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12.
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g)
zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska tiesňového
volania záchrannej zdravotnej služby je uvedené v prílohe č. 1.
§2
Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie stanice záchrannej zdravotnej služby
je uvedené v prílohe č. 2.
§3
Materiálno-technické a personálne vybavenie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky upravenej aj pre transport inkubátora a ambulancie vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby je uvedené v prílohe č. 3.
§4
Označovanie operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
ambulancií podľa § 3, stanice záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zásahovej skupiny
záchrannej zdravotnej služby je uvedené v prílohe č. 4.
§5
Vzor záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby je uvedený v prílohe č. 5.
§6
Vzor triediacej karty, ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, je uvedený v prílohe č. 6.
§7
(1) Určenie stupňa závažnosti nehody s hromadným postihnutím osôb na základe počtu
a závažnosti postihnutia osôb je klasifikáciou nehody s hromadným postihnutím osôb za účelom jej
zdravotníckeho zabezpečenia.
(2) Materiálno technické zabezpečenie pri odstraňovaní následkov nehody s hromadným
postihnutím osôb je zabezpečenie
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a) zdravotníckymi pomôckami,
b) iným materiálom,
c) dopravy na miesto zásahu na základe určenia stupňa závažnosti nehody.
§8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z.z., ktorou sa
ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 365/2006 Z. z.
§9
Tento výnos nadobúda účinnosť 20. marca 2009, okrem príloh č. 3, č.5 a č. 6, ktoré
nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2010, a prílohy č. 4 bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Richard Raši
v z. Daniel Klačko, v.r.
štátny tajomník
Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky
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Príloha č.1 k výnosu č. 10548/2009-OL
PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO
STREDISKA V RÁMCI ZÁSAHOVÉHO OBVODU KOORDINAČNÉHO STREDISKA
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

A. Priestorové vybavenie
a) miestnosť zdravotníckych operátorov; na jedno pracovné miesto zdravotníckeho operátora
10 m2,
b) záložné pracovisko na mimoriadne udalosti najmenej s jedným operátorským pultom,
c) pracovňa vedúceho lekára,
d) pracovňa referenta,
d) pracovňa vedúceho operátora,
e) pracovňa správcu IT,
f) miestnosť na odbornú prípravu a porady,
g) miestnosť pre technológiu a technika,
h) miestnosť na uchovávanie dokumentov o odborných činnostiach,
i) denná miestnosť s kuchynskou linkou, šatne pre mužov a pre ženy, umývadlo, WC pre
mužov a pre ženy, sprchovací kút pre mužov a pre ženy,
j) priestor na upratovacie a čistiace potreby,
k) miestnosť na relaxáciu.
B. Materiálno-technické vybavenie
a) systém podpory riadenia a spracovania informácií
1. je súbor technických a programových prostriedkov na podporu činnosti operátora
operačného strediska,
2. umožňuje jednotný prístup ku všetkým prostriedkom hlasovej komunikácie,
3. podporuje spracovanie všetkých informácií vznikajúcich pri príjme núdzového volania a
sprístupňuje informácie z iných podsystémov, ktoré sú potrebné na riešenie udalosti,
4. podporuje lokalizáciu volajúceho a lokalizáciu mobilných prostriedkov zaradených do
štruktúry záchrannej zdravotnej služby,
5. umožňuje záznam hlasovej komunikácie operátora s možnosťou okamžitého prehrania
situácie,
6. podporuje príjem tiesňového volania vo forme krátkej textovej správy (SMS),
7. na každom operačnom stredisku podporuje najmenej šesť pracovných miest operátorov;
b) systém hlasovej komunikácie
1. zabezpečuje spracovanie všetkých foriem hlasovej komunikácie operátorov strediska,
2. zjednocuje funkcie telefónnej ústredne a prostriedkov rádiovej komunikácie,
3. umožňuje pripojenie digitálnych liniek ISDN (BRI, PRI), analógových liniek; interface na
pripojenie rádií musí podporovať E&M signalizáciu,
4. podporuje technológiu VoIP; na vytvorenie priečky s inou ústredňou musí podporovať E1
komunikáciu so signalizáciou QSIG;
c) radiokomunikačný systém
1. zabezpečuje spojenie operátora operačného strediska s mobilnými prostriedkami a s
pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby nachádzajúcimi sa mimo staníc záchrannej
zdravotnej služby,
2. je budovaný tak, aby umožňoval koordináciu všetkých prostriedkov vstupujúcich do
systému záchrannej zdravotnej služby,
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3. využíva frekvenčné pásmo určené na komunikáciu záchranných zložiek,
4. zahŕňa základňové rádiostanice, retranslačné stanice, vozidlové a ručné rádiostanice,
5. podporuje zvolávanie pracovníkov s využitím pagerov;
d) systém objektívnej kontroly
1. využíva technické a programové prostriedky slúžiace na monitorovanie a záznam stavu
všetkých technických prostriedkov používaných na riadenie zásahu,
2. je to ucelený prostriedok na podporu práce technika operačného strediska;
e) zabezpečovací systém a systém ochrany dát
1. využíva technické prostriedky s podporným programovým vybavením na ochranu
režimového pracoviska,
2. zahŕňa vstupový systém, systém priemyselnej televízie a systém ochrany dát, ktoré
podliehajú predpisom o ochrane osobných údajov.
C. Personálne vybavenie
a) operátor operačného strediska, ktorý nie je lekár ale je zdravotnícky pracovník v zmene jeden
do 100 000 obyvateľov, minimálny počet operátorov Operačného strediska v jednej zmene sú
dvaja.
1. zdravotnícky záchranár alebo
2. zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializovanom odbore operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby alebo špecializovaná urgentná starostlivosť alebo
3. sestra so špecializáciou v špecializovanom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby alebo špecializovaná urgentná starostlivosť alebo v odbore anesteziológia
a intenzívna medicína alebo
4. sestra s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou praxou v ústavnom zdravotníckom
zariadení, ktorá je zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby alebo špecializovaná urgentná starostlivosť alebo
v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť
b) lekár operačného strediska v zmene na cca 600 000 až 1 300 000 obyvateľov,
1. so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo
2. so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo
3. s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna medicína
c) technik technológie operačného strediska.
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Príloha č. 2 k výnosu č. 10548/2009-OL
PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE STANICE
ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
A. Priestorové vybavenie
a) spoločný priestor - denná miestnosť s kuchynskou linkou,
b) šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút, miestnosť na upratovacie a čistiace potreby,
c) priestor na odpočinok,
d) pracovňa pilota, ak sa jedná o stanicu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
e) pracovňa lekára, platí len pre stanicu záchrannej zdravotnej služby so sídlom posádky
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením
mobilnej intenzívnej jednotky upravenej aj pre transport inkubátora a ambulancie
vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
f) pohotovostný sklad zdravotníckeho materiálu s osobitnými uzamykateľnými miestnosťami
alebo vhodnými uzamykateľnými skriňami so zabezpečením prevencie krížovej
kontaminácie,
g) oddelený priestor alebo trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II.
skupiny uvedených v zozname omamných látok a psychotropných látok,
h) oddelený priestor alebo trezor na uchovávanie liekov obsahujúcich omamné látky a
psychotropné látky III. skupiny uvedených v zozname omamných látok a psychotropných
látok,
i) kryté pohotovostné stanovište pre každé vozidlo,
j) heliport (podľa noriem Leteckého úradu Slovenskej republiky) alebo pracovná plocha pre
vrtuľník s možnosťou 24 hodinovej prevádzky, ak je stanicou vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby,
k ) hangár pre vrtuľník, ak je stanicou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
B. Materiálno-technické vybavenie
a) spojovacie prostriedky (rádiokomunikačné, telefón, personálny počítač s pripojením na
internet),
b) ambulancia podľa prílohy č. 4,
c) okuliare pre nočné videnie, ak je stanicou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
d) dopravný prostriedok pre zabezpečenie pohybu vrtuľníka na zemi, ak je stanicou vrtuľníkovej
záchrannej zdravotnej služby.
C. Personálne vybavenie
a) personálne vybavenie podľa prílohy č. 4 časti III.
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Príloha č.3 k výnosu č. 10548/2009-OL
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE AMBULANCIE
I. Všeobecné požiadavky na materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií
záchrannej zdravotnej služby
A. ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby podľa jednotlivých typov musia spĺňať
požiadavky na
1. výkon agregátu (motora) podľa normy STN EN 1789,
2. brzdový systém podľa normy STN EN 1789,
3. minimálne vybavenie zdravotníckou technikou a ďalším zdravotníckym materiálom ustanovené
technickou normou STN EN 1789,
4. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky upravenej
aj pre transport inkubátora navyše musí mať taký ambulantný priestor aby na ošetrovanie
pacienta bol zabezpečený požadovaný ergonomický priestor určený technickou normou
STN EN 1789.
B. Ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby musia spĺňať nasledovné požiadavky na
1. schválenie Leteckým úradom Slovenskej republiky v súlade s príslušným predpisom
Európskej únie JAR OPS 3, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov.
Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Leteckým úradom
Slovenskej republiky, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej leteckej techniky.
Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách
používaných v leteckej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom
zbore na celom území Slovenskej republiky,
2. výsadok záchranára a vyprostenie pacienta z nedostupného terénu (palubný žeriav alebo
podvesné zariadenie s príslušenstvom, evakuačné prostriedky).
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II. Špecifické materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej
služby
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III. Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
A. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
1. lekár
1.1. so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo
1.2. so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
alebo
1.3. s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anestéziológia a intenzívna
medicína, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v
špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom
odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa alebo
1.4. ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom
odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna
medicína alebo má preukázateľnú prax na pracovisku anestéziológie a intenzívnej
medicíny v rozsahu najmenej šesť mesiacov, ktorý je pripravený konzultovať svoj
postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo
so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. zdravotnícky záchranár
2.1. zdravotnícky záchranár alebo
2.2. zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná
urgentná starostlivosť alebo
2.3. sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná
starostlivosť alebo
2.4. sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna
starostlivosť alebo
2.5. sestra s najmenej trojročnou odbornou zdravotníckou praxou v ústavnom zdravotníckom
zariadení, ktorá je zaradená do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
špecializovaná urgentná starostlivosť alebo v špecializačnom odbore anesteziológia
a intenzívna starostlivosť alebo
2.6. lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných
činností v žiadnom zo špecializovaných odborov určených pre kategóriu lekár;
vykonáva činnosť záchranára do zaradenia do špecializačného štúdia v špecializačnom
odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna
medicína; pracuje pod odborným dohľadom lekára s príslušnou špecializáciou.
3. vodič pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby
3.1. zdravotnícky pracovník podľa bodu 2, ktorý je zároveň vodič a spĺňa podmienky
vedenia vozidla s právom prednostnej jazdy alebo
3.2. vodič, ktorý má 21 a viac rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla s právom
prednostnej jazdy a je preškoľovaný v poskytovaní základnej neodkladnej
zdravotnej starostlivosti každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou.
4. zdravotnícky záchranár a vodič pozemnej ambulantnej záchrannej zdravotnej služby
spolupracuje a plní pokyny lekára zásahovej skupiny.
5. zásahová skupina v prípade potreby môže konzultovať smerovanie prepravy pacienta
s operačným strediskom.
B. Zásahová skupina ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára
1. zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 2 a zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu
3.1. alebo
2. zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 2.2. – 2.4. a nezdravotnícky pracovník podľa
časti A bodu 3.2..
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3. zásahová skupina je pripravená konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v
špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekárom so špecializáciou v
špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa.
4. zásahová skupina v prípade potreby môže konzultovať smerovanie prepravy pacienta
s operačným strediskom.
C. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej
jednotky upravenej aj pre transport inkubátora.
1. lekár
1.1. so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo anestéziológia
a intenzívna medicína najmenej s päťročnou odbornou zdravotníckou praxou v
špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
1.2. v prípade neodkladnej prepravy novorodenca so špecializáciou v špecializačnom
odbore neonatológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
pediatrická anestéziológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
pediatrická intenzívna medicína.
2. zdravotnícky záchranár alebo
2.1. zdravotnícky pracovník podľa časti A, bodu 2
2.2. v prípade neodkladnej prepravy novorodenca sestra so špecializáciou v
špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a
intenzívna starostlivosť.
3. zdravotnícky pracovník podľa časti A, bodu 2, ktorý je zároveň vodičom a spĺňa podmienky
vedenia vozidla s právom prednostnej jazdy.
4. zásahová skupina v prípade potreby môže konzultovať smerovanie prepravy pacienta
s operačným strediskom.
D. Zásahová skupina ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
1. lekár
1.1. v prípade zásahu ako ambulancia rýchlej lekárskej pomoci je ním lekár podľa časti
A, bodu 1
1.2. v prípade zásahu ako ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky upravenej aj pre transport inkubátora je ním lekár podľa
časti C, bodu 1
2. zdravotnícky pracovník podľa časti A, bodu 2 a
3. pilot preškoľovaný v poskytovaní základnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti každých
12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou.
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Príloha č.4 k výnosu č. 10548/2009-OL
OZNAČOVANIE
Označovanie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ambulancie, stanice
záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby.
Operačné stredisko, stanica záchrannej zdravotnej služby a ambulancia sa označujú
vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby, ktorého vzor je uvedený v bode 6 tejto prílohy.
1. Označenie operačného strediska obsahuje
a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,
b) nápis "Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby",
c) názov a sídlo pracoviska,
d) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.
2. Označenie stanice obsahuje
a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,
b) nápis "Stanica záchrannej zdravotnej služby",
c) názov a sídlo pracoviska,
d) názov poskytovateľa,
e) titul, meno a priezvisko odborného zástupcu poskytovateľa.
3. Pozemné dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby majú
a) karosériu farby polárna biela alebo žltá (prednostne RAL 1016)
b) po obvode vozidla jeden pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená alebo
signálna oranžová,
c) na bočných stranách vozidla nápis "ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA" s výškou
písma najmenej 100 mm,
d) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby s priemerom kruhu minimálne 300 mm,
e) symbol telefónu a číslo 155 modrej farby a symbol SOS 112 červenej farby na bočnej strane
vozidla,
f) logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa s výškou písma najmenej 100
mm,
g) na prednej kapote nápis "AMBULANCIA", ktorý môže byť aj zrkadlovo obrátený,
h) ak vozidlo nemá nad zadnými dverami svetelnú výstražnú rampu žltej farby, má na
vnútornej ploche zadných dverí reflexný pás so šírkou 100 mm so striedajúcimi sa bielymi a
červenými šikmými pásmi.
4. Vrtuľníky záchrannej zdravotnej služby majú
a) výsostné označenia ustanovené predpismi o civilnom letectve,
b) označenie vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby,
c) nápis "HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE" v hornom polkruhu a
"VRTUĽNÍKOVÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA" v dolnom polkruhu okolo
hviezdy. Veľkosť a umiestnenie označenia určujú možnosti používaného dopravného
prostriedku.
5. Ochranný odev zásahových skupín záchrannej zdravotnej služby
Na vrchnom ochrannom odeve zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby
a) sú označenia vpredu na hrudníku. Na ľavej strane je umiestnená menovka s menom a
priezviskom alebo identifikačná karta s menom a priezviskom, pracovným zaradením a
názvom poskytovateľa,
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b) sú označenia na chrbte nápis "ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA",
c) je farba ochranného odevu ako aj jeho reflexné označenie podľa normy STN EN 471+A1,
1789.
6. Vzor vyhradeného znaku záchrannej zdravotnej služby
Vyhradený
znak
záchrannej
zdravotnej služby tvorí biely kruh s
červeným lemom, v jeho strede je
umiestnený symbol modrej hviezdy
života s bielym znakom hada na
palici umiestneným vo zvislej osi
hviezdy. Nad hviezdou v polkruhu
je umiestnený nápis Záchranná
zdravotná služba a pod hviezdou v
polkruhu je umiestnený názov sídla
pracoviska.
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Príloha č.5 k výnosu č. 10548/2009-OL
ZÁZNAM O ZHODNOTENÍ ZDRAVOTNÉHO STAVU OSOBY
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Príloha č.6 k výnosu č. 10548/2009-OL
TRIEDIACA KARTA
Vzor triediacej karty v prípade nehody s hromadných postihnutím osôb.
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13.
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL,
ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004
Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ustanovuje:
§1
Sídla staníc záchrannej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe.
§2
Tento výnos nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Richard Raši
v z. Daniel Klačko, v.r.
štátny tajomník
Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky

Strana 84

Čiastka 10-12

Vestník MZ SR 2009

Príloha k výnosu č. 10552/2009-OL
SÍDLA STANÍC ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
A. Sídla staníc pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu
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B. Sídla staníc pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu
1. Banská Bystrica
2. Bratislava
3. Košice
4. Nitra
5. Poprad
6. Trenčín – nové sídlo
7. Žilina
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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 lekárovi samosprávneho kraja a
ministerstvu
zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je
pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok
1. Texty pečiatok:
FNsP Bratislava
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707001103
MUDr. Kristína Brázdilová
lekár
A84298088
1

K odcudzeniu pečiatky došlo 26. 2. 2009.
2. Text pečiatky:
Fakultná nemocnica
Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra

P85687005101
MUDr. Boris Čech
prednosta psychiatrickej kliniky
A30789005
1

K strate pečiatky došlo 25. 2. 2009.
3. Text pečiatky:
Fakultná nemocnica Nitra
Chirurgická klinika
Úsek JIS
K strate pečiatky došlo 23. 2. 2009.
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