
Upravené znenie Podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby: 

 

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, 

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

služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie, 

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

banky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej 

zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu; takýto doklad sa 

nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písm. a) zodpovedá požiadavkám na 

zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného 

predpisu. (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. 

 
 

 


