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Zákon 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej 

službe a znení neskorších predpisov jasne 

definuje od svojho vzniku Operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby spolu so 

záchrannou zdravotnou službou  medzi 

základné štruktúry v systéme neodkladnej 

prednemocničnej starostlivosti.



Neodkladná  zdravotná starostlivosť je 

zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri 

náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá 

bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho 

poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže 

vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a 

neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle 

zmeny jej správania a konania, pod ktorých 

vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo 

svoje okolie. 



- OS ZZS riadi,  koordinuje a 

vyhodnocuje činnosť záchrannej 

zdravotnej služby, aby sa 

zabezpečila jej plynulosť a 

nepretržitosť. 

- Má centrálny register udalostí, z 

ktorého  robí analýzy pre potreby 

zriaďovateľa, t.j. MZ SR. 









Výsledky všetkých analýz poukazujú 

na rizikové body neudržateľnosti 

dnešného stavu a evokujú riešenia, 

ktoré bude potrebné urobiť v čo 

najkratšom čase pre  zabezpečenie 

neodkladnej starostlivosti.



- Prehodnotenie jednotlivých bodov 
staníc ZZS: 
- ambulancie RLP:  94
- ambulancie RZP:  179
- ambulancie VZZS: 7

- Dopravná zdravotná služba ??? 



- LSPP

- nefunkčná 

- „Nová Pohotovosť“

- Koncové ústavné zdravotnícke 

zariadenia

- prehodnotenie MZ SR



- Zákon 576/2004 Z.z.

- Zákon 578/2004 Z.z.

- Zákon 579/2004 Z.z. 

Odborné usmernenie, ktorým sa 

upravuje neodkladná preprava osôb 

ambulanciami  záchranných 

zdravotných služieb
Číslo: 18208/2006-OZS Dňa:  20. júna 2006



- Potreba zadefinovania povinností 

OS ZZS SR

Zákon 579/2004 Z.z.  

§3 ods. (3) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej 

služby okrem úloh podľa osobitného predpisu6) je 

povinné

a) riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť záchrannej 

zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a 

nepretržitosť,



b) zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné 

prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného 

monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby 

príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti 

a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného 

systému,



f) zabezpečiť na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti 
materiálno-technické vybavenie, jeho vyhovujúci stav, úplnosť, 
kontrolu expirácie a dopravu na miesto zásahu pri odstraňovaní 
následkov nehody s hromadným postihnutím osôb, 



Povinnosti poskytovateľa ZZS

§ 5 Povinnosti poskytovateľov záchrannej 
zdravotnej služby 
(1) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je 
povinný
b) zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej služby a 
ambulancie záchrannej zdravotnej služby tak, aby bol zabezpečený výjazd 
ambulancie bezodkladne, najneskôr do dvoch minút od prijatia pokynu
koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby; to neplatí pre výjazd ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej  
služby. 



Povinnosti poskytovateľa ZZS
Zákon 579/2004 Z.z. 

§5) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
f) odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje 

jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti10) alebo do zdravotníckeho zariadenia 

ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa pokynu operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska, ktoré je 

schopné poskytnúť diagnostiku11) a liečbu12) nadväzujúcu na 

poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, 1) a zabezpečiť, aby 

posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez zbytočného 

odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému 

stredisku záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ukončenie 

zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,



Povinnosti poskytovateľa ZZS

Zákon 579/2004 Z.z. 

§5) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je 

povinný 

l) na základe zmluvy uzatvorenej podľa písmena k) 

umožniť inštaláciu a používať zariadenie na 

telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane 

satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej 

zdravotnej služby podľa § 3 ods. 3 písm. b) medzi 

operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a 

poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby,



AVL – automatically vehicles

lokalizator

„automatický lokalizátor vozidiel“

- systém 

- zariadenie typu SmartPhone

- aplikácie „Záchranka“



Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) vypracovala definíciu zdravia, 

podľa ktorej je ZDRAVIE stavom 

úplného telesného, duševného a 

sociálneho blaha.



Neodkladná zdravotná 
starostlivosť je zdravotná 
starostlivosť poskytovaná osobe 
pri náhlej zmene jej zdravotného 
stavu, ktorá bezprostredne 
ohrozuje jej život alebo niektorú 
zo základných životných funkcií, 
bez rýchleho poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti môže 
vážne ohroziť jej zdravie,
spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú 
bolesť alebo spôsobuje náhle 
zmeny jej správania a konania, 
pod ktorých vplyvom 
bezprostredne ohrozuje seba 
alebo svoje okolie. 

Neodkladná zdravotná starostlivosť je 
zdravotná starostlivosť poskytovaná 
osobe pri náhlej zmene jej zdravotného 
stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej 
život alebo niektorú zo základných 
životných funkcií, bez rýchleho 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti 
môže vážne poškodiť zdravie, spôsobuje 
jej náhlu a neznesiteľnú bolesť, ktorá 
výrazne obmedzuje konanie osoby a 
spôsobuje ohrozenie základných 
životných funkcií, alebo spôsobuje náhle 
zmeny jej správania a konania, pod 
vplyvom ktorých bezprostredne 
ohrozuje seba alebo svoje okolie. 



Záver:

- súčasný stav je neudržateľný

- potreba presných kritérií pre vyslanie 

ZZS

- dopravná zdravotná služba v systéme 

prednemocničnej starostlivosti

- urgentné príjmy

- národný register činnosti ZZS





Ďakujem za pozornosť

riaditel@emergency-slovakia.sk


