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Platené výkony a služby pre samoplatcov:

P.č. Položka

Kód 

výkonu
Cena bez 

DPH v EUR DPH v EUR

Cena s DPH             

v EUR

1. Rehabilitačné vyšetrenie vstupné 62 10,00 0,00 10,00

2. Rehabilitačné vyšetrenie kontrolné 63 5,00 0,00 5,00

3. Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie 503a 1,70 0,00 1,70

4.

Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, 

vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, 

vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické  

testovanie,  špeciálne  vyšetrenie chrbtice na 

počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné 

metódy 504a 5,00 0,00 5,00

5.

Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. 

Môže vykazovať len lekár s FBLR. Môže sa vykazovať 

u pacientov po NCMP, polytraume, pri transverzálnych 

léziách,  u vertebrogénnych a imobilných pacientov. 505 26,00 0,00 26,00

6.

Manipulačný výkon  cielený, nárazový. Špecializovaný 

liečebný výkon  s cieľom upraviť  funkčnú poruchu na 

jednom mieste (za každý jeden výkon). 507 10,00 0,00 10,00

7.

Manipulačný výkon  cielený, nárazový. Špecializovaný 

liečebný výkon  s cieľom upraviť  funkčnú poruchu na 

jednom periférnom kĺbe. 508 9,00 0,00 9,00

8.

Mäkké a mobilizačné techniky na  chrbtici, periférnych 

kĺboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s 

cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového 

systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-

postizometrická relaxácia, AGR-antigravitačná 

relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), 

za jedno ošetrenie. 509a 10,00 0,00 10,00

9.

Cielená    odborná    inštruktáž  - oboznámenie 

pacienta  s   používaním  a  obsluhou jednoduchých  

technických  a  kompenzačných pomôcok, zariadení a 

prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, 

myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž  o 

posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná 

verbálna intervencia. - výkon realizuje lekár 510 6,00 0,00 6,00
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10.

Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie  

pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých 

technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a 

prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, 

myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej 

životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna 

intervencia. - výkon realizuje fyzioterapeut 510a 2,00 0,00 2,00

11.

Cielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a 

oboznámenie pacienta s používaním  a  obsluhou 

zložitých technických a kompenzačných pomôcok, 

zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický 

vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-

rehabilitačná verbálna intervencia.- výkon realizuje 

fyzioterapeut 511a 4,00 0,00 4,00

12.

Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna 

LTV zameraná  na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie 

rozsahu pohybov  s použitím jednoduchých metód. 

Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej 

pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, 

liečebná výchova k sebestačnosti a pod. (30 minút) 512 5,00 0,00 5,00

13.

Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna 

LTV zameraná  na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie 

rozsahu pohybov  s použitím jednoduchých metód. 

Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej 

pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, 

liečebná výchova k sebestačnosti a pod. Posiľňovacie 

cvičenia svalstva panvového dna (30 minút) 512 5,00 0,00 5,00

14.

Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna 

LTV zameraná  na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie 

rozsahu pohybov  s použitím jednoduchých metód. 

Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej 

pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, 

liečebná výchova k sebestačnosti a pod. Cvičenie pri 

sterilite (30 minút) 512 5,00 0,00 5,00

15.

Individuálna liečebná  telesná výchova II. Individuálna  

kombinovaná  LTV  zameraná na  niekoľko cieľov,  

vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a  psychickú záťaž.  

Vzhľadom na  povahu postihnutia  si vyžaduje 

kombináciu  viacerých  postupov a metodík (napr. 

reedukáciu základných posturálnych funkcií 

(vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho 

mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a 

pod.), za jedno cvičenie.(30 minút) 513 7,00 0,00 7,00

16.

Skupinová  liečebná  telesná  výchova.  LTV  troch až 

ôsmich pacientov. Náplň zhodná  s výkonom pod 

kódom 512, za každého pacienta.(30 minút) 515 2,00 0,00 2,00
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17.

Individuálna liečebná telesná  výchova II. Špeciálna 

systematická    senzomotorická    liečba   funkčných a 

organických   porúch  centrálneho   a  periférneho 

systému alebo vrodených  a získaných chýb 

pohybového aparátu   detí  a dospelých   (Bobath,  

Vojta,  Kabáta, Brugerrov koncept, cvičenie s náčiním 

pod.) McKenzie, SM systém (30 minút) 514a 10,00 0,00 10,00

18.

Individuálna cielená  ergoterapia. Špeciálna liečba 

ergoterapeutom   zameraná   na   rozličné   modelové 

pracovné  činnosti  s  využitím  rôznych  pracovných 

alebo pomocných materiálov a nástrojov.(30 minút) 516 7,00 0,00 7,00

19.

Skupinová cielená ergoterapia.  Ergoterapia troch až 

ôsmich pacientov, obsah zhodný  s výkonom pod 

kódom 516, zakaždého pacienta.(30 minút) 517 3,00 0,00 3,00

20.

Individuálna  hydrokineziterapia. Celkový liečebný 

individuálny telocvik vo vodnom prostredí (30 minút) 518 4,50 0,00 4,50

21.

Skupinová  hydrokineziterapia.   Skupinový  telocvik 

troch až  ôsmich účastníkov vo  vodnom prostredí, za 

jedného účastníka a jedno cvičenie.  (30 minút) 519 3,00 0,00 3,00

22.

Dychová gymnastika.  Individuálna dychová 

gymnastika vrátane  podporných  ošetrení, trvanie 

najmenej 10 minút za jednu dychovú gymnastiku. 520 1,00 0,00 1,00

23. Nácvik kontinencie, za 1 výkon 521 1,00 0,00 1,00

24.

Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a 

liečebné  polohovanie  tela  a  segmentov končatín s 

prípadným využitím polohovacích pomôcok 522 3,50 0,00 3,50

25. Profilovanie termoplastickej dlahy 523a 2,00 0,00 2,00

26.

Klasická masáž jednej  časti tela. Liečebné využitie  

prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na 

časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. Masáž 

chrbta. 530 7,00 0,00 7,00

27.

Klasická masáž jednej  časti tela. Liečebné využitie  

prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na 

časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. Masáž 

šije. 530 5,00 0,00 5,00

28.

Klasická masáž jednej  časti tela. Liečebné využitie  

prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na 

časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž.  

Masáž oboch dolných končatín. 531 7,00 0,00 7,00

29.

Klasická masáž jednej  časti tela. Liečebné využitie  

prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na 

časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž.Masáž 

oboch horných končatín. 531 6,00 0,00 6,00

30.

Klasická masáž viacerých častí  tela alebo trupu, za 

jedno ošetrenie 531 15,00 0,00 15,00
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31.

Klasická masáž viacerých častí  tela alebo trupu, za 

jedno ošetrenie. Masáž pre kojencov (20 min.) 531 2,00 0,00 2,00

32.

Reflexná masáž  a iné špeciálne  ručné masáže. 

Masáž väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu 

masáž. 532 7,00 0,00 7,00

33. Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.). 533a 10,00 0,00 10,00

34. Prístrojová masáž (30 minút) 534 5,00 0,00 5,00

35.

Individuálna   vodoliečba  I.   (končatinový  vírivý kúpeľ, 

omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, 

polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.). 540 2,50 0,00 2,50

36.

Individuálna   vodoliečba  II.   (celotelový  vírivý kúpeľ,  

celkový  kúpeľ,  prísadový  kúpeľ,  Hauffehokúpeľ, 

škótske streky). 541 4,50 0,00 4,50

37.

Podvodná   masáž.  Podvodná   tlakovo-prúdová  

masáž (obsah  vane  najmenej  400  litrov, výkon 

aparatúry najmenej 400 kPa (4 bary) za jedno 

ošetrenie. 542 3,50 0,00 3,50

38.

Liečba chladom  II. Ochladzovanie jednej  časti tela 

lokálnym použitím - ľadu a gélu. 10 krát. 544a 0,80 0,00 0,80

39.

Liečba   chladom  II.   Ochladzovanie trupu alebo 

viacerých častí tela použitím - ľadu a gélu. 546 1,00 0,00 1,00

40.

Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo 

zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody 547a 1,50 0,00 1,50

41.

Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, 

lavatermu,   čerstvo  pripravených   obkladov  alebo 

sterilizovaných obkladov). 548 3,40 0,00 3,40

42.

Liečba horúcim vzduchom jednej  časti tela, za jedno 

ošetrenie 549 0,50 0,00 0,50

43.

Liečba horúcim  vzduchom viacerých častí  tela alebo 

celková, za jedno ošetrenie 550 1,50 0,00 1,50

44.

Vysokofrekvenčná diatermia (mikro-, krátke a 

decimetrové vlny), za jedno ošetrenie 555a 2,70 0,00 2,70

45.

Elektroliečba. Liečebné  využitie galvanického prúdu 

(ionizácia,  galvanizácia),  diadynamických  prúdov, 

interferenčných  a amplitúdovo  modulovaných prúdov, 

elektrogymnastika, za jedno ošetrenie. Diadynamické 

prúdy (10 minút) 556a 3,60 0,00 3,60

46. Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, za jedno ošetrenie. 557 3,00 0,00 3,00

47.

Elektrostimulácia.  Cielená   elektrostimulácia  

prispastických   alebo   chabých   obrnách,   za  jedno 

ošetrenie. 559 5,10 0,00 5,10

48.

Elektrodiagnostika. Stanovenie parametrov 

neuromuskulárnych dráždivostí, za jedno ošetrenie 560 10,00 0,00 10,00
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49.

Liečba  ultrazvukom. Liečebná  aplikácia ultrazvuku, 

statické,  semistatické,   dynamické  ozvučenie,  za 

jedno ošetrenie. 561a 2,70 0,00 2,70

50. Elektroanalgézia TENS. 562a 1,50 0,00 1,50

51.

Trakcia.  Liečebné  použitie  distrakčných  metód na 

trakčných zariadeniach, za jedno ošetrenie. 565 2,10 0,00 2,10

52.

Vákuová   a  kompresívna   liečba  jednej  končatiny 

špeciálnymi prístrojmi (Vasotrain  a pod.), za každú 

končatinu. 567 3,00 0,00 3,00

53.

Priloženie   prísaviek,    baniek   alebo   použitie 

prísavkového aparátu, za jedno ošetrenie. 568 5,00 0,00 5,00

54.

Magnetoterapia. Liečebná    aplikácia    pulzného 

magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo. 570 3,40 0,00 3,40

55.

Fototerapia   I.   Liečba   infračerveným  ožiarením 

(solux) jednej časti tela, za jedno ošetrenie. 573 0,70 0,00 0,70

56. Laseroterapia (liečebné využitie lasera). 578 4,50 0,00 4,50

57. Laseroterapia (liečebné využitie lasera). 5 aplikácií 578 18,00 0,00 18,00

58. Plynové injekcie - u ambul. pacienta 1 sedenie 2,50 0,50 3,00

59.

Skupinové cvičenie v bazéne za účelom redukcie váhy - 

1 účastník a 1 cvičenie - 2,92 0,58 3,50

60.

Skupinové cvičenie v bazéne za účelom redukcie váhy 

s prístrojovou lymfodrenážou - 1 účastník a 1 cvičenie - 6,25 1,25 7,50

61. Skupinové cvičenia na loptách pri senilnej osteoporóze - 1,67 0,33 2,00

62.

Skupinové cvičenia mamičiek s deťmi  do 3 rokov na 

loptách (za 1 cvičenie) - 2,50 0,50 3,00

63. Sauna a bazén (45 minút) - 3,75 0,75 4,50

64. Sauna a bazén (45 min) - 5 vstupov 16,67 3,33 20,00

65. Prenájom telocvične 1 hod. 14,17 2,83 17,00

66.

Skupinové rehabilitačné cvičenia pri chronických 

chorobách chrbtice - 2,50 0,50 3,00

67.

Plávanie dieťaťa do 1 roka v Hubbardovom kúpeli s 

doprovodom 1 lekcia 8,33 1,67 10,00

68.

Plávanie  dieťaťa (od 6 mesiacov) v doprovode s 

rodičom v bazéne (do 60 minút) - 6,67 1,33 8,00

69. Plantoskopické vyšetrenie systémom PODOCAM - 8,33 1,67 10,00

70. Plávanie v bazéne (30 min.) - 3,33 0,67 4,00

71. Reflexná terapia nohy - 6,67 1,33 8,00
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72.

Edukácia pacienta pri tejpovaní (nezahŕňa cenu 

tejpovacej pásky) - 5,83 1,17 7,00

73.

Tejping s použitím tejpovacej pásky bez edukácie 

pacienta 1m 2,50 0,50 3,00

74.
Tejping s použitím tejpovacej pásky a edukáciou 

pacienta - 4,17 0,83 5,00

75. Individuálne cvičenie v bazéne do 30 minút - 5,83 1,17 7,00

76. Bioptronová lampa - 1,38 0,28 1,65

Tento cenník bol schválený dňa 22.6.2017 rozhodnutím Rady riaditeľov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 

Košice č. 36/2017.

Týmto cenníkom sa zároveň ruší platnosť cenníka schváleného rozhodnutím riaditeľa č.47/2015.

MUDr. Milan Maďar, MPH

generálny riaditeľ

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Ing. Roman Švarc

ekonomický riaditeľ

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Platnosť od 1. 7. 2017


