
Anamnéza vrátane pracovnej anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, vystavenie posudku (zahŕňa 

posúdenie jedného faktora práce kategórie 1-2 alebo jedného druhu práce podľa osobitného 

predpisu alebo práce, pri ktorých sa na obsluhovanie určeného pracovného prostriedku 

vyžaduje platný preukaz alebo platné osvedčenie v rozsahu vyšetrenia podľa Vestníka MZ 

SR z 2.11.2016 číslo S06881-OZS-2016

40,00 €

Každé ďalšie posúdenie jedného faktora práce alebo jedného druhu práce podľa osobitného 

predpisu alebo práce, pri ktorých sa na obsluhovanie určeného pracovného prostriedku 

vyžaduje platný preukaz alebo platné osvedčenie v rozsahu vyšetrenia podľa Vestníka MZ 

SR z 2.11.2016 číslo S06881-OZS-2016

5,00 €

EKG vyšetrenie a vyhodnotenie EKG záznamu vyžadovaného k posúdeniu zdravotnej 

spôsobilosti na prácu podľa Vestníka MZ SR 2.11.2016 číslo S06881-OZS-2016
15,00 €

2.
Vodič skupiny 1 - lekárska prehliadka a vystavenie lekárskeho posudku o 

spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
40,00 €

3.

Vodič skupiny 2 vodič TAXI, vodič s právom prednostnej jazdy - 

lekárska prehliadka a vystavenie lekárskeho posudku o spôsobilosti na 

vedenie motorového vozidla

60,00 €

4.

Zdravotný preukaz - lekárska prehliadka a vystavenie lekárskeho posudku 

o spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti a 

vystavenia zdravotného preukazu

40,00 €

5.

Očkovanie - lekárska prehliadka pred aplikáciou očkovacej látky 

nehradenej zdravotnou poisťovňou /uhrádza sa za každú očkovaciu dávku 

zvlášť)

10,00 €

6. Výpis zo zdravotnej dokumentácie - na žiadosť pacienta 20,00 €

7.
Komerčné poisťovne - vystavenie potvrdenia, resp. relevantný výpis zo 

zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne - na žiadosť pacienta
50,00 €

8. Štúdium - lekárska prehliadka a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 10,00 €

9.
Plavidlá  - lekárska prehliadka a vystavenie lekárskeho posudku o 

spôsobilosti na vedenie plavidla
130,00 €

10.
Iné vyšetrenia a vystavenie potvrdenia na administratívne účely (diéty, 

bývanie, adopcia, súdy, úrad práce)
30,00 €

11. Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely 30,00 €

12.
Príplatok za administratívny výkon s vyhodnotením do 48. hod od 

požiadania
20,00 €

13. Vystavenie PN pre EU poistenca 5,00 €

14. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta 15,00 €
15. Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely v cudzom jazyku 30,00 €

16.
Zbrane - lekárka prehliadka a lekársky posudok na posúdenie zdravotnej 

spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane a streliva
130,00 €

17.
Covid 19 - standard F Ag test + zdravotný výkon (výter z nosa zdravotnou 

sestrou na žiadosť pacienta)
13,00 €

Mdclinic 08 s.r.o.,                                   

Radlinského 27                                                      

811 07 Bratislava

Cenník zdravotných výkonov a služieb                                                                                                
pri ktorých možno požadovať úhradu v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z.

CENAZDRAVOTNÉ VÝKONY NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ PACIENTA

Prevádzka: Rezedová 5, 821 01 Bratislava

Lekárska prehliadka a lekársky posudok

Výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti za účelom posúdenia spôsobilosti na VÝKON POVOLANIA NA ŹIADOSŤ 

ZAMESTNÁVATEĽA na absolvovanie kurzov s nutnosťou posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu pre právnické 

osoby, fyzické osoby a zamestnancov.

1.


