
 

 

Cenník výkonov poskytovaných v MEDIADOS s.r.o. 

 

Platnosť od 1.8.2022   

Aplikácia kyslíka ako samostatný výkon € 10,00 

Aplikácia kyslíka ako súčasť iných výkonov € 7,50 

Aplikácia liečiva i.m., s.c., i.c. na základe písomnej ordinácike lekára € 10,00 

Aplikácia liečiva i.v. na základe ordinácie lekára a písomného poverenia na i.v. 
aplikáciu 

€ 15,00 

Aplikácia neinjekčnej liečby (príprava tabletkového zásobníka na týždeň) podľa 
potvrdenej ordinácie lekára 

€ 15,00 

Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa € 25,00 

Asistencia pri výplachu močového mechúra € 20,00 

Cievkovanie ženy € 17,00 

Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly ako samostatný výkon € 15,00 

Depistáž ochorenia v mieste bydliska € 35,00 

Doprava biologického materiálu za každých 30 min.  
(len ako samostatný výkon dopravy) 

€ 10,00 

Doprava v rámci Ba (ako samostatný výkon dopravy k pacientovi) € 25,00 

Doprava v rámci BA paušál 1 návšteva, ako súčasť iných výk. (k ošetreniu pacienta, 
pripočítateľná položka k výkonom v mieste bydliska pacienta na každú návštevu) 

€ 7,50 

Jednorazové meranie VF (ako samostatný výkon) € 15,00 

Klyzma (očistná klyzma spojená s digitálnou kontrolou účinku) € 25,00 

Kontrola glykémie glukomerom (ako samostatný výkon) € 15,00 

 Starostlivosť o umierajúceho pacienta  
(ako možná pripočítateľná položka k ostatným úkonom) 

€ 50,00 

Kontinuálne sledovanie VF podľa ordinácie lekára za každú dvojhodinu (aj začatú) € 50,00 

Konzultácia sestry o pacientovi s ošetrujúcim lekárom  
(raz mesačne pripočítateľná položka. Súčasťou je komplexná komunikácia vrátane 
edukácie pacienta a manažovanie pacienta na základe ordinácie lekára a 
zhodnotenie výsledných kritérií s následným hlásením lekárovi) 

€ 100,00 



 

 

Krátkodobé ošetrovanie osoby  
(privátna lôžková starostlivosť, definované činnosti v PLSaAM, cena za jeden výjazd, 
možná dohoda na paušálnej cene) 
Kompletný cenník Privátnej lôžkovej starostlivosti a asistovanej mobility viď nižšie 

€ 35,00 

Nácvik podávania inzulínu (max. 30 min. pri prvom nácviku, každý ďalší 35,-€) € 50,00 

Návšteva pacienta mimo pracovného času od 19-7, v sobotu, nedeľu a sviatok, ako 
samostatný výkon u nezazmluvneného klienta  
(cena je vrátane dopravy, definované ako služba “Na zavolanie” pre verejnosť v 
súrnych prípadoch, ktoré nie sú klasifikované ako náhla zmena zdravotného stavu 
pacienta!, na tieto stavy pacient volá 155. 
Súrny prípad rozumieme: defekovaný ležiaci pacient s nutnosťou celkového kúpeľa, 
komplexná hygienická starostlivosť o pacienta pri týchto situáciách) 

€ 100,00 

Návšteva pacienta v pracovnom čase 7-19 (iba ako samostatný výkon návštevy) € 35,00 

Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie  
(pri možnom ohrození zdravia personálu a pri použití špeciálnych ochranných 
pomôcok) 

€ 50,00 

Odber kapilárnej krvi ako súčasť iných výkonov na ordináciu lekára € 15,00 

Odber krvi venepunkciou do striekačky alebo odberovej súpravy bez ohľadu na 
množstvo na ordináciu lekára 

€ 20,00 

Odbery TT, TN, TR, na ordináciu lekára  
(rozumieme cena za výkon so žiadankou lekára) 

€ 25,00 

Odborný nácvik samoobslužných odborných výkonov podľa ordinácie lekára  
(ako samostatný výkon) 

€ 30,00 

Odsávanie pacienta z dýchacích ciest (ako výkon) € 15,00 

Ošetrenie rany do 5 cm2 (ako výkon) € 15,00 

Ošetrenie rany nad 5cm2 (ako výkon) € 20,00 

Ošetrenie ústnej dutiny u pacienta vrátane hygieny zubných náhrad, posúdenie 
stavu slizníc, odporúčania (ako výkon) 

€ 15,00 

Ošetrovateľská hygiena (pre zazmluvnených pacientov mimo paušálnej dohody) € 35,00 

Ošetrovateľská rehabilitácia v trvaní najviac 50 min. € 30,00 

Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov  
(vrátane nácviku samoobslužných poľohovacích úkonov a manipuláciu s 
vertikalizátorom) 

€ 50,00 

Polohovanie pacienta  
(vrátane edukácie rodinných príslušníkov, ako samostatný výkon, možná 
pripočítateľná položka v prípade zvýšenej náročnosti a trvaní úkonu viac ako 10 
min.) 

€ 20,00 



 

 

Poučenie príbuzných alebo členov komunity o komplexnej oše starostlivosti, vrátane 
manažmentu, vypracovanie cieľov na dosiahnutie zlepšenia ZS  
(ako pripočítateľná položka k výkonom) 

€ 50,00 

Priebežné hodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti  
(na žiadosť lekára vrátane vystavenia odpisu dokumentácie) 

€ 50,00 

Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy  
(ošetrovateľský assesment, nie je podmienkou na účtovanie, pokiaľ pri prvej 
návšteve sú aj iné výkony) 

€ 25,00 

Príprava a podávanie infúzie max. 45 min. na základe písomného poverenia 
ordinujúceho lekára 

€ 25,00 

Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu (ako samostatný výkon) € 40,00 

Sledovanie diurézy za každých 12 hod. vrátane záznamu  
(účtuje sa len ako samostatný výkon) 

€ 30,00 

Sledovanie infúzie za každú začatú hodinu € 25,00 

Starostlivosť o chorých s PK € 20,00 

Starostlivosť o CVK a i.v. kanylu (vrátane preplachu, ošetrenia okolia, zhodnotenia) € 25,00 

Starostlivosť o epidurálny katéter  
(za výkon v sterliných podmienkach ako samostatný výkon) 

€ 40,00 

Starostlivosť o naso, ezo a tracheostomickú kanylu ako samostatný výkon € 25,00 

Starostlivosť o naso, ezo a tracheostomickú kanylu ako súčasť iných výkonov € 15,00 

Starostlivosť o výživu a vypracovanie diétetického režimu  
(diétetický manažment vrátane vypracovania diétetického plánu, zaradenie do 
programu nutričnej podpory a konzultácie s lekárom príslušnej odbornosti) 

€ 100,00 

Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho 
zdravotný stav (za každú konzultáciu) 

€ 20,00 

Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým 
ochorením 

€ 40,00 

Vyhodnotenie ošetrovateľskej správy a záverečná správa  
(na vyžiadanie pacienta alebo ošetrujúceho lekára, ako kompletný opis 
dokumentácie) 

€ 100,00 

Asistencia aktivít denného života do 60 min. € 50,00 

Príprava liekov do liekovky na 1 týždeň  
(ako súčasť iných výkonov, nie je podmienkou na účtovanie) 

€ 20,00 

Odbery bez ordinácie lekára  
(na žiadosť pacienta bez žiadanky vrátane doručenia na mail, diferenciálny KO, 
Biochémia, INR, D-Dimér) 

€ 35,00 



 

 

Vyhotovenie EKG záznamu € 30,00 

Výmena stomického setu vrátane toalety stómie € 17,00 

Vypracovanie OŠE plánu s vytýčením cieľov na zlepšenie alebo stablizáciu 
zdravotného stavu pacienta 

€ 50,00 

Vyšetrenie moču indikátorovým médiom  
(odber spontánneho moču a jeho vyšetrenie indikátorovým prúžkom, alebo ako 
pripočítateľná položka k cievkovaniu) 

€ 15,00 

 

 

 

Cenník Privátnej lôžkovej starostlivosti a asistovanej mobility  



 

 

MEDIADOS s.r.o. 
 

Zodpovedný vedúci: Bc. Mattová Stanislava,     0914 161 161 

 

 

 

 

Pravidelná mesačná starostlivosť  
Privátny lôžový servis 08/2022 

cena baliček iné 

Balíček starostlivosti týzden 2D (pondelok-piatok) 400 € /mesačne /platba vopred/ 
vrátane dopravy BA 

naviac výjazd 25e 

Balíček 3D 550 € /mesačne /platba vopred/ 
vrátane dopravy BA 

naviac výjazd 25e 

Balíček MAX25D 850 € / mesačne /platba vopred/ 
vrátane dopravy BA 

naviac výjazd 25e 

Ošetrovateľská hygienická starostlivosť zahŕňa úkony: 
- Mobilizácia pacienta, použitie vertikalizátorov, alebo 

zdvíhacích zariadení 
- Očista tela (výmena inkontinenčných pomôcok, 

výmena stómie, umytie vlasov, tela) 
- Ošetrenie defektov kože vrátane použitého materialu 
- Ošetrenie narušenia celistvosti kože max. do 5cm 
- Servis posteľnej a osobnej bielizne vrátane servisu 

lôžka 
- Kompletné oblečenie pacienta 
- Dozor nad výživou pacienta vrátane podanie liekov 

predpísaných lekárom 
- Návšteva pacienta počas víkendu 
- Telefonické asistencie a konzultácie do 20:00 
- Externé konzultácie, internistom, urológom, 

neurológom, onkológom, chirurgom 
- Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní 

pacienta v domácom prostredí 
- Kontrola glykémie a krvného tlaku  
- Doprava ku klientovi Bratislava ako paušál 

  

 



 

 

Úkony mimo balíčka Cena Vysvetlivka 

Fyzická návšteva lekára (chirurg, internista) v 
pravideľných intervaloch každý 4. týždeň v 
mesiaci 

95,00 € fyzická návšteva lekára, 
zhodnotenie zdravotného stavu, 
lekárska správa, kontrola 
medikácie, meranie vitálnych 
funkcií, odporúčania 

Asistencia pri prevoze pacienta do 2hod.  50,00 € každá začatá ďalšia hodina 30 € 

Manažment a organizácia prevozu  
(každý prevoz) 

30,00 € jednorazovo 

Manažment zobrazovacích techník  
(so žiadankou od príslušného odborného 
lekára, urgentný termín) 

50,00 € jednorazovo, u zazmluvnených 
pacientov 

Osobná konzultácia, prijatie pacienta do 
evidencie PLSaAM, návrh manažmentu 
starostlivosti vrátane vytýčenia cieľov 

35,00 € jednorazovo 

Jednorazová návšteva pacienta so 
základnými úkonmi (do 2hod.) 

35,00 € jednorazovo 

Návšteva mimo dohodnutý čas a urgentný 
lôžkový manažment  
(ak sa nejedná o náhlu zmenu 
zdravotného stavu pacienta) 

100,00 €  jednorazovo 

Návšteva počas víkendov a sviatkov 
(nezazmluvnení klienti, mimo dohodnutý čas, 
urgentný lôžkový manažment) 

100,00 € jednorazovo 

Návšteva počas víkendov a sviatkov 
(zazmluvnení klienti, mimo dohodnutý čas, 
urgentný lôžkový manažment) 

50,00 € jednorazovo 

Nutričný manažment  
(vypracovanie diétetického plánu, zaradenie 
do programu nutričnej podpory) 

100,00 € jednorazovo 

Balíček starostlivosti MAX 25D  
(celý kalendárny mesiac) 

850,00 € 25x mesiac, platba vopred, cená 
vrátane dopravy v BA 

Balíček starostlivosti týždeň 3D  
(pondelok-piatok) 

550,00 € 12x mesiac, platba vopred, cena 
vrátane dopravy v BA 

Balíček starostlivosti týždeň 2D  
(pondelok-piatok) 

400,00 € 8x mesiac, platba vopred, vrátane 
dopravy v BA 

Naviac výjazd 25,00 € jednorazovo, každý výjazd 

Odborná starostlivosť a kúpeľná asistencia 840,00 € týždeň 

Kúpeľná rehabilitačná procedúra do 2hod. 
(pre mobilných klientov) 

120,00 € jednorazovo 

Doprava mimo paušal  10,00 € cesta (k a od pacienta) do 10km 

Doprava mimo BA 0,40 € za km, výpočet dľa navigácie od  
ambulancie Šustekova Petržalka 

 


