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29.
Štatút
Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
Zloženie, činnosť a rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (ďalej
len „celoslovenská komisia“), ktorú podľa § 31d ods.(1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
(ďalej len „zákon“) zriaďuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister
zdravotníctva“) ako svoj poradný orgán na posudzovanie chorôb z povolania, upravuje tento štatút.
Čl. I
Zloženie celoslovenskej komisie
(1) Celoslovenská komisia je zložená z predsedu a ôsmich členov.
(2) Podmienkou členstva v celoslovenskej komisii vrátane predsedníctva je
a) súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním do funkcie,
b) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti so
svojim členstvom v celoslovenskej komisii, a to aj po ukončení pôsobenia v celoslovenskej
komisii; povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže predsedu zbaviť minister zdravotníctva
a členov celoslovenskej komisie minister zdravotníctva alebo predseda celoslovenskej
komisie alebo osoba, ktorej sa týkajú skutočnosti, ktoré sú predmetom mlčanlivosti,
c) písomný záväzok oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku alebo by
priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v celoslovenskej komisii alebo vo
vzťahu ku konkrétnej veci, ktorá je obsahom rokovania celoslovenskej komisie.
(3) Členstvo v celoslovenskej komisii vrátane predsedníctva zaniká
a) písomným vzdaním sa členstva,
b) odvolaním predsedu, člena celoslovenskej komisie ministrom zdravotníctva,
c) smrťou člena celoslovenskej komisie,
d) uplynutím funkčného obdobia.
(4) Ak je člen celoslovenskej komisie alebo predseda odvolaný, vzdá sa funkcie, zomrie
alebo mu uplynie funkčné obdobie,
minister zdravotníctva vymenuje nového člena
celoslovenskej komisie alebo predsedu na základe návrhu hlavného odborníka Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pre špecializačný odbor klinické
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
Čl. II
Predseda a podpredseda celoslovenskej komisie
(1) V celoslovenskej komisii sa zriaďuje funkcia predsedu a podpredsedu.
(2) Predsedu celoslovenskej komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva.
(3) Podpredsedu celoslovenskej komisie volia členovia celoslovenskej komisie vrátane
predsedu.
(4) Na zvolenie podpredsedu je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov
celoslovenskej komisie vrátane predsedu.
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(5) Predseda
riadi činnosť celoslovenskej komisie a jej jednotlivé rokovania,
zodpovedá ministrovi zdravotníctva za činnosť celoslovenskej komisie,
plní úlohy pridelené ministrom zdravotníctva,
zvoláva riadne a mimoriadne rokovanie celoslovenskej komisie,
určuje program rokovania celoslovenskej komisie,
navrhuje znenie uznesení z rokovaní celoslovenskej komisie,
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z činnosti celoslovenskej komisie,
je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie; nevzťahuje sa na prípady, ak sa tieto skutočnosti oznamujú so
súhlasom toho, koho sa týkajú,
má hlasovacie právo,
z titulu výkonu jeho funkcie mu nevzniká nárok na odmenu.
(6) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
(7) Podpredseda
plní úlohy pridelené predsedom celoslovenskej komisie,
zastupuje predsedu celoslovenskej komisie v prípade jeho neúčasti na rokovaní komisie,
sumarizuje podklady na rokovanie celoslovenskej komisie,
podieľa sa na tvorbe programu rokovania,
podieľa sa na tvorbe uznesení z rokovania celoslovenskej komisie,
navrhuje prizvať ďalších odborníkov na rokovanie celoslovenskej komisie,
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z činnosti celoslovenskej komisie,
je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie; nevzťahuje sa na prípady, ak sa tieto skutočnosti oznamujú so
súhlasom toho, koho sa týkajú,
má hlasovacie právo,
z titulu členstva v celoslovenskej komisii mu nevzniká nárok na odmenu.
(8) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu celoslovenskej komisie je štyri roky.
Čl. III
Členovia celoslovenskej komisie

a)

b)
c)

d)
e)
f)

(1) Členov celoslovenskej komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva.
(2) Člen
sa zúčastňuje osobne na rokovaní celoslovenskej komisie, aktívne sa podieľa na činnosti
celoslovenskej komisie; členstvo v celoslovenskej komisii nie je možné delegovať na inú
osobu,
vystupuje na rokovaniach nezávisle a vyjadruje svoj odborný názor,
predkladá predsedovi celoslovenskej komisie návrhy na riešenie naliehavých problémov,
návrhy na zvolanie mimoriadneho rokovania celoslovenskej komisie alebo na doplnenie
programu rokovania,
prezentuje stanoviská k materiálom predloženým na rokovanie celoslovenskej komisie,
predkladá návrhy na uznesenia celoslovenskej komisie,
zabezpečuje spracovanie podkladových materiálov podľa zápisnice a požiadaviek predsedu
celoslovenskej komisie a zasiela ich v určenom termíne tajomníkovi celoslovenskej komisie,
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g) pri odôvodnenej neúčasti zasiela predsedovi celoslovenskej komisie ospravedlnenie neúčasti
a písomné stanovisko k jednotlivým bodom programu, ktoré sa budú prerokovávať,
h) je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie; nevzťahuje sa na prípady, ak sú tieto skutočnosti oznamované so
súhlasom toho, koho sa týkajú,
i) má hlasovacie právo,
j) z titulu členstva v celoslovenskej komisii mu nevzniká nárok na odmenu.
(3)
Funkčné obdobie členov celoslovenskej komisie je štyri roky.
Čl. IV
Tajomník celoslovenskej komisie
(1)
Tajomníka celoslovenskej komisie (ďalej len „tajomník“) vymenúva minister
zdravotníctva zo zamestnancov sekcie zdravia ministerstva na základe návrhu generálneho riaditeľa
sekcie zdravia; tajomník nie je člen celoslovenskej komisie.
(2)
Tajomník
a) organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia celoslovenskej komisie,
b) zabezpečuje doručovanie podkladov, návrhov na rokovanie a zápisníc pre predsedu a
jednotlivých členov celoslovenskej komisie,
c) nemá hlasovacie právo,
d) je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie; nevzťahuje sa na prípady, ak sa tieto skutočnosti oznamujú so
súhlasom toho, koho sa týkajú,
e) z titulu výkonu jeho funkcie v celoslovenskej komisii mu nevzniká nárok na odmenu.
Čl. V
Odborný asistent celoslovenskej komisie
(1)
V celoslovenskej komisii sa zriaďuje funkcia odborného asistenta.
(2)
Odborného asistenta celoslovenskej komisie vymenúva a odvoláva predseda
celoslovenskej komisie po predchádzajúcom schválení dvojtretinovou väčšinou všetkých členov
celoslovenskej komisie vrátane predsedu.
(3)
Odborný asistent
a) pripravuje a kompletizuje materiály na zasadnutia celoslovenskej komisie,
b) informuje o plnení úloh zo zasadnutí celoslovenskej komisie,
c) zaznamenáva prijaté uznesenia na zasadnutiach celoslovenskej komisie,
d) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí celoslovenskej komisie,
e) spracováva uznesenia z rokovania celoslovenskej komisie,
f) zabezpečuje archiváciu materiálov, zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí celoslovenskej
komisie v trvaní 50 rokov,
g) plní úlohy vyplývajúce z činnosti celoslovenskej komisie podľa pokynov jej predsedu,
h) nemá hlasovacie právo,
i) je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie; nevzťahuje sa na prípady, ak sa tieto skutočnosti oznamujú so
súhlasom toho, koho sa týkajú,
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j) z titulu výkonu jeho funkcie v celoslovenskej komisii mu nevzniká nárok na odmenu.
Čl. VI
Činnosť celoslovenskej komisie

a)
b)
c)
d)

Celoslovenská komisia, okrem úloh ustanovených v § 31d ods. 5 zákona, plní aj tieto úlohy:
participuje na tvorbe legislatívy súvisiacej s problematikou pracovného lekárstva,
poskytuje odborné stanoviská k materiálom týkajúcich sa problematiky chorôb z povolania,
vypracúva odborné usmernenia súvisiace s posudzovaním chorôb z povolania,
vyjadruje sa k aktuálnym problémom z oblasti chorôb z povolania.
Čl. VII
Financovanie činnosti celoslovenskej komisie

(1) Ministerstvo zabezpečuje predsedovi, členom celoslovenskej komisie, odbornému
asistentovi celoslovenskej komisie a prizvaným odborníkom úhradu cestovných nákladov, okrem taxi
služby,
a) v cene lístka autobusu alebo vlaku prvej triedy z miesta odchodu na miesto rokovania a späť,
b) v cene letenky, ak jej cena s poplatkami a daňami pri cestovnom nepresiahne celkovú cenu
lístka vlaku prvej triedy alebo autobusu z miesta odchodu na miesto rokovania a späť.
(2) Po úhrade cestovných nákladov v organizácii ministerstvo vykoná ich refundáciu.
(3) Náklady na primerané občerstvenie počas rokovania celoslovenskej komisie sa uhrádzajú
prostredníctvom reprezentačného fondu ministerstva (z limitu generálnych riaditeľov sekcií alebo
ministra).
(4) Náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu na zasadnutiach celoslovenskej
komisie zabezpečuje ministerstvo.
Čl. VIII
Rokovací poriadok
(1) Rokovanie celoslovenskej komisie je
a) riadne,
b) mimoriadne.
(2) Riadne rokovanie celoslovenskej komisie zvoláva a vedie predseda celoslovenskej
komisie najmenej štyrikrát ročne.
(3) Mimoriadne rokovanie celoslovenskej komisie zvoláva predseda celoslovenskej komisie
na riešenie naliehavých a neodkladných úloh.
(4) Keď predseda komisie nemôže vykonávať svoju funkciu, rokovanie vedie podpredseda
celoslovenskej komisie.
(5) Program rokovania predloží predseda celoslovenskej komisie na schválenie členom
celoslovenskej komisie s možnosťou jeho doplnenia.
(6) Pozvánku a podklady na rokovanie celoslovenskej komisie zasiela predsedovi a členom
celoslovenskej komisie tajomník v listinnej alebo elektronickej podobe najmenej 15 pracovných dní
pred termínom rokovania.
(7) Rokovanie celoslovenskej komisie je neverejné.
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(8) Celoslovenská komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná
dvojtretinová väčšina všetkých členov celoslovenskej komisie vrátane predsedu.
(9)
Celoslovenská komisia vrátane predsedu prijíma závery formou uznesení. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov celoslovenskej komisie vrátane
predsedu.
(10)
Predseda celoslovenskej komisie môže požiadať o stanovisko alebo o pripomienky
členov celoslovenskej komisie aj mimo zasadnutia spôsobom rokovania „per rollam“.
(11)
O priebehu rokovania vyhotoví odborný asistent zápisnicu, ktorú po schválení a
podpise predsedom celoslovenskej komisie rozošle tajomník všetkým členom.
(12)
Uznesenia z rokovania celoslovenskej komisie sú pre členov celoslovenskej komisie
vrátane predsedu záväzné.
(13)
Originály zápisov, uznesení a prezenčných listín archivuje tajomník celoslovenskej
komisie.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
Tento štatút je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami.
Čl. X
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.

Zuzana Zvolenská, v.r.
ministerka
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30.
Dodatok č.1
k Štatútu Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh
Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030
Štatút Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti
o zdravie pre roky 2014 – 2030, ktorý bol uverejnený vo vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky dňa 26. februára 2014, čiastka 11 – 20, ročník 62 sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I
V čl. I v odseku 2 písmene d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a stave plnenia nástrojov a
realizačných stratégií“.
2. V čl. I odsek 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) schvaľovanie implementačných stratégií.“.
3. V čl. III odsek 5 znie:
„(5) Rokovanie komisie je neverejné; zápisnice a komisiou schválené materiály sa uverejňujú na
webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.

Viliam Čislák, v.r.
minister
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31.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa upravuje preprava dieťaťa komplexným neonatologickým
transportným systémom medzi zdravotníckymi zariadeniami
ústavnej zdravotnej starostlivosti

Číslo: 05120-2014 - OZS
Dňa: 11. novembra 2014
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
odborné usmernenie:
Čl. I
Toto odborné usmernenie upravuje postup pri preprave dieťaťa komplexným neonatologickým
transportným systémom (ďalej len „transportný inkubátor“) medzi zdravotníckymi zariadeniami
ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zariadenia ústavnej starostlivosti“).
Čl. II
(1) Preprava dieťaťa v transportnom inkubátore medzi zariadeniami ústavnej starostlivosti sa
vykonáva ak
a) zariadenie ústavnej starostlivosti, v ktorom je dieťa umiestené, vyčerpalo všetky diagnostické
a liečebné možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje
poskytovanie ďalšej špecializovanej zdravotnej starostlivosti vrátane diagnostiky, alebo
b) zdravotný stav dieťaťa ďalej vyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(2) Cieľovým zariadením ústavnej starostlivosti je také ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré
disponuje:
a) jednotkou vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov,
b) jednotkou resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,
c) iným neonatologickým pracoviskom,
d) pracoviskom detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny,
e) iným špecializovaným pracoviskom ako sú pediatrická kardiológia, detská kardiochirurgia,
pediatrická pneumológia a ftizeológia, popáleninová jednotka a pod., alebo
f) pracoviskom zabezpečujúcim diagnostiku alebo krátkodobý zdravotný výkon u dieťaťa.
(3) Preprava dieťaťa transportným inkubátorom sa uskutočňuje transportným prostriedkom, ktorým je
ambulancia pozemnej záchrannej zdravotnej služby alebo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby. Ambulancia pozemnej záchrannej služby je v ambulantnej časti vozidla vybavená aj na:
a) pripojenie transportného inkubátora do elektrickej siete na priebežné dobíjanie batérií
transportného inkubátora,
b) bezpečné uchytenie transportného inkubátora,
c) stacionárne tlakové nádoby so stlačeným medicinálnym vzduchom s minimálnym množstvom
1 000 litrov a s redukčným ventilom, ak sa na pripojenie automatického dýchacieho prístroja
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transportného inkubátora vyžaduje zdroj stlačeného vzduchu.
(4)
a)
b)
c)
d)

Preprava dieťaťa sa uskutočňuje transportným inkubátorom s možnosťou:
udržiavať telesnú teplotu dieťaťa,
zabezpečovať dýchanie dieťaťa,
podávať lieky,
kontinuálne monitorovať životne dôležité funkcie dieťaťa.

(5) Zdravotnú starostlivosť o dieťa počas prepravy transportným inkubátorom zabezpečuje transportný
tím zdravotníckych pracovníkov. V transportnom tíme zdravotníckych pracovníkov je minimálne jeden
z nasledovných:
a) neonatológ,
b) pediater,
c) pediatrický anestéziológ,
d) pediater intenzívnej medicíny,
e) lekár, ktorý spĺňa podmienku minimálnej 12 - mesačnej praxe v neonatologickom pracovisku
jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov alebo jednotky resuscitačnej
starostlivosti o novorodencov alebo v pracovisku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny, a
vzhľadom na zdravotný stav dieťaťa je spôsobilý zabezpečiť odborné pracovné činnosti pri
preprave dieťaťa transportným inkubátorom v ambulancii záchrannej zdravotnej služby,
f) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v neonatológii, alebo
g) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
v pediatrii.
Čl. III
(1) Žiadosť o predbežný súhlas na prepravu dieťaťa v transportnom inkubátore medzi zariadeniami
ústavnej starostlivosti sa realizuje telefonicky na úrovni vedúcich pracovníkov (prednosta príslušnej
kliniky resp. primár príslušného oddelenia) alebo ich zástupcov.
(2) Žiadosť o predbežný súhlas na prepravu dieťaťa v transportnom inkubátore medzi zariadeniami
ústavnej starostlivosti v čase ústavnej pohotovostnej služby sa realizuje telefonicky vedúcim
službukonajúcim lekárom alebo podľa vnútorných pokynov jednotlivých zariadení ústavnej
starostlivosti.
(3) Ak zariadenie ústavnej starostlivosti, do ktorého sa má dieťa prepravené v transportnom inkubátore
prijať, vydá nesúhlas s jeho prijatím, zdôvodní svoje rozhodnutie písomnou formou na tlačive v prílohe
č. 1 a zašle zariadeniu ústavnej starostlivosti, ktoré o prepravu požiadalo.
(4) Vedúci pracovník alebo vedúci službukonajúci lekár prijímajúceho zariadenia ústavnej starostlivosti
oznamuje požiadavku na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom operačnému stredisku záchrannej
zdravotnej služby a na základe posúdenia zdravotného stavu dieťaťa zostaví transportný tím. Spádové
územia na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom medzi neonatologickými pracoviskami
v regióne príslušnej jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca a jednotiek
resuscitačnej starostlivosti o novorodencov a pracoviska pediatrickej anestéziológie a intenzívnej
medicíny sú uvedené v prílohe č. 2.
(5) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na základe oznámenia požiadavky na prepravu
dieťaťa transportným inkubátorom zabezpečí ambulanciu záchrannej zdravotnej služby v súlade
s ustanovením Čl. II. ods. 3 tohto odborného usmernenia.
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(6) Zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré vydá súhlas na prijatie dieťaťa prepravovaného
a) ambulanciou pozemnej záchrannej služby zabezpečí prepravu vlastným transportným
inkubátorom a vlastným transportným tímom,
b) ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej služby zabezpečí prepravu vlastným transportným tímom.
(7) Dieťa sa prekladá transportným inkubátorom aj s prepúšťacou správou.
Čl. IV
(1) Lekára uvedeného v Čl. II, ods. 5, písmeno e) môže zaradiť vedúci pracovník alebo vedúci
službukonajúci lekár do transportného tímu len na základe písomného poverenia, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3.
(2) Pri činnosti transportného tímu počas prepravy v transportnom vozidle je potrebné dodržať
príslušné ustanovenia Zákonníka práce.
Čl. V
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.

Viliam Čislák, v.r.
minister
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Príloha č. 1

ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA PREPRAVU DIEŤAŤA V TRANSPORTNOM
INKUBÁTORE
MEDZI ZARIADENIAMI ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI
Zdravotnícke zariadenie /pracovisko, ktoré o prepravu dieťa požiadalo:
............................................................................................................................................................
Zdravotnícke zariadenie /pracovisko, ktoré bolo o prepravu dieťaťa požiadané:
............................................................................................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa:................................................................................................................
Rodné číslo dieťaťa/matky dieťaťa: .................................................................................................
Bydlisko dieťaťa/matky dieťaťa: ......................................................................................................
Zdravotná poisťovňa, v ktorej je dieťa poistené:...............................................................................
Indikácia na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom medzi zariadeniami ústavnej
starostlivosti:......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.........................................................................
pečiatka a podpis vedúceho pracovníka alebo vedúceho službukonajúceho lekára

Meno, priezvisko a pracovné zaradenie zdravotníckeho pracovníka, s ktorým bola preprava
dieťaťa dohodnutá: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Súhlas/nesúhlas s prepravou dieťaťa transportným inkubátorom na oddelenie/kliniku/pracovisko:
...........................................................................................................................................................
Dátum a hodina prepravy: ................................................................................................................
V prípade nesúhlasu uviesť dôvod:...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.............................................................................
pečiatka a podpis vedúceho pracovníka alebo vedúceho službukonajúceho lekára
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Príloha č. 2

Spádová oblasť
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Nemocnica sv. Cyrila
a Metoda, Univerzitná nemocnica Bratislava alebo
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Bratislava
 UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
 UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
 Fakultná nemocnica s poliklinikou, a. s., Skalica
 Gynekologicko- pôrodnícka nemocnica Koch, s. r. o., Bratislava


Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica Trenčín
 Nemocnica Bánovce 3. súkromná nemocnica, s. r. o.
 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 Nemocnica s poliklinikou Myjava
 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Spádová oblasť
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica
s poliklinikou Nové Zámky
 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta, a. s.
 FORLIFE, n. o. - Všeobecná nemocnica Komárno


Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica Nitra
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Levice
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Partizánske
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Topoľčany

 Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica Trnava
 Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany
Spádová oblasť
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Univerzitná nemocnica
Martin
 Dolnooravská Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
 Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
 Nemocnica s poliklinikou Ružomberok
 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená


Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou
Žilina
 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Spádová oblasť
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 Nemocnica s poliklinikou Banská Štiavnica – Mestská nemocnica, n. o.
 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
 Všeobecná Nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
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Nemocnica Zvolen, a. s., Zvolen
Nemocnice a polikliniky, a.s. - Všeobecná Nemocnica Žiar nad Hronom

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov NsP, n. o. - Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota
 Nemocnica s poliklinikou Revúca, n. o.

Spádová oblasť
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Detská fakultná nemocnica
Košice
 UN L. Pasteura Košice, Tr. SNP
 UN L. Pasteura Košice, Rastislavova
 Nemocnica Košice – Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica
 Nemocnica s poliklinikou, n. o., Kráľovský Chlmec
 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
 Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.
 Nemocnica Snina, s. r. o.
 Nemocnica Vranov nad Topľou, n. o., Vranov nad Topľou
Spádová oblasť
 Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov Fakultná nemocnica
s poliklinikou Prešov
 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., Svidník
 Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov Nemocnica Poprad, a. s.
 Nemocnica s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.
 Nemocnica Krompachy, s. r. o.
 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
 Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
Pracoviská detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny
 Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Bratislava
 Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Detská fakultná nemocnica Banská
Bystrica
 Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Detská fakultná nemocnica Košice
 Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitná nemocnica Martin
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Príloha č. 3
POVERENIE NA PREPRAVU DIEŤAŤA TRANSPORTNÝM INKUBÁTOROM
Vedúci pracovník (prednosta príslušnej kliniky alebo primár príslušného oddelenia) alebo ich zástupca alebo
vedúci službukonajúci lekár*) (ďalej len „poverujúci lekár“):
Meno..............................................................................................................................................
Priezvisko, titul...............................................................................................................................
Funcia............................................................................................................................................
poveruje
lekára, ktorý spĺňa podmienku minimálnej 12 - mesačnej praxe v neonatologickom pracovisku úrovne jednotky
vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov alebo jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
alebo v pracovisku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny, a vzhľadom na zdravotný stav dieťaťa je
spôsobilý zabezpečiť odborné pracovné činnosti pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom v ambulancii
záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poverený lekár“), na vykonanie týchto činností.
Meno..............................................................................................................................................
Priezvisko, titul...............................................................................................................................
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého poverujúci lekár a poverený lekár, vykonávajú
zdravotnícke povolanie lekár.................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Platnosť poverenia na prepravu dieťaťa transportným inkubátorom z ústavného zdravotníckeho zariadenia
......................................................................................................................................do ústavného zdravotníckeho
zariadenia ......................................................................................................................

.............................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis poverujúceho lekára
Potvrdzujem svojím podpisom, že som si osvojil odborné vedomosti a zručnosti, ktoré vzhľadom na zdravotný
stav dieťaťa súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas prepravy dieťaťa transportným inkubátorom
v ambulancii záchrannej zdravotnej služby.

....................................................
Odtlačok pečiatky a podpis povereného lekára
Dátum vystavenia: ....................................
Poverenie sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis uchováva príslušný poskytovateľ ústavnej
zdravotnej starostlivosti.
-----------------*)
Nehodiace sa prečiarkne a uvedie sa vedúci pracovník, ktorý poverenie vystavil.
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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:
MUDr. Pánčiová
GABRIELA
Dobrianskeho
1645
093 01
Vranov n. T.

N70717008201
MUDr. Gabriela Pánčiová
všeobecný lekár pre deti a dorast
A 43311008 2

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 18. 9. 2014.
2. Text pečiatky:
FMC
dial. služby s.r.o.
Nefrologické a
dialyzačné centrum
Košice

P74583063202
MUDr. Vladimír Gomboš
nefrológ
A96479063

K strate pečiatky došlo v priebehu Októbra 2014.
3. Text pečiatky:
Privátna
zubná
ambulancia
Záhradnícka 70
Bratislava

065290016201
MUDr. Soňa Šegulová
stomatológ
B89640016 1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 9. 10. 2014.
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4. Text pečiatky:
UNB
Nem. ak. L. Dérera
Bratislava

P40707049207
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
kardiológ
A95364049

K strate pečiatky došlo dňa 23. 10. 2014.
5. Text pečiatky
Nemocnica A.
Leňa
Humenné, a.s.

P27233025101
MUDr. Petra Koncová
sekundárny lekár
A72570801

1

K strate pečiatky došlo dňa 23. 10. 2014.
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