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A)  Z02 – Vyšetrenia  na administratívne účely a vydávanie potvrdení   

      

  Vyšetrenia  na administratívne účely a vydávanie potvrdení: € 

1 Komplexné  vyšetrenie vrátane audiometrie  pri vyšetrení na vodičský preukaz 
(Z02.4) 

20 

2 Komplexné vyšetrenie vrátane audiometrie pri vyšetrení na vodičský 
preukaz  od 65 rokov (Z02.4) 

15 

3 Komplexné vyšetrenie vrátane audiometrie pri vstupnej, preventívnej, výstupnej 
prehliadke pre potreby zamestnávateľa  (Z02.1) 

20 

4 Komplexné vyšetrenie vrátane audiometrie - pre držanie a nosenie zbraní, 
zbrojný pas (Z02.8) 

25 

5 Komplexné  vyšetrenie  bez  audiometrie  pred štúdiom na SOU,SŠ,VŠ  (Z02.8) 10 

6 Komplexné vyšetrenie vrátane audiometrie pred štúdiom na SOU,SŠ,VŠ (Z 
02.8) 20 

7 Komplexné vyšetrenie bez audiometrie pre Sociálnu poisťovňu, pre komerčné 
poisťovne a rôzne iné účely na žiadosť pacienta (Z02.6) 15 

8 Komplexné vyšetrenie vrátane audiometrie pre Sociálnu poisťovňu, komerčné 
poisťovne a rôzne iné účely na žiadosť pacienta (Z02.6) 20 

9 Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie pre 
potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (Z02.7) 10 

  Služby:   

10 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 10 

11 Vypracovanie lekárskeho posudku k zdravotnému stavu v súvislosti s uznaním 
choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 20 

12 
Vypracovanie lekárskeho posudku na účely posúdenia  bolesti 
a sťaženého  spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania 
a iných poškodeniach na zdraví 

20 

13 Podanie i.m.; sc. injekcie indikovanej iným lekárom na žiadosť pacienta  2 

14 Podanie i.v. injekcie indikovanej iným lekárom na žiadosť pacienta 3 

  Iné administratívne výkony a lekárske potvrdenia (Z02.7):   

15 Nadštandardné vypísanie tlačiva, návrhu na KL, potvrdení na žiadosť pacienta 10 
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B)   Výkony pri vyšetrení osoby bez zdravotného poistenia, pri vyšetrení na  vlastnú písomnú žiadosť 
osoby bez zdravotnej indikácie, pri vyšetrení pre potreby alebo na vyžiadanie tretích osôb. 

  

16 
Komplexné ORL vyšetrenie s popisom a vyhodnotením audiometrie, vrátane 
vystavenia  lekárskeho predpisu, správy a ďalších odporučení (1. vyšetrenie) 

40 

17 
Cielené ORL vyšetrenie bez popisu audiometrie vrátane 
vystavenia  lekárskeho predpisu, správy a ďalších odporučení (1.vyšetrenie) 

35 

18 Kontrolné vyšetrenie v spojitosti s predchádzajúcim 1. vyšetrením 20 

  

  

  

                                                                                                Mgr. Jaroslav Komora 

 


