
Cenník všetkých zdravotných výkonov  

podľa §79 ods . 1 písm. zu) Zákona č.578/2004  

členený na zdravotné výkony pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu 

 a ostatné zdravotné výkony 

A. CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV, KTORÉ PZS POSKYTUJE A PRI KTORÝCH MOŽE 

POŽADOVAŤ ÚHRADU. 

Z02 Vyšetrenia na administratívne účely spoluúčasť poistenca 

Z02.0 Vyšetrenie  pred prijatím do výchovno-vzdelávacích 100% 

   

Pre účely tohto vyšetrenia sú použité zdravotné výkony z odborov klinická logopédia, 
klinická psychológia, pričom je zohľadnený účel vyšetrenia (škola, MŠ, ÚSS a pod.). 
Vyšetrenia sú hradené na základe reálne vykonaných zdravotných výkonov podľa 
bodového hodnotenia uvedeného v Katalógu výkonov v prepočte á 0,0354/1 bod. 

 

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení 100% 
    

 iné jednoduché potvrdenia, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania 
alebo starostlivosti pre potreby FO, PO na žiadosť pacienta 

3 € 

 vyplnenie zložitejšieho tlačiva, dotazníka - psychológom, logopédom na 
administratívne účely (napr. dotazník pre prijatie dieťaťa do špeciálnej školy, 
MŠ a pod.) pre potreby FO, PO na žiadosť pacienta 

7 € 

 komplexné písomné zhodnotenie klienta s odporúčaním intervenčných a 
metodických postupov pre inštitúcie nezdravotníckeho zamerania na iné ako 
zdravotnícke účely, v rozsahu 3-5 strán 

15 € 

 vystavenie duplikátu z odborných vyšetrení , kópii nálezov (rozsah 2-5 strán), 
na požiadanie zaslanie poštou 

3,5 € 

    
Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne účely 100% 

 logopedické, psychologické vyšetrenie napr. za účelom profesionálnej orientácie, 
konkurzu na prac. miesto a pod„ Pre účely týchto vyšetrení sú použité zdravotné 
výkony z odboru klinickej logopédie a klinickej psychológie z Katalógu výkonov cena 
0,0354€/bod 

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

15 € 

 Vystavenie lekárskeho nálezu , alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na 
účely sociálnych služieb, dávok soc. pomoci a pod.) 

10 € 

 Príplatok za administratívny výkon ambulantného špecialistu s vyhotovením 
do 24 hod. od požiadania pacienta 

9,5 € 

 Príplatok za aplikácia jazykových a iných odborných testov a diagnostických 
metód v cudzom jazyku na žiadosť pacienta 

18 € 

    



Z50.4 Psychoterapia nezaradená inde 100% 
Psychoterapia na vyžiadanie rodiča pacienta pre potreby pomoci pri prekonávaní 

náročného životného obdobia, traumatických udalostí 
35,4€ 

    
Klienti bez zdravotného poistenia v rámci SR - samoplatci  
Úhradu za vyšetrenie - ošetrenie hradia klienti bez zdravotného poistenia v SR_na základe 
reálne vykonaných zdravotných výkonov v prepočte á 0,0354 €/ 1 bod  
Podľa účelu vyšetrenia - ošetrenia pacienta sú využité všeobecné zdravotné výkony, 
zdravotné výkony z odborov klinická logopédia, klinická psychológia z Katalógu výkonov. 
    
Poznámka:  
Suma bodu je stanovená na základe reálnych nákladov PZS na 1 bod + oprávnený zisk v 
zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z.z.  
 
Katalóg výkonov podľa Nariadenia vlády SR č.776/2204, Nariadenia vlády č.223/2005. 
    
 

B. CENNÍK OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV. 

1. klinická logopédia  

Komplexné logopedické vyšetrenie vrátane anamnézy, rád a dokumentácie 6,018 

Logopedické cvičenie dychové, pasívne, aktívne, kontrastné, fonematické, 
logorytmické atď. (trvanie do 10 min). 

3,01 

Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií CNS cvičením (navodenie 
spolupráce s pacientom, nadviazanie kontaktu, priebežná stimulácia reči u 
nehovoriaceho pacienta, terapia porúch reči, dysgrafie, dyslexie, dyskalkúlie, 
dysortografie, po jednotlivých PNF) ako individuálna liečba, prípadne aj 
zaškolenie príslušných osôb do postupu, v prípade potreby aj na viacerých 
cvičeniach, trvanie najmenej 45 minút. Patria sem afázie, dysfázie, DMO, LMD, 
MR. 

21,24 

Systematická senzomotorická liečba porúch funkcií CNS cvičením ako skupinová 
liečba (dvoch až šiestich účastníkov), prípadne aj zaškolenie príslušných osôb do 
postupu, v prípade potreby aj na viacerých cvičeniach, trvanie najmenej 45 
minút 

10,62 

Liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo 
mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na syndróm pri súčasnom 
zapojení osoby (osôb), ktorá sa o neho stará, vrátane dokumentácie výsledkov. 
Ide najmä o balbutika, MR, anxiózny syndróm, kombinované poruchy 

31,86 

Použitie a vyhodnotenie dotazníkového testu (CETI) až do dvoch testov, za jeden 
test. 

3,54 

Použitie a vyhodnotenie orientačných testovacích metód až do troch testov 
(napr. La Ponte, Wertz), za jeden test 

4,248 

Použitie a vyhodnotenie funkčného testu -HT test, Ozoreckého test motoriky, 10,62 



alebo vyšetrenie laterality s písomným záznamom, za jeden test 

Použitie a vyhodnotenie funkčného testu -Tookenov test s písomným 
záznamom, za jeden test. 

14,16 

Použitie a vyhodnotenie štandardizovaných testov s písomným záznamom v 
jednom liečebnom prípade (spolu parciálne Lurijovo vyšetrenie SF, Hrnčiarovej 
test BAT, Tymichovej vyšetrenie). 

24,78 

Použitie a vyhodnotenie nákladných testov symbolických funkcií s písomným 
záznamom v jednom liečebnom prípade (diagnostika dysgrafie, dyslexie, 
dyskalkúlie, dysortografie, celé Lurijovo vyšetrenie). 

35,4 

Vyšetrenie vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, reči vrátane 
dokumentácie. 

8,85 

Funkčná terapia pri vývojových výpadkoch motoriky, senzoriky, v rozsahu reči a 
(alebo) v sociálnych vzťahoch ako jednotlivé vyšetrenie v trvaní najmenej 45 
minút, za každé vyšetrenie 

17,7 

Skupinová funkčná terapia pri vývojových výpadkoch motoriky, senzoriky, v 
rozsahu reči a (alebo) v sociálnych vzťahoch do troch pacientov v trvaní najmenej 
45 minút, za každého pacienta 

7,788 

Orientačné vyšetrenie reči (artikulačná motorika, artikulačné výkony, plynulosť 
reči). 

2,124 

Orientačné vyšetrenie sluchu - cielená skúška hlasu (zvuk hlasu, tónová výdrž, 
poloha hlasu pri reči). 

2,124 

Základné vyšetrenie reči so zameraním na vývin reči, porozumenie reči, 
vyšetrenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, syntaxu a gramatickej výstavby reči 
vrátane dokumentácie. 

10,62 

Vyšetrenie hlasu s preskúšaním pokojného a fonačného dýchania, nasadenia a 
vysadenia hlasu, výkonov pri hovorení, volaní, spievaní, prípadne hlasu po 
zaťažení. 

7,08 

Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii, pažerákový náhradný hlas alebo 
elektronický náhradný hlas, za každý nácvik. Logopedická terapia reči pri 
narušenej komunikačnej schopnosti, prípravné artikulačné cvičenia, artikulačné 
cvičenia, automatizácia nacvičených hlások, slovné a konverzačné cvičenia, 
komplexná terapia a fyzikálne procedúry ako jednotlivé opatrenia, za každý 
nácvik najmenej 30 minút 

7,08 

pri ľahkej poruche reči. 8,85 

pri strednej poruche reči. 10,62 

pri ťažkej poruche reči, prípadne pomocou techniky. 12,39 

Hlasové cvičenia vrátane všetkých náležitých postupov, ako je nasadenie hlasu, 
cvičenia na výdrž a vypnutie hlasu, prípadne aj dychové cvičenia a fyzikálne 
opatrenia ako individuálne ošetrenie, každé cvičenie v trvaní najmenej 30 minút 

8,85 

Špecifické vyšetrenie dieťaťa vo vzťahu k jemnej a hrubej motorike, reči, pri 
kombinovaných poruchách (zmyslových, duševných, somatických).  

3,54 



Nadviazanie kontaktu s logopedickým pacientom  11,328 

Špecifické vyšetrenie vývoja dieťaťa zo stránky rečovej, psychomotorickej pri 
nekombinovaných poruchách (OVR, OBVR, OVPS, poruchách symbolických 
funkcií atď.)  

9,912 

Spracovanie a vyhodnotenie klinicko-logopedického vyšetrenia dieťaťa pri 
špecificky narušenej komunikačnej schopnosti 

4,248 

Metodická príprava, zhotovenie metodického materiálu na klinicko- logopedické 
vyšetrenie i terapiu, návrh logopedických cvičení 

10,62 

Verbálna intervencia pri liečení zajakavosti a iných rečových i hlasových porúch a 
vedenie kontaktných osôb. 

3,54 

Použitie metodiky orofaciálnej stimulácie 7,788 

  

2. klinická psychológia  

Psychodiagnostické interview (rozhovor) so súčasným zisťovaním biografickej 
anamnézy na psychodiagnostické a na psychoterapeutické účely, s písomným 
záznamom vrátane rady pacientovi (v trvaní najmenej 20 minút), za jedno 
interview. 

25,842 

Psychodiagnostické zisťovanie anamnézy psychicky, psychosomaticky alebo 
somaticky chorej osoby od jednej alebo viacerých vzťahovo významných cudzích 
osôb, 1-krát v prípade choroby (trvanie najmenej 15 minút) 

10,62 

Použitie a vyhodnotenie jednoduchej dotazníkovej metódy (Dopen, EOD, KSAT, 
W-M, STAi, N-5, Beckovast CMAS a iné), až do dvoch testov v jednom prípade. 

7,08 

Zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové metódy (napríklad Leary, Raven-PM, 
TKP, CF2 a i. MPI, Spido,16 PF, HSPQ a podobne), za jeden test. 

10,62 

Výkonové a funkčné vyšetrenie jednoduchšieho typu (ČŠ, Tip OIT, Reyova figúra, 
Bender-Gestalt, MPDT,Domino, DRČ, OIT, Frostig, VVT, Wechsler-Memory a 
podobne a počítačové verzie menej náročných testov), za jeden test až do troch 
testov. 

5,31 

Použitie a vyhodnotenie zložitejších vyšetrovacích metód intelektových 
schopností (WAIS-R, PDW, TM, 1ST a pod.) a použitie zložitejších metód na 
vyšetrenie psychickej činnosti (Bourdon, Lurijov súbor testov 
neuropsychologického vyšetrenia a podobne), do troch testov. 

24,78 

Komplexné prístrojové psychodiagnostické vyšetrenie vrátane dokumentácie 
(ostravský diapozitív, determinačný prístroj, tachystoskop, Taping a podobne), 
do troch testov, za jedno vyšetrenie. 

24,78 

Jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT, HTP, Face-test, Nedokončené 
vety, Lí.ischer-malý a pod), do troch testov.  

14,16 

Zložitejšie a časovo náročnejšie projektívne techniky (ZTT, Hand-test, Szondi, 
Wartegov test, Lí.ischer-veľký a podobne), do dvoch testov v jednom prípade 

24,78 

Náročné projektívne techniky (Rorschachov test, BERO, TAT, CAT, MDZT), do 35,40 



dvoch testov, za jeden test. 

Verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických 
chorobných stavoch využívaním interakcie psychológ alebo liečebný pedagóg- 
pacient, za jedno sedenie (trvanie najmenej 20 minút). 

7,08 

Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej 
domácnosti v súvislosti s liečbou chorého (trvanie najmenej 15 minút) 

10,62 

Podporné vedenie osoby (osôb), ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom 
alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého 

17,70 

Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (do 15 sedení), jedno sedenie v trvaní 
najmenej 50 minút.  

17,70 

Korekčné vyšetrenie vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike reči a 
sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie  

21,24 

Vedenie komunity, kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické 
svojpomocné skupiny, tréningy psychosociálnych zručností, tréningy pamäti pre 
viac ako 12 účastníkov, za 1 pacienta a jedno sedenie v trvaní do 45 minút. 

10,62 

Individuálna psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom 
revízneho lekára (trvanie najmenej 50 minút). Výkon sa môže vykazovať 
samostatne 

35,40 

Individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, 
metód a prostriedkov (bazálnej a senzomotorickej stimulácie, psychomotorickej 
terapie, dramatoterapie, arteterapie, muzikoterapie, činnostnej a hravej terapie, 
biblioterapie, hipoterapie a biofeedback. 
Viac ako 30 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie 
najmenej 60 minút), 

35,40 

  

3. Všeobecné výkony   

Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie. 3,54 

vystavenie potvrdenia o návšteve u lekára, u klinického logopéda alebo 
klinického psychológa -je súčasťou zdravotného výkonu 

 

Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom  21,24 

Usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, 
duševne alebo inak závažne postihnutého dieťa alebo mladistvého do 
dosiahnutia 18 roku podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby (osôb) pri 
jednom vyšetrení. 

10,62 

Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely 
sociálnych služieb 

10,00 

  

 


