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*Poznámka: Cena  laboratórnych vyšetrení závisí od metódy a pracoviska, ktoré laboratórnu 

diagnostiku vykonáva. Viac informácií Vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky. 

 

 

CENNÍK 

Zdravotnícke zariadenie nie je zmluvným partnerom so žiadnou zdravotnou 

poisťovňou. 

         Služby Cena 

Vstupné konzultačné vyšetrenie (palpačné vyšetrenie 

vnútorných rodidiel, kolposkopia, cytológia, konzultácia)  

40,- € 

Kontrolná konzultácia (palpačné vyšetrenie vnútorných 

rodidiel, kolposkopia, cytológia, konzultácia) 

40,- € 

Rozšírená kolposkopia 65,- € 

Preventívna prehliadka 

Rozšírená kompletná preventívna prehliadka (palpačné 

vyšetrenie panvy + prsníkov, kolposkopia, cytológia LBC, 

vyšetrenie per rectum, sono panvy) 

 

90,- € 

Diagnostika bolesti podbruška (palpačné vyšetrenie, MOP, 

sono panvy) 

 

45,- € 

Poruchy krvácania (palpačné vyšetrenie, sono panvy) 55,- € 

Vyšetrenie pred antikoncepciou (palpačné gynekologické 

vyšetrenie + prsníkov, sono panvy) 

 

40,- € 

Diagnostika tehotnosti (palpačné vyšetrenie, sono panvy) 42,- € 

Palpačné vyšetrenie prsníkov  20,- € 

Sonografia prsníkov 25,- € 

Nakladanie a vyberanie IUD (v závisloti od rozsahu zákroku) 30 - 67,- € 
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Nakladanie a vyberanie IMPLANON (v závisloti od rozsahu 

zákroku) 

50- 75,- € 

Anamnéza (ku každému vyšetreniu) 7,- € 

Príprava pred prerušením tehotenstva (USG, edukácia, 

vypísanie žiadosti, náklady spojené s laboratórnou 

diagnostikou) 

150,- € 

Odstránenie bradavíc / polypov (v závisloti od nálezu aj 

histologické vyšetrenie) 

80 - 180,- € 

pH pošvy 5,- € 

Cievkovanie močového mechúra 9,- € 

  

Ostatné gynekologické vyšetrenia 

Kultivačné vyšetrenia pošvy Cena na vyžiadanie* 

Bioptické vyšetrenie krčku maternice 20,- € 

Rýchly test na chlamýdie Cena na vyžiadanie* 

Diagnostika bakteriálnej vaginózy 14,- € 

Cytologické vyšetrenie (konvenčnou metódou) 15,- € 

Cytologické vyšetrenie technikou LBC 35,- € 

Rýchly test na CRP Cena na vyžiadanie* 

Diagnostika hormonálnych porúch vrátane krvnej analýzy 30 - 150,- € 

Vyšetrenie krvi  

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov a konzultácia 35 - 67,- € 
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Edukácia pri inkontinencii  15 - 40,- € 

Nakladanie pesaru a konzultácia (pri inkontinencii) 57,- € 

Ošetrenie lézii krčku maternice a konzultácia 40,- €/ sedenie 

Ošetrenie condylom 40,- €/ sedenie 

Celoročný poplatok – antikoncepcia (nezahŕňa krvnú analýzu) 60,- € 

Celoročný poplatok – hormonálna substitučná liečba  60,- € 

Punkcia prsníkov (zhŕňa aj histológiu) 50 - 150,- € 

TU-markery zhubných nádorov (v závislosti od anamnézy 

a gynekologického nálezu)  

Cena na vyžiadanie* 

HPV vyšetrenie 120 - 150,- € 

Prvé vyšetrenie tehotnosti 

Krvný test – beta HCG Cena na vyžiadanie* 

Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou alebo abdominálnou 

sondou 

50,- € 

BabyGen Test (Test na určenie pohlavia diaťatka z krvi matky) Cena na vyžiadanie* 

Test na riziko predčasného pôrodu Cena na vyžiadanie* 

Kardiotokografia 32.- 36. týždňa tehotenstva 15,- € 

Edukácia tehotnej (meranie krvného tlaku a váhy, vyšetrenie 

moču, diagnostika pri subjektívnych ťažkostiach) 

30 - 130,- € / sedenie 

Test na geneticky podmienené ochorenia plodu (tripple- test 

AFP, beta HCG, Estriol (15.- 16. týždeň) PAPP (12.- 14. týždeň)) 

Cena na vyžiadanie* 

Infekčná serológia (BWR, HIV, HbsAg, Toxoplazmóza) Cena na vyžiadanie* 
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Ultrazvukové vyšetrenie 

Prenatálne vyšetrenie v prvom trimestri (NT, NB, USG, akcia 

srdca embrya, pohyby embrya, určenie gestačného veku) 

70,- € 

Morfologické vyšetrenie v druhom trimestri 80,- € 

Určenie pohlavia dieťatka 35,- € 

Kontrolné vyšetrenie USG plodu mimo tehotenskej poradne 50,- € 

Klinické vyšetrenie 2 x USG (napr. folikulometria pred 

plánovaným tehotenstvom) 

55,- € 

 

 

 


