
zelená – ambulantná pohotovostná služba (APS)  

 

 

Návrh 

 

zákona 

z................ 2011, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., 

zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia 

Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 

330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. 

z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č.  

214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č 133/2010 Z. z. a zákona Z. z. sa mení  a 

dopĺňa takto: 

 

1. V § 7 ods. 3 bod 3 a 4 znie: 

„3. ambulantnej pohotovostnej služby 

3a. ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, 

3b. ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, 

3c. špecializovaná zubno-lekárska ambulantná pohotovostná služba,“. 

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou definovania lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone 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. Zároveň 

sa rozširuje záchranná zdravotná služba o ambulanciu mobilnej lekárskej pomoci. Vzhľadom 

na skutočnosť, že výjazdová lekárska služba prvej pomoci sa ruší, táto ambulancia bude 

zabezpečovať výjazdovú službu lekára denne po 22 hodine. Ustanovenie taktiež upravuje, že 

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky 

a ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby má mať vybavenie na transport 

inkubátora pre zabezpečenie bezpečného a kvalitné transportu novorodenca v prípade potreby.  

 

2. V § 10 ods. 3 sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „ambulantnej 

pohotovostnej služby“.  

 



Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone 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. 

 

9. V § 79 ods. 1 písm. v) sa slová „lekársku službu prvej pomoci“ nahrádzajú slovami 

„ambulantnú pohotovostnú službu“. 

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone 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. 

 

Legislatívno technická úprava súvisiaca v:/ návrh MUDr.Ján Kaňuch/ 

/viď stanovisko generálneho prokurátora/ 

         § 79 ods. 1 písm. v) poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo 

držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je 

povinný,/navrhujem vypustiť a zapísať/:môže vykonávať lekársku službu prvej 

pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, na základe zmluvy 

uzavretej s prevádzkovateľom ambulatnej pohotovostnej služby,ak ide o 

poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore 

pediatria a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku 

ambulantnú starostlivosť a vykonávať ju môže aj lekár s odbornou spôsobilosťou 

na výkon špecializovaných pracovných činností.  

Odôvodnenie v súlade s: 

a/článkom 18/1/-druhá hlava: Ústavy SR:Nikoho nemožno poslať na nútené 

práce alebo nútené služby. 

      b/Listinou ľudských práv-druhá hlava-článok 9/1/:Nikoho nemožno podrobiť 

      núteným prácam alebo službám. 

 

 

11. Za § 102h sa vkladá § 102i, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 102i  

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. .......... 2011 

 

(1) Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za poskytovanie ambulantnej 

pohotovostnej služby.  ???????? Prechodné ustanovenie treba zmeniť ak chceme zmeniť 

povolenia resp. určiť dokedy sú terajšie povolenia platné.  

 

Odôvodnenie: 

Prechodným ustanovením sa upravuje, že poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci sa 

považuje za poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Ustanovením sa taktiež 



upravuje, že na poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby sa nevyžaduje vydanie 

nového povolenia.  

 

 

Čl. II 

 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 

660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., 

zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 345/2009 Z. z. sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

2. V § 2 odsek 20 znie: 

„(20) Ambulantná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje 

dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej 

starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti do 

22 hodiny každý deň.“. 

 

Odôvodnenie: 

Ustanovením sa precizuje definícia ambulantnej pohotovostnej služby, ktorou sa zabezpečuje 

každý deň do 22 hodiny dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej 

zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.  

 

3. V § 2  odsek 22 znie: 

„(22) Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky 

poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi 

všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej 

gynekologickej ambulantnej starostlivosti, poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej služby 

a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu 

verejnej minimálnej siete.“.  

 

Odôvodnenie: 

Ustanovením sa zavádza režim určovania zdravotného obvodu aj poskytovateľom 

ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré zastabilizuje počet poskytovateľov v rozsahu 

verejnej minimálnej siete.  

 

4. V § 2 ods. 23 sa na konci pripája táto veta: „V prípade ambulantnej pohotovostnej služby je 

to sumár obvodov poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, 

poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a poskytovateľov 

špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti, ktorí zabezpečujú zdravotnú 

starostlivosť u daného poskytovateľa.“. 

 

Odôvodnenie: 

Ustanovením sa konkretizuje veľkosť zdravotného obvodu poskytovateľom ambulantnej 

pohotovostnej služby. Upravuje sa, že sú to tie obvody poskytovateľov všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti a poskytovateľov špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej 

starostlivosti, ktorí zabezpečujú zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa.“. 



 

 

k bodu 4.navrhujem preto doplniť/MUDr.Kaňuch/ 

Poisťovňa vypláca paušál APS na základe uzavretých zmlúv medzi APS a PZS. 

Odôvodnenie: 

 

Na základe tejto vety, bude stanovené, ktoré obvody PZS budú združené v rámci 

jednotlivých  APS a vytvorí sa priestor pre konkurenciu a vyčistenie.  

Slovko:" musí", by som z právneho hľadiska vypustil 

 

Ak PZS neuzavrie zmluvu s APS ,tak mu plynie zákonná povinnosť 

zabezpečenia 24/hod.starostlivosti a z toho plynú povinnosti aj riziká, 

no pre PZS. 

Vdruhej etape,ak budú uzavreté zmluvy, a vykryštalizované APS 

obvody,novelou zákona  by sa mala potom vypustiť zákonná 24 hod.povinnosť 

pre VLD,VLDD  zabezpečovať zdrav.starostlivosť,pretože ostatné odborné 

ambulancie to zo zákona nemajú no a  po vykryštalizovaní APS obvodov-to 

bude právne už  irelevantné. 

 

 

 

 

 

5. V § 7 ods. 3 sa slová „lekárska služba prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „ambulantná 

pohotovostná služba“.  

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu.  

 

6. V § 7 ods. 6 znie: 

„(6) Ambulantnú pohotovostnú službu vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú 

ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v 

zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia 

prevádzkovať ambulantnú pohotovostnú službu. ???????Ambulantná pohotovostná služba sa 



môže vykonávať aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom 

prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Ambulantnú 

pohotovostnú službu pre dospelých môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na 

výkon špecializovaných pracovných činností. Ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a 

dorast môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných 

pracovných činností v odbore pediatria. Ambulantná pohotovostná služba sa vykonáva podľa 

rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu ambulantnej 

pohotovostnej služby, čas vykonávania ambulantnej pohotovostnej služby a zoznam 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania ambulantnej 

pohotovostnej služby v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.“. 

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ustanovením sa zároveň ruší možnosť 

výjazdovej ambulantnej pohotovostnej služby z dôvodu, že ak bol lekár na výjazde u pacienta 

v prirodzenom sociálnom prostredí, tak v ambulancii toho istého lekára zostala častokrát aj 2 

hodiny len sama sestra a čakali ho ďalší akútni pacienti. 

 

 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 

Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 

661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 38 ods. 3 písm. c) sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami 

„ambulantnej pohotovostnej služby“.  

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone č. 

576/2004 Z. z. a zákonom 578/2004 Z. z.  

 

2. V § 38 ods. 8 písm. c) sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami 

„ambulantnej pohotovostnej služby“.  

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone č. 

576/2004 Z. z. a zákonom 578/2004 Z. z.  

 

3. V § 38a ods. 2 písm. b) sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ nahrádzajú slovami 

„ambulantnej pohotovostnej služby“.  

 

Odôvodnenie: 



Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone č. 

576/2004 Z. z. a zákonom 578/2004 Z. z.  

 

 

Čl. IV 

 

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 

719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., 

zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 

12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., 

zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 

232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., 

zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z. a zákona č. 121/2010 Z. z. sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1.V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová sa slová „lekárskej služby prvej pomoci“ a za slovo 

„poskytovateľovi sa vkladá text, ktorý znie: „ambulantnej pohotovostnej služby 27)  

 

Odôvodnenie: 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novým pomenovaním lekárskej služby prvej 

pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu. Ide aj o zosúladenie s úpravou v zákone č. 

576/2004 Z. z. a zákonom 578/2004 Z. z..  

 

 

Čl. V 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť ........ 2011. 

 

 


