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Táto smernica upravuje podmienky poskytovania zdravotníckych pomôcok a výšku úhrady za 

poskytnutie zdravotníckych pomôcok v požičovni zdravotníckych pomôcok v zariadení 

ARCUS- Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice. 

 

Článok I. 

Okruh osôb 

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: 

- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím  

- fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku 

 

Článok II. 

Podmienky poskytnutia pomôcky 

1. Pomôcka sa zapožičiava fyzickým osobám uvedeným v článku I. na základe zmluvy 

o výpožičke (Príloha č.1) na zmluvne dohodnutý čas, najdlhšie však do: 

 

- zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia 

- zabezpečenia pomôcky formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky 

- doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky 

 

2. Prenajímateľ pred odovzdaním poučí nájomcu o tom, ako so zdravotníckou pomôckou 

nakladať a manipulovať, aby nedošlo k jej poškodeniu, ako aj o následkoch poškodenia 

pomôcky. 

 

3. Nájomca potvrdí svojím podpisom, že bol poučený o nakladaní s pomôckou. Formulár 

o poučení manipulácie s  pomôckou (Príloha č.3) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

o výpožičke. 

 

 

Článok III. 

Miesto a čas poskytovania  zdravotníckych pomôcok   

1.  Zdravotnícke pomôcky sa budú zapožičiavať v zariadení ARCUS - Špecializované  

zariadenie a zariadenie pre seniorov,  Skladná 4,  Košice.  

 

2.  Odvoz a dovoz pomôcky si nájomca zabezpečuje samostatne. 
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3. Čas požičiavania zdravotnej pomôcky si nájomca môže dohodnúť osobne, návštevou 

zariadenia ARCUS v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod., emailom: 

zdravotny@arcuskosice.sk alebo telefonicky na čísle 055/7292491 so zamestnancom 

povereným požičiavaním zdravotníckych pomôcok.  

 

 

Článok IV. 

Druh zdravotníckych pomôcok a úhrada za požičanie zdravotníckych pomôcok 

1.  V požičovni zdravotníckych pomôcok sa vypožičiavajú zdravotnícke pomôcky, ktoré sú 

uvedené v cenníku za požičiavanie zdravotníckej pomôcky (Príloha č.2). 

2. Nájomca hradí dohodnutú úhradu podľa uvedeného cenníka (Príloha č.2) za poskytnutie 

zdravotníckej pomôcky  za príslušný mesiac najneskôr do 15-tého dňa nasledujúceho   

kalendárneho mesiaca. 

3. Nájomca môže po dohode s prenajímateľom zaplatiť za pomôcku preddavkovo za mesiac, 

kvartál alebo polrok. V takomto prípade sa alikvotná čiastka za dané obdobie uhrádza 

preddavkovo v deň zapožičania pomôcky. 

 

4. Prijímateľ platí úhradu za poskytnutú pomôcku do pokladnice požičovne pomôcok. 

 

5. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, nájomca má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej 

úhrady. 

 

 

 

 

 

Článok V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 
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           Príloha č.2 
 
 
 
 

Cena za poskytnutie zdravotníckej pomôcky  
 
 

 
Druh pomôcky  cena za pomôcku/deň hodnota pomôcky – ARCUS 
 
Posteľ elektrická 0,60 € 1 100,00 € 

Posteľ mechanická 0,30 € 600,00 € 

Invalidný vozík 0,20 € 297,00 € 

WC stolička 0,10 € 111,00 € 

Chodítko - prekladacie 0,10 € 40,00 € 

Antidekubitná podložka s 
kompresorom 

0,50 € 189,00 €  

Zdvihák osobný 2,95 € 5 400,00 €  

Štvorkolka 0,20 € 70,00 € 

Odsávačka 1,00 € 240,00 €  

Infúzny stojan 0,20 € 64,00 € 

Biolampa 1,00 € 249,00 € 

G – Aparát s opierkou 0,30 € 154,00 € 

 
 
 
Platný  od 1.1.2023 


	Smernica-Podmienkyposkytovaniazdravotníckychpomôcok2020
	Cennik za poskytovanie zdravotníckych pomôcok



