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                                                     Názov dokumentu 

Cenník úhrad za služby súvisiace s poskytovaním 
ambulantnej pohotovostnej služby (t.č. LSPP) 

a ústavnej pohotovostnej služby v Nemocničnej a.s. 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o cenách“) a zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 577/2004 Z. z.“) stanoviť úhradu za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť v rámci ambulantnej a ústavnej pohotovostnej služby v zdravotníckom zariadení 
Nemocnica Malacky, prevádzkovanom na adrese Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky (ďalej len 
„Nemocnica“)“ spoločnosťou Nemocničná a.s., sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 865 679, 
zapísanou Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sa, vložka č.: 3178/B (ďalej len 
„Nemocničná“) 
 
 
 

Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti Nemocničná 
Podlieha všetkým náležitostiam, ktoré sa týkajú riadenia dokumentácie.  

Kopírovanie tohto dokumentu je prípustné len so súhlasom manažéra kvality. 
Vytlačená kópia bez podpisov nie je riadenou dokumentáciou. 

 
 
 

Spoločnosť Nemocničná vydáva v zmysle Zákona o cenách a Zákona č. 577/2004 Z.z. za 
poskytovanú zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v rámci  
 
- ambulantnej pohotovostnej služby,ktorá je do 30.04.2018 vykonávaná formou lekárskej služby 

prvej pomoci (LSPP) (ďalej len „APS“) a  
- ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len „ÚPS“) 
-  
nasledovný cenník úhrad: 
 
 
1. Ambulantná pohotovostná služba (APS), t.č. LSPP 
 
APS je v Nemocnici zabezpečená v čase: 
- v pracovné dni:     od 16:00 h do 22:00 h 
- v dni pracovného pokoja a vo sviatok:  od 07:00 h do 22:00 h  
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci APS je výška úhrady poistenca za spracúvanie 
údajov (ďalej len „Služby“) zistených pri poskytovaní APS, ak poistenec nie je oslobodený od 
povinnosti úhrady.....................................................................................................................  2,- Eur 
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Ak bol poistenec po APS následne odoslaný k poskytovateľovi na ÚPS, či už v rámci Nemocnice 
alebo k inému poskytovateľovi, je výška úhrady za Služby na APS ..........................................0,- Eur 
 
Pozn.:  
- ak poistenec navštívi ÚPS v Nemocnici bezprostredne po poskytnutí APS v Nemocnici, 

poistencovi sa úhrada za poskytnutie APS automaticky zaráta ako úhrada za poskytnutie ÚPS,  
- poplatok za Služby poskytované v rámci APS a ÚSP na oddelení rádiológie pacient neplatí. 
 
 
Poistenec je oslobodený od úhrady za Služby na APS, ak mu bola poskytnutá zdravotná 
starostlivosť v rámci APS: 
- v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne 

v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo 
odporučené lekárom, 

- ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti, 
- ak je poistenec maloletým dieťaťom (t.z. mladší ako 18 rokov) a o poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia 
súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- ak je poistenec nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, 
- ak je u poistenca lekársky potvrdené tehotenstvo. 
 
 
Poplatky za Služby sa hradia vopred v platobnom automate Nemocnice. Doklad o úhrade poplatkov 
z automatu po preukázaní poistencom, ostáva poistencovi. V prípade, že je potrebné z akýchkoľvek 
zákonných dôvodov poplatok vrátiť poistencovi, lekár je povinný označiť doklad svojou pečiatkou, 
podpisom a slovami „vrátiť poplatok“. 
 
Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti na APS je výška úhrady poistenca ...................................................................... 2,- Eur 
 
 
 
 
 
2. Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) - interná, chirurgická, gynekologická 
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ÚPS je výška úhrady poistenca za Služby 
vykonané pri poskytovaní ÚPS, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti  
úhrady ......................................................................................................................................10,- Eur  
 
- ak bol poistenec odoslaný na ÚPS v Nemocnici bezprostredne po poskytnutí APS (LSPP) 

v Nemocnici a preukáže sa dokladom o zaplatení poplatku 2,- Eur za Služby na APS, je výška 
úhrady za Služby na ÚPS ..................................................................................................0,- Eur 

- ak je poistenec odoslaný na ÚPS v Nemocnici od iného poskytovateľa APS, je výška úhrady za 
Služby na ÚPS ..................................................................................................................2,- Eur 
(predchádzajúci poskytovateľ APS musí poistencovi vrátiť uhradený poplatok za APS), 

- ak poistenec navštívi ÚPS v Nemocnici počas pracovných dní medzi 16:00 hod. a 22:00 hod. 
a v dňoch pracovného pokoja medzi 7:00 hod. a 22:00 hod. ak sa v okrese Malacky 
neposkytuje APS, je výška úhrady poistenca za Služby na ÚPS ...................................2,- Eur 

- ak bol poistenec odoslaný na iné poskytnutie ÚPS v Nemocnici bezprostredne po inom druhu 
poskytnutí ÚPS v Nemocnici, je výška úhrady poistenca za Služby na ÚPS ....................0,- Eur 
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Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti na ÚPS je výška úhrady poistenca .......................................................................2,- Eur 
 
Poistenec je oslobodený od úhrady za Služby na ÚPS, ak mu bola poskytnutá zdravotná 
starostlivosť v rámci ÚPS: 
- v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne 

v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo 
odporučené lekárom,  

- ktorej poskytovanie trvalo viac ako 2 hodiny. 
- ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti, 
- ak je poistenec maloletým dieťaťom (t.z. mladší ako 18 rokov) a o poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia 
súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- ak je poistenec nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety, 
- ak je u poistenca lekársky potvrdené tehotenstvo. 

 
 
Poplatky za Služby sa hradia vopred v platobnom automate Nemocnice. Doklad o úhrade poplatkov 
z automatu po preukázaní poistencom, ostáva poistencovi. V prípade, že je potrebné z akýchkoľvek 
zákonných dôvodov poplatok vrátiť poistencovi, lekár je povinný označiť doklad svojou pečiatkou, 
podpisom a slovami „vrátiť poplatok“. 
 
 
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poskytovania APS a ÚPS bližšie neupravené v tomto 
cenníku sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o cenách, Zákona č. 577/2004 Z.z. a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 19.02.2018 a platí do vydania nového cenníka.  
 
 


