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Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMIENKY 

výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby 
 

 

 

 

zverejnené na stránke www.udzs-sk.sk v časti Oznamy úradu  dňa 14.06.2019 

 

 

Výberové konanie vyhlásené v denníku Hospodárske noviny dňa 14.06.2019 

 

 

Podrobné podmienky na vydanie povolenia a kritériá hodnotenia žiadosti na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby sú vypracované v súlade s ustanoveniami § 12 –      

§ 14 zákona 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 (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“), s Vyhláškou 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 

89/2013 Z.z.“), s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016, 

ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení 

neskorších predpisov, s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. 

marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej 

službe v znení neskorších predpisov, s Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky zo 07. júna 2019 č.  07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej 

zdravotnej služby v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej len 

„podmienky výberového konania“). 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, dňa 14.06.2019 

 

http://www.udzs-sk.sk/
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A. Všeobecné informácie 
 

A.1  Vyhlasovateľom výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby je Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 (ďalej len „vyhlasovateľ“). 

 

A.2  Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby (ďalej len „žiadosť“) sa podáva pre každé vyhlásené sídlo stanice záchrannej 

zdravotnej služby zvlášť. Žiadosť vrátane všetkých jej príloh sa podáva v písomnej 

alebo elektronickej forme: 

  

A.2.1. Spôsob podávania žiadosti vrátane všetkých jej príloh v písomnej forme: 

 

A.2.1.1 Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach 

vložených do jednej obálky. 

  

A.2.1.2 Žiadosť musí byť opatrená podpisom a odtlačkom pečiatky oprávnenej 

osoby. Prílohy k žiadosti žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „žiadateľ“) predkladá 

v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Žiadosť spolu s prílohami musí byť 

predložená do výberového konania zviazaná a zošitá šnúrou, pričom voľné 

konce šnúry žiadateľ prekryje nálepkou, ktorú opatrí podpisom a dátumom 

zviazania. 

 

A.2.1.3 Obálka okrem adresy vyhlasovateľa musí: 

 byť zaistená proti nežiaducemu predčasnému otvoreniu,  

 obsahovať názov, adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú 

osobu, 

 obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo, 

ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, 

 obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého  pobytu, ak je miesto trvalého 

pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu 

na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá 

pridelené identifikačné číslo, 

 obsahovať upozornenie „Výberové konanie na vydanie povolenia na 

prevádzkovanie ambulancie ZZS - NEOTVÁRAŤ“, 

 obsahovať sídlo a typ stanice záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP, 

RLP/MIJ, RZP „S“, VZZS), na ktorú je podaná príslušná žiadosť. 

 

A.2.1.4 Žiadosť, vrátane všetkých jej príloh, je potrebné doručiť doporučenou 

poštovou zásielkou na adresu vyhlasovateľa.  

 

A.2.1.5 Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie žiadosti do výberového konania 

v prípade doručovania poštou je deň podania zásielky na poštovú prepravu. 

Žiadosť, ktorá príde po stanovenej lehote, nebude zaradená do výberového 

konania.   

 

A.2.2. Spôsob podávania žiadostí vrátane všetkých jej príloh v elektronickej 

forme: 
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A.2.2.1 Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení.  

 

A.2.2.2 Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom 

oprávnenej osoby v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších 

predpisov. Prílohy k žiadosti žiadateľ predkladá v origináli alebo v úradne 

osvedčenej kópii (podpísaný KEP-om alebo vytvorený zaručenou konverziou).  

 

A.2.2.3 Žiadosť, vrátane všetkých jej príloh, je potrebné doručiť do 

elektronickej schránky vyhlasovateľa. 

 

A.2.2.4 Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie žiadosti do výberového konania 

je v prípade doručovania elektronicky deň podania elektronického podania 

prostredníctvom elektronickej schránky. Žiadosť, ktorá príde po stanovenej 

lehote, nebude zaradená do výberového konania.   

 

A.3 Žiadateľ označí tie časti žiadosti a jej príloh, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo 

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

A.4 Podaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami výberového 

konania a prejavuje s nimi súhlas. 

 

A.5 Vydávanie povolení je výkonom verejnej moci, ktoré sa spravuje zákonom č. 305/2013 

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

 

A.6 Vyhodnotenie žiadosti vykoná výberová komisia, ktorú menuje predseda vyhlasovateľa. 

Výberová komisia sa pri hodnotení riadi ustanoveniami § 12 - § 14 zákona č. 578/2004 

Z. z., vyhlášky č. 89/2013 Z. z.,  Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 84/2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov, Výnosu Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov, 

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 07. júna 2019 č. 07252-

2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 

A.7 Vyhlasovateľ výberového konania požaduje, aby žiadatelia dôkladne preskúmali  

a rešpektovali všetky pokyny, lehoty, podmienky, požiadavky a iné skutočnosti 

obsiahnuté v týchto podmienkach výberového konania, ako aj v uverejnenom Oznámení 

o vyhlásení výberového konania a vyhradzuje si právo vyhlásené výberové konanie 

zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového 

konania, pre každé vyhlásené sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby samostatne. 

 

A.8 V prípade, že všetky žiadosti pre konkrétne sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby 

budú zamietnuté, vyhlasovateľ vyhlási pre toto sídlo stanice nové výberové konanie. 

 

A.9 Ak žiadateľ nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti uviedol 

nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny vyhlasovateľ ho bezodkladne vylúči 
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z výberového konania a zamietne jeho žiadosť. Pre účely tohto výberového konania sa 

za platné listiny považujú originály alebo úradne osvedčené kópie. 

A.10 Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné výberové konanie prislúcha do kompetencie 

vyhlasovateľa a je realizované v zmysle ustanovení § 12 - § 14 zákona č. 578/2004 Z. 

z., vyhlášky č. 89/2013 Z. z.,  Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 84/2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení, Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej 

zdravotnej službe v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky zo 07. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla 

staníc záchrannej zdravotnej služby v znení neskorších predpisov, nie je možné, aby 

žiadateľ po podaní žiadosti menil, dopĺňal svoju žiadosť resp. predkladal ďalšie 

doklady. Proti výsledkom výberového konania nemôže žiadateľ podať námietky resp. 

žiadosť o nápravu. 

 

A.11 Všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením žiadosti, ako aj všetkých 

jej príloh, znáša žiadateľ, bez akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi. 

 

A.12 Prílohou podmienok výberového konania je zoznam sídel a typov staníc záchrannej 

zdravotnej služby s uvedením začiatku platnosti povolení na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 
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B. Žiadosť o vydanie povolenia 
 

B.1 Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia 

 

B.1.1 Fyzická osoba - žiadateľ v žiadosti uvedie (§ 13 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.): 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve 

a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej 

republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, 

c) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, 

d) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, 

e) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu (§ 8 ods. 1 

písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z.). 

 

B.1.2 Právnická osoba - žiadateľ v žiadosti uvedie (§ 13 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. 

z.): 

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, 

meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym 

orgánom, 

b) meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného 

zástupcu, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, 

c) miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo 

územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej 

republiky, 

d) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, 

e) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, 

f) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu (§ 8 ods. 1 

písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z.). 

 

B.2 Prílohy žiadosti o vydanie povolenia 

 

B.2.1 Fyzická osoba - žiadateľ k žiadosti doloží nasledovné doklady (§ 13 ods. 3 písm. 

a) a d) zákona č. 578/2004 Z. z.): 

a) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, 

b) čestné vyhlásenie, že: 

1. v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie na 

prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby z dôvodu, že získala 

povolenie na základe nepravdivých údajov alebo z dôvodu, že neodstránila 

nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia a 

2. že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.  

(Čestné vyhlásenie musí byť podpísané účastníkom výberového konania alebo ním 

splnomocneným zástupcom. V takomto prípade je potrebné predložiť úradne 

osvedčené splnomocnenie.). 

 

B.2.2 Právnická osoba - žiadateľ k žiadosti doloží nasledovné doklady (§13 ods. 5 písm. 

a) a d) zákona č. 578/2004 Z. z.): 

a) doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do 

obchodného registra, aj výpis z obchodného registra, 

b) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, 

c) čestné vyhlásenie, že  
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1.v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodu, 

že získala povolenie na základe nepravdivých údajov alebo z dôvodu, že 

neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení 

povolenia a  

2. že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.  

3. o pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu odborného zástupcu so žiadateľom 

o povolenie. 

(Čestné vyhlásenie musí byť podpísané účastníkom výberového konania - jeho 

štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka konania. V takomto prípade 

je potrebné predložiť úradne osvedčené splnomocnenie.) 
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C. Personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 
 

 

Žiadateľ preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej 

zdravotnej služby (§ 13 ods. 8 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 

vyhlášky č. 89/2013 Z. z.): 

 

a) pracovnou zmluvou a dokladom zamestnanca o získanom vzdelaní, alebo 

b) čestným vyhlásením, že žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie ambulancie 

záchrannej zdravotnej služby zamestnancami s požadovaným vzdelaním v 

pracovnom pomere, alebo 

c) čestným vyhlásením budúceho zamestnanca, že v prípade úspešnosti žiadateľa bude 

v pracovnom pomere vykonávať zdravotnícke povolanie u žiadateľa a dokladom o 

získanom vzdelaní. 

 

 

Personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je upravené vo Výnose 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení. 
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D. Materiálno-technické zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby 
 

 

K žiadosti žiadateľ predloží (§ 13 ods. 8 písm. a) až d) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení 

s § 1 ods. 2 vyhlášky č. 89/2013 Z. z.: 

 

a) doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o 

nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie, alebo 

b) zmluvu o budúcej kúpe alebo zmluvu o inom prevode ambulancie záchrannej 

zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie, alebo 

c) doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej 

banky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej 

zdravotnej služby podľa osobitného predpisu; takýto doklad sa nevyžaduje, ak 

počet ambulancií podľa písm. a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie 

záchrannej zdravotnej služby. (Špecifikácia vinkulácie je uvedená v bode F 

podmienok výberového konania). 

d) ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej 

záchrannej zdravotnej služby 

1. doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k vrtuľníku a doklad 

preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k letúnu, 

2. osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením oprávnenia na vykonávanie 

vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a s vyznačením povolenia na prevádzku 

vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu alebo so 

súhlasom na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto 

verejného záujmu podľa osobitného predpisu a oprávnenia na vykonávanie 

medicínskych letov vrtuľníkom a letúnom,. 

3. doklad, ktorým preukáže vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorovému 

a materiálno technickému vybaveniu stanice záchrannej zdravotnej služby. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je upravené vo 

Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení. 
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E. Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby 

 
K žiadosti žiadateľ predloží projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby (§ 13 

ods. 8 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s § 1 ods. 4 vyhlášky č. 89/2013 Z. z.), 

ktorý musí obsahovať tieto časti: 

 

a) definovanie rozvoja záchrannej zdravotnej služby na obdobie šiestich rokov, 

b) uvedenie dlhodobých a komplexných cieľov, 

c) popis komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

d) ekonomický projekt, súčasťou ktorého je u žiadateľa, ktorý je držiteľom povolenia 

na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, aj rozbor 

hospodárenia za predchádzajúci rok, 

e) identifikácia technického zázemia,   

f) identifikácia servisného zázemia,  

g) popis systému vnútornej kontroly a kontrolných opatrení na predchádzanie 

nežiaducim udalostiam, 

h) definovanie spôsobu zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov (Vyhláška MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia 

sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka), 

i) popis spolupráce so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému  (§ 

7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších 

predpisov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/129/#paragraf-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/129/#paragraf-7
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F. Špecifikácia vinkulácie peňažných prostriedkov 
 

Ak žiadateľ k žiadosti dokladá doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo 

pobočke zahraničnej banky (ďalej len „peňažný ústav“) podľa § 13 ods. 8 písm. c) zákona č. 

578/2004 Z.z., vinkulácia peňažných prostriedkov je minimálne: 

 

- vo výške 100 000 EUR bez DPH na nákup jedného dopravného prostriedku na 

prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby typu RLP, RZP, RLP/MIJ, 

RZP „S“ 

- vo výške 3 000 000 EUR bez DPH na nákup jedného dopravného prostriedku na 

prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. 

 

 

 

Vinkulácia sa uvoľní: 

a) ak žiadateľ predloží peňažnému ústavu rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo 

b) ak žiadateľ predloží peňažnému ústavu rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti 

o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 

alebo 

c) ak žiadateľ predloží peňažnému ústavu potvrdenie vydané vyhlasovateľom o jeho 

odstúpení z výberového konania. 

 

 

 

 

Skratky: RLP - rýchla lekárska pomoc 

          RZP – rýchla zdravotná pomoc 

RLP/MIJ – rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky 

RZP „S“ – rýchla zdravotná pomoc „S“ 

VZZS – vrtuľníková záchranná zdravotná služba 

 


