
 
 

 

INFORMÁCIE K OBJEDNÁVANIU KLIENTOV NA PREDOPERAČNÉ 

VYŠETRENIA V  ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ PRO VITAE 
 

Pre klientov centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu GYN - FIV a.s. 

(GYN- FIV) poskytujeme komplexný balík služieb, cieľom ktorého je najmä minimalizovať 

zaťaženie pacienta, šetriť jeho čas a v plnej miere vyhovieť požiadavkám centra GYN-FIV.  

 

V rámci balíka - predoperačné vyšetrenia poskytujeme klientom GYN-FIV nasledujúce 

služby: 

 

• Kompletné predoperačné vyšetrenie 

• Všetky potrebné zdravotnícke úkony v rámci predoperačného vyšetrenia počas jednej 

návštevy 

• Elektronické objednávanie 

• Prispôsobenie sa časovým možnostiam klienta a termínu zákroku 

• Urgentné termíny do 24 hodín od objednania/vyhotovenie lekárskej správy do 24 hodín 

od vyšetrenia 

• Elektronické odosielanie kompletnej lekárskej správy priamo do GYN-FIV a klientovi  

• Dodatočná elektronická alebo telefonická konzultácia výsledkov vyšetrenia s lekárom 

na žiadosť klienta 

• Individuálny prístup, príjemná nestresujúca atmosféra a maximálna diskrétnosť sú pre 

nás samozrejmosťou 

• Počas návštevy Vám bude k dispozícii ústretový tím s profesionálnym prístupom 

• Pohodlné parkovanie v podzemnej garáži za zľavnené parkovné 

• Po vyšetrení Vás pozývame do blízkej kaviarne na šálku dobrej kávy  

 

➢ KDE NÁS NÁJDETE 

 
Naše zdravotnícke zariadenie Pro Vitae sa nachádza v Bratislave na ulici Škarniclova (vchod 

je z Parku Škarniclova oproti základnej škole M. Hodžu). 

 

MHD: trolejbus č. 47 a č. 44 (zástavka Partizánska) 

autobus č. 31, 39, č. 80, č. 83, č. 84, č. 93 a č. 94 (zástavka Zochova)  

 

Parkovanie: Parkovanie je možné v podzemnej garáži IPP Park – Hrad. Po predložení 

parkovacieho lístka na našej recepcii Vám bude poskytnutá 50%-ná zľava z ceny 

parkovného.  
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➢ OBJEDNANIE SA NA VYŠETRENIE 

 
Termín vyšetrenia poskytujeme najskôr 14 dní a najneskôr 24 hodín pred plánovaným 

zákrokom. 

 

Prosíme Vás, aby ste sa na vyšetrenie objednávali primárne e-mailom na 

objednavanie@provitae.sk prípadne telefonicky na +421 905 163 650 (telefonické 

objednávky vybavujeme podľa možností priebežne počas dňa a na neprijatý hovor sa Vám 

dodatočne ozveme). V žiadosti o termín prosím uveďte povahu a predpokladaný termín 

zákroku v GYN-FIV a Vami preferovaný termín vyšetrenia (deň a časový interval). Budeme 

sa snažiť v maximálnej možnej miere vyhovieť Vašim preferenciám.  

 

Vašu žiadosť o termín Vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky. 

 

➢ PRIEBEH VYŠETRENIA 

 
Na návštevu v našom zdravotníckom zariadení si vyhraďte minimálne 45 minút. Na vyšetrenie 

treba prísť nalačno (nesladenú vodu môžete piť neobmedzene).  

 

Po príchode sa, prosím, ohláste na recepcii a predložte občiansky preukaz (prípadne iný doklad 

totožnosti) a prípadný nález od odosielajúceho lekára. Pre účely komplexného posúdenia Vášho 

zdravotného stavu, návykoch a ochorení v rodine Vás následne požiadame vyplniť jednoduchý 

dotazník.  

 

Lekárska prehliadka zahŕňa kompletné interné vyšetrenie a súvisiace zdravotnícke úkony 

vrátane odberov a EKG vyšetrenia. 

 

Zaheslovanú kompletnú lekársku správu spolu s výsledkami odošleme pred termínom zákroku 

elektronicky do GYN-FIV a Vám na Vami uvedený e-mail.  

 

➢ CENNÍK 

 
Služby poskytnuté v rámci balíka - predoperačné vyšetrenia na vlastnú žiadosť klienta 

(neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia):  

 

vrátane odberov                                                                                                               55,00 Eur 

bez odberov (výsledky odberov treba priniesť so sebou)                                                45,00 Eur

         

Kompletné predoperačné vyšetrenie v súvislosti so zákrokom neindikovaným zo zdravotných 

dôvodov (neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia)                         115,00 Eur 

 

Urgentný príplatok (poskytnutie termínu do 24 hod alebo vyhotovenie lekárskej správy do 24 

hod od vyšetrenia)                                                                                                          20,00 Eur

                                                                                               

Príplatok za odvoz biologického materiálu do laboratória po 14:00 hod.      15,00 Eur 

 

 

V Bratislave dňa 11. 1. 2022 

 

MUDr. Dušan Ogurčák – Pro Vitae 


