
II. Cenník ostatných zdravotných výkonov rádiologického pracoviska

Kód Body Popis €
Sono (USG) vyšetrenia

5300 1700
USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, 
retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška) 13,60

5301 600
Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod 
kódmi 5300, 5302 až 5312) 4,80

5302 1000
Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža (nemôže sa vykazovať s výkonom 
pod kódom 5300) 8,00

5306 1100
Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne 
lymfatické uzliny) 8,80

5308 1500 Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín 12,00
5312 1000 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív 8,00

MMG vyšetrebia

5092 1500
Mamografia bilaterálna (štandardná mamografia - v dvoch projekciách každý prsník aj so 
zobrazením axíl) 12,00

5029b 500 Doplnkové mamografické projekcie 4,00

RTG (skiagrafické) vyšetrenia
5010 800 Lebka prehľadne v dvoch rovinách 6,40
5011 500 Paranazálne dutiny 4,00
5012 300 Časti lebky v špeciálnych projekciách, každá projekcia spolu so zrovnávacou projekciou 2,40
5015 500 Kostený thorax v jednej rovine 4,00
5020 650 Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách 5,20

5021 350

Príplatok k výkonu pod kódom 5020 alebo pod kódom 5022 za jednu alebo viac dodatočných 
snímok na preskúšanie väzivového aparátu základného kĺbu palca, ramenného kĺbu, kolenného 
kĺbu alebo členkového k ĺbu 2,80

5022 800 Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách 6,40
5023 300 Časti skeletu v jednej rovine, každá rovina zobrazenia 2,40

5024 500
Štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP prípadne PA projekcii. Okrem výkonu pod kódom 
5024 sa ďalšie čiastkové snímky panvy (každá časť) účtujú podľa výkonu pod kódom 5023. 4,00

5030 700 Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) - dvojrovinné. 5,60
5031 1300 Celková snímka chrbtice u detí 10,40
5032 1300 Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice (štandardne 4 snímky) 10,40

5051 500 Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu 4,00
5056 500 Hrudné orgány, cielená snímka 4,00
5060 500 Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii 4,00
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