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• Funkčný systém NZS 
–Príjem tiesňových hovorov na 

krajskej úrovni 
–Jednotné riadenie (dispečing) ZZS na 

krajskej úrovni 
–Celoslovenská pôsobnosť riadenia 

príjmu TV aj dispečingu  

Čo máme doteraz? 



 
 
 

• Funkčný systém NZS 
–Prostredie definované zákonmi ... 
–Výnosy MZ – rôzni poskytovatelia 

ZZS – identické vybavenie 
ambulancií 

–Nastavenie a dolaďovanie siete ZZS  

Čo máme doteraz? 



 
 
 

• Zrušenie povinnosti pre LSPP po 
22.00h 

• Nahradí ju systém NZS! 
• Pribudnú pacienti – počet udalostí 
• Pribudnú transporty, kilometre a 

problémy pri odovzdávaní 
pacientov v UZS (na UP) 
 

Prečo zmena? 



 
 
 

• Povinnosť zabezpečiť nepretržitú 
primárnu starostlivosť budú mať UP 
nemocníc 

• Optimalizácia siete nemocníc – 
zrušenie oddelení – sekundárne 
transporty 

Prečo zmena? 



 
 
 

• Vyťaženosť ZZS nesledujeme 
• Sledujeme dostupnosť, 

merateľným parametrom je % 
kritických udalostí vybavených 
(dosiahnutých) do 480 sekúnd 

• Slovensko je slabý priemer 
 

Prečo zmena? 





 
 
 

• Ak nezvýšime kapacitu systému 
NZS, zhoršíme dostupnosť !!! 

• Nie sú financie na rozširovanie 
siete 

• Spoločenský tlak je skôr na 
redukciu financií pre ZZS 
 

Prečo zmena? 



 
 
 

• Nutnosť s minimálnymi nákladmi 
–zvýšiť vnútornú kapacitu systému 

(pridať najlacnejší typ služby - DZS) 
–zefektívniť fungovanie systému NZS 

(viac vyťažiť drahý typ služby – RAN) 
–Zrýchliť preberanie pacienta v UZS 

(dobudovanie UP) 
 

Aká zmena? 



 
 
 

• Zmeny sa premietnu v novelách 
zákonov: 
–č.576/2004 
–č.578/2004 
–č.579/2004 
–niekoľko ďalších menších úprav 
–novela zákona č.129/2002 

 

Ktoré zákony? 



 
 
 

• Plánovaná účinnosť 
- Pôvodne od 1.1.2012 
- Reálny termín je 1.6.2012 
 

• Dôležité je zjednotenie termínu 
skrátenia LSPP do 22.00 a 
účinnosti zákonov 
 

Ktoré zákony? 



 
 
 

• Koncepcia – definované nové druhy 
služby (RAN, DZS, zmluvná ZZS), 
skrátenie LSPP do 22:00 ešte 
neschválená vládou SR 

• Vykonávacie predpisy – DZS, 
zmluvná ZZS, vzdelávanie, MTZ a 
personálne zabezpečenie ZZS, UP – 
účinnosť dtto 

 

 

Ďalšie právne predpisy? 



 
 
 

Nosné zmeny: 
• Definícia NZS – súčasťou je neodkladná 

preprava, ktorú vykonávajú poskytovatelia 
ZZS a DZS 

• LSPP sa nahrádza APS (pojem) 
• Zadefinovanie 2 rozdielnych služieb: 

• DS – zabezpečuje prepravu 
• DZS – zabezpečuje neodkladnú prepravu 

 

 

Novela zákona č.576/2004 



 
 
 

Nosné zmeny: 
• Kritériá VK na DZS 
• Predĺženie platnosti vydaného povolenia na 

6 rokov 
• ..... 

 

Novela zákona č.576/2004 



 
 
 

Nosné zmeny: 
• Definícia nového typu ambulancie – RAN 

• RLP v stretávacom režime  
• Povinnosť UP poskytnúť súčinnosť OS 

ZZS, zriadiť kontaktné miesto 
 
 

Novela zákona č.578/2004 



 
 
 

Nosné zmeny: 
• Povinnosť OS ZZS zabezpečiť 

telekomunikačné prepojenie a prenos 
informácií medzi OS a medzi 
ambulanciami RLP, RZP, RAN, VZS, DZS 
a UP 

• Viackrokovo – do dosiahnutia prenosu dát 
online, počas celého životného cyklu 
udalosti 
 

Novela zákona č.579/2004 



 
 
 

Nosné zmeny: 
• Definícia Zmluvnej ZZS 

• Poskytovanie NZS mimo zdrojov ZP, na 
základe špeciálnej požiadavky zmluvy 
medzi objednávateľom a dodávateľom 
služby (závody, továrne...) 

• Poskytovanie NZS pri hromadných 
podujatiach 

Novela zákona č.579/2004 



 
 
 

• Poskytovanie NZS pri ohrození života, zdravia je verejným 
záujmom a legislatívne je garantované Ústavou 
Slovenskej republiky 

• Trend - obyvatelia regiónu, krajiny, štátov EU majú mať 
nepretržitý prístup k NZS. 

• Časová, geografická, sociálna a finančná dostupnosť. 
• Prístup k ZZS prostredníctvom: 

– tiesňového volania – LTV 
– poskytnutie odbornej starostlivosti na mieste udalosti  
– preprava postihnutého do nemocnice.  

 
 

 

 Zhrnutie 





 
 
 

 
 
 

Ďakujem za pozornosť! 
 
 
smolkova@emergency-slovakia.sk 
Vaše operačné stredisko  
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