
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja 
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 Palárikova 2311, 022 16 Čadca  
 

 
 

 

 

 

 
 

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve 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 sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa 

vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za 

sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

ZDRAVOTNÉ VÝKONY A SLUŽBY  SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA ŽIADOSŤ PACIENTA 
CENA 

A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej 

spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti  (na základe platných zákonných 

noriem: 

1) o zdravotnej spôsobilosti a vedenie motorového vozidla (Z  02.4) 

2) o zdravotnej spôsobilosti pre drţanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z 02.7) 

3) vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí 

vykonávajú epidemiologicky závaţné činnosti (Z 02.7) 

- predĺţenie zdravotného preukazu 

 

 

15 € 

20 € 

6 € 

 

3 € 
 

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe 

platných zákonných noriem: 

4) vstupná a periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania  

(Z 02.1) 

5) výstupná a mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom 

povolania, posúdenie spôsobilosti na prácu na ţiadosť zamestnávateľa alebo 

pacienta (Z 02.8) 

 

10 € 

 

10 € 

C. Administratívne výkony: 

6) vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely   (Z 02.7) 

7) výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú ţiadosť pacienta, vystavenie 

posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 

– na ţiadosť občana  (Z 02.8)         

2 € 

5 € 

 

 

D. Výkony pre komerčné poisťovne 

8) správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z 02.6)   

9) vystavenie formulára „Oznámenie poistnej udalosti“, bodové    

ohodnotenie úrazu a iné tlačivá pre účely komerčnej poisťovne (Z 02.7)   
         

 

5 € 

5 € 

10) Vyšetrenie nekapitovaného pacienta 

11)  Vyšetrenie CRP – nekapitovaný pacient 

5 € 

5 € 

 
 

Zoznam zdravotných výkonov a služieb, 
 pri ktorých možno požadovať úhradu 

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI 

 A DORAST 

 Platný od 20.05.2019 

Ing. Martin Šenfeld, MBA 

riaditeľ KNsP 


