
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja 
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 Palárikova 2311, 022 16 Čadca  
 

 

 

 

1. ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný 

bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby           
2 € 

2. v iných prípadoch 10 € 

DETSKÁ AMBULANCIA  

Ing. Martin Šenfeld, MBA 

riaditeľ KNsP 

Cenník zdravotných výkonov a služieb,  
pri ktorých možno požadovať úhradu 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby 

 Platný od 01.11.2017 

Poznámka:  

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku  všetkých zdravotných výkonov sa nachádza na oddelení. 

 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady 

poistenca za sluţby podľa § 38 ods. 3 písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluţby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (spracúvanie 

údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej 

služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby) 

  

 

Výška úhrady je stanovená v zmysle § 38a ods. 6 zákona č. 577/2004 Z.z. 

 

Od povinnosti úhrady je podľa § 38 ods. 8 písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z. oslobodený 

poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci: 

 

1. ambulantnej pohotovostnej služby 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,  
 

2.ústavnej pohotovostnej služby 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,  
 

3.ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve 

hodiny,  
 

4.ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
 

5.ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 
 

6.ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec 

maloletým dieťaťom 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. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/577/20171101#paragraf-38.odsek-3.pismeno-c

