
P.č. MJ Cena bez 

DPH

DPH Cena s DPH

1. EUR / km 0,10 € 0% 0,10 

2. EUR / km 0,10 € 0% 0,10 

3. EUR / km 0,60 € 0% 0,60 

4.a) Pracovné dni od 6:00 do 18:00 do 10km EUR 6,00 € 0% 6,00 

4.b) Pracovné dni od 6:00 do 18:00 nad 10km EUR / km 0,60 € 0% 0,60 

4.c) Pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / km 2,00 € 0% 2,00 

4.d) Víkendy a sviatky EUR / km 2,00 € 0% 2,00 

4.e) Príplatok za prevoz v osobitnom režime - chodiaci pacient ( INF, COVID a pod.) EUR 20,00 € 0% 20,00 

4.f) Príplatok za prevoz v osobitnom režime - imobilný pacient ( INF, COVID a pod.) EUR 40,00 € 0% 40,00 

5.a) Pracovné dni pri nahlásení potreby druhej osoby deň vopred jazda 5,00 € 0% 5,00 

5.b) Víkendy a sviatky jazda 10,00 € 0% 10,00 

5.c) Pracovné dni ak potreba druhej osoby nebola nahlásená deň vopred jazda 10,00 € 0% 10,00 

5.d) Mimo okres - pracovné dni, víkendy a sviatky jazda 10,00 € 0% 10,00 

6. EUR / ks 2,00 € 0% 2,00 

7.a) Blokovanie sanitného vozidla v pracovné dni od 6:00 do 18:00 hod. EUR / hod 12,00 € 0% 12,00 
7.b) Blokovanie sanitného vozidla v pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / hod 10,00 € 0% 10,00 
7.c) Blokovanie sanitného vozidla v sobotu EUR / hod 10,00 € 0% 10,00 
7.d) Blokovanie sanitného vozidla v nedeľu a vo sviatok EUR / hod 10,00 € 0% 10,00 
7.e) Kilometrovné EUR / hod 0,60 € 0% 0,60 
7.f) Práca vodiča v pracovné dni od 6:00 do 18:00 hod. EUR / hod 7,95 € 0% 7,95 
7.g) Práca vodiča v pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / hod 8,76 € 0% 8,76 
7.h) Práca vodiča v sobotu EUR / hod 10,11 € 0% 10,11 
7.i) Práca vodiča v nedeľu a vo sviatok EUR / hod 15,52 € 0% 15,52 

8.a) Prevoz spolu s pacientmi EUR / km 0,10 € 0% 0,10 
8.b) Prevoz bez pacientov EUR / km 0,60 € 0% 0,60 
8.c) Manipulácia EUR / ks 7,95 € 0% 7,95 

9.a) Prevoz spolu s pacientmi EUR / km 0,00 € 0% 0,00 

9.b) Prevoz bez pacientov - len cesta pre krv EUR / km 0,60 € 0% 0,60 

10.a) Prevoz spolu s pacientmi EUR / km 0,10 € 20% 0,12 
10.b) Prevoz bez pacientov EUR / km 0,60 € 20% 0,72 
10.c) Manipulácia EUR / ks 7,95 € 20% 9,54 

11.a) Prevoz zdravotníckeho personálu na výkon / z výkonu spolu s pacientmi EUR / km 0,00 € 0% 0,00 

11.b) Prevoz zdravotníckeho personálu na výkon / z výkonu bez pacientov EUR / km 0,60 € 0% 0,60 

11.c) Prevoz ostatného personálu (údržba a pod.) EUR / km 0,60 € 20% 0,72 

CENNÍK ZA SLUŽBY  DZS

platný od 1.4.2021

Prevoz personálu

(fakturujú sa kilometre od výjazdu vozidla z dispečingu až po jeho návrat na dispečing)

Neoprávnený výjazd

(odmietnutie pacienta s objednanou dopravou, pacient nepočkal na objednané vozidlo, vrátenie 

pacienta z dôvodu nemožnosti ponechať ho v mieste vyloženia a pod., fakturované 

objednávateľovi, resp. nahlasovateľovi požiadavky an prepravu)

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Prevoz krvného derivátu bez uvedenia pacienta na príkaze na dopravu

(fakturuje sa lekárovi / zdravotníckemu zariadeniu vystavujúcemu príkaz na prepravu)

12.

SPRIEVOD 

(ak je uvedený v príkaze na prepravu, max 1 osoba)

PACIENT s príkazom na prepravu

Batožina pacienta

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

Preprava imobilného pacienta 

(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)

Položka

Prevoz neplatiča na základe príkazu na dopravu

(kompletné náklady, ktoré vzninú za dopravu - kilometrovné, blokovanie vozidla, práca vodiča, sa 

fakturujú odosielajúcemu lekárovi / zdravotníckemu zariadeniu)

Prevoz biologického materiálu, liekov, dokumentácie na základe príkazu na prepravu

(fakturuje sa odosielajúcemu lekárovi / zdravotníckemu zariadeniu)

Prevoz krvi na základe príkazu na prepravu na konkrétneho pacienta

(fakturuje sa zdravotníckemu zariadeniu, pre ktoré sa krvný derivát dováža)

SAMOPLATCA

(platí prepravu na miesto určenia a aj vrátenie vozidla späť na dispečing)

SPRIEVOD 

(ak nie je uvedený v príkaze na prepravu, resp. 2. a ďalšia osoba)
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P.č. MJ Cena bez 

DPH

DPH Cena s DPH

CENNÍK ZA SLUŽBY  DZS

platný od 1.4.2021

PACIENT s príkazom na prepravu

Položka

12.a) Blokovanie sanitného vozidla v pracovné dni od 6:00 do 18:00 hod. EUR / hod 12,00 € 20% 14,40 
12.b) Blokovanie sanitného vozidla v pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / hod 10,00 € 20% 12,00 
12.c) Blokovanie sanitného vozidla v sobotu EUR / hod 10,00 € 20% 12,00 
12.d) Blokovanie sanitného vozidla v nedeľu a vo sviatok EUR / hod 10,00 € 20% 12,00 
12.e) Kilometrovné EUR / km 0,60 € 20% 0,72 
12.f) Práca vodiča v pracovné dni od 6:00 do 18:00 hod. EUR / hod 7,95 € 20% 9,54 
12.g) Práca vodiča v pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / hod 8,76 € 20% 10,51 
12.h) Práca vodiča v sobotu EUR / hod 10,11 € 20% 12,13 
12.i) Práca vodiča v nedeľu a vo sviatok EUR / hod 15,52 € 20% 18,62 
12.j) Pokuta za neoprávnený výjazd výjazd 30,00 € 20% 36,00 

13.a) Zapožičanie sanitného vozidla v pracovné dni od 6:00 do 18:00 hod. EUR / hod 12,00 € 20% 14,40 
13.b) Zapožičanie sanitného vozidla v pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / hod 10,00 € 20% 12,00 
13.c) Zapožičanie sanitného vozidla v sobotu EUR / hod 10,00 € 20% 12,00 
13.d) Zapožičanie sanitného vozidla v nedeľu a vo sviatok EUR / hod 10,00 € 20% 12,00 
13.e) Kilometrovné EUR / km 0,60 € 20% 0,72 
13.f) Práca vodiča v pracovné dni od 6:00 do 18:00 hod. EUR / hod 7,95 € 20% 9,54 
13.g) Práca vodiča v pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. EUR / hod 8,76 € 20% 10,51 
13.h) Práca vodiča v sobotu EUR / hod 10,11 € 20% 12,13 
13.i) Práca vodiča v nedeľu a vo sviatok EUR / hod 15,52 € 20% 18,62 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

1. 

OSLOBODENÍ  PACIENTI OD POPLATKOV ZA DOPRAVU

v zmysle zákona č. 577/2004 Z.z.

Osoba zaradená do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu

Osoba, ktorej sa poskytuje Onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba

Zapožičanie sanitného vozidla

12.

13.

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

Pacienti, ktorým sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie. 

OSLOBODENÍ PACIENTI OD POPLATKOV ZA DOPRAVU 

nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z.

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (sprievod ale platí 0,10 € / km)

Osoba, ktorej sa poskytuje pri ústavnej zdravotnej starostlivosti doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety

Pacienti 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, 

Pacienti ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo 

špecializovanom zariadení, 
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