
PREPRAVA PACIENTA SANITNÝM VOZIDLOM MUSÍ BYŤ ODÔVODNENÁ 

Dopravná zdravotná služba (ďalej DZS) Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. 

zabezpečuje plánované prevozy pacientov, ktorí nie sú v ohrození života. Je to služba 

súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Sanitné vozidlá tu plnia funkciu 

akýchsi “zdravotných taxíkov“ a pravidlá, za akých sú prideľované pacientom, určujú 

zdravotné poisťovne. DZS realizuje prepravu pacientov na základe príkazu na 

prepravu. Žiadanku vystavuje ošetrujúci lekár  v súlade s indikačnými kritériami 

poisťovní (poisťovňami stanovené zdravotné dôvody, ktoré vedú k nároku na 

prepravu pacienta). To, že pacient spĺňa indikačné kritérium poisťovne a má nárok na 

prepravu neznamená, že za ňu neplatí. Platná legislatíva SR vymedzuje prípady, kedy 

je poistenec  oslobodený od platby za prepravu sanitným vozidlom DZS.  
 

INDIKAČNÉ KRITÉRIÁ POISŤOVNÍ 

Lekár môže požiadať o prepravu pacienta sanitným vozidlom len v odôvodnených prípadoch. 

Ide o tzv. indikačné kritériá poisťovní.  Poistenec  Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) má 

nárok na prepravu sanitným vozidlom v týchto prípadoch: 

 

 prevoz pacienta do/z cudziny po schválení liečby poisťovňou, 

 prevoz pacienta počas hospitalizácie na vyššie odborné pracovisko, 

 prevoz pacienta, ktorý vyžaduje zvláštny protiepidemický režim, 

 prevoz pacienta v súvislosti s chemoterapiou, rádioterapiou pri liečbe zhubného 
ochorenia, 

 prevoz pacienta do kúpeľov po priamo skončenej hospitalizácii, 

 prevoz imobilného pacienta, ktorý nie je schopný pre svoje ochorenie samostatného 
pohybu a transportu prostriedkami verejnej dopravy. 

 
Podobným spôsobom majú určené indikačné kritériá pre prevoz pacienta aj poisťovne 
DÔVERA a UNION. 

 
PLATBY ZA INDIKOVANÚ PREPRAVU DZS 

Preprava pacienta dopravnou zdravotnou službou je až na legislatívou stanovené výnimky 

platenou službou. Pri poskytovaní dopravy je teda výška úhrady poistenca za 1 kilometer 

jazdy  presne stanovená. Vodič sanitného vozidla po ukončení  prepravy vyberie platbu od 

pacienta a odovzdá mu doklad o platbe. 

Za prepravu sanitným vozidlom dopravnej zdravotnej služby poistenec neplatí  v prípade, ak 

je zaradený do chronického dialyzačného programu, transplantačného programu, v prípade 

onkologickej liečby alebo  kardiochirurgickej liečby, alebo pri ťažkom zdravotnom postihnutí 

(ZŤP). ZŤP osoba je oslobodená od platby za prepravu len za predpokladu, že v Komplexnom 

posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má uvedené, že je odkázaná na individuálnu 

prepravu motorovým vozidlom.  

 

NEINDIKOVANÁ PREPRAVA 

Pacienti Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. si môžu prostredníctvom svojho 
lekára zažiadať o prepravu DZS aj mimo indikačné kritériá svojej poisťovne. Pridelenie 



sanitného vozidla v takomto prípade je predmetom dohody a odvíja sa vždy od kapacitných 
možností  DZS. Týka sa to najmä prepravy pacientov do zariadení sociálnych služieb. Bez 
indikácie lekára na prepravu zaplatia pacienti za každý kilometer prepravy dopravnou 
zdravotnou službou 50 centov v zmysle Cenníka priamo hradených výkonov FNsP Skalica, a.s. 
 
Objednanú prepravu si možno osobne alebo telefonicky preveriť na pracovisku dispečingu 
v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.30 hod. Nemocnica v prípade voľných prepravných 
kapacít poskytuje sanitné vozidlo s vodičom aj na športové a kultúrno-spoločenské podujatia. 
Výška úhrady v takomto prípade závisí od počtu najazdených kilometrov a od času 
stráveného na danom podujatí. 


