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1.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na zabezpečenie špecializovanej lekárskej starostlivosti
v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci
Bratislava: 20. január 2005
Číslo: 05521/2005-SL
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm. b) zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
(1) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby zabezpečuje poskytovanie špecializovanej
lekárskej starostlivosti v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci takto:
a) v jednej ambulancii rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe je vo vozidle jeden lekár
so špecializáciou v odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou anesteziológia
a intenzívna medicína, jeden zdravotnícky záchranár alebo všeobecná sestra s praxou
na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotke intenzívnej
starostlivosti s interným alebo chirurgickým zameraním a jeden vodič, ktorý je
zároveň sanitár,
b) v dvoch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v jednom vozidle
zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v druhom vozidle
1. dvaja zdravotnícki záchranári, z ktorých je jeden súčasne vodičom,
2. jeden zdravotnícky záchranár a jedna všeobecná sestra s praxou na oddelení
anesteziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotke intenzívnej starostlivosti
s interným alebo chirurgickým zameraním, z ktorých je jeden súčasne vodičom
alebo
3. dve všeobecné sestry s praxou na oddelení anesteziológie a intenzívnej
medicíny alebo jednotke intenzívnej starostlivosti s interným alebo
chirurgickým zameraním, z ktorých jedna je súčasne vodičom,
c) v troch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v dvoch vozidlách
zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v treťom vozidle zdravotnícki
pracovníci podľa písmena b),
d) v štyroch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v dvoch vozidlách
zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v treťom a štvrtom vozidle
zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),
e) v piatich ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v troch vozidlách
zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a v ostatných dvoch vozidlách zdravotnícki
pracovníci podľa písmena b),
f) v šiestich ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v troch vozidlách
zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a v ostatných troch vozidlách zdravotnícki
pracovníci podľa písmena b),
g) v ostatných prípadoch sa zabezpečuje počet ambulancií rýchlej lekárskej pomoci tak,
že v jednej službe so zdravotníckymi pracovníkmi podľa písmena a) bude najmenej

o jedno vyšší alebo rovnaký ako počet ambulancií so zdravotníckymi pracovníkmi
podľa písmena b).
(2) Zdravotnícki pracovníci z vozidla, v ktorom nie je lekár s príslušnou špecializáciou podľa
ods. 1 písm. a), pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti konzultujú svoj postup s
a) lekárom z druhého vozidla, ktoré je v službe alebo
b) lekárom so špecializáciou v odbore urgentná medicína alebo špecializáciou anesteziológia
a intenzívna medicína, ktorý je v službe na
1. stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo
2. koordinačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.
(3) Za špecializácie v špecializačných odboroch uvedených v odseku 1 písm. a) sa považujú aj
zodpovedajúce špecializácie získané podľa doterajších predpisov1).
Čl. II
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

Rudolf Z a j a c
minister
vz. Ján Gajdoš, v.r.

1

) § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania.
§ 12 a 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

2.
Číslo: NŠS/2003/2004
Bratislava, 31.12.2004
Rozhodnutie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako príslušný orgán, podľa § 18
ods. l písm. b) a § 20 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov za účelom zdravotníckej ochrany Slovenskej republiky pred
zavlečením prenosných ochorení nariaďuje v súlade s § 4 ods. 1 písm. g) zákona NR SR
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov toto
o p a t r e n i e:
Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z katastrofou postihnutých
oblastí (južná Ázia) sú povinné podrobiť sa preventívnemu lekárskemu vyšetreniu
a následným potrebným diagnostickým vyšetreniam a terapeutickým zásahom u svojho
ošetrujúceho lekára.
Termín:
- pre občanov SR a občanov s trvalým pobytom na území SR: ihneď po príchode do svojho
bydliska, resp. sídla ošetrujúceho lekára,
- cudzí štátni príslušníci, zdržiavajúci sa na území Slovenskej republiky sú povinní ihneď
vyhľadať lekársku pomoc na infekčných klinikách a oddeleniach.
O d ô v o d n e n i e:
Prírodnou katastrofou, ktorá sa udiala v južnej Ázii dňa 27. 12. 2004 je daný
predpoklad vzniku a šírenia prenosných ochorení.
Za účelom zabránenia zavlečenia prenosných ochorení, ktoré sa môžu vyskytnúť
v týchto oblastiach, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to vo výroku tohto rozhodnutia
uvedené.
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia na Ministerstvo zdravotníctva SR, podaním na Úrade verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
Podľa § 55 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa
z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane Slovenskej republiky
pred zavlečením prenosných ochorení sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného
odvolanie; proti vylúčeniu odkladného účinku sa nemožno odvolať (§55 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Toto rozhodnutie sa v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, Bratislava z toho dôvodu,
že účastníci konania ani ich pobyt nie sú známi (toto rozhodnutie bude zverejnené aj v TASR
a SITA).

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR

3.
Bratislava 23.12.2004
Číslo: 28004 – 3/2004 - SP

ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Ružinov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov
mení
s účinnosťou od 1. januára 2005
zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Ružinov zo dňa 18.12.2002 číslo: M/5694/2002, číslo:
SP/6853/2002/Var v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Ružinov
zo dňa 26.6.2003 číslo: M/4346/2003, číslo: VR LP – 467/2003/SP/Var
takto:
V časti upravujúcej názov sa slová: „Fakultná nemocnica s poliklinikou Ružinov“
vypúšťajú a nahrádzajú sa slovami:
„Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava“.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

4.

Bratislava 23.12.2004
Číslo: 28832 – 2/2004 - SP

ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ust. § 24 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov
mení
s účinnosťou od 28. decembra 2004
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica zo dňa 24.11.2004 číslo: 14192 –
6/2004 - OPP
takto:
V časti upravujúcej názov organizácie sa slová: „Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica“
vypúšťajú a nahrádzajú sa slovami:
„Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica“.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

5.
OPRAVA
V opatrení Ministerstva zdravotníctva SR č. OPL0604-18363/2004-SL zo 14. decembra 2004,
ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva SR – osobitné vydanie dňa 29. decembra 2004, text na str. 4 správne znie:
„Príloha k opatreniu č. OPL0604-18363/2004-SL“.

6.
OPRAVA
V opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-7/2004-OAP z 15. decembra
2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, ktoré bolo
uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva v osobitnom vydaní dňa 29. decembra 2004
došlo k niektorým nepresnostiam. Predmetné chyby sa opravujú takto:
1. príloha č. 4 časť A str. 5 položka 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmeno c) bod 2 sa v texte „159a“ nahrádza „159“, „159b“ sa nahrádza „159a“,
2. príloha č. 4 časť A str. 5 položka 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmeno c) bod 3 sa v texte „159b“ nahrádza „159a“,
3. príloha č. 4 časť A str. 5 položka 1 - Ambulantná zdravotná starostlivosť všeobecná písmeno c) bod 4 sa v texte „159b“ nahrádza „159a“,
4. príloha č. 4 časť A str. 7 položka 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná,
vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a mobilných hospicov - písmeno c) sa v úvodnej vete za slová „písmena a)“
vkladajú slová „a cena bodu podľa písmena a) okrem ceny bodu podľa písm. d)“,
5. príloha č. 4 časť A str. 7 položka 2 - Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná,
vrátane spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a mobilných hospicov - písmeno c) bod c3 sa v texte „159c“ nahrádza
„159b“,
6. príloha č. 4 časť C str. 135 - Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty – sa v tabuľke pri kóde
č. 8040 nahrádza číslo „840“ číslom „340“.

Rudolf Zajac
minister
vz. Peter Ottinger, v.r.

7.
OPRAVA
V opatrení Ministerstva zdravotníctva SR č. OPP0404-23785/2004-SL zo 14. decembra 2004,
ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia došlo z dôvodu počítačovej úpravy
prepočtu maximálnych cien výrobcov k niektorým nepresnostiam.

V skupine F – Zdravotnícke pomôcky pre stomikov sa vykonávajú zmeny nasledovných riadkov:
PODSK

ZFT

KOD

NÁZ

DOP

MJD

VYR

ZEM

SÚ

AKC

ÚZP PRO

POZ

DOP

DOP %

1092 F3,F4

F22176 Dansac Duo Soft podložky

Podložky k vreckám - 10 x
10 cm

ks

DNC DK

I

169,40

169,40 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1094 F3,F4,F5

F22177 Dansac Duo Soft podložky

Podložky k vreckám - 12,5
x 12,5 cm

ks

DNC DK

I

169,40

169,40 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1161 F5

F22178 Dansac Duo Soft podložky

Podložky k urostomickým
vreckám

ks

DNC DK

I

169,40

169,40 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1214 F8

F22179 Dansac Duo Soft vrecká

Uzavreté priehľadné

ks

DNC DK

I

46,10

46,10 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1215 F8

F22180 Dansac Duo Soft vrecká

Uzavreté nepriehľadné

ks

DNC DK

I

46,10

46,10 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1216 F8

F22185 Dansac Duo Soft Plus
vrecká

Uzavreté nepriehľadné

ks

DNC DK

I

46,10

46,10 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1217 F8

F22186 Dansac Duo Soft Mini vrecká Uzavreté nepriehľadné

ks

DNC DK

I

46,10

46,10 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1288 F9

F22181 Dansac Duo Soft vrecká

Výpustné priehľadné

ks

DNC DK

I

58,30

58,30 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1289 F9

F22182 Dansac Duo Soft vrecká

Výpustné nepriehľadné

ks

DNC DK

I

58,30

58,30 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1290 F9

F22183 Dansac Duo Soft vrecká

Výpustné veľké priehľadné ks

DNC DK

I

58,30

58,30 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1291 F9

F22184 Dansac Duo Soft vrecká

Výpustné veľké
nepriehľadné

ks

DNC DK

I

58,30

58,30 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1052 F1

F22187 Dansac Duo Soft Mini Cap

Krytka stómie
nepriehľadná

ks

DNC DK

I

64,00

64,00 RL,CHI,ONK,URO,GIT,PRL*

0,00

0,0000%

1489 F12

F22188 Dansac Duo Soft Urostomy

Urostomické vrecko
priehľadné

ks

DNC DK

I

132,90

132,90 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

1490 F12

F22189 Dansac Duo Soft Urostomy

Urostomické vrecko
nepriehľadné

ks

DNC DK

I

132,90

132,90 CHI,ONK,URO,GIT,
PRL*

0,00

0,0000%

V skupine O – Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim sa vykonávajú zmeny nasledovných riadkov:
PODSK

ZFT

KOD

NÁZ

DOP

MJD

VYR

ZEM

SÚ

2816 O20

Z

O35298 Kontaktný okluzor Hydrogel 70

ks

WIN

CZ

ks

WIN

O35293 Kontaktné šošovky Hydrogel 70

Liate, typ U51
(Kontaktná oklúzna
šošovka)
Liate, typ 50, T, T5
(Kontaktná oklúzna
šošovka)
Liate, typ 50,T,T5

2817 O20

Z

O35297 Kontaktný okluzor Hydrogel 70

2830 O24,O25

Z

ks

2831 O24,O25

O35294 Kontaktné šošovky Hydrogel 70

Liate, typ TK, N

2832 O24,O25

O35295 Kontaktné šošovky Hydrogel 70

2833 O24,O25

O35296 Kontaktné šošovky hydrogel 70

DOP %

ÚZP PRO

I

1 330,60

1 330,60 OPH

0,00

0,0000%

CZ

I

856,40

856,40 OPH

0,00

0,0000%

WIN

CZ

I

454,90

454,90 OPH

0,00

0,0000%

ks

WIN

CZ

S

743,50

302,20 OPH

441,30 59,3544%

Liate, typ U 51

ks

WIN

CZ

S

929,10

302,20 OPH

626,90 67,4739%

Typ 62, 62 S, 66, M

ks

WIN

CZ

S

1 143,20

302,20 OPH

841,00 73,5654%

Rudolf Zajac
minister
vz. Peter Ottinger, v.r.

POZ

DOP

AKC

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym
zariadeniam boli odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto
oznámenia. Pri zneužití týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných
dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny
touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému
štátnemu krajskému lekárovi a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako
predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je pečiatka neplatná.
Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:

MUDr. Daniela Némethová
Stomatologická ambulancia
010 01 ŽILINA, Štefánikova 17

Strata pečiatky bola oznámená Žilinskému samosprávnemu kraju 10. 1. 2005.
2. Text pečiatky:

Poliklinika
Turčianske
Teplice

26-0352-10192
Lekárska služba
prvej pomoci
MUDr. _____________

Strata pečiatky bola oznámená Žilinskému samosprávnemu kraju poliklinikou Turčianske
Teplice 17. 12. 2004.
3. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba v Bratislave oznámila odcudzenie pečiatok dňa
11. 1. 2005 MUDr. Sergejovi SKAČKOVOVI
- 61 0601 1 03 32 - chirurg
- 0161 0601 32 023 – kód lekára

