
 

 
 

CENNÍK ZA DOPRAVU 
platný od 1.7.2019 

 

 Položka Cena  
bez DPH 

v € 

DPH  
v € 

Cena 
s DPH 

 v € 

1. PACIENT s príkazom na prepravu za 1 km jazdy 0,07 0,00 0,07 

2. DOPROVOD (ak je uvedený v príkaze na prepravu) za 1 km jazdy 0,07 0,00 0,07 

3. DOPROVOD (ak nie je uvedený v príkaze na prepravu) za 1 km 
jazdy 

0,60 0,00 0,60 

4. SAMOPLATCA PO – PIA od 6:00 do 18:00 (platí prepravu tam aj 
späť) za 1 km jazdy 

0,60 0,00 0,60 

5. SAMOPLATCA PO – PIA od 18:00 do 6:00 hod. + víkendy 
a sviatky za 1 km jazdy (platí prepravu tam aj späť) 

1,99 0,00 1,99 

6. Preprava imobilného pacienta 
(ak je potrebný pomocník, resp. druhý vodič DZS pre výpomoc na naloženie/ 
vyloženie pacienta, resp. manipulácia vodiča s imobilným pacientom mimo 
naloženia / vyloženia do / z vozidla DZS – na tento poplatok sa nevzťahujú 
ustanovenia o oslobodení od poplatkov za dopravu) 

5,00 0,00 5,00 

7. Batožina 
(1 ks batožiny bezplatne, vozíky a ostatná batožina sú spoplatnené) 

2,00 0,00 2,00 
 

 

OSLOBODENÍ  POISTENCI OD ÚHRADY SPOLUÚČASTI ZA PREPRAVU 

v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z. §6 bod 18. 

a) zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,  
b) ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba, 

c) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom,  

d) ktorým sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami 

ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,  

e) ktorí sú nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, 

f) ktorí sú dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia 

súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia 

súdu,  

g) ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, 

domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,  

h) ktorým sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.  

OSLOBODENÍ  POISTENCI OD ÚHRADY SPOLUÚČASTI ZA PREPRAVU 

nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z. 

1. Deti do veku 6 rokov života a doprovod dieťaťa, max. 1 osoba, každá ďalšia osoba platí 0,60 € / km. 

 


