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CENNÍK výkonov a služieb platný od 15.2.2021

Druh výkonu alebo služby cena v €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vlastnú žiadosť 5
Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu 5
Vystavenie zdravotného preukazu 8
Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz 20
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko, trestno a správneho konania na žiadosť pacienta 20
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť 20
Vyšetrenie CRP  na vlastnú žiadosť 5
Vystavenie očkovacieho preukazu alebo opisu očkovacieho preukazu 5
Vyšetrenie cudzinca bez poistenia 40
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium v zahraničí 10
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium v zahraničí v AJ 25
Odber krvi na vlastnú žiadosť - krvná skupina 5
Výpis pre komerčnú poisťovňu 30
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti  s výkonom povolania 20
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť 20
Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v AJ 10
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť 10
Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc podľa vlastného výberu z ponuky 20
Nástrel náušníc (piercing) + 1 ks náušníc podľa vlastného výberu z ponuky 10
Delegovaný odber bez odporúčania špecialistu 5
Preventívne vyšetrenie dieťaťa bez poistenia 40
Zbrojný, pilotný, potápačský preukaz a extrémne športy 30
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vlastnú žiadosť do tábora, telovýchovné aktivity 3
Potvrdenie o zdravotnom stave pre jasle, MŠ, ZŠ 2
Predĺženie platnosti vystaveného zdravotného preukazu 4
Vyšetrenie Ag testu anti Covid -19 na vlastnú žiadosť pacienta nekapitovaného u nás 10
Vyšetrenie Ag testu anti Covid -19 na vlastnú žiadosť pacienta kapitovaného u nás 6
Vyšetrenie protilátok Covid 19 IgM, IgG na vlastnú žiadosť pacienta bez klinickej indikácie - rýchlotestom 17
Preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu 20
Osobné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, homeopatie a pod., mimo ord.hodín na vlastnú žiadosť aj u  nekap. pacienta 10
Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne pri strate výmenného lístka na odborné vyšetrenie, strate receptu 5
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