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ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB, 

pri ktorých možno požadovať úhradu 

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

Názov zdravotníckeho zariadenia:   ADOS Harris Slovakia, a.s. 

Sídlo: Haanova 26, 85104 Bratislava 

Miesto výkonu činnosti :  Bratislava  

 

* Dg: R26.3, Z02.2, Z02.8, Z02.9, Z41.8, Z41.9,  

**Dg Z02.8, Z02.9 

 

platí od 01.01.2018                                             ...........................................................  

                              poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  

Výkony na žiadosť pacienta*  cena 

Návšteva sestry/fyzioterapeuta v byte na žiadosť pacienta  (30´- 50´)  27,50 € 

Návšteva sestry/fyzioterapeuta v byte na žiadosť pacienta (15´- 30´)  23,50 € 

Návšteva sestry/fyzioterapeuta v byte na žiadosť pacienta (do 15´)  18,50 € 

Doprava  sestry/fyzioterapeuta do bytu pacienta  18,50 € 

Odbery biologického materiálu v byte pacienta 18,50 € 

Doprava biologického materiálu (za každé 3 km)   5,50 € 

Expresný príplatok za návštevu v byte pacienta v deň objednania 12,50 € 

Príplatok za návštevu v čase určenom pacientom 12,50 € 

Storno poplatok za nenahlásenie zrušenia termínu návštevy sestry/fyzioterapeuta 23,50 € 

Storno poplatok za vrátenie platby 5,0 € 

Príplatok za komunikáciu v cudzom jazyku 50%  

Príplatok za prácu počas víkendov a sviatkov 25% 

Príplatok za prácu počas Vianoc, Silvestra, Nového roku a Veľkej noci 50% 

  

Administratívne výkony **  

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania 10,50 € 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 20,50 € 

Vystavenie náhradných hlásení, tlačív 10,50 € 

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne a správne konanie, na žiadosť 

pacienta  
35,50 € 


