
CENNÍK SLUŽIEB
PLATNÝ OD 24. 08. 2022 

*STANDART – analýza telesného zloženia + vytrvalostný test; *KOMPLEX – analýza telesného zloženia + vytrvalostný test + vyšetrenie fyzioterapeutom
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SLUŽBA ČAS CENA

19 €15 – 20 min.Analýza telesného zloženia (INBODY 770)

20 – 25 min. 25 €Analýza telesného zloženia (INBODY 770) s rozšíreným výstupom

45 – 60 min. 69 €Spiroergometria – beh/bicykel/iné

60 – 75 min. 59 €Laktátová krivka – beh/bicykel/iné

45 – 60 min. od 39 €Beep test (vytrvalostný člnkový beh)

25 – 30 min. 23 €Wingate test dolné končatiny (Monark)

25 – 30 min. 23 €Wingate test horné končatiny (Technogym)

20 – 30 min. od 16 €Výskokové testy (výbušnosť DK - Optojump)

30 – 40 min. od 33 €Meranie silového výkonu (Tendo Power Analyzer)

20 – 40 min. od 33 €Meranie času prekonanej vzdialenosti s fotobunkami (Tendo Sprint System) 

15 min. 16 €Test reakčných schopností (Fitlight)

10 min. 13 €Ručná dynamometria (sila stisku ruky)

20 – 30 min. 23 €FMS - funkčné posúdenie pohybového systému

15 – 20 min. 16 €Y balance test (test stability a mobility)

10 – 15 min. 16 €Test dynamickej stability, rovnováhy a koordinácie (Imoove) 

 20 min. 20 €Vyšetrenie chodidla (Footscan alebo Podocam) 

30 – 45 min. 52 €Vyšetrenie fyzioterapeutom

40 min. 39 € Test silových parametrov na zariadení Biodex (rôzne kĺby)

40 – 60 min. 65 €Videoanalýza chôdze/behu na tenzometrickom páse

30 min. 30 €Fyzioterapia 

60 min. 50 €Fyzioterapia 

30 – 60 min. 55 €Manuálna terapia

15 – 20 min. od 15 €Kineziotaping (záleží od množstva použitej kinezio pásky)

20 – 40 min. od 33 €Lokálna kryoterapia  (Game ready)

74 €Laktátová krivka STANDART – beh/bicykel/iné

120 €Laktátová krivka KOMPLEX – beh/bicykel/iné

84€Spiroergometria STANDART – beh/bicykel/iné

130 €Spiroergometria KOMPLEX – beh/bicykel/iné

50 €Diagnostika pohybového aparátu na zariadení Imoove a Biodex

30 – 60 min.Tréning v hypoxickej miestnosti (10 návštev) 250 €

dohodaTestovacie zrazy/kempy 

dohodaKonzultácie ohľadom športového tréningu, diagnostiky a fyzioterapie

dohodaOdborný seminár/workshop oddelenia diagnostiky a fyzioterapie

Národné športové centrum poskytuje športovým rezortným strediskám a národným športovým zväzom zľavu do výšky 30%.              
V prípade záujmu o testovaciu batériu,  testovanie skupiny športovcov alebo výjazdové testovanie je možnosť individuálnej zľavy. 


