
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB

platný od 1. 2. 2022

POISTENEC ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE:
cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
špeciálnou ambulantnou starostlivosťou, 
spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami 
a ústavnou zdravotnou starostlivosťou

Cena je určená zmluvou s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca
(http://www.pnmi.sk/zi_z_index.php). Pri ústavnej starostlivosti cenou ošetrovacieho dňa, pri 
ambulantnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách hodnotou súčinu 
zmluvnej ceny bodu a počtom bodov príslušného výkonu z katalógu zdravotníckych výkonov 
vydaným nariadením vlády č. 776/2004 Z.z. v platnom znení 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2004/776/20180901_4901809-2.pdf.

SAMOPLATCA:
cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
špeciálnou ambulantnou starostlivosťou, 
spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami 
a ústavnou zdravotnou starostlivosťou

Cena pre samoplatcu je určená Psychiatrickou nemocnicou Michalovce, n.o. ako cena, ktorú 
by uhradila za zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa svojmu poistencovi.

OSTATNÉ SLUŽBY

Vypracovanie lekárskeho alebo psychologického nálezu na žiadosť pacienta pre sociálne účely a ústavné zdravotnícke 
zariadenia

15,00 €

Vypracovanie lekárskeho alebo psychologického nálezu pre Sociálnu poisťovňu na žiadosť pacienta 15,00 €

Vypracovanie lekárskeho alebo psychologického nálezu na žiadosť pacienta (súdy, úrady, zamestnávatelia, komerčné 
poisťovne, kúpeľná liečba, návrh na liečbu závislosti, potvrdenie o bezinfekčnosti, umiestnenie do zariadenia sociálnych 
služieb)

15,00 €

Okamžité ambulantné vyšetrenie na zistenie prítomnosti drog a nežiadúcich látok vo vzorke moču 10,00 €

Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky a liečiva, pre poistencov 
všetkých zdravotných poisťovní (Psychiatrické vyšetrenie vodiča v zmysle zákona č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke)

50,00 €

Nadštandardná izba 5,00 €/deň

Celodenná strava pre sprievod a externých odberateľov – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera (vrátane DPH) 9,20 €

Cena hlavného jedla pre cudzích stravníkov (vrátane DPH) 3,22 €

Cena hlavného jedla pre zamestnancov (vrátane DPH) (príspevok zamestnanca vrátane DPH 0,60 €) 2,70 €

Pravidelný zmluvný prenájom telocvične so zázemím 810 m2 bez infraohrevu športoviska 25,00 €/2 hodiny

Pravidelný zmluvný prenájom telocvične so zázemím 865 m2 bez infraohrevu športoviska 30,00 €/2 hodiny

Zmluvný prenájom priestorov do 300 m2 rozlohy za ucelený priestor v budove na parcele 1556/4 (HB) 20,00 €/m2/rok

Zmluvný prenájom priestorov nad 300 m2 rozlohy za ucelený priestor v budove na parcele 1556/4 (HB) 17,00 €/m2/rok

Zmluvný prenájom zrekonštruovaného pavilónu na parcele 1556/17 40,00 €/m2/rok

Zmluvný prenájom nezrekonštruovaného pavilónu na parcele 1556/17 20,00 €/m2/rok

Zmluvný prenájom priestorov v budove na parcele 1556/14 (Sklad PUMS) 12,00 €/m2/rok

Zmluvný prenájom priestorov v budovách na parcelách 1556/9, 1556/11, 1556/12 14,00 €/m2/rok

Zmluvný prenájom priestorov v budove na parcele 1556/10 17,00 €/m2/rok

Poplatok za vjazd do areálu motorovým vozidlom s DPH 1,00 €/vjazd 

Ročné poplatok za vjazd do areálu motorovým vozidlom s DPH (s vydaním preukazu) 10,00 € 

Garážovanie motorového vozidla s DPH (s vydaním preukazu) 15,00 €/mesiac 

Poplatok za odbornú stáž 4,80 €/deň

CENNÍK ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Poplatky za jeden deň 1 lôžková 2 lôžková

Stravovanie 7,45 € 7,45 €

Bývanie 2,40 € 1,20 €

Iné obslužné a ďalšie činnosti 2,00 € 2,00 €

Spolu za jeden deň 11,85 € 10,65 €

Cenník výkonov a služieb je schválený operatívnou poradou riaditeľa 
Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. na zasadnutí dňa 25. 1. 2022.

Ing. Vladimír Lesník, MPH, v. r.
riaditeľ


