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Ambulantná pohotovostná služba (APS) - cez týždeň od 16.00 - 22.00 hod, cez víkendy 

a dni pracovného pokoja od 7.00 - 22.00 hod. 

 

Poskytuje sa prostredníctvom organizátora APS. 

Niektorí organizátori sú vybraní na základe úspešného absolvovania prvého kola výberového 

konania, niektorí organizátori sú dočasne poverení MZ SR na poskytovanie APS do času 

vysúťaženia organizátora v 2. kole výberových konaní. Víťazovi výberového konania vydá 

MZ SR povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS na šesť rokov. Povolenie 

nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.  

V súčasnosti prebieha druhé kolo výberového konania na organizátorov pevných bodov APS. 

Väčšina dočasne poverených organizátorov sa už tiež prihlásila alebo má záujem sa v termíne 

do 1.8.2018 prihlásiť do druhého kola výberového konania. 

Ak v súčasnosti dočasne poverený organizátor nebude v druhom kole výberového konania 

úspešný a zvíťazí iný poskytovateľ, tak tento bude  APS v danom pevnom bode poskytovať 

už od 1.9.2018 – termín bude upresnený podľa rýchlosti priebehu výberových konaní 

 

Lekári VLD alebo internisti uzatvoria s organizátorom  dobrovoľne zmluvu na dohodnutý 

rozsah služieb a tým sa stávajú jeho dobrovoľníkmi. 

Preto Vám odporúčame uzatvoriť si zmluvy s dočasne poverenými organizátormi APS 

maximálne do konca septembra. Po zverejnení výsledkov druhého kola výberového konania, 

sa zariadite ako budete chcieť, môžete uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú. 

 

Pre dočasne povereného organizátora platia všetky práva a povinnosti, ako pre víťaza 

výberového konania. To znamená, že je jedno, či slúžite pod organizátorom APS, ktorý je 

víťazom 1. kola výberového konania, alebo pod dočasne povereným organizátorom.                               

Dočasne povereným organizátorom na poskytovanie APS v danom pevnom bode môže byť 

iný organizátor, ústavné zariadenie alebo iný poskytovateľ všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti. Dočasne poverený subjekt na zabezpečovanie APS má v zmysle zákona 

postavenie organizátora. 

 

Organizátor  APS musí plniť prísne zákonné podmienky – nesmie mať, počas štyroch po sebe 

idúcich mesiacoch, nepokryté svojimi dobrovoľníkmi  viac ako 400 hod. Znamená to, že 

dobrovoľníci si napíšu služby sami, kedy chcú a ako chcú. Ale ak poskytovateľ neobsadí 

všetky služby, potom musí 10- ty  deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, ktorého sa rozpis 

služieb týka, písomne oznámiť VÚC, že nepokryl všetky služby dobrovoľníkmi a VÚC do 

tohto zoznamu dopíše do radu zo zoznamu poskytovateľov VAS,  ktorí sa neprihlásili do 

služieb dobrovoľne. 

Ak organizátor APS nepokryje dobrovoľníkmi viac ako 400 hodín  počas štyroch mesiacov, 

potom po týchto 4 mesiacoch prichádza o povolenie a vypisuje sa nové výberové konanie na 

poskytovateľa v danom pevnom bode APS. 

 

Na stránke VÚC sa zoznam slúžiacich zverejní 5 dní pred 1. dňom v mesiaci, v ktorom sa 

majú služby slúžiť. Nebude ale menovitý. Bude to vyzerať tak, že v dňoch, ktoré pokryli 

dobrovoľníci, bude vypísaný organizátor APS ( pozrite priložený zoznam organizátorov 

v jednotlivých mestách)  a v kolónkach dní, ktoré nepokryli dobrovoľníci, bude názov 

poskytovateľa VLD vypísaného VÚC ( napr. Detská ambulancia s.r.o. ). Ak  má VÚC 

mailové adresy nedobrovoľných VLD, oznámi im to aj mailom, ak ich nemá, za zverejnené sa 

považuje uverejnenie na stránke VÚC. Preto odporúčame poskytnúť svoje mailové adresy 

VÚC.  
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Za nenastúpenie do služby APS môže byť lekárovi uložená pokuta až do výšky 3319 Eur. A 

všetky VÚC sa dohodli, že to budú prísne dodržiavať. Každý vypísaný si však môže za seba 

nájsť náhradu - zákon to nezakazuje, ale vypísaný bude podľa poradia  každý bez rozdielu. 

 

Zmluvy 
Dobrovoľníci môžu uzatvoriť s poskytovateľom Dohodu o vykonaní práce, alebo Zmluvu na 

základe obchodného zákonníka - teda Vaša s.r.o a organizátor . Podľa vyjadrenia MZ SR 

nemusí ísť o Dohodu o vykonaní práce (ako keby ste boli jeho zamestnanci). V zmluvách je 

vhodné aby ste si definovali počet mesačných služieb a tak si sami obmedzili počet služieb, 

ktorý zvládnete.  

Môžete uzavrieť dohodu o vykonaní práce ako zamestnanec alebo zmluvu na základe 

obchodného zákonníka ako s.r.o. 

Ak uzatvoríte s poskytovateľom - Dohodu o vykonaní práce - vaša čistá hodinová mzda 

bude 12€ + za sobotu, nedeľu a sviatok príplatky podľa zákona. (Príplatky sa rátajú z 

minimálnej hodinovej mzdy v národnom hospodárstve, nie z vašej hodinovej mzdy - sobota 

25%, nedeľa 50%, sviatok 100% ). 

Ak uzatvoríte zmluvu na základe obchodného zákonníka - ako s.r.o. - budete fakturovať 

organizátorovi vaše celkové náklady na čistú hodinovú mzdu 12 € - teda 12 € + 35% ( asi 

16,20 € na hodinu ). V tomto prípade príplatky za víkendy a sviatky nie sú povinné a nedávajú 

sa automaticky, musíte sa o tom dohodnúť s organizátorom  v zmluve. Ale s.r.o vykonáva 

APS prostredníctvom lekára, ktorý je  so s.r.o v pracovnoprávnom vzťahu a má nárok aj na 

tieto mzdové zvýhodnenia. 

 

Pokiaľ idete slúžiť u dočasne povereného organizátora, a nie u vysúťaženého, platí to isté. 

Tiež môžete podpísať dobrovoľnú zmluvu. Ale nemusíte. Pravidlá sú rovnaké, aj finančné. 

 

Ak budete slúžiť nedobrovoľne, nie je žiadnou Vašou povinnosťou uzatvoriť akúkoľvek 

zmluvu s organizátorom. Budete rozpísaní VÚC. Do služby musíte nastúpiť. Organizátorovi 

APS budete fakturovať odmenu za službu, aj bez akejkoľvek zmluvy s ním.  Zákon to 

umožňuje. V tomto prípade platia všetky už uvedené pravidlá, avšak zo sumy nie 12 Eur, ale 

9 Eur za hod. 

 

V žiadnom prípade nemusíte slúžiť doplnkovú pohotovostnú službu a ani výjazdy. Nikto Vás 

nemôže donútiť. Ak ste vypísaní ako slúžiaci na APS, nesmiete opustiť miesto jej 

prevádzkovania počas služby. 

 

Nie všetky zo 61 pevných bodov APS je obsadených poskytovateľmi. 

Neobsadené zostávajú: Bánovce deti, Detva dospelí, Dubnica n. V. deti, Gelnica dopelí, 

Krupina dospelí, Malacky deti, Medzilaborce deti aj dospelí, Poltár dospelí, Revúca deti, 

Stropkov dospelí, Turčianske Teplice dospelí, V. Krtíš deti, Zlaté Moravce deti aj 

dospelí, Senec dospelí, Stropkov dospelí. Podrobne pozrite zoznam.  
Sú to väčšinou miesta, kde je vás veľmi málo z VAS  na to, aby ste slúžili APS. Teda ak Vás 

je v spádovom území daného pevného bodu 5-6 lekárov, ktorí sú často vo vyššom veku a 

možno nie práve v najlepšom zdravotnom stave. 

. 

 

 

Ak vás dočasne poverený organizátor APS vo Vašom pevnom bode neoslovil do služieb, 

môže to znamenať, že pokryje služby svojimi ľuďmi a Vás nepotrebuje. Ak máte záujem 

slúžiť dobrovoľne, odporúčame vám, aby ste sa organizátorovi APS aktívne hlásili. Aktuálny 
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zoznam poskytovateľov v jednotlivých regiónoch, ktorý sme získali z MZSR 26.6.2018 je 

priložený.   

Už 26.6.2018 sú  na stránkach VÚC zverejnené rozpisy služieb aj na júl 2018. Ak organizátor 

nepokryje  služby APS od 1.júla 2018 svojimi dobrovolníkmi, VUC má povinnosť ostatných 

v VAS povinne rozpisovať do služby. Preto sledujte internetovú stránku svojej VÚC:  
 

Bratislavský samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva, JUDr. Ing. Jana Ježíková, riaditeľka 

Sabinovská 16. 820 05 Bratislava,  +421 2/4826 4903, +421 2/4826 4902 

iveta.chrenkova@region-bsk.sk, jana.jezikova@region-bsk.sk  

http://www.region-bsk.sk/clanok/agenda-lspp-rozpis-sluzieb-lspp-pre-bratislavsky-

samospravny-kraj-rozpis-sluzieb-lspp-pre-bratislavsky-samospravny-kraj.aspx   

Trnavský samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie, Mgr. Ivana 

Šurinová, riaditeľka, Starohájska 10, 917 01 Trnava, +421 33/555 9496, +421 905 920 166 

ivana.surinova@trnava-vuc.sk 

https://www.trnava-vuc.sk/rozpis-sluzieb-lspp-pre-trnavsky-samospravny-kraj  

Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci, PhDr. Elena 

Štefíková, MPH, vedúca odboru, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,  +421 32/6555 

152, +421901 918 183 

elena.stefikova@tsk.sk 

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/rozpis-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-

lspp.html?page_id=46215  

Nitriansky samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva, Mgr. Eva Schmidtová, poverená 

vedením odboru, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,  +421 37/6922 924,  eva.schmidtova@unsk.sk  

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/rozpis-sluzieb-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci-v-nsk 

Žilinský samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva, PhDr. Silvia Pekarčíková, riaditeľka 

odboru zdravotníctva, Komenského 48, 011 09 Žilina,  + 421 41/5032 113,+421918 829 864 

silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk  

http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/lekarska-sluzba-prvej-

pomoci/rozpis-sluzieb-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/   

Banskobystrický samosprávny kraj, Útvar zdravotníctva, MUDr. Daniela Kemková, 

lekárka Banskobystrického samosprávneho kraja, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, + 421 

48/4325 546 

daniela.kemkova@bbsk.sk  

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Zdravotn%C3%ADctvoafarm%C3%A1cia/Lek%C3%

A1rskaslu%C5%BEbaprvejpomoci/Rozpisylek%C3%A1rskejslu%C5%BEbyprvejpomoci.as

px 

Prešovský samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva, MUDr. Július Zbyňovský, MPH, vedúci 

odboru 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,  + 421 51/7081 632, + 421 51/7081 631, 

julius.zbynovsky@vucpo.sk                                                                                                        

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/pohotovostne-sluzby/rozpis-

lspp/ 

Košický samosprávny kraj, Referát zdravotníctva, MUDr. Erich Boroš, PhD., MSc., vedúci 

referátu 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,  + 421 55/7268 290,  erich.boros@vucke.sk  

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lspp/rozpis-lspp.html  
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