
Zápisnica zo stretnutia pracovnej skupiny pre LSPP dňa 13.1.2011 o 12,00h v pracovni 

riaditeľky OZS 

 

Prítomní: 

Doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD 

MUDr. Zuzana Teremová 

MUDr. Mário Moro 

MUDr. Iveta Vaverková, MPH 

MUDr. Peter Makara, MPH 

MUDr. Jozef Vančo 

MUDr. Ján Kaňuch – prítomný elektronicky 

 

R OZS privítala členov pracovnej skupiny. Úlohy z predchádzajúceho rokovania boli splnené. 

R OZS prezentovala legislatívny návrh zmeny organizácie LSPP. Následne prebehla diskusia. 

 

Legislatívny návrh zák. 578/2004 v bodoch: 

 

Bod 1: 

Dr. Teremová navrhla preformulovať odôvodnenie v súvislosti so zrušením výjazdovej LSPP. 

 

Bod 2: 

Bez pripomienok 

 

Bod 9: 

Dr. Kaňuch navrhol vypustiť povinnosť slúžiť pre všeobecných lekárov. 

Proti tomuto návrhu bol Dr. Vančo, ktorý ho podmieňuje profesionalizáciou a A. Liptáková, 

ktorá navrhla v 1.etape riešiť zrušenie nepretržitosti a rozšírenie spektra lekárov slúžiť APS 

a v 2.etape riešiť zrušenie povinnosti. 

 

Bod 11: 

Dr. Teremová navrhla časovo obmedziť vydané povolenia. Táto pripomienka k obmedzeniu 

platnosti súčasných licencií v prechodnom období /teda ak sa zmení názov LSPP / je z právnej 

kancelárie 

576/2004 

 

Bod 3 

Bez pripomienok 

 

Bod 4: 

Dr. Vančo pripomienkoval , že v prípade stanovenia obvodov jednotlivým APS  ako sumár 

obvodov jednotlivých poskytovateľov, sa zvýši náročnosť práce lekára VUC,  vzhľadom k 

nutnosti  opakovaného prerozdeľovania obvodov (častejšie prechody  medzi jednotlivými 

poskytovateľmi.) 

V prípade zrušenia povinnosti slúžiť Dr. Kaňuch navrhol, aby poisťovňa vyplácala paušál 

APS na základe uzavretých zmlúv medzi APS a PZS. MUDr. Vančo navrhol nasledovné 

riešenie: Ak  APS má fungovať do 22.00 hod, výjazd realizuje mobilná ambulancia 

a ambulantné ošetrenie pacientov realizuje ÚPS, potom môžeme kľudne  hovoriť aj o skrátení 

do 19.00 hod a APS môže fungovať v režime tzv. žurnálnej služby, pretože  nepretržitá  

starostlivosť  o pacienta bude nahradené  mobilnou jednotkou pod zastrešením ZZS a ÚPS. 



Logicky s toho vyplýva, že nie je potom potrebný žiaden ďalší  prevádzkovateľ APS, jednotliví 

praktickí lekári  sa môžu v žurnálnej službe striedať podľa dohody, nebude preto potrebné 

určovať obvody, spisovať zmluvy atď. Zrušenie LSPP tak bude možné v prvom kroku. 

 Ak sa zachová APS a prevádzka do 22.00 je potrebné potom stanoviť obvody  pre APS 

nasledovne: Praktický lekár  uzavrie dohodu s príslušnou APS podľa jeho vlastného výberu  

s prihliadnutím na geografické podmienky na dobu 12 mesiacov . VUC na  základe  vyhlášky 

 v geograficky  vymedzenom priestore  určí minimálny počet poistencov na zriadenie APS. 

Zdôvodnenie: Vyhláškou o minimálnej sieti autor mal v úmysle redukovať  doterajšiu sieť. 

Vzhľadom na nepresnosť dikcie a zámeru má vyhláška opačný dopad – možnosť rozšírenia 

doterajšej siete o ďalšie APS a tým  k rozdrobenosti doterajších subjektov  na základe 

trhového  mechanizmu, čomu  vlastne Vyhláška o minimálnej sieti vlastne chcela zabrániť. 

Bod 5: 

Bez pripomienok 

 

Bod 6: 

Dr. Makara navrhol doplnenie štvrtej vety : Ambulantná pohotovostná služba sa vykonáva na 

základe platnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom ambulantnej pohotovostej služby podľa 

rozpisu určeného poskytovateľom ambulantnej pohotovostnej služby a  schváleného 

samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu ... 

Dr. Moro navrhol doplniť do štvrtej vety: „...ktorý obsahuje zoznam všetkých poskytovateľov 

s povolením VÚC“ 

Dr. Vančo žiadal konkretizovať, ktorí lekári s akými špecializáciami môžu slúžiť. Navrhoval , 

aby sa presne určila náplň práce, respektíve definícia rozsahu práce APS  - a s toho sa potom 

odvodilo, ktorí špecializovaní lekári môžu slúžiť na APS 

Dr. Teremová navrhla doplnenie odôvodnenia v druhej vete „...v prevahe súčasných LSPP“ 

Články III-V 

Bez pripomienok 

 

 

Úlohy vyplývajúce z rokovania: 

Zápisnicu z rokovania zaslať členom pracovnej skupiny 

Z: Liptáková 

T: ihneď 

Zapracovať návrhy členov komisie do legislatívneho návrhu 

Liptáková 

T: 17.1.2010 

Zaslať konkrétne doplňujúce návrhy R OZS 

Z: všetci 

T: 28.1.2011 

Legislatívny návrh bude prezentovaný na Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť dňa 

1.2.2011 o 11,00h 

 

Vypracovala: 

R OZS Liptáková 

 

Príloha:  

Legislatívny návrh ku LSPP po pripomienkovaní členov skupiny 


