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Nariadenie vlády o minimálnej sieti
3

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(1) Minimálna sieť poskytovateľov ambulantnej všeobecnej 
starostlivosti a ambulantnej špecializovanej 
starostlivosti v príslušných odboroch sa určuje počtom 
lekárskych miest alebo sesterských miest. 



Nariadenie vlády o minimálnej sieti
3

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(2)  Poskytovatelia ambulantnej starostlivosti sa zaraďujú 
do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu 
najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského 
miesta. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej 
starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej 
starostlivosti podľa povolenia )  11 zákona č. 
578/2004 Z.z ) poskytuje na jednej ambulancii 
zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých 
odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a 
špecializovanej zdravotnej starostlivosti zaraďuje sa do 
minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho 
miesta súhrnne pre všetky odbory



Nariadenie vlády o minimálnej sieti
3

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti

 (3) Minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast vyjadrená 
počtom lekárskych miest na  počet obyvateľov územia 
Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia 
príslušných krajov Slovenskej republiky je uvedená v  
prílohe č. 1 tohto nariadenia.



Kraje/SR Počet lekárskych miest

Bratislavský 204,5

Trnavský 181,8

Trenčiansky 196,9

Nitriansky 233,3

Žilinský 219,2

Banskobystrický 213,0

Prešovský 242,7

Košický 241,9

Slovenská republika 1733,3



Legislatívna úprava LSPP

 Odbor zdravotnej starostlivosti MZ SR pracoval na 
príprave "odborného usmernenia o lekárskej službe 
prvej pomoci" ešte v 2007 v spolupráci s Asociáciou 
súkromných lekárov, Slovenskou lekárskou komorou, 
Slovenskou komorou zubných lekárov, ako aj 
zástupcami všeobecných lekárov pre dospelých , 
všeobecných lekárov pre deti a dorast a zástupcami 
samosprávnych krajov.

Kedže na pracovných rokovaniach nedošlo k 
spoločnému konsenzu jednotlivých subjektov, 
príprava odborného usmernenia bola odložená.



Novela zákona č. 578/2004 Z. z.

 zadefinovaním "ambulancie lekárskej služby prvej pomoci" 
v 7 odseku 3 písmeno a),

 úpravou 102f odsek (4) a (5).

 (4) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo povolenia na 
prevádzkovanie ambulancie špecializovanej zubnolekárskej 
starostlivosti vydaného na základe doterajších predpisov na 
účel poskytovania lekárskej služby prvej pomoci podľa 
osobitného predpisu požiada o vydanie povolenia na 
prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci 
podľa tohto zákona najneskôr do 28. februára 2009.  

 (5) Rozpis pre vykonávanie lekárskej služby prvej 
pomoci určený príslušným samosprávnym krajom podľa 
doterajších predpisov sa považuje za rozpis pre 
vykonávanie lekárskej služby prvej pomoci podľa tohto 
zákona.





Úpravou zákona č. 576/2004 Z. 
z.

 v 7 ods. 6 sa slová „prevádzkovať lekársku službu 
prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „prevádzkovať 
ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci“ a na konci 
sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Lekárska služba 
prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu určeného 
samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu 
lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania 
lekárskej služby prvej pomoci a zoznam 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením 
dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v 
období, na ktorý sa rozpis vyhotovuje.“

 (nadobudnutie účinnosti je určené na 1. 3. 2009).



Odborné usmernenia

 Vláda SR prijala a schválila Koncepciu 
tvorby štandardných diagnistických a 
terapeutických postupov



Hodnotená 

oblasť 

poskytovania 

zdravotnej 

starostlivosti Názov indikátora Popis indikátora

Hodnotené 

časové 

obdobie Zdroj údajov

Výsledky 

zdravotnej 

starostlivosti Index prevencie

Počet vykonaných preventívnych prehliadok / počet 

kapitovaných poistencov 1 polrok

ZP – dávky 

751, 748

Pacienti vyšetrení LSPP  

Počet vyšetrení na LSPP- jedinečných r.č. / počet kapitovaných 

poistencov 1 polrok

ZP ( u lekára 

LSPP)- dávka 

751

Úroveň návštevnosti Počet návštev  u pacienta/ počet kapitovaných  poistencov 1 polrok

ZP – dávky 

751,753

Účinnosť a 

primeranosť 

zdravotnej 

starostlivosti

Manažment akútnej 

starostlivosti

Počet neodkladných prijatí do ÚZS pre vybrané Dg / počet 

kapitovaných poistencov, Vybrané Dg:H66.0, H66.4, 

H66.9;J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, 

J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30 1 polrok

ZP – dávky 

751, 774, 748

Manažment chronickej 

starostlivosti

Počet neodkladných prijatí do ÚZS pre vybrané Dg / počet 

kapitovaných, Vybrané Dg: J45.0, J45.1, J45.8, J45.9; J46; E10; 

E11; E12; E13; E14 1 polrok

ZP – dávky 

751, 774, 748

Indikátory kvality



Výmenné lístky

 Žiadame o stanovisko:

 ZP

 SLS

 SLK



Ďakujem za pozornosť!


