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        CENNÍK VÝKONOV NA PRIAMU PLATBU ALEBO VÝKONOV NEUHRÁDZANÝCH ZO ZP

                AMBULANTNÉ  PRACOVISKÁ EUR

Individuálna psychoterapia za každých 45 minút na žiadosť klienta nevykázaná do ZP 20,00 €

Psychodiagnostický rozhovor so súčastným zisťovaním biografickej anamnézy na 

psychoterapeutické účely na žiadosť klienta nevykázaný do ZP 15,00 €

Rodinná psychoterapia za každých 45 minút na žiadosť klienta nevykázaná do ZP 16,00 €

Nácvikové postupy, autogénny tréning na žiadosť klienta nevykázané do ZP 8,00 €

Psychoterapia nezaradená inde 20,00 €

Rekonvalescencia po psychoterapii 10,00 €

Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie  na žiadosť klienta nevykázané do ZP 18,00 €

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na žiadosť klienta nevykázané do ZP 9,00 €

Konzultácia za každých začatých 30 minút na žiadosť klienta nevykázaná do ZP 10,00 €

Psychiatrické vyšetrenie pre posudkové účely (potreby soc. poisťovne) 18,00 €

Psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti pre posudkové účely  (potreby soc.poisťovne) 18,00 €

Orientačné psychodiagnostické vyšetrenie  (bez písomného posudku) (MP) 29,00 €

Orientačné psychodiagnostické vyšetrenie (s písomným  posudkom) (MP) 39,00 €

Psychodiagnostické vyšetrenie intelektu, osobnosti, pamäti a iné parciálne vyšetrenia 25,00 €

Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie ( s posudkom) 35,00 €

Vyšetrenie na administratívne účely - vystavenie lekárskej správy na žiadosť, alebo pre 

potreby inej ako zdravotnej poisťovne, znalcov, súdov 12,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť do 30 dní 5,50 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť do 2 dní 10,00 €

Vypracovanie lekárskeho posudku v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti §16 , na 

žiadosť osoby pre účely poisťovne 25,00 €

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva                                                             50,00 €

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS                                                              40,00 €

Doklad o preskúmaní zdrav. spôsobilosti vo vzťahu k závislosti (psychiater psychológ) 50,00 €

Retestovanie psychickej spôsobilosti 20,00 €

Špeciálne psychodiagnostické vyšetrenie (1-2 účastníci) cena za osobu 50,00 €

Štandardné psychodiagnostické vyšetrenie v skupine (min.3 účastníci) cena za osobu 40,00 €

Poplatok za psychodiagnostické vyšetrenie od 8 osôb cena za osobu 30,00 €

Psychologické poradenstvo, pomoc a podpora rodine v krízovej situácií - cena za hodinu 

(odpustenie platby pre osoby v hmotnej núdzi na základe potvrdenia) 15,00 €

Psychodiagnostické vyšetrenie na účely preukázania psychickej spôsobilosti v zmysle 

zák.305/2005 Z.z. o SPO aSK (1-2 účastníci - cena za osobu s vystavením posudku) 50,00 €

Psychodiagnostické vyšetrenie na účely preukázania psychickej spôsobilosti v zmysle 

zák.305/2005 Z.z. o SPO aSK ( 3-5 účastníci - cena za osobu s vystavením posudku) 45,00 €

NORMO/HOD.PRÁCE LEKTORSKEJ, PREDNÁŚKOVEJ ČINNOSTI A VÝKONU PRÁCE NA PROJEKTOCH

Sociálny pracovník 33,00 €

Psychológ 40,00 €

Psychiater 40,00 €

Iný pracovník PSC 33,00 €

MOŽNOSTI ZĽAVY PRE ZAMESTNANCOV MMK, MESTSKÝCH PODNIKOV A MESTSKÝCH ČASTÍ

Lektorská činnosť, prednášková činnosť, projektové práce 40%

                                                                                                      Mgr. Beáta Horváthová

V Košiciach  01.06.2018                                                                               riaditeľka                                                           


