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ZDRAVOTNÝ DOZOR - rescueASSISTANCE 
 

ZDRAVOTNÝ DOZOR - rescueASSISTANCE 

CENNÍK A PODMIENKY 
 
PODMIENKY  

• Objednávku doručiť minimálne 14 dní pred akciou, objednávky menej ako 3 dni  negarantujeme 

• Zdravotný dozor sa objednáva telefonicky, mailom, poštou a nadobúda platnosť po potvrdení 

• Zdravotné dozory vykonáva štandardne minimálne 2–členná hliadka  

• Počet objednaných zdravotníckych pracovníkov je dohodnutý oboma stranami na základe rozsahu akcie, 
plochy a predpokladaného počtu účastníkov, miery rizika ohrozenia zdravia a života  

• Objednávateľ si môže uviesť požiadavku na lekára, záchranára, zdravotníka avšak konečné zloženie 
zdravotníckej hliadky bude odkonzultované na základe personálnych kapacít a potreby akcie 

• Poskytujeme ošetrenie od základnej prvej pomoci po urgentnú medicínu, horskú a kynologickú záchranu  

• Vykonávateľ zdravotného dozoru sa hneď pri príchode na miesto akcie  aj po ukončení akcie skontaktuje 
s organizátorom, zaznačia prípadné nedostatky v sekcii poznámky v „Zázname o zdravotnom dozore“  
 
CENNÍK  
PERSONALNE ZABZPEČENIE  

• 7 eur / hod / zdravotník  

• 8 eur / hod / záchranár  

• 10 eur / hod / lekár  
príplatok za víkend + 20% 
príplatok za nočnú službu + 30 %  
 
STRAVA  
pri akcii nad 4 hodiny požadujeme zabezpečiť stravu a pitný režim alebo si účtujeme stravné  

• 5-12 hod = 5,10 eur  

• 12-18 hod = 7,60 eur  

• nad 18 hod = 11,60 eur  
 
DOPRAVA  

• 0,40 eur /km sanitné vozidlo (VW Transporter T5 4x4 zástavba RZP)  

• 0,35 eur /km terénne vozdilo (LandRover Defender 4x4 s úpravou pre transport a ošetrenie)  

• 0,30 eur /km osobné vozidlo  

• štvorkolka a snežný skúter cena dohodou  
 
UBYTOVANIE  

• vzhľadom na lokalitu a trvanie akcie si vyhradzujeme právo na ubytovanie na základe vzájomnej dohody  

• ak nie je zabezpečené organizátorom, účtujeme si 15 eur / osoba / noc  
 
POPLATKY  

• 10 eur / akcia – poplatok za použitý zdravotnícky spotrebný materiál a náklady spojené s ošetrením  

• 10 eur / akcia – manipulačný poplatok (zdravotnícka výbava, uniformy, propagačný materiál)  
 
KONTAKTNÁ OSOBA  
Mgr. Anna Kmecová, tel: 0904 258 134  
 
Cenník platný pre rok 2022. Nie sme platcami DPH. 

http://www.prvapomoczazitkom.sk/

