajky   2,75 EUR 

       obed   5,20 EUR 

       večera   3,35 EUR 

 
 

3. Ústavná pohotovostná služba 
 

a) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej 
pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby, ak 
v písmene b) nie je uvedené inak, v čiastke:  

10,00 EUR 

b) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej 
pohotovostnej služby, ak bol poistenec k poskytovateľovi 
ústavnej zdravotnej starostlivosti odoslaný  bezprostredne po 
poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby (APS), je výška 
úhrady poistenca za služby v  čiastke: 

2,00 EUR 

            Oslobodenie od platby: 
- ak nasleduje prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti 
- ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v súvislosti s úrazom, to neplatí, ak 

úraz vznikol preukázateľne v dôsledku požitia alkoholu, návykových látok alebo 
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lieku iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 
- ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby 

trvalo  viac ako dve hodiny, 
- ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti 

v ÚPS žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe 
rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
 

4. Lekárenská starostlivosť 
 

Pri poskytovaní  lekárenskej starostlivosti  pri výdaji liekov alebo 
dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby  
v čiastke :  

0,17 EUR 

Oslobodenie od platby: 
- pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu 
- pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na  

jednom lekárskom predpise 

Pri poskytovaní  lekárenskej starostlivosti  pri výdaji           
zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby  
v čiastke :  

0,17 EUR 

Oslobodenie od platby : 
- poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom 
priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa 
osobitného predpisu 

 
 

5. Výkony, ktoré sú realizované v osobnom záujme fyzickej osoby 
 

 
 
 
 
 

P. č.  Názov výkonu Cena v EUR 

1. Vyšetrenie pred prijatím do výchovno –  vzdelávacieho ústavu 14,00 

2. Vyšetrenie na vodičský preukaz 14,00 

3. Vyšetrenie pre poisťovňu - inú ako zdravotnú 12,00 

4. Vypracovanie lekárskeho posudku  10,00 

5. 
Vypracovanie výpisu zo zdravotnej  dokumentácie na účely 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

  2,00 

6. 
Vypracovanie výpisu zo zdravotnej  dokumentácie na účely 
nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

  5,00 

7. 
Iné vyšetrenia na administratívne účely (napr. pre cestovné 
kancelárie, pobyt v MŠ, štúdium na SŠ, internát a i.) 

14,00 
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6. Nadštandardné izby pre sprievodcov 

 
 
a) Klinika detí a dorastu 
 
1. izba US Wing – B oddelenie – izba je lokalizovaná v zadnej časti B odd.  
Priestranná izba so samostatným sociálnym zariadením a klimatizáciou priamo na izbe, izba 
je vybavená dvoma posteľami pre sprievodcov a dvoma posteľami pre pacientov.  
Cena za celú izbu:     21,60 EUR/deň/celá izba  
Cena za 1 lôžko:        10,80 EUR/deň/1 lôžko 
 
Oslobodenie od platby za nadštandardnú izbu: 

- na nadštandardnej izbe US Wing na KDD zamestnanci darcu, ak sú sprievodcami 
pacienta  a sprievodca deti (pacientov) zamestnancov darcu vybavenia a stavebných 
úprav nadštandardnej izby 

 
2. dvojlôžková izba na A odd. -  izba je vybavená chladničkou, klimatizačnou jednotkou 
a TV, sociálne zariadenie je v bezprostrednej blízkosti izby. 
Cena za celú izbu:     16,00 EUR/deň/celá izba  
Cena za 1 lôžko:          8,00 EUR/deň/1 lôžko 
 
3. jednolôžková izba na B odd. – izba č. 3 -  izba je vybavená chladničkou a TV, sociálne 
zariadenie je v bezprostrednej blízkosti izby. 
Cena:   8,00 EUR/deň 
 
4. jednolôžková izba na B odd. – izba č. 7 -  izba je vybavená chladničkou a TV, sociálne 
zariadenie je v bezprostrednej blízkosti izby. 
Cena:   8,00 EUR/deň 
 
 
b) Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny 
 
1. dvojposteľová izba pre sprievodcov pacientov 
Izba je určená len pre sprievodcov (zväčša matky). Ide o dvojposteľovú izbu lokalizovanú na 
KPAIM pri vstupe pre návštevy. Izba má vlastné sociálne zariadenie.  
Vybavenie: chladnička, televízor  
Cena za celú izbu:  21,60 EUR/deň/celá izba 
Cena za 1 lôžko:     10,80 EUR/deň/1 lôžko 
 
 
 
c) ORL oddelenie 
 
1. dvojposteľová izba pre pacienta a sprievodcu                                                         
Izba má vlastné sociálne zariadenie, nový nábytok a TV.  
Cena: 20,00 EUR/deň 
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d) Detské infekčné oddelenie 
 
1. izba č. 5 
Rekonštruovaná dvojposteľová izba pre pacienta a sprievodcu so sociálnym zariadením 
v bezprostrednej blízkosti izby. 
Vybavenie: televízor 
Cena: 15,00 EUR/deň 
 
2. izba č. 7  
Dvojposteľová izba pre pacienta a sprievodcu so sociálnym zariadením v bezprostrednej 
blízkosti izby. 
Vybavenie: televízor 
Cena: 16,90 EUR/deň 

 
 
 

7. Nadštandardné výkony na ORL oddelení 
 

 
 

8. Nadštandardné vyšetrenie C – reaktívneho proteínu  
 

Názov výkonu Cena v EUR 

Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu z kapilárnej krvi 7,30 

 
 
9. Nadštandardné výkony na Funkčnej diagnostike 

Názov výkonu Cena v EUR 

Vodíkový výdychový test (H2BT) 15,00 

 
 
10. Nadštandardné výkony na Fyziatricko - rehabilitačnom oddelení 

 
 
 
 

P. č.  Názov výkonu Cena v EUR 

1. 
použitie jednorazovej rádiofrekvenčnej ihly CelonProBreath 
WB990004 

15,00 

2. 
vyšetrenie otoakustických emisií u detí starších ako 3 mesiace – 
poistencov ZP Dôvera, a. s. 

15,00 

P. č.  Názov výkonu Cena v EUR 

1. Kinesiotaping (bez materiálu) 5,00 

2. SM systém – individuálne cvičenie  6,00 
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11. Platby za iné služby poskytované v DFN Košice 

 
 

Cenník je vypracovaný v súlade s/so : 
a) zákonom 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.    

b) 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,  

c) nariadením vlády 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.  

 
 
Cenník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 
 
Košice, 21.12.2020 
 
 
 
 
          MUDr. Jaroslava Feketeová 
           riaditeľka 
 
 
 
 
                                                                                                    

Názov služby Cena v EUR 

Vystavenie potvrdení zamestnancom DFN Košice na súkromné účely 1,50 


