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ZÁKLADNÝ 

PREVENTÍVNY PROGRAM 

Ženy do 45 rokov 

 
Preventívny program je určený pre všetky klientky a dáva im ucelenú 
informáciu o ich aktuálnom zdravotnom stave. Tento typ programu 
obsahuje okrem kompletného vyšetrenia lekárom,  vyšetrenia 
vnútorných orgánov pomocou ultrazvukového prístroja, laboratórne 
vyšetrenia zamerané na krvný obraz, sedimentáciu červených krviniek 
a biochemické parametre (základné metabolity, parametre ochorenia 
pečene a lipidové spektrum), základné očné vyšetrenie, vyšetrenie pľúc 
(Spirometria), sluchu (Audiometria) ako aj základné gynekologické 
vyšetrenie vrátane sonografického vyšetrenia prsníkov a  priľahlých 
lymfatických uzlín. Okrem uvedených vyšetrení tento program obsahuje 
aj rehabilitačný balík “Relax“. 
 
 

Rozsah vyšetrení a výkonov 
 
1. Interné vyšetrenie 

Anamnéza 
fyzikálne vyšetrenie 
EKG 
tlak krvi 
výška, hmotnosť 
BMI index 

2. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do uzavretého systému 
 (odber 3x) 

3. Laboratórne vyšetrenia 
a) krvi   Krvný obraz + diff. 

FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek 
Glukóza 
Kyselina močová 
Urea - močovina (obličkový parameter) 
Kreatinín (obličkový parameter) 
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie) 
ALT (parameter ochorenia pečene) 
AST (parameter ochorenia pečene) 
GMT (parameter ochorenia pečene) 
Cholesterol (lipidové spektrum) 
HDL (lipidové spektrum) 
LDL (lipidové spektrum) 
TGD (lipidové spektrum) 

b) Vyšetrenie moču chemicky 
c)  Vyšetrenie stolice na OK - (skryté krvácanie v tráviacom trakte) 
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4.  Očné vyšetrenie  

Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti 
Určenie objektívnej refrakcie automatickým 
refraktometrom 

    Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou  
    Zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom 

Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom 
Podľa potreby odskúšanie okuliarov 

5. Vyšetrenie sluchu    Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu 
6. Vyšetrenie pľúc Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc 
7.  Gynekologické vyšetrenie 

palpačné vyšetrenie 
palpačné vyšetrenie prsníkov 
vyšetrenie na onkocytológiu - cielené stery 
digitálna expertná kolposkopia 
gynekologické sonografické vyšetrenie – transvaginálnou 
sondou 

8.  USG prsníkov, pazúch, lymfatických uzlín 
9.  USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky, pankreas 
10. RTG pľúc 
11. Záverečná lekárska správa s prípadnými odporúčaniami 
12. Rehabilitačný balík "Relax" 

vstupné vyšetrenie, infrasauna, lavaterm,  
klasická masáž čiastočná 

 
Cena   150,00 €  
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PREVENTÍVNY PROGRAM 
Ženy nad 45 rokov 

 
Tento preventívny program je oproti základnému preventívnemu 
programu rozšírený o vyšetrenie očného pozadia panfundoskopom,, 
Amslerov test,  denzitometrické vyšetrenie (vyšetrenie hustoty kostí), 
ergometriu  (záťažové EKG) a CRP (parameter poukazujúci na zápalové 
procesy). 
 
 

Rozsah vyšetrení a výkonov 
 

1. Interné vyšetrenie 
anamnéza 
fyzikálne vyšetrenie 
EKG 
tlak krvi 
výška, hmotnosť 
BMI index 

2 .Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do uzavretého systému 
     (odber 3x) 
3. Laboratórne vyšetrenia 

a)  Z krvi  Krvný obraz + diff. 
    FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek 
    glukóza 
    kyselina močová 
    Urea - močovina (obličkový parameter) 
    Kreatinín (obličkový parameter) 
    Bilirubín (parameter ochorenia pečenie) 
    ALT (parameter ochorenia pečene) 
    AST (parameter ochorenia pečene) 
    GMT (parameter ochorenia pečene) 
    cholesterol (lipidové spektrum) 
    HDL (lipidové spektrum) 

LDL (lipidové spektrum) 
TGD (lipidové spektrum) 
CRP (poukazuje na zápalové procesy 

b) Vyšetrenie moču chemicky 
c) Vyšetrenie stolice na OK - (skryté krvácanie v tráviacom trakte) 

4. Očné vyšetrenie vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti 
určenie objektívnej refrakcie automatickým 
refraktometrom 
vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou 
vyšetrenie vnútroočného tlaku  bezkontaktným 
tonometrom 
Amslerov test 
vyšetrenie očného pozadia panfundoskopicky 
podľa potreby odskúšanie okuliarov 
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5.  Vyšetrenie sluchu  Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu 
6.  Vyšetrenie pľúc Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc 
7.  Ergometria      Záťažové EKG 
8.  Gynekologické vyšetrenie 
    palpačné vyšetrenie 
    palpačné vyšetrenie prsníkov 
    vyšetrenie na onkocytológiu - cielené stery 

digitálna expertná kolposkopia 
gynekologické sonografické vyšetrenie - transvaginálnou 
sondou 

9.  USG prsníkov, pazúch, lymfatických uzlín 
10. USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky, pankreas 
11. RTG pľúc 
12. Denzitometrické vyšetrenie - vyšetrenie hustoty kostí 
13. Záverečná lekárska správa s prípadnými odporúčaniami 
14. Rehabilitačný balík "Relax" 

vstupné vyšetrenie, infrasauna, lavaterm,  
klasická masáž čiastočná 
  
 

Cena   212,00 €  
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PREVENTÍVNY PROGRAM 
Ženy EXTRA 

 
 

Tento preventívny program je komplexný preventívny program pre ženy 
rozšírený oproti programu ženy nad 45 rokov o nasledovné laboratórne 
vyšetrenia: CEA (antigén rakovinového ochorenia tráviaceho traktu), 
vyšetrenie krvnej skupiny,  HbsAg (vyšetrenie na hepatitídu) 
a Helicobacter pylori (dôkaz antigénu zo stolice súčasne s diagnostikou 
parazitov z tej istej vzorky). Okrem toho je rozšírený o perimetriu 
(vyšetrenie periférneho videnia), sonografického vyšetrenia žilového 
a tepnového systému a rehabilitačný balík „Škola chrbta“. 
 

Rozsah vyšetrení a výkonov 
 

1.  Interné vyšetrenie 
anamnéza 
fyzikálne vyšetrenie 
EKG 
tlak krvi 
výška, hmotnosť 
BMI index 

2. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do uzavretého systému  
(odber 5x) 

3. Laboratórne vyšetrenia 
a) Z krvi  krvný obraz + diff. 

FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek 
glukóza 
kyselina močová 
Urea - močovina (obličkový parameter) 
Kreatinín (obličkový parameter) 
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie) 
ALT (parameter ochorenia pečene) 
AST (parameter ochorenia pečene) 
GMT (parameter ochorenia pečene) 
Cholesterol (lipidové spektrum) 
HDL (lipidové spektrum) 
LDL (lipidové spektrum) 
TGD (lipidové spektrum) 
CRP - poukazuje na zápalové zmeny 
CEA (antigén rakovinového ochorenia tráviaceho traktu) 
Vyšetrenie krvnej skupiny 
HbsAg - vyšetrenie na hepatitídu 

b) Vyšetrenie moču chemicky 
c) Vyšetrenie stolice na OK (skryté krvácanie v tráviacom trakte) 
d) Helicobacter pylori - dôkaz antigénu zo stolice súčasne s diagnostikou 
parazitov v tej istej vzorke 
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4. Očné vyšetrenie vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti 
určenie objektívnej refrakcie automatickým 
refraktometrom 
vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou 
vyšetrenie vnútroočného tlaku  bezkontaktným 
tonometrom 
Amslerov test 
 vyšetrenie očného pozadia panfundoskopicky 
perimetria - vyšetrenie periférneho videnia 
podľa potreby odskúšanie okuliarov 

5. Vyšetrenie sluchu Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu 
6. Vyšetrenie pľúc  Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc 
7. Gynekologické vyšetrenie 
    palpačné vyšetrenie 
    palpačné vyšetrenie prsníkov 
    vyšetrenie na onkocytológiu - cielené stery 

digitálna expertná kolposkopia 
gynekologické sonografické vyšetrenie - transvaginálnou 
sondou 

8. Vyšetrenie na pohlavné choroby 
    fyzikálne vyšetrenie, 
    vyšetrenie krvi na - HIV, chlamýdie, BWR 

kultivačné vyšetrenie - ster z kanála krčku  maternice 
9. USG prsníkov, pazúch, lymfatických uzlín 
10. USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky, pankreas 
11. USG žilového a tepnového systému 
12.  RTG pľúc 
13. Denzitometrické vyšetrenie - vyšetrenie hustoty kostí 
14. Ergometria - záťažové EKG 
15. Záverečná lekárska správa s prípadnými odporúčaniami 
16. Rehabilitačný balík "Škola chrbta" 

lekárske vyšetrenie funkčných porúch pohybového 
systému, inštruktáž pohybovej liečby fyzioterapeutom, 
klasická masáž čiastočná, infrasauna ALEBO doporučená 
forma elektroliečby, rašelina  
 

 
Cena  295,00 €  
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ZÁKLADNÝ 
PREVENTÍVNY PROGRAM 
Muži do 45 rokov 

 
 
 
Preventívny program je určený pre všetkých klientov a dáva im ucelenú 
informáciu o ich aktuálnom zdravotnom stave. Tento typ programu 
obsahuje okrem kompletného vyšetrenia lekárom, vyšetrenia 
vnútorných orgánov pomocou ultrazvukového prístroja, laboratórne 
vyšetrenia zamerané na krvný obraz, sedimentáciu červených krviniek 
a biochemické parametre (základné metabolity, parametre ochorenia 
pečene a lipidové spektrum), základné očné vyšetrenie, vyšetrenie pľúc 
(spirometria), sluchu (audiometria) ako aj základné urologické 
vyšetrenie vrátane sonografického vyšetrenia semenníkov 
a nadsemenníkov. Okrem uvedených vyšetrení obsahuje aj rehabilitačný 
balík „Relax“. 
 

Rozsah vyšetrení a výkonov 
 

1. Interné vyšetrenie 
anamnéza 
fyzikálne vyšetrenie 
EKG 
tlak krvi 
výška, hmotnosť 
BMI index 

2. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do uzavretého systému  
 (odber 3x) 

3. Laboratórne vyšetrenia 
a) Z krvi   krvný obraz + diff. 

    FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek 
    glukóza 
    kyselina močová 

Urea - močovina (obličkový parameter) 
Kreatinín (obličkový parameter) 
Bilirubín (parameter ochorenia pečenie) 
ALT (parameter ochorenia pečene) 
AST (parameter ochorenia pečene) 
GMT (parameter ochorenia pečene) 
Cholesterol (lipidové spektrum) 
HDL (lipidové spektrum) 
LDL (lipidové spektrum) 
TGD (lipidové spektrum 

b) Vyšetrenie moču chemicky 
c) Vyšetrenie stolice na OK  (skryté krvácanie v tráviacom trakte) 
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4.  Očné vyšetrenie vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti 
určenie objektívnej refrakcie automatickým 
refraktometrom 

    vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou  
    zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom 

vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom 
podľa potreby odskúšanie okuliarov    

5.  Vyšetrenie sluchu  Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu 
6.  Vyšetrenie pľúc Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc 
7.  Základné urologické vyšetrenie 
    anamnéza 

fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho  
rektálneho vyšetrenia  
vyšetrenie moču chemicky a mikroskopicky 

8.  USG semenníkov a nadsemenníkov 
9.  USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky, pankreas 
10. RTG pľúc 
11. Záverečná lekárska správa s prípadnými odporúčaniami 
12. Rehabilitačný balík "Relax“ 

vstupné vyšetrenie, infrasauna, lavaterm,  
klasická masáž čiastočná 
 
 

 Cena   150,00 €  
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PREVENTÍVNY PROGRAM 
Muži nad 45 rokov 

 
Tento preventívny program je oproti základnému preventívnemu 
programu rozšírený o vyšetrenie očného pozadia panfundoskopicky,  
Amslerov test, ergometriu (záťažové EKG), CRP (parameter poukazujúci 
na zápalové procesy),  sonografické vyšetrenie prostaty (TRUS) 
a denzitometrické vyšetrenie. 
 

Rozsah vyšetrení a výkonov 
 

1. Interné vyšetrenie 
anamnéza 
fyzikálne vyšetrenie 
EKG 
tlak krvi 
výška, hmotnosť 
BMI index 

2. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do uzavretého systému  
(odber 3x) 

3. Laboratórne vyšetrenia 
 a) Z krvi  Krvný obraz + diff. 
    FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek 
    glukóza 
    kyselina močová 
    Urea - močovina (obličkový parameter) 
    Kreatinín (obličkový parameter) 
    Bilirubín (parameter ochorenia pečenie) 
    ALT (parameter ochorenia pečene) 
    AST (parameter ochorenia pečene) 
    GMT (parameter ochorenia pečene) 
    Cholesterol (lipidové spektrum) 
    HDL (lipidové spektrum) 
    LDL (lipidové spektrum) 
    TGD (lipidové spektrum) 
    CRP - poukazuje na zápalové zmeny 
 b) Vyšetrenie moču chemicky 
 c) Vyšetrenie stolice na OK (skryté krvácanie v tráviacom trakte) 
 
4. Očné vyšetrenie vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti 

určenie objektívnej refrakcie automatickým 
refraktometrom 
vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou 
vyšetrenie vnútroočného tlaku  bezkontaktným 
tonometrom 
Amslerov test  
vyšetrenie očného pozadia panfundoskopicky 
podľa potreby odskúšanie okuliarov 
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5.  Vyšetrenie sluchu Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu 
6.  Vyšetrenie pľúc Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc 
7.  Ergometria      záťažové EKG 
8. Urologické vyšetrenie 
    anamnéza 

fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho rektálneho 
vyšetrenia 
vyšetrenie moču chemicky a mikroskopicky 

9.   USG vyšetrenie prostaty (TRUS) 
10. USG semenníkov a nadsemenníkov 
11. USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky, pankreas 
12. RTG pľúc 
13. Denzitometrické vyšetrenie - vyšetrenie hustoty kostí 
14. Rehabilitačný balík "Relax" 

vstupné vyšetrenie, infrasauna, lavaterm,  
klasická masáž čiastočná 

  
 
 Cena   230,00  €  
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PREVENTÍVNY PROGRAM 
Muži EXTRA 

 
Tento preventívny program je komplexný preventívny program pre 
mužov rozšírený oproti programu muži nad 45 rokov o nasledovné 
laboratórne vyšetrenia:  
CEA (antigén rakovinového ochorenia tráviaceho traktu), vyšetrenie 
krvnej skupiny, HbsAg (vyšetrenie na hepatitídu), Helicobacter pylori 
(dôkaz antigénu zo stolice súčasne s diagnostikou parazitov z tej istej 
vzorky), PSA (antigén rakovinového ochorenia prostaty), vyšetrenie na 
HIV, chlamýdie, BWR. Okrem toho je rozšírený o perimetriu (vyšetrenie 
periférneho videnia), sonografického vyšetrenia žilového a tepnového 
systému a rehabilitačný balík „Škola chrbta“. 
 
 
 

Rozsah vyšetrení a výkonov 
 
1. Interné vyšetrenie 

anamnéza 
fyzikálne vyšetrenie 
EKG 
tlak krvi 
výška, hmotnosť 
BMI index 

2. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do uzavretého systému  
 (odber 6x) 

3. Laboratórne vyšetrenia 
a) Z krvi   Krvný obraz + diff. 
    FW - rýchlosť sedimentácie červených krviniek 
    glukóza 
    kyselina močová 
    Urea - močovina (obličkový parameter) 
    Kreatinín (obličkový parameter) 
    Bilirubín (parameter ochorenia pečenie) 
    ALT (parameter ochorenia pečene) 
    AST (parameter ochorenia pečene) 
    GMT (parameter ochorenia pečene) 
    Cholesterol (lipidové spektrum) 
    HDL (lipidové spektrum) 
    LDL (lipidové spektrum) 
    TGD (lipidové spektrum) 
    CRP - poukazuje na zápalové zmeny 
    Vyšetrenie krvnej skupiny 

 Stanovenie hladiny PSA - prostata špecifického antigénu 
 CEA (antigén rakovinového ochorenia tráviaceho traktu) 
 HbsAg - vyšetrenie na hepatitídu 
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b) Vyšetrenie moču chemicky 
c) Vyšetrenie stolice na OK (skryté krvácanie v tráviacom trakte) 
d) Štandardné parazitologické vyšetrenie stolice 
e) Helicobacter pylori - dôkaz antigénu zo stolice súčasne s diagnostikou 
parazitov v tej istej vzorke 
 

4. Očné vyšetrenie vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti 
určenie objektívnej refrakcie automatickým 
refraktometrom 
vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou 
vyšetrenie vnútroočného tlaku  bezkontaktným 
tonometrom 
Amslerov test 
vyšetrenie očného pozadia panfundoskopicky 
perimetria - vyšetrenie periférneho videnia 
podľa potreby odskúšanie okuliarov 

5. Vyšetrenie sluchu Audiometria - funkčné vyšetrenie sluchu 
6. Vyšetrenie pľúc Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc 
7. Ergometria    záťažové EKG 
8. Urologické vyšetrenie 
    anamnéza 

fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho  
rektálneho vyšetrenia 
vyšetrenie moču chemicky a mikroskopicky 

9. Vyšetrenie na pohlavné choroby 
    fyzikálne vyšetrenie 
    vyšetrenie krvi na - HIV, chlamýdie, BWR 

kultivačné vyšetrenie - ster z uretry (močovej rúry) 
eventuálne exprimát z prostaty 

10. USG semenníkov a nadsemenníkov 
11. USG brušných orgánov - pečeň, žlčník, obličky, pankreas 
12. USG prostaty (TRUS) 
13. USG žilového a tepnového systému 
14. RTG pľúc 
15. Denzitometrické vyšetrenie - vyšetrenie hustoty kostí 
16. Záverečná lekárska správa s prípadnými odporúčaniami 
17. Rehabilitačný balík "Škola chrbta" 

lekárske vyšetrenie funkčných porúch pohybového 
systému, inštruktáž pohybovej liečby fyzioterapeutom, 
klasická masáž čiastočná, infrasauna ALEBO doporučená 
forma elektroliečby, rašelina 

 
Cena   352,00 €  
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Možnosti úhrady nadštandardných preventívnych programov: 

• v hotovosti 
• platobnou kartou 
• na faktúru 
• poukážkami. 

 
Prijímané druhy poukážok:  

• Darčekový kupón  Cadhoc,  Relax kupón Cadhoc, Zdravotný kupón Medical – 
od spoločnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 

• Vital Pass, Universal Pass, Flexi Pass  -  od spoločnosti Sodexo Pass SR, s.r.o. 
• Benefitová poukážka – od spoločnosti Benefit Management s.r.o. 

 
Zľavy pre poistencov VšZP 
Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika poskytuje pre poistencov VšZP zľavy na 
nadštandardné preventívne programy: 

• v  prípade individuálneho záujmu získa poistenec VšZP na preventívnu 
prehliadku zľavu 3 %  

• ak má o prehliadky záujem zamestnávateľ pre 5 a viac svojich zamestnancov 
(poistencov VšZP) môže ich získať so zľavou 5 %. 
 
 

Pozn.: Zľavu  je možné uplatniť pri platbe v hotovosti,  platobnou kartou alebo na 
faktúru. Zľavy nie je možné uplatniť  v prípade platby poukážkami, ani kombinovať s inými 
zľavami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenník schválil:   ....................................................... 

Ing. Jozef Naščák, MPH 
     Riaditeľ Unikliniky kardinála Korca 

 
 

V Prievidzi, 31.1.2013 

 


