
Dodatok č.2
k Cenníku zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica 

nehradených z verejného zdravotného poistenia a Cenníku výkonov podnikateľských 
činností NsP Považská Bystrica 

platnom od 01.12.2019
Týmto dodatkom sa dopĺňa Cenník zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica nehradených 
z verejného zdravotného poistenia a Cenník výkonov podnikateľských činností NsP Považská 
Bystrica nasledovne :

CENNÍK
price list

ZA POSKYTNUTIE
NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

RLP Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ( 3 - členná posádka )
Emergency Medical Service Doctor Ambulance (1 doctor, 2 paramedics )

RZP Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (2 - členná posádka )
Emergency Medical Service Paramedics Ambulance ( 2 paramedics )

Zistenie
ak je pacient:
Cudzinec zo štátov EÚ bez EPZP 
cudzinec mimo štátov EÚ
Nepoistený ( alebo nevie preukázať)

CENA ZA VÝKON
basic price

CENA ZA DOPRAVU
transfer price

jednotková cena za výkon
RLP

jednotková cena za km jazdy (tam aj späť)
absolute price/km

PACIENT
patient

OBČAN SR
Citizen Slovák republic

CUDZINEC
foreigner

120 € 0,79 €

jednotková cena za výkon
RZP

jednotková cena za km jazdy (tam aj späť)
absolute price/km

PACIENT
patient

OBČAN SR
Citizen Slovák republic

CUDZINEC
foreigner

70 € 0,79 €

KONEČNÁ CENA = CENA ZA VÝKON + CENA ZA DOPRAVU
payment = basic price + transfer price



CENNÍK

ZA POSKYTNUTIE
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRI ZABEZPEČOVANÍ PODUJATÍ 

( športové akcie, koncerty, zhromaždenie a i.)

RZP Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (2 - členná posádka)

RLP Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci (3 - členná posádka )

zabezpečenie akcií
RZP - rýchla zdravotnícka služba / hod. 70 € 0,79 €/km
RLP - rýchla lekárska služba / hod. 120 € 0,79 €/km ;

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2020 a tvorí súčasť Cenníka zdravotných výkonov 
NsP Považská Bystrica nehradených z verejného zdravotného poistenia.

Ostatné údaje uvedené v Cenníku zdravotných výkonov NsP Považská Bystrica nehradených 
z verejného zdravotného poistenia platnom od 1.12.2019, ktoré neboli doplnené a pozmenené, 
ostávajú naďalej v platnosti.

MUDr. Igor Steiner/MPH 
riaditeľ



NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

Uznanie dlhu / recognition of debt

Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti- for the medical Services 
providing

Meno a priezvisko / Name, surname
Dátum narodenia / dáte of birth

Číslo preukazu totožnosti (OP alebo PAS)
ID number, Passport

Adresa trvalého bydliska
Address

Dátum a miesto ošetrenia

Dáte and plače of treatment

Diagnóza/ diagnosis

Preprava (odkiaľ, kam)

Patient transport /from - to/

Typ posádky, EVČ ambulancie

Crew type, Plate number

Počet ubehnutých km spolu / Total amount of kilometers

Sadzba za 1 km /rate per 1 km v €

Paušál podľa ceníka / Fix price according price list €

Cena spolu / total price

Meno a priezvisko + podpis ošetreného resp. zákonného zástupcu 
Name , surname + patient signatúre or legal representative

Meno a priezvisko + podpis lekára alebo záchranára 
Name, sumárne + medical doctor signatúre or paramedic

Dátum/ dáte ....................................


