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Cenník  
samoplatcu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti  

vypracovaný na základe internej smernice S-3-05-Smernica o postupe  
pri oceňovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti  

 
 

1. Ambulantná zdravotná starostlivosť  
 
1.1.  
Výkony ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa ohodnocujú počtom bodov podľa katalógu zdravotných 
výkonov, pričom cena bodu je 0,0193 EUR. Cena bodu obsahuje náklady súvisiace s poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti okrem liekov a zdravotníckych pomôcok. 
 
1.2.   
Výkony SVaLZ sa ohodnocujú počtom bodov podľa katalógu zdravotných výkonov, pričom cena bodu  je 
0,007303 EUR. 
 
1.3.   
Výkony lekárskej služby prvej pomoci – pohotovosť - poskytnuté v ambulantnej starostlivosti sa 
ohodnocujú počtom bodov podľa katalógu zdravotných výkonov, pričom cena bodu je 0,023734 EUR. 
 

 
2. Ústavná zdravotná starostlivosť   

2.1. 

Ak hospitalizácia trvá 3 kalendárne dni a menej, cena sa určuje na jeden ošetrovací (aj začatý) deň pre 
jednotlivé kliniky a oddelenia DFN Košice takto: 
 

Oddelenie Cena v EUR 

Detské infekčné oddelenie 271,50 

Oddelenie detskej neurológie  189,60 

Klinika detí a dorastu   198,90 

Oddelenie detskej chirurgie  264,60 

Oddelenie detskej onkológie a hematológie  490,10 

Klinika pediatrickej anesteziológie 
a intenzívnej medicíny  

682,40  

Klinika neonatológie  188,20 

ORL oddelenie 429,80 

 

2.2. 

Ak hospitalizácia pacienta trvá viac ako 3 kalendárne dni, cena sa určuje na ukončenú hospitalizáciu pre 
jednotlivé kliniky a oddelenia DFN Košice takto: 
 

Oddelenie Cena v EUR 

Detské infekčné oddelenie 1 192,00 

Oddelenie detskej neurológie  857,00 

Klinika detí a dorastu   1 134,00 

Oddelenie detskej chirurgie  939,00 

Oddelenie detskej onkológie a hematológie  2 848,00 

Klinika pediatrickej anesteziológie a 
a intenzívnej medicíny  

7 889,00  

Klinika neonatológie  7 959,00 

ORL oddelenie 718,00 
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2.3. 

Ak hospitalizácia pacienta trvá viac ako 30 kalendárnych dní, za každé ďalšie, aj začaté 30-dňové 
obdobie sa účtuje samostatne hospitalizačný paušál uvedený v bode 2.2. 
 

2.4. 

Ak je počas hospitalizácie pacientovi podaná anestézia, cena podanej anestézie v závislosti na jej type sa 
účtuje nad rámec ceny za hospitalizáciu takto: 
 

Kód Typ anestézie  Cena v 
EUR 

ANST01 Anestézia spinálna(s alebo bez katétra) 102,30 

ANST02 Anestézia epidurálna (s alebo bez katétra) 109,40 

ANST03 Blokáda nervového pletenca (prip. S katétrom) 77,60 

ANST04 Blokáda niektorého nervu/nervov 77,60 

ANST05 Intravenózna aplikácia anestetika podľa Biera (HK, DK) 56,50 

ANST06 Analgosedácia  38,80 

ANST07 Anestézia rektálna (podaním anestetika per rectum) 56,50 

ANST11 Anestézia celková intravenózna  67,00 

ANST12 Anestézia celková so zabezpečením dýchacích ciest 
endotracheálnou intubáciou 

109,40 

ANST13 Anestézia celková s ETI, s použitím dlhodobých 
myorelaxancií, UPV, volatílnych anestetík vrátane TIVA 

120,00 

ANST14 Anestézia celková intramuskulárnym podaním 
anestetika 

56,50 

 

Pri kombinácii lokálnej a celkovej anestézie sa vykazuje vyšší stupeň (náročnejší typ) s výraznejším 
anestetickým ovplyvnením orgánových systémov, t.j. pri kombinácii lokálnej a celkovej anestézie sa 
vykazuje kód celkovej anestézie. 
 
 
2.5. 
Cena za hospitalizáciu zahŕňa mzdové náklady za prácu zdravotníckeho personálu, použitie  prístrojového 
vybavenia, hnuteľného majetku, elektrickú energiu, teplo, vodné, stočné, vzduchotechniku, prevádzkovú 
réžiu. 

2.6. 

Cena za hospitalizáciu nezahŕňa: 

 náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a ŠZM, 

 SVaLZ,  

 transfúzne lieky,  

 konziliárne služby poskytnuté lekármi iných zdravotníckych zariadení,  

 anestézie,  

 operačné výkony,  

 mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť,  

 pobyt sprievodcu,  

 iné administratívne náklady spojené s hospitalizáciou, 

 následnú zdravotnú starostlivosť (následná ambulantná starostlivosť, lieky poskytnuté do domáceho 
ošetrenia pri prepustení z ústavnej starostlivosti),  

 dopravu do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami. 
Preto je nevyhnutné cenu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vyčísliť ako súčet ceny za hospitalizáciu 
(podľa bodov 2.1. a 2.2.) a cien ďalších položiek podľa bodu 2.6. tejto smernice.  
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2.7. 

Sprievodca prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s pacientom (bez ohľadu na vek pacienta) hradí  
20,00 EUR  na jeden ošetrovací deň. Cena nezahŕňa stravu sprievodcu.  
 
 
  
Cenník nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2021  
 
Košice, 01.04.2021 
 
 
 
 

                                                     MUDr. Jaroslava Feketeová                                                                                                                            
                                                                                                       riaditeľka DFN Košice 
                  
 


