
Typ výkonu (vrátane anestézy) Názov pre RP
Poplatok za výber 

operatéra
Názov pre RP

Cena samoplatcu  

(výkon nie je hradený 

príslušnou ZP)

elektrokoagulácia EDT elektrokoagulácia EDT 40 €

dilatácia a kyretáž výber operatéra GYN1 100 € dilatácia a kyretáž 425 €

konizácia cervixu výber operatéra GYN2 150 € konizácia cervixu 440 €

excízia vulvy výber operatéra GYN1 100 € excízia vulvy 440 €

operácia cýst glandulae vestibularis- 

Bartolinskej žľazy
výber operatéra GYN3 185 € operácia cýst Bartol. Žľaza 400 €

resekcia vaginálneho septa výber operatéra GYN1 100 € resekcia vaginálneho septa 370 €

hysteroskopia (diagnostická a operačná) výber operatéra GYN3 185 € hysteroskopia 500 €

transcervikálna resekcia uterinného septa výber operatéra GYN4 215 € transcerv. resekcia uterin. septa 580 €

diagnostická laparoskopia výber operatéra GYN4 215 € diag. LSK 500 €

diagnostická laparoskopia+hysteroskopia výber operatéra GYN5 250 € diag. LSK a hyster. 600 €

sterilizácia výber operatéra GYN4 215 € sterilizácia 450 €

rozrušenie zrastov výber operatéra GYN4 215 € rozrušenie zrastov 500 €

salpingostómia výber operatéra GYN4 215 € salpingostómia 500 €

salpingektómia výber operatéra GYN4 215 € salpingektómia 500 €

ovariálna cystektómia výber operatéra GYN4 215 € ovariálna cystektómia 500 €

oophorektómia výber operatéra GYN4 215 € oophorektómia 500 €

ablácia endometrických ložísk výber operatéra GYN4 215 € ablácia endom. ložísk 500 €

550 €

 + obstarávacia cena 

suburetrálnej pásky

excízia zo steny pošvy na histológiu výber operatéra GYN1 100 € excízia zo steny pošvy 360 €

prerušenie tehotenstva zo zdrav.dôvodov výber operatéra GYN1 100 € prerušenie tehotenstva 420 €

MESA-TESE viď cenník GYN-FIV viď cenník GYN-FIV

Celková anestézia - krátkodobá Celková ANS krátka 70,00 €

Celková anestézia - dlhodobá Celková ANS dlhá 160,00 €

Intravenózna anestézia Intraven. ANS 30,00 €

Spinálna anestézia Spinálna ANS 100,00 €

Lokálna anestézia Lokálna ANS 15,00 €

Potencovaná anestézia Potencovaná ANS 25,00 €

Cytologické vyšetrenie Cyt. vyšetrenie

Histologické vyšetrenie Hist. vyšetrenie

Histologické vyšetrenie ektomovaného 

orgánu

Hist. vyšetrenie ektom. 

orgánu

Imunohistochemické vyšetrenie Imunohist. vyšetrenie

výber operatéra GYN1 uretrálna suspenzia 

Doplatok za anestézu na vlastnú žiadosť pacienta

Doplatok za ŠZM

viď cenníky 

spoločnosti 

poskytujúcej 

laboratórne 

vyšetrenia

                       CENNÍK JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

                                                                                                  GYNEKOLÓGIA

za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov  stanovený v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. ŠNOP Bratislava, n.o. určuje 

ceny podľa § 3 odstavca 1 a 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

uretrálna suspenzia (so suburetrálnou 

páskou na liečbu stresovej inkontinencie)
100 €

Platnosť od: 01.09.2018 Schválil: PhDr. Denisa Vlková MPH MBA, riaditeľka


