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12.
VÝNOS
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. mája 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách
na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z.z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008
č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL
(oznámenie č. 335/2009 Z.z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.),
výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.) a výnosu zo 14. decembra
2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“
oddiele 1 „Lekári“ piatom bode sa na konci pripája táto veta: „Počet pacientov na lôžku
pripadajúcich na jedného lekára s príslušným profesijným titulom na oddelení dlhodobej intenzívnej
starostlivosti v nočnej zmene je najviac 20.“.
2. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“
oddiele 1 „Lekári“ sa tabuľka č. 1 dopĺňa štyridsiatym siedmym riadkom, ktorý znie:
„ 47.

Dlhodobá intenzívna starostlivosť

20

“.

3. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“
oddiele 1 „Lekári“ sa tabuľka č. 3 dopĺňa štyridsiatym ôsmym riadkom, ktorý znie:
„ 48.
4.

Dlhodobá intenzívna starostlivosť

anestéziológ a intenzivista

“.

V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ sa tabuľka č. 6
dopĺňa štyridsiatym štvrtým riadkom vrátane textu pod tabuľkou, ktoré znejú:

„ 44. Dlhodobá intenzívna starostlivosť **
7
10
10
14
** Na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti je najmenej jeden fyzioterapeut s úväzkom 0,025 na
jedno obsadené lôžko.“.
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V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ sa tabuľka č. 13
dopĺňa štyridsiatym štvrtým riadkom, ktorý znie:
44.

Dlhodobá intenzívna starostlivosť

„

sestra špecialistka
v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti alebo sestra
špecialistka v intenzívnej
ošetrovateľskej starostlivosti
o dospelých

“.

6. V prílohe č. 2 tretej časti „Minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie jednotlivých
ústavných zariadení“ sa oddiel 1 „Nemocnice“ dopĺňa štyridsiatym štvrtým bodom, ktorý vrátane
nadpisu znie:
„44. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia dlhodobej
intenzívnej starostlivosti
Základné priestorové vybavenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti je uvedené v
spoločných ustanoveniach.
Ďalšie priestorové vybavenie tvoria
a) monitorovacia centrála s umývadlom na ruky,
b) izolačný box.
Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti
sú uvedené v prvej časti v bode 2.
Ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
v lôžkovej časti
a) základné pomôcky pre kardiopulmonárnu resuscitáciu,
b) monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, TK, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia
dýchania),
c) transportný monitor vitálnych funkcií,
d) monitor ETCO2 + CO2 (alebo modul),
e) transportný ventilátor,
f) ventilátor so zvlhčovaním,
g) zvlhčovač - ohrievač pre oxygenoterapiu,
h) odsávačka elektrická,
i) samorozpínací dýchací vak,
j) súprava laryngoskopov a intubačných kanýl,
k) lineárny dávkovač a infúzna pumpa,
l) set pre drenáž hrudníka,
m) antidekubitný matrac,
n) pomôcky na polohovanie pacienta,
o) mobilný sprchovací vozík,
p) zdvíhacie zariadenie pre imobilných.
Izolačný box v rámci lôžkovej časti (ak sa zriaďuje) je vybavený jedným lôžkom, dvojdrezom,
germicídnym žiaričom a má plochu najmenej 10 m2. Z priestoru chodby je izolovaný zádverím s
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plochou najmenej 2 m2 a s umývadlom. Priestor izolačného boxu musí byť odvetraný osobitne do
voľného ovzdušia s možnosťou vytvorenia podtlaku.“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 10. mája 2014.

Zuzana Zvolenská, v. r.
ministerka
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13.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Bratislava 03.04.2014
Číslo: Z16356-2014-OZZAP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 15. apríla 2014
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Martin zo dňa 20.12.1991 číslo
3724/1991-A/V-7 v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice,
Martin č.3848/2000-A číslo 2141/2000-SLP zo dňa 29.09.2000, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice č. 4543/2000/A č. 2199/2000/SLP zo dňa
08.11.2000, v znení Rozhodnutia o doplnení zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice
č.M/100/2001 č. 2930/2000-SLP zo dňa 5.01.2001, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Martinskej fakultnej nemocnice č.20952-2/2004-SP zo dňa 23.09.2004, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice č.02464-6/2005-SP zo dňa 10.02.2005, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice č. 31533-2/2005-SP zo dňa
14.12.2005, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Martinskej fakultnej nemocnice č.
15878-2/2006-SP zo dňa 16.05.2006 a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Martinskej
fakultnej nemocnice č.16707-4/2010-OP zo dňa 17.06.2010
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa bod 3 dopĺňa textom, ktorý znie:
„Transplantácie orgánov, tkanív a buniek“.

Zuzana Zvolenská, v.r
ministerka
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia 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. Text pečiatky:
UNB
Nem. Staré Mesto
Bratislava

K strate pečiatky došlo dňa 31. 03. 2014.

P40707013202
MUDr. Ivan Novák
traumatológ
A 47125013 1
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