
 

 

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB 
neuhrádzaných na základe zákona č.577/2004 

Názov zdravotníckeho zariadenia:             MUDr. Ján BULLA 
Všeobecný  lekár  pre  dospelých              GAJARY 
 
Miesto výkonu činnosti: .....zdravotné stredisko  
Skuteckého č. 486     900 61  Gajary  
A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia 

zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe 
platných zákonných noriem) 

 € 

1. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 
– pred získaním vodičského oprávnenia 

10 

2. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 
držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči profesionáli  

10 

  3. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 
držiteľov vodičského oprávnenia – rozšírenie skupiny 

10 

4. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 
držiteľov vodičského oprávnenia – vodiči nad 65 rokov 

10 

5. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, 
vystavenie zbrojného pasu 

20 

6. Prehliadka pracovníkov SBS služby a potvrdenie spôsobilosti 10 
7. O zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)  5 
8. Potvrdenie spôsobilosti  epidemiologicky závažné činnosti, vrátane 

vystavenia zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve 
10 

9. Vstupná, periodická, mimoriadna, či výstupná prehliadka 
v súvislosti s výkonom povolania do zamestnania 

10 

10. Prehliadka a potvrdenie o bezinfekčnosti, posúdenie a potvrdenie o 
zdravotnom stave pri kontakte s infekčným ochorením na žiadosť 
zamestnávateľa 

10 

 11. Prehliadka pred športovou činnosťou, prehliadka pred preskúšaním 
z fyzickej zdatnosti 

5 

   
B. Výkony na žiadosť pacienta  € 

 12. Výplach  uší na vlastnú žiadosť  5 



 13. Vyšetrenie nepríslušného pacienta, ktorý nie je u mňa evidovaný 
(kapitovaný) a zároveň nemám jeho zdravotnú dokumentáciu a  ak 
sa nejedná o akútny stav 

10 

 14. Vyšetrenie skrytého krvácania zo stolice FOB test na vlastnú 
žiadosť pacienta 

 7 

16. Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta  5 
 17. Vyšetrenie CRP  prístrojom na žiadosť pacienta  7 
18. Lekárske potvrdenie na žiadosť pacienta - nespôsobilosť nástupu 

do zamestnania na 1 deň 
 1 

 19.  Lekárske potvrdenie na žiadosť pacienta - nespôsobilosť na prácu, 
úľavy, oslobodenia od práce, odevu apod. 

 3 

 20. Administratívny úkon na žiadosť pacienta – vystavenie  výmenného 
lístka na odborné vyšetrenie, prípadne vystavenie žiadanky na 
vyšetrenie, ak to v rozpore so zákonom nevystavil odborný lekár 
(suma je za každý výmenný lístok či žiadanku jednotlivo) 

 5 

 21. Administratívny úkon na žiadosť pacienta - vypísanie návrhu či 
doplnenie návrhu na kúpeľnú liečbu na základe „delegovania“ od 
odborného lekára, ktorý tento návrh nevypísal, i keď mu to zákon 
ukladá ako povinnost. Jedinou výnimkou je návrh na KL pre 
onkologickú diagnózu pacienta. 

10 

  22. Spirometrické vyšetrenie   7 
  23. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre zamestnávateľa – pracovnú 

zdravotnú službu 
 3  

  24. 24 hodinový monitoring krvného tlaku 10 
  25. Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom  2 
  26. Administratívny úkon – opakované vystavenie mnou už 

vystaveného výmenného lístka, žiadanky po strate alebo receptu 
(receptov) po dobe platnosti na žiadosť pacienta 

 2 

  27. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre odborného lekára na žiadosť 
pacienta IHNEĎ počas ambulancie (mimo ambulantnú dobu je 
výpis pre odborného lekára zdarma po objednaní u zdravotnej 
sestry)  

 3 

  28. Vystavenie dokladu o termínoch pracovnej neschopnosti 
v minulosti na žiadosť pacienta 

 2 

   
   
  29. Spätné vystavenie výmenného lístka na žiadosť pacienta alebo 

kvôli nezákonnej žiadosti odborného lekára  
 5 

  30. Výkon očkovanie mimo povinného očkovania na žiadosť pacienta  3 
     
     

   
   

   



 
platí od 01.03.2020  

 
  


