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spolu s budovaním a rozvojom záchranky 
ako celku. Tento cieľ dosiahneme za 
predpokladu vzájomnej a kvalitnej 
komunikácie, a spolupráce. Neváhajte 
ma preto osloviť v akejkoľvek záležitosti 
týkajúcej sa návrhov či riešení v tejto 
oblasti. Mojou snahou bude vypočuť 
a vyhodnotiť všetky Vaše podnety.  
Budem rád predovšetkým za tie, ktoré 
budú viesť k rozvoju organizácie ako 
celku, a nebudú reflektovať len záujem 
jednotlivcov alebo úzkych skupín. 
Naďalej Vám je k dispozícii emailová 
adresa: riaditel@emergency-ba.sk, 
prostredníctvom ktorej  sa budem snažiť 
reagovať v čo najkratšom možnom čase. 

Čo sa týka aktuálnych aktivít našej 
záchranky, aktívne spolupracujeme s 
Ministerstvom zdravotníctva na potreb-
ných systémových zmenách v posky-
tovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti 
a projektoch plánu obnovy vo viacerých 
oblastiach. Tie by mali priniesť výrazné 
zvýšenie kvality práce a zabezpečiť 
profesionálne zázemie a technické 
vybavenie. Našou snahou je presadiť, 
aby kvalitatívne parametre nových 
ambulancií a staníc záchrannej zdravotnej 
služby spĺňali vysoké technické 
a prevádzkové požiadavky, a výrazne 
podporili a uľahčili náročnú prácu 
všetkých našich kolegov.  

Na záver mi dovoľte zaželať Vám 
krásne a pokojné leto v spoločnosti tých, 
s ktorými radi trávite čas. Verím, že si 
oddýchnete a načerpáte nové sily.

Filip Kubran  

dovoľte mi, aby som sa Vám zo svojej 
novej pozície v prvom rade poďakoval, 
a to za Vaše každodenné, a verím, že 
oduševnené pracovné nasadenie, pri 
výkone Vašej neoceniteľnej služby. 

Za uplynulé, bez mála ročné obdobie 
môjho pôsobenia v našej záchranke 
som zistil, že v nej pracuje veľké množ-
stvo vynikajúcich ľudí, ktorí berú svoju 
prácu ako poslanie a úprimne im záleží 
na rozvoji a vytváraní jej hodnôt. Čo sa 
týka manažmentu našej organizácie, 
vnímam veľkú snahu o zefektívnenie
a sprofesionalizovanie jej fungovania. 
Veľmi rád by som preto nadviazal na 
plány predchádzajúcich vedení. 

Mojím úsilím bude, okrem iného, čo 
najrýchlejšie dotiahnuť do úspešného 
konca projekty týkajúce sa nastavenia 
a optimalizácie interných procesov 
a činností. Vo všetkých oblastiach budem 
klásť veľký dôraz na ich digitalizáciu. 
Verím, že naším spoločným zámerom je 
vytvoriť modernú, procesne orientovanú 
a efektívne hospodáriacu organizáciu 
s vysokou pridanou hodnotou pre 
spoločnosť, ale aj ideálny pracovný 
priestor pre Vašu realizáciu a profesijný 
aj osobnostný rast.  

Za jeden z dôležitých faktorov pre 
úspešné fungovanie našej záchranky 
považujem budovanie firemnej kultúry. 
Na jednej strane veľmi silno a pozitívne 
vnímam veľkú súdržnosť záchranárskej 
komunity, čo ma uisťuje v presvedčení, 
že zdieľame spoločné hodnoty. Rovnako 
však vnímam aj časté a zbytočné 
vytváranie napätia a pracovnej 
nepohody, mnohokrát vznikajúcej 
podsúvaním skreslených informácií, 
týkajúcich sa fungovania organizácie. 
Jednou z priorít dobre nastavenej 
firemnej kultúry, by malo byť 
vzájomné porozumenie a rešpekt, 

Drahí kolegovia,

Ing. Filip Kubran 

riaditeľ

“Naším spoločným 
zámerom je vytvoriť 
modernú, procesne 
orientovanú a efek-
tívne hospodáriacu 
organizáciu.”
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Každému, kto rozmýšľa nad chovom včiel, 
to odporúčam

 

MARTIN PRACUJE V NAŠEJ ZÁCHRANKE UŽ 14 ROKOV. ZAČÍNAL NA POZÍCII VODIČA A OSTAL JEJ 

VERNÝ AŽ DODNES, AJ NAPRIEK TOMU, ŽE JE VYŠTUDOVANÝ ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR. OD 

FEBRUÁRA TOHTO ROKA ZASTÁVA AJ POZÍCIU VEDÚCEHO STANICE RLP V NOVEJ BANI. MARTIN NÁM 

PREZRADIL, ŽE POČAS TÝCHTO LETNÝCH MESIACOV VENUJE NAJVIAC ČASU SVOJEJ NÁDHERNEJ 

ZÁĽUBE, A TOU JE VČELÁRSTVO.  

 
Text Darina Schreková
Foto archív Martin Paulov

Martin, povedz kolegom niečo o sebe a o svojom pôsobení v našej 
záchranke. 

Na stanici RLP Nová Baňa pracujem od roku 2008 na pozícii vodiča. O práci záchranára som ani nesníval, keďže moja 
prvá maturita bola v odbore elektrotechnika a o zdravotníctvo som sa dovtedy nezaujímal. Začiatky boli ťažšie, no 
pomohli mi hlavne kolegovia, ktorí sa so mnou podelili o svoje vedomosti a skúsenosti. Po roku práce ako vodič som 
nastúpil na nadstavbové štúdium zdravotníckeho záchranára a po úspešnom ukončení som pokračoval ešte bakalárskym 
štúdiom. 
 

 
V čom vidíš pozitíva práce v záchrannej zdravotnej službe?    

Na práci záchranára mám najradšej rôznorodosť, ktorú prináša každá služba. Každý deň je iný a nedá sa dopredu naplánovať. Niekedy sú 
služby ťažšie, inokedy ľahšie, ale v tom je práve táto práca zaujímavá. Pomôcť pacientom a byť empatický, a hlavne pokorný, to je moje motto.
A preto sa na výjazde snažím zachovať hlavne pokoj, aj keď to nie je vždy jednoduché, a predovšetkým sa nenechať vyviesť z miery.

Máš krásne hobby, ktorým je včelárstvo. Ako si k nemu prišiel?

K môjmu hobby som sa dostal cez môjho kolegu. V službe mi rozprával o práci so včelami a to ma zaujalo. Naučil som sa základy a ešte v tom istom 
roku som si priniesol prvé dve rodiny včiel a zapísal sa na kurz začínajúceho včelára, kde som si doplnil teoretické vedomosti. Dnes už je to dvanásť 
rokov, čo sa tomu venujem, a stále sa učím niečo nové. Je to taký relax pre dušu, pretože pri práci so včelami musí byť človek koncentrovaný na to, 
čo robí, a nemá čas myslieť na iné veci. Každý včelársky rok je pritom iný. Môžem sa pripravovať teoreticky, ale prakticky sa pripraviť nedá. Tak, ako 
v medicíne, aj vo včelárstve sa musím stále vzdelávať a sledovať odbornú literatúru.



Koľko máš rodín a kde ich máš umiestnené?
Na začiatku som začínal s dvomi rodinami a počet sa postupne rozšíril na pätnásť rodín. 
Teraz mám rodín desať a snažím sa to udržiavať v takých počtoch, aby to bolo ešte 
v rámci relaxu. Včely mám umiestnené na dvoch stanovištiach. Z toho jedno stanovište 
mám pri dome na záhrade a druhé vzdialené cca 5 km v lesnom prostredí kvôli peľovej 
znáške.

Čo znamená peľová znáška?
Okrem medu včely produkujú aj menej známy produkt, a to včelí peľ. Sú to peľové zrnká 
rastlín, ktoré včely zbierajú, spracúvajú a ukladajú pre svoju výživu. Ja ho odoberám len 
v silnej znáške a pre vlastnú potrebu.

Kočuješ s nimi? Aké druhy medu mávaš, mám na mysli
lesný, agátový...?

So včelami nekočujem, je to časovo náročnejšie a preto mám medy väčšinou zmiešané. 
Na jar je to kvetovo-agátový, v lete lipovo–černicový a dvakrát som mal aj medovicový, 
ale to je skôr výnimočne. Medovicový mnohí asi ani nepoznajú, to je med predovšetkým zo smrekových a jedľových porastov, je tmavšej farby, 
ostrejšej chuti a obsahuje viac minerálnych látok. Práve pre tieto vlastnosti je veľmi cenený a vyhľadávaný. Množstvo medu závisí vždy od počasia 
v danom roku, niekedy je medu viac, niekedy menej.
  

Kočuješ s nimi? Aké druhy medu mávaš, mám na mysli
lesný, agátový...?

So včelami nekočujem, je to časovo náročnejšie a preto mám medy väčšinou zmiešané. 
Na jar je to kvetovo-agátový, v lete lipovo–černicový a dvakrát som mal aj medovicový, 
ale to je skôr výnimočne. Medovicový mnohí asi ani nepoznajú, to je med predovšetkým zo smrekových a jedľových porastov, je tmavšej farby, 
ostrejšej chuti a obsahuje viac minerálnych látok. Práve pre tieto vlastnosti je veľmi cenený a vyhľadávaný. Množstvo medu závisí vždy od počasia 
v danom roku, niekedy je medu viac, niekedy menej.
  

So včelami pracujem sám a prácu s nimi si prispôsobujem hlavne podľa služieb na 
záchranke.  Snažím sa každú rodinu v sezóne prehliadnuť aspoň raz za týždeň a tým 
predchádzať rojeniu. Ale stane sa, že ma včely čakajú pri príchode už na strome. Potom 
už len daný roj premiestnim do úľa a mám o rodinku včiel navyše.

Pomáha Ti aj rodina, alebo si na to sám? Zvykne sa 
ti podariť zachytiť roje, čím sa ti včelárska rodinka 
rozrastá?

5

Každému, kto rozmýšľa nad chovom včiel, to veľmi odporúčam, pokiaľ má na to priestor 
a čas. Včely sú jedny z najzaujímavejších tvorov a fungujú dokonale organizovaným 
spôsobom. Je to pekné hobby a navyše má včelár viacero včelích produktov. 

Včiel v prírode neustále ubúda a divožijúce včely sa už takmer vytratili. Včelár získa 
nielen kvalitný domáci produkt v podobe medu, ale aj iné včelie produkty. A predovšetkým 
si bude istý, že med, ktorý konzumuje, je kvalitný a nie je z dovozu. 

Čo by si poradil niekomu, kto by sa tiež rád venoval 
včelárstvu?

Na začiatok by som určite odporúčal kurz začínajúcich včelárov, kde sa budúci včelár 
oboznámi s teoretickou aj praktickou časťou chovu včiel. Osvojí si prácu so včelami 
a prácu na včelnici. Potom si už len zabezpečiť prvú rodinku a môže sa včeláriť. 
 

Aj nám poradíš, ako začať s touto záľubou?

Zachraňoval si už niekoho, kto mal anafylaktický šok po uštipnutí včelami?
V práci sa, hlavne v letnom období, stretávam aj s prípadmi uštipnutia včelami alebo iným hmyzom. Ťažkú alergickú reakciu alebo dokonca anafy-
laktický šok, som zatiaľ v práci u pacienta nezažil. Sám sa snažím byť pri včelách pokojný a predchádzať tak prípadnému žihadielku. Ale sem-tam 
sa nejaké, samozrejme, pritrafí.
  

Včelárstvo na Slovensku
Slovenský zväz včelárov združuje takmer 16 500 členov s viac ako 258 500 včelstvami 
po celom území Slovenska. 

Pozostáva zo 163 základných organizácií a kolektívnych členov. Okrem organizácie 
a podpory včelárov zabezpečuje aj vzdelávanie mladých včelárov na Slovensku.
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HLAVNÝM MESTOM REGIÓNU ŽIAR NAD HRONOM, NACHÁDZAJÚCEHO SA V BANSKOBYSTRICKOM 

KRAJI, JE OKRESNÉ MESTO LEŽIACE V ŽIARSKEJ KOTLINE NA PRAVOM BREHU RIEKY HRON,  

S ROVNAKÝM NÁZVOM AKO MÁ SAMOTNÝ REGIÓN. NACHÁDZA SA NA KRIŽOVATKE CIEST SPÁJA-

JÚCICH POHRONIE, PONITRIE A BANSKÉ MESTÁ - BANSKÚ ŠTIAVNICU, KREMNICU A NOVÚ BAŇU. 

NÁJDEME TU AJ TURISTAMI VEĽMI OBĽÚBENÉ RUINY DVOCH HRADOV, ŠÁŠOV A REVIŠTE. REGIÓN JE 

CENTROM SPRACOVANIA HLINÍKA A SÍDLOM NAJVÄČŠÍCH VÝROBNÝCH FIRIEM BANSKOBYSTRICKÉHO 

KRAJA.  PRETEKÁ NÍM DRUHÁ NAJDLHŠIA SLOVENSKÁ RIEKA HRON (298 KM), KTOREJ  POVODIE 

ZABERÁ AŽ 11 % ÚZEMIA SLOVENSKA. ŽIARSKA KOTLINA JE OBKOLESENÁ POHORIAMI VTÁČNIK, 

KREMNICKÉ VRCHY A ŠTIAVNICKÉ VRCHY. 

Text Darina Schreková, Jakub Král
Foto Jakub Král, wikipedia.sk

PREDSTAVUJEME STANICE 
ZZS v regióne Žiar nad Hronom 

 

Všetky posádky v tomto regióne má od začiatku tohto roka pod svojím vedením regionálny vedúci záchranár 
Bc. Jakub Král. Naša záchranka má v danom regióne 9 staníc. Štyri stanice RLP: v Krupine, Banskej Štiavnici, Žiari 
nad Hronom a Novej Bani, ďalej štyri stanice RZP: v Kremnici, Senohrade, Žarnovici a Banskej Štiavnici a poslednou 
je RZP-S, rovnako v Žiari nad Hronom. Tentokrát si v Našej záchranke predstavíme prvé dve stanice z tohto regiónu: 
Senohrad a Kremnicu. 
  

RZP Senohrad sídli priamo v centre tejto obce, ktorá leží v údolí riečky Litava v Krupinskej planine. Primárne výjazdy smerujú väčšinou do  
Krupiny, Zvolena, Modrého Kameňa a Veľkého Krtíša. Počet výjazdov tejto stanice po vytvorení staníc RZP-S citeľne klesol. Do jej pôsobnosti 
však spadá aj veľa dedín, kopaníc a lazov, ako aj VVP Lešť – kam smeruje pomerne mnoho zásahov. Sú veľmi špecifické, hlavne ak ide o úrazy, 
lebo sa neraz jedná o strelné poranenia, poranenia po explóziách alebo úrazy spôsobené ťažkou vojenskou technikou.

Vedúcim záchranárom stanice je Mgr. František Michalčák a personálne obsadenie tejto stanice tvorí spolu osem ZZ, vrátane vodičov. 
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RZP Kremnica je od okresného mesta Žiar nad Hronom vzdialená 20 km. Stanica sídli priamo v centre tohto historického mesta, obklopeného 
nádhernými Kremnickými vrchmi. Prvé štyri roky, ako naša záchranka prevzala túto stanicu, to bola stanica RLP, až neskôr sa transformovala 
na RZP. Vzhľadom na polohu stanice na hranici dvoch krajov - banskobystrického a žilinského, chodia na stanicu výzvy z dvoch Krajských 
operačných stredísk. Pred vznikom RZP-S najazdila táto stanica mesačne v priemere 10 000 km (z toho približne 60 % tvorili sekundárne 
transporty po celom Slovensku).

Poloha mesta v Kremnických vrchoch prináša mnohokrát náročné výjazdy. Špecifické sú predovšetkým výjazdy v zimnom období do okolitých 
lyžiarskych stredísk Krahule a Skalka, k pacientom s úrazom a traumou. V letnom období zas množstvo výjazdov vedie na obľúbenú turistickú 
atrakciu na Skalke s názvom Via ferrata, ktorá má ako jediná na Slovensku najťažšiu via ferratovú cestu, s názvom F-ÚHA, s obťažnosťou F. Pri 
týchto výjazdoch dochádza často k spolupráci s HZS a VZS (obzvlášť pri trauma pacientoch, kvôli rýchlemu a šetrnému transportu do trauma 
centra Banská Bystrica). V meste sa nachádza aj domov dôchodcov, stredná škola, základné a materské školy, psychiatrická nemocnica 
a priemyselný park, čo prináša našej stanici rôznorodosť výjazdov, od pádov, rôznych psychických diagnóz a suicidálnych pokusov, po AKS, 
reanimácie, traumy a stroke. Za posledné roky zažili posádky stanice množstvo mimoriadnych zásahov, napríklad pád 6-ročného chlapčeka 
z lanovky, zamestnanec zachytený výťahom vo vysielači Suchá Hora, výbuch podomácky vyrobených výbušnín s ťažkou devastáciou HK a DK, 
zásah v indiánskom tábore (veterná smršť v strede Európy).

Vedúcim stanice je Ferdinand Sebők a personálne obsadenie tejto stanice tvorí spolu desať zamestnancov, z toho dve ZZ sú aktuálne na MD.   



Vyštudoval SZU v Banskej Bystrici. Už počas štúdia sa zúčastňoval 
študentských záchranárskych súťaží ako je „DPP“, „Až na dno“, obe 
konajúce sa v Česku, kde sa im spolu so spolužiakmi podarilo obsadiť 
aj 1. miesto. Prax absolvoval na staniciach RLP Nová Baňa, či RLP, 
RZP B. Bystrica. Od 1. 6. 2013 pracuje v našej záchranke a začínal 
práve u RVZ M. Prokeina, ktorého začiatkom tohto roka na tejto 
pozícii vystriedal.

Pracoval aj v Bratislave, primárne na stanici RZP P. Biskupice, ale často 
slúžil aj v Ružinove, kde pracovala jeho dnes už manželka – tiež 
záchranárka, s ktorou sa práve v BA spoznal. Po svadbe odišli obaja 
pracovať na Oravu, odkiaľ manželka pochádza. Pracoval tam na 
staniciach RLP Trstená a RZP Zákamenné. Nakoniec sa usídlili v BB, 
kde bývajú dodnes. V BB pracoval pár mesiacov aj na urgentnom 
príjme a KOS, ale dnes už pracuje len v našej záchranke. 

Vo voľnom čase sa venuje bicyklovaniu a prechádzkam v prírode, 
turistike. Zvyšný voľný čas najradšej trávi so svojou krásnou rodinou. 

Lekárske Lýceum № 3. v Černivci ukončil v roku 1998. Následne 
pokračoval na Bukovinskej Štátnej Zdravotníckej Univerzite, 
rovnako v Černivci na Ukrajine. V rokoch 2004 – 2006 vykonával 
prax v odbore chirurgia na Katedre všeobecnej chirurgie 
Bukovinskej Štátnej Zdravotníckej univerzity, v Regionálnej 
nemocnici urgentných stavov Černivci. Absolvoval odborné kurzy 
v špecializácii anesteziologicko-resuscitačnej starostlivosti na 
Katedre  anesteziológie a intenzívnej medicíny Zdravotníckej 
univerzity Danila Halytskeho v Ľvove. 

Od roku 2006 pracoval ako anestéziológ v Centrálnej okresnej 
nemocnici v Sokyryanoch na Ukrajine. Na Slovensku pôsobí od 
roku 2011, najskôr pracoval pre Falck záchranná a.s. ako lekár, 
neskôr ako regionálny lekár. V našej záchranke pracuje ako lekár 
RLP a zároveň ako RVL, od roku 2019. Aj napriek tomu, že na 
Slovensku pôsobí dlhodobo, definitívne sa tu usadil až v roku 
2013, konkrétne v meste Prievidza. 

Voľný čas trávi najradšej aktívne, venuje sa cyklistike, plávaniu 
a má rád horskú turistiku. A samozrejme, nezabúda na príjemne 
strávený čas so svojou úžasnou rodinou. Na Slovensku si vytvoril 
skvelé priateľské väzby a tak rád trávi čas aj s priateľmi.  

„V aktuálnom období v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa 
venujem aj dobrovoľníctvu. Pomáhame ľudom, ktorí trpia kvôli 
vojne a mám z toho skvelý pocit. Snažím sa kompenzovať svoju 
neprítomnosť na Ukrajine a viem, že moji kolegovia, zdravotníci 
aj civilisti, ktorí sú tam doma, zažívajú veľmi náročné obdobie, 
ale keď cítia našu podporu, zvládajú to lepšie. Pri tejto 
príležitosti by som chcel zo srdca poďakovať vedeniu ZZS 
Bratislava, mojim kolegom tu na Slovensku, aj ostatným, nie 
ľahostajným ľuďom, za podporu a pomoc. Prajem Vám všetkým 
pevné zdravie a mier.”

MUDr. Roman Isak 
regionálny vedúci lekár 
pre región Žiar nad Hronom  

Bc. Jakub Král
regionálny vedúci záchranár
pre región Žiar nad Hronom  
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„Na pracovnej pozícii RVZ som pracoval 
od februára 2011 do januára 2022. Aj 
touto cestou mi, prosím, dovoľte, sa 
ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým 
kolegom, s ktorými som mal tú česť za posledných 11 rokov 
spolupracovať. Ich každodenná práca, profesionálny a ľudský 
prístup boli, sú a budú tou najväčšou hodnotou našej 
organizácie. 

Mne bolo nesmiernym potešením a cťou s nimi pracovať. Všetkým 
želám pevné zdravie, veľa síl a entuziazmu do ďalších rokov 
práce na záchranke. Môjmu nástupcovi Kubkovi Královi želám 
to isté, a samozrejme, takých dobrých kolegov, ako som mal 
ja. S úctou a vďakou.“ 

Maťo Prokein

POĎAKOVANIE



Text Darina Schreková, Marta Halásová
Foto Pexels.com

LETO JE UŽ  V  PLNOM PRÚDE A  MNOHÍ Z VÁS PLÁNUJÚ DOVOLENKU U NÁS DOMA NA SLOVENSKU.  NA JEJ 

ČIASTOČNÚ ÚHRADU JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AJ PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU A PRETO SME SA ROZHODLI VÁM V 

TOMTO LETNOM ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY PRIBLÍŽIŤ PRAVIDLÁ JEHO ČERPANIA.  

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU 
Podmienky jeho získania v roku 2022 
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Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na rekreáciu ako náhradu 55 % oprávnených 
výdavkov limitovaných sumou 275 eur za kalendárny rok. Zamestnanec môže celý príspevok vyčerpať jednorazovo. 
Zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nárok na 
poskytnutie príspevku na rekreáciu nemá. Príspevok na rekreáciu je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.
Nárok na príspevok vzniká zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 
24 mesiacov, a to ku dňu začatia rekreácie. Pokiaľ by ale zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer len na kratší 
pracovný čas, nebude mať nárok na príspevok vo výške 275 eur ročne, ale len vo výške zodpovedajúcej pomeru k jeho 
skráteniu pracovného času. T. j., pokiaľ by pracoval len na polovičný pracovný čas, mal by nárok na príspevok na rekreáciu 
v polovičnej sume. Účelom príspevku na rekreáciu, vo forme preplatenia nákladov, je úhrada tzv. oprávnených výdavkov.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SÚ PODĽA § 152 A ODS. 4 A ODS. 5 ZP, PREUKÁZANÉ VÝDAVKY ZAMESTNANCA NA:

DOKLADY POTREBNÉ K ZÍSKANIU PRÍSPEVKU:

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU
Ak nie je na faktúre uvedené, kto sa pobytu zúčastnil, je potrebné to napísať na žiadosť.

FAKTÚRA MUSÍ OBSAHOVAŤ:
identifikačné údaje poskytovateľa rekreačného pobytu,
identifikačné údaje zamestnanca, na ktorého je doklad vystavený,
číslo dokladu (faktúry),
uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu,
popis poskytnutých služieb,
trvanie rekreačného pobytu (uvedenie dátumov),
informácie o cene pobytu,
informácie o dátume úhrady za pobyt.

DOKLAD O ÚHRADE 
hotovosť – príjmový doklad,
platba kartou/prevod – detail pohybu na účte.                                        

ÚČTOVNÉ DOKLADY JE POTREBNÉ 
PREDLOŽIŤ DO 30 DNÍ 

OD UKONČENIA REKREÁCIE.
€ 

AK VÁM JE ČOKOĽVEK NEJASNÉ ALEBO MÁTE DOPLŇUJÚCE OTÁZKY, KONTAKTUJTE PROSÍM:
Mgr. Marta Halásová (e-mail: marta.halasova@emergency-ba.sk, tel. + 421 2 6820 6125)

9

služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR,
pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby, alebo iné služby 
súvisiace s rekreáciou na území SR,
ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa 
zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným 
vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím 
súdu o osvojení, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.   

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na manžela/manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené 
zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo dieťa zverené zamestnancovi do 
starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, 
ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

VÝDAVKY NA REKREÁCIU MUSIA BYŤ ZAPLATENÉ Z ÚČTU ZAMESTNANCA, KTORÝ SI UPLATŇUJE NÁROK NA REKREAČNÝ PRÍSPEVOK, 
RESP. Z ÚČTU JEHO MANŽELKY, AK IDE O BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV. V PRÍPADE, ŽE ZA ZAMESTNANCA UHRADÍ 
VÝDAVKY NA REKREÁCIU INÁ OSOBA (SYN, SUSED, KAMARÁT, BRAT), NEBUDE MOŽNÉ V TAKOMTO PRÍPADE ZAMESTNANCOVI 
PREPLATIŤ VÝDAVKY NA REKREÁCIU, A TO ANI V TOM PRÍPADE, AK BY DOLOŽIL ČESTNÉ PREHLÁSENIE O TOM, ŽE MU PENIAZE NA 
PREPLATENIE VÝDAVKOV NA REKREÁCIU DAL (ČESTNÉ PREHLÁSENIE NIE JE ÚČTOVNÝM DOKLADOM). JE DÔLEŽITÉ, ABY BOL 
ZAMESTNANEC UBYTOVANÝ V ZARIADENÍ PREVÁDZKOVANOM  FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU, KTORÁ MÁ ŽIVNOSTENSKÉ 
OPRÁVNENIE NA UBYTOVACIE SLUŽBY. UBYTOVANIE U FYZICKEJ OSOBY, KTORÁ MÁ PRIDELENÉ DIČ, PRETOŽE JE REGISTROVANÁ 
NA DAŇOVOM ÚRADE V SÚVISLOSTI S PRÍJMAMI PODĽA § 6 ODS. 3 ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV, ALE NEMÁ ŽIVNOSTENSKÉ 
OPRÁVNENIE NA UBYTOVACIE SLUŽBY, NEZAKLADÁ NÁROK NA PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU –  NEBUDE ZAMESTNANCOVI PREPLATENÉ.
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V PRIEBEHU MESIACOV MAREC A APRÍL STE MALI MOŽNOSŤ ZASIELAŤ VAMI VYPRACOVANÉ KAZUISTIKY 

A ZÍSKAŤ TAK MOŽNOSŤ BEZPLATNEJ ÚČASTI NA RESCUE 2022. VÝHERCOVIA V ZÁVERE BEZPLATNÚ 

REGISTRÁCIU SÍCE NEVYUŽILI, NAKOĽKO BOLI NA RESCUE NOMINOVANÍ AKO SÚŤAŽIACI ZA SVOJ 

REGIÓN, NO ICH SNAHU SME ODMENILI MILÝM DAROM OD NÁŠHO PARTNERA. 

AKO SME VÁM AVIZOVALI, TIETO KAZUISTIKY PLÁNUJEME ZVEREJŇOVAŤ V NAŠEJ ZÁCHRANKE A V 

TOMTO ČÍSLE VÁM PRINÁŠAME PRVÚ Z NICH. NEVÁHAJTE SA S NAMI PODELIŤ O ĎALŠIE VAŠE SKÚSE-

NOSTI Z VÝJAZDOV. KAZUISTIKY MÔŽETE ZASIELAŤ NA ADRESU: KOMUNIKACIA@EMERGENCY-BA.SK.

Text Bc. Patrik Greš, Bc. Filip Kertýs
Foto RZP Ružinov ZZS Bratislava, Pixabay.com
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ky VÍŤAZNÁ KAZUISTIKA  
STEMI
 

Výzva na zásah - 29. január 2022, 20:15 hod.

Priorita M.
Miesto zásahu: DSS Bratislava – Ružinov
Operátorská dg.: Pacient: MUŽ, nar. 1978, Hypertenzia M.,je mu nevoľno. 
TČ: pri vedomí
TK: 144/109 
HR: 83 – Tensiomin užil, tlačí ho na hrudníku
CEA: očkovaný 3x, príznaky covidu nemá

Príchod na adresu - 20:25 hod., vzdialenosť od stanice 5 km

OA: Epilepsia, etylik a fajčiar
LA: Timonyl
AA: Na PNC – na iné lieky a kontrastné látky neguje.
CEA + EA: 3 x očkovaný Pfizerom, kontakt s pozitívnou osobou neguje, v karanténe 
nie je, bez príznakov.

EKG č. 1 EKG č. 2
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VÝZVA KOS
„Muž, hypertenzia, je mu nevoľno. Priorita M.“ 

PRI PRÍCHODE RZP:
Pacient sa nachádza v domove sociálnych služieb - zamestnanec. Nachádza sa v kancelárii, sedí na gauči, pri plnom a jasnom vedomí, 
komunikuje, orientovaný. Cca. od 17:00 hod. udáva bolesti na hrudníku, ktoré sa stále zhoršujú. Pri chôdzi sa dnes zadýchava viac ako 
obvykle, nevládal dôjsť pešo do práce. Musel si dať opakovanú prestávku.

T.č. pacient spotený, schvátený, bledý do tváre, cíti sa zle, pociťuje dyskomfort na hrudníku – udáva silnú tlakovú bolesť za hrudnou 
kosťou pálivého charakteru s radiáciou do ľavej lopatky a ĽHK, bez nauzey a vomitu. Neurologický bez lateralizácie a deficitu, 
tachypnoe.

Namerané hodnoty o 20:29 hod.: TK 150/113 Torr, HR: 114 za min., DF: 30, SpO2: 98%,Glykémia: 6.2 mmol/l, TT : 36.6 st.C, 
GCS 15 b.

Po natočení 12-zvodového EKG (20:30 hod.) obraz subakútneho STEMI (obr. č. 1).

AS: pravidelná
R: sínusový
HR: 114 min.
QRS: 126 ms, QT: 316 ms, ST elevácie vo zvodoch II, III a VF, V5 a V6

Pacient ponechaný na monitore, EKG fotené do aplikácie MedText, zvolené kardiocentrum NÚSCH BA. Medzitým zaistená 
i.v. linka na PHK v kubite, G18. 

Po sfotení EKG do aplikácie u pacienta nastáva porucha vedomia, chrčivo dýcha, GCS 3b, na EKG (obr. č. 2) nami zachytená 
komorová fibrilácia (o 20:36 hod.). Pacient položený na podlahu, naložené QuickComba, ihneď podaný výboj 200 J (o 20:36 hod.), 
volaná posádka RLP. 

Po podaní výboja na EKG prítomný rytmus, pulz hmatný, bradypnoe – predychávaný ambuvakom napojeným na kyslík, vzduchovod 
netoleruje, bráni sa. Cca do 2 min. sa pacient preberá k plnému vedomiu, lapá po dychu, dyspnoický, spotený, nekľudný, chytá sa za 
hrudník, dýcha sám a spontánne bez potreby predýchavania ambuvakom. Je plne orientovaný, GCS 15b – pýta sa, prečo je na zemi, čo 
sa udialo, nepamätá si na okolnosti kolapsu, spolupracuje, bez agresie. 

VF o 20:42 hod.: TK 147/111 Torr, HR: 100 za min., DF: 18 za min., SpO2 na atmosf.kyslíku 97 %, GCS 15b.

Na EKG naďalej prítomný obraz STEMI, spojenie z NÚSCH BA, kde lekár potvrdzuje STEMI, no odmieta jeho prijatie a intervenciu, 
nakoľko majú vážnu operáciu hlavného kmeňa a nemajú pre pacienta lôžko, ani lekára, ktorý by vykonal PCI zákrok. Máme kontaktovať 
CINRE BA.

Následne pridaný do aplikácie MedText Medissimo - CINRE, spojenie s intervenčným kardiológom, ten po vysvetlení a oboznámení 
situácie ohľadom pacienta a NÚSCH-u nakoniec súhlasí s prevozom. 

Príchod RLP Staré Mesto o 20:46 hod.

Liečba: Heparín 4 500 j. i.v., Anopyrín 200 mg p.o., Brilique 180 mg p.o., NaCL 25O ml i.v.

Pacient transportovaný do CINRE posádkou RLP Staré Mesto, pri plnom a jasnom vedomí, orientovaný, komunikuje, spontánne 
dýcha, bez akéhokoľvek deficitu, súhlasí s ďalším postupom, intervenciou a transportom do CINRE.

Po pár dňoch sme sa informovali ohľadom zdravotného stavu pacienta – o 2 dni bol preložený z CINRE do spádu, bez deficitu 
a ďalšieho poškodenia.

NOČNÁ SLUŽBA
 29.  január 2022

ZACHYTENÁ KF PRI PORUCHE VEDOMIA
POZITÍVA: rýchle zdiagnostikovanie STEMI, 
použitie aplikácie na konzultáciu, rýchle
a efektívne podanie výboja bez potreby KPR, 
súhra posádky RZP a RLP.

NEGATÍVA: zložité a zdĺhavé používanie 
aplikácie MedText v porovnaní s aplikáciou 
STEMI.
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Text Darina Schreková
Foto Miloslav Váňa, Beáta Zúborová

RESCUE 2022 sa konala v dňoch 18. – 20. 5. 2022 a zúčastnilo sa jej 282 registrovaných zdravotníckych pracovníkov. 
Streda 18. 5. patrila kongresu, t. j. odbornej vzdelávacej aktivite kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s výberom 
tém a príspevkov, ktoré reflektujú aktuálne dianie a problematiku v oblasti prednemocničnej starostlivosti a ZZS. 
Kongres bol rozdelený do štyroch blokov, v ktorých bolo prezentovaných 19 príspevkov.

Prvý blok bol zameraný na perspektívy ZZS na Slovensku, druhý na aktuálne trendy v ZZS. V treťom a štvrtom bloku 
boli predstavené odborné témy a prezentácie kazuistík rôznych aktuálnych tém z oblasti urgentnej zdravotnej 
starostlivosti a medicíny katastrof. Súčasťou kongresu boli aj tri workshopy. Možnosti zabezpečenia dýchacích ciest 

VÝNIMOČNÁ RESCUE 2022
a jej jubilejný 10. ročník 
NAŠEJ ZÁCHRANKE SA TOHTOROČNÁ  RESCUE - MEMORIÁL VLADIMÍRA KOSTOLANSKÉHO, NAOZAJ 

VYDARILA. A TO SI NEMYSLÍME LEN MY, ORGANIZÁTORI PODUJATIA, ALE AJ JEJ ÚČASTNÍCI. CELKOVÚ 

POZITÍVNU ATMOSFÉRU S VEĽKOU URČITOSŤOU DOTVÁRALO AJ VYNIKAJÚCE POČASIE, KTORÉ NÁM 

PRIALO POČAS CELÉHO JEJ TRVANIA. AKO AJ PO MINULÉ ROKY, KONALA  SA V NÁDHERNOM HORSKOM 

PROSTREDÍ NÍZKYCH TATIER - V OKOLÍ BANSKEJ BYSTRICE, V HORSKOM HOTELI ŠACHTIČKA. 

  

supraglotickou pomôckou I-GEL RESUS-PACK boli vysvetlené vo workshope číslo jeden, ktorý bol dostupný pre každého účastníka podujatia. 
Druhý workshop sa venoval použitiu ultrasonografie v prednemocničnej urgentnej medicíne a z dôvodu obsahovej náplne bol kapacitne obmedzený 
na 20 účastníkov. Po ukončení prednášok mali účastníci možnosť pozrieť si aj workshop v podaní OS SR s názvom „Protokol TCCC“ – „AIR MEDEVAC“, 
ktorý sa odohrával vonku na lúke pred hotelom. Veľkým prekvapením tohtoročného jubilejného ročníka bola návšteva vrtuľníka Mi-17 M, číslo 
0845 z leteckej základne Prešov. Statická ukážka OS SR bola zameraná na spôsobilosti v rámci možností prepravy pacientov. Konkrétne sa jednalo 
o zdravotnícku zástavbu MEDEVAC. V prípade potreby prevezie až 12 ležiacich pacientov alebo 1 intenzívneho, kriticky chorého, alebo zraneného 
pacienta.  

YouTube: ZZS Bratislava

Pre všetkých, ktorí sa nemohli zúčastniť tohtoročného kongresu počas RESCUE, prinášame jeho záznam.
Je verejne dostupný na našom YouTube kanáli.
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Samotná súťaž sa oproti predchádzajúcim rokom tentokrát začala v rovnaký deň ako kongres, a to nočnou etapou. Súťažilo 17 dvojčlenných 
posádok RZP, od rôznych poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby: ZZS Bratislava, ZZS Košice, ZaMED s.r.o., Zdravotnícka záchranná služba 
Jihomoravského kraje, ako i posádky HaZZ, Ozbrojených síl SR (OS SR), Ozbrojených síl ČR a študentské posádky odboru Urgentnej zdravotnej 
starostlivosti SZU Bratislava, SZU Banská Bystrica a UKF Nitra.  

Nočnú etapu odštartovali dve súťažné úlohy, ktoré prebiehali paralelne, pričom súťažné posádky boli počas tejto etapy rozdelené na dve 
skupiny. Súťažná úloha pod názvom „Hurikán” predstavovala situáciu, kedy  sa obývanou časťou hotela Šachtička prehnal hurikán/víchrica. Viacero 
budov spadlo, veľa ľudí bolo zranených a nezvestných. Na mieste sa nachádzalo 17 zranených osôb /3 červení, 4 žltí, 8 zelení, 2 čierni - klasifikácia 
START/ na ploche 100x100 metrov, v ruinách zrútených budov a priľahlom lesíku. Úlohou posádok bol manažment UHPO. Rozdelenie veliteľských 
pozícií, triedenie zranených, vytvorenie hniezda zranených, až po odsun zranených. V rovnakom čase sa druhá skupina súťažných posádok 
venovala druhej súťažnej úlohe nočnej etapy pod názvom „ÚDZS“, kde posádky v kongresovej miestnosti sledovali video s postupom posádky 
RZP, ktorá vykonávala KPR u 5-ročného dieťaťa s váhou 20 kg. Úlohou posádok bolo po vzhliadnutí videa vypísať záznam o zhodnotení zdravotného 
stavu osoby. Vo videu boli zámerne nasimulované štyri chyby, ktoré mali posádky odhaliť. Súťažná úloha bola zameraná na prácu so zdravotnou 
dokumentáciou a preverenie znalostí správneho algoritmu PALS (Pediatric Advance Life Support). Súťažne posádky oboch skupín sa, samozrejme, 
po ukončení úloh vystriedali. 

Denná etapa súťaže sa začala vo štvrtok 19. 5. 2022 a prvé posádky vyrazili na približne 5 km dlhú trať už v skorých ranných hodinách. Jednotlivé 
posádky mali možnosť si zmerať svoje sily v siedmych súťažných úlohách rozmiestnených v horskom prostredí. Prvá súťažná úloha dennej etapy 
s názvom „Mama, ožeň ma” sa odohrávala v RD, v izbe „starého mládenca“, kde sa nachádzal neobvykle sa správajúci muž. Podľa slov jeho mamy 
bol podráždený, až agresívny, prekážalo mu denné svetlo, bolela ho hlava aj krk, mal pocit na zvracanie, ale nezvracal. Cieľom úlohy bolo prvotné 
a druhotné vyšetrenie pacienta, odobratie anamnézy, ošetrenie a liečba pacienta a stanovenie správnej pracovnej diagnózy, ktorá v tomto prípade 
v rámci diferenciálnej diagnostiky smerovala ku intrakraniálnemu krvácaniu.

Druhá súťažná úloha s názvom „Miazgovci” bola situovaná na Panskom dieli, v najvyššie položenej časti lyžiarskeho strediska Šachtičky, kde sa 
nachádzala skupina turistov rôznej národnosti. Pacient v pracovnom odeve, s horolezeckým postrojom a prilbou vedľa seba, aktívne krvácal z DK 
v oblasti stehna. Pacient bol v bezvedomí a chrčal, jeden z turistov mu tlačil handrou na ranu. Komunikácia s prítomnými bola v dôsledku rečovej 
bariéry veľmi náročná. Cieľom úlohy bolo vyhodnotiť situáciu na mieste, vyšetriť (odhaliť pneumotorax) a ošetriť (zastaviť masívne aktívne 
krvácanie) pacienta podľa postupu XABCDE, stanoviť pracovnú diagnózu a podať liečbu v rozsahu kompetencií zdravotníckeho záchranára 
a určiť smerovanie a transport pacienta s polytraumatizmom. 

Tretia súťažná úloha s názvom „Sanitka MUDr. Janderu” sa odohrávala v exteriéri, kde podľa údajov KOS leží kamarát volajúceho pod vplyvom 
alkoholu, nemôže chodiť a chrapľavo dýcha. Hlavným zámerom tejto úlohy bolo nasadnúť do ambulancie ako pri reálnom výjazde, zo zadnej časti 
ambulancie vybrať nosítka (fúrik – ambulancia), naložiť figurínu (pacienta) ležiacu pri ambulancii a prejsť slalom okolo kuželiek so založenými 
okuliarmi simulujúcimi požitie alkoholu s hladinou 2,8 promile v krvi. Cieľom slalomu bolo odovzdanie pacienta na mieste určenia, v nemocnici.
   
Štvrtá súťažná úloha s názvom „Lucie, postrach ulice”, sa nachádzala v priestoroch spodnej chaty a bola v réžii našich kolegov zo ZZS Jihomorav-
ského kraje. Pomoc záchranárov v nej potrebovalo 4-ročné dieťa v bezvedomí (figurína), po páde zo 4 metrov. Úlohou posádky bolo postupovať 
podľa algoritmu ABCDE, kedy bolo potrebné spriechodniť dýchacie cesty, podať kyslík a ventilovať dieťa, zhodnotiť a zabezpečiť cirkuláciu 
podaním správnej objemovej terapie v závislosti od váhy dieťaťa, vykonať celotelové vyšetrenie dieťaťa a zvážiť vzhľadom na mechanizmus úrazu 
podanie analgézie, zároveň určiť smerovanie do správnej nemocnice za využitia najefektívnejšieho prepravného prostriedku s prihliadnutím na 
benefit transportu pre pacienta.

Piata úloha s názvom „Nevera po slovensky” bola situovaná v jednej z hotelových izieb. Muž zavolal na 155, lebo jeho žena robila „veľký cirkus 
a asi ho aj zabije“, keď rýchlo neprídu, položil telefón a už nedvíhal. Pri príchode posádka počuje v hotelovej izbe krik a po vniknutí do izby vidí 
muža a ženu „in flagranti“ v posteli v „horúcom objatí“ a ďalšiu ženuv bezvedomí ležať vedľa postele. Úlohou posádky bolo zhodnotiť situáciu 
na mieste, vyšetriť a ošetriť pacientov, stanoviť pracovnú diagnózu, podať liečbu v rozsahu kompetencií zdravotníckeho záchranára a určiť 
smerovanie a spôsob transportu zranených. V tomto prípade bolo na mieste viac pacientov, pričom žena v bezvedomí sa v 3. minúte preberá 
a rozpráva dookola ,,ten neverník, to si odskáče“ a opätovne upadá do bezvedomia. Pri dôkladnom vyšetrení posádka nachádza u ženy viditeľný 
hematóm čelovej časti hlavy a krv na nočnom stolíku. V izbe sú prítomní ďalší dvaja ľudia (milenci, ktorí sa nevedia od seba oddeliť). Mali pohlavný 
styk, ktorý nedokončili a teraz sa nevedia oddeliť. Príčina - penis captivus. Muž je manželom zranenej ženy, tak je možné od neho kompletne 
odobrať anamnézu. Dôležitosť bola kladená na zhodnotenie situácie, odobratie anamnézy a zameranie sa na liečbu pacientky s kraniotraumou 
v zmysle ABCDET (pacientka mala lucídny interval). V rámci transportu bolo najvhodnejším riešením privolať VZZS z dôvodu neurotraumy - ,,zlatá 
hodinka“. Rovnako však bolo dôležité venovať pozornosť aj komplikácii „penis captivus“.

Šiesta úloha s názvom „Tanec Sv. Víta” bola úloha v podobe pantomímy, kde si súťažiaci vylosovali lístoček s diagnózou, ktorú mali svojmu 
kolegovi zahrať pomocou pantomímy, a ten mal diagnózu uhádnuť. 

Siedma, a zároveň posledná úloha pod názvom „Kapurková”, sa odohrávala hore na veži. Súťažiaci dostali základnú informáciu, že sa hore na 
veži niečo stalo a treba sa tam dostať čím skôr. Tam ich však čakala usmiata mladá dáma v krásnom slovenskom kroji so švárnym junákom. 
Súťažiace posádky si uctili tradične slovensky - chlebom, soľou a „poldecákom" domoviny :-) 

A bolo dobojované, absolútnymi víťazmi RESCUE 2022 sa stala posádka našej záchranky v zložení: 
Bc. Monika Kalmanová a Bc. Daniel Launer. 
Druhé miesto obsadila posádka ZZS Košice 1 - Bc. Ján Oršoľa a Bc. Pavol Šepeľa. 
Na 3. mieste sa umiestnila opäť ďalšia naša posádka pod názvom „Tí z Gagarinky” - Bc. Patrik Greš 
a Bc. Filip Kertýs. 

VŠETKÝM VÝHERCOM EŠTE RAZ BLAHOŽELÁME. 
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supraglotickou pomôckou I-GEL RESUS-PACK boli vysvetlené vo workshope číslo jeden, ktorý bol dostupný pre každého účastníka podujatia. 
Druhý workshop sa venoval použitiu ultrasonografie v prednemocničnej urgentnej medicíne a z dôvodu obsahovej náplne bol kapacitne obmedzený 
na 20 účastníkov. Po ukončení prednášok mali účastníci možnosť pozrieť si aj workshop v podaní OS SR s názvom „Protokol TCCC“ – „AIR MEDEVAC“, 
ktorý sa odohrával vonku na lúke pred hotelom. Veľkým prekvapením tohtoročného jubilejného ročníka bola návšteva vrtuľníka Mi-17 M, číslo 
0845 z leteckej základne Prešov. Statická ukážka OS SR bola zameraná na spôsobilosti v rámci možností prepravy pacientov. Konkrétne sa jednalo 
o zdravotnícku zástavbu MEDEVAC. V prípade potreby prevezie až 12 ležiacich pacientov alebo 1 intenzívneho, kriticky chorého, alebo zraneného 
pacienta.  

Záverom sa chceme za Záchrannú zdravotnú službu Bratislava, spolu s celým organizačným výborom, poďakovať všetkým účastníkom 
podujatia, autorom aj spoluautorom odborných príspevkov, súťažným posádkam, ako aj celému organizačnému tímu, rozhodcom, 
figurantom, ktorí podali neuveriteľný výkon; časovačom a všetkým našim partnerom za vysokú úroveň, profesionalitu, nasadenie, 
za fantastickú energiu, úsmevy a priazeň. Veríme, že ste si všetci obohatili svoje skúsenosti o veľa nových poznatkov, ktoré vám
v budúcnosti pomôžu pri každodennej praxi, zjednodušia prácu a dodajú sebadôveru. 

Vaše reakcie a odozvy na tento jubilejný ročník boli veľmi pozitívne, a tak nás motivujú a zároveň zaväzujú ešte k väčšej zodpovednosti 
a snahe posúvať úroveň tohto obľúbeného podujatia stále vyššie a vyššie.  

Úprimne sa na vás tešíme opäť o rok na Šachtičkách!

V prípade, že ste boli účastníkom tohtoročnej RESCUE, a máte akékoľvek konštruktívne návrhy na zlepšenie, postrehy, či podnety, 
neváhajte nás kontaktovať na: komunikacia@emergency-ba.sk. 
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Bc. Daniel Launer
Bc. Monika Kalmanová

Bc. Ján Oršoľa
Bc. Pavol Šepeľa

Bc. Patrik Greš
Bc. Filip Kertýs

PhDr. Matej Polák
Ing. Ľubomír Slovák

Bc. Viktória Zemianska
Bc. Julian Zemiansky

Martina Šelestiaková
Radovan Haško

Mgr. Filip Krička
Bc. Ján Dedinský

Bc. Petra Budovcová 
Bc. Natália Benčeková 

Bc. Róbert Gavenda 
Bc. Peter Valko 

Mgr. Zdenko Wiech 
Miroslav Duban 

Bc. Josef Kulhánek 
Jaroslav Mervart, Dis. 

Bc. Michaela Černajová
Bc. Kristián Sedlák 

Bohuš Androvič
Lukáš Daňko

čat. Bc. Daniel Goga
rtm. Mgr. Ján Dojčár, DiS.

Bc. František Poleč
Bc. Samuel Mati

Karolína Malá 
Jakub Vyhnánek 

Bc. Ľubo Pančuška
PhDr. Ivana Krivošová, MBA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ZZS Bratislava - LRT

ZZS Košice 1

ZZS Bratislava - Tí z Gagarinky

L&M

ZZS Košice 2

UKF 

ZZS Bratislava - SANITKÁRI

Dvojičky z Levíc a okolia

HaZZ Trenčín 

HaZZ Bratislava

Muži s padáky

AP RESCUE 

Absolventi

OSSR – vojaci 2

ZZS Bratislava - Ružomberok

ZZS JMK

OSSR – vojaci 1

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
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oslavovala štvrťročnicu

Text Ján Dobiáš, Monika Kalmanová, Daniel Launer, Jakub Medveď
Foto Ján Mach, Ján Dobiáš

V DŇOCH 25. AŽ 29. 5. 2022 SA KONAL JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE POSÁDOK 

ZÁCHRANNÝCH ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB RALLYE REJVÍZ V SUSEDNOM ČESKU. CELKOVO V 7 KATEGÓRIÁCH 

SÚŤAŽILO AŽ 99 POSÁDOK A JEDNOTLIVCOV, PRE KTORÝCH BOLO PRIPRAVENÝCH VIAC AKO 9 ODBORNÝCH 

ÚLOH, VRÁTANE NOČNÝCH.   

Účastníci absolvovali veľmi náročné úlohy zamerané na poskytovanie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti. Časť úloh bola zameraná na riešenie udalosti z pozície operátora tiesňovej linky a spoluprácu so súťažiacimi
posádkami Policajného zboru, ktorých súťaž prebiehala paralelne s posádkami ZZS. 

Naše tímy súťažili v kategórii národných RLP posádok a národných RZP posádok. V kategórii národných posádok 
RZP Standard, s najväčším počtom posádok a najväčšou konkurenciou, vyhrala 1. miesto naša posádka, v zložení 
Bc. Monika Kalmanová, Bc. Daniel Launer a Ing. Jakub Medveď. Zároveň sa  kolega Ing. Jakub Medveď umiestnil 
na 5. mieste v kategórii operátorov operačných stredísk ZZS. 

Posádka RLP v zložení Ing. Adam Šaradín, Ing. Ján Belačič a MUDr. Zuzana Kolníková, sa v kategórii národných posádok 
RLP Standard, umiestnila na skvelom 5. mieste. Okrem výborného umiestnenia obidvoch posádok našej záchranky nás 
reprezentovali aj Bc. Ján Šimko a Ing. Ján Dobiáš, MBA, ako rozhodcovia na súťažnej úlohe pre národné aj medzinárodné 
posádky.

„Ako dlhoročný účastník Rallye Rejvíz môžem dodať už len toľko, že takéto umiestnenie na Rejvíze je dôkazom vysokej odbornosti a tímovej 
práce, a som na našich kolegov nesmierne hrdý,“ dodal Ján Dobiáš. 
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“Drahí kolegovia, 

pred pár týždňami, sme dostali možnosť zúčastniť sa záchranárskych súťaží na 
Slovensku a v Česku. Stretnúť sa s mnohými záchranármi, vymeniť si skúsenosti, 
vzdelávať sa a čeliť situáciám, aké nás kedykoľvek v službe môžu stretnúť. Radi by 
sme sa s vami podelili o naše zážitky. Hoci sme už pár súťaží zažili, po prvýkrát sme 
dostali možnosť reprezentovať našu záchranku, najskôr na Rescue Šachtičky – Memoriál 
Vladimíra Kostolanského a následne na Rallye Rejvíz v susednom Česku. Účasť na 
oboch bola pre nás obrovskou profesionálnou výzvou. Okrem vedomostí a zručností 
preverila aj našu schopnosť spolupráce. 

Bežne spolu neslúžime, a tak každý z nás cítil zodpovednosť, aj očakávanie dobrého 
výsledku, od našich vedúcich. Slovenské tímy, smerujúce na Rejvíz, pripravoval 
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., formou simulovaných úloh. Dvakrát sme cestovali 
pomedzi služby zo Zvolena do Bratislavy, aby sme sa vzdelávali a trénovali spolu 
s ostatnými súťažnými posádkami. Doktor Dobiáš nám s otcovskou trpezlivosťou 
odovzdával rokmi nadobudnuté skúsenosti a trénoval nás v simulovaných situáciách, 
aj praktických zručnostiach. Investoval svoj voľný čas, aby nás posunul ďalej, a tiež, 
aby sme neopakovali jeho chyby, a „jeho strop, mohol byť našou podlahou“. Boli to
mimoriadne vzácne chvíle. 

Rescue aj Rejvíz majú veľa spoločného. Krásne prostredie, vysokú koncentráciu 
šikovných záchranárov, náročné úlohy, nočné etapy a pocit, že každá z posádok, ktoré 
tu stretávame, vyzerá sebavedomejšie ako my. Autori simulovaných situácií, aj figuranti, 
nás vťahujú do deja a zažívame adrenalín, stres aj únavu rovnako ako v službe. Námety 
situácií pochádzajú z reálnych výjazdov a skutočne nám dávajú zabrať. 

Pre predstavu pár príkladov: pád zo strechy – 10-ročné dieťa s poruchou vedomia, 
hemoragickým šokom a krvácaním do panvy. Tehotná žena v 3. trimestri, napadnutá 
nožom, krváca – na rovnakej adrese 12-ročné dieťa, náhla príhoda brušná, v septickom 
šoku, porucha vedomia. Dopravná nehoda 3 osobných áut, 12 zranených - z toho dve 
deti, 3 osoby v kritickom stave, u jedného z detí prebieha KPR – prvých 15 minút sme 
tu jediná posádka ZZS. Žena nájdená okoloidúcim po páde z okna budovy, porucha 
vedomia, polytrauma a hypotermia. 

Počas oboch súťaží sme riešili mnoho kritických výjazdov, viaceré z nich aj k detským 
pacientom. Konkrétne na Rallye Rejvíz to bolo 10 úloh (z toho jedna UHPO) a 6 operá-
torských úloh, tie rozšírili náš obzor. Operátori to majú naozaj náročné. Úlohy boli 
veľmi kvalitne pripravené, dve dokonca prebiehali v Ukrajinskom jazyku. Často bolo 
potrebné súbežne zachraňovať viac osôb, preto sme boli nútení flexibilne reagovať, 
rozdeliť sa, samostatne premýšľať a neprestať pri tom úzko spolupracovať v tíme. 
Samozrejme sme sa nevyhli ani chybám. Práve vďaka nim si budeme pamätať, že dieťa 
po traume s dychovou frekvenciou nad 45/min. vyžaduje ventilačnú podporu, že 
bolestivému spazmu svalov panvového dna treba venovať pozornosť a dá sa riešiť. 
A tiež, že opiátovú intoxikáciu ako reverzibilnú príčinu NZO vyrieši Naloxon, nie 
Flumazenil (akokoľvek dobre nadávkovaný).

Úprimne, vieme, že stále je čo zlepšovať. A tak, vedomí si svojich nedostatkov, sme 
s palpitáciami očakávali vyhlásenie výsledkov. Veľmi (toto znie dosť sucho, ale naozaj 
to bolo VEĽMI) nás prekvapilo, aj potešilo, 1. miesto na Rescue 2022 a ešte viac, keď 
sme o týždeň neskôr stáli na stupni víťazov v kategórii Národní soutež RZP - standard 
na Rallye Rejvíz. Radosť bola o to väčšia, že sme ju zdieľali spolu s vedením slovenskej 
výpravy aj slovenskými posádkami. 

Tu by sme radi srdečne poďakovali našim vedúcim záchranárom, Bc. Jánovi Šimkovi 
za nomináciu a prejavenú dôveru, Ing. Jánovi Dobiášovi za všestrannú organizačnú 
pomoc, Ing. Matejovi Vachulovi za technickú podporu a tiež všetkým našim kolegom. 
Ďakujeme doc. MUDr. Viliamovi Dobiášovi, PhD.  za venovaný čas a povzbudenia, 
a tiež pedagógom našich Alma mater (Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici 
a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), ktorí z nás vychovali záchranárov. Zároveň sa 
chceme poďakovať organizátorom oboch súťaží a celému tímu za vynaložené úsilie pri 
príprave, a aj ostatným posádkam, s ktorými sme počas súťaže zdieľali povzbudenia aj 
obavy. Veľa to pre nás znamenalo. 

Súťaženie sme spočiatku vnímali ako výzvu s vidinou dobrého umiestnenia sa, no 
časom každý z nás pochopil, že v prvom rade je to priestor pre odborné zdokonaľovanie. 
Rôznorodosť úloh učí precíznosti vo vyšetrovaní, rýchlosti v rozhodovaní a empatii 
v komunikácii s pacientom. Dôležitá je znalosť platných odporúčaní aj schopnosť 
improvizovať, no predovšetkým vynikajúca kooperácia v tíme. 



19

Súťaže sú aj o budovaní komunity. Záchranári z rôznych regiónov Slovenska, Česka a ďalších krajín, tak majú možnosť podeliť sa o zážitky z výjazdov, 
aj o odborné znalosti. Tiež majú dostatok času na uvoľnené neformálne rozhovory a zábavu. Všetkých nás spája ochota zlepšovať sa v prospech 
pacienta, riskovať „trapas“ na súťaži a vieme, že ich cieľom je najmä veľa nás naučiť. Všetky posádky si tak rozhodne odnášajú domov omnoho viac, 
ako len počet bodov na výsledkovej listine. Chyby na úlohách našťastie nikoho nestoja zdravie ani život, sú ale spätnou väzbou, hlboko vrytou do 
pamäte. Na každú z nich si v praxi dáme veľký pozor. Chceli by sme týmto povzbudiť aj kolegov, ktorí možno váhajú, či sa prihlásiť, aby si našli čas 
a nabrali odvahu. Je to príjemné spestrenie záchranárskej praxe a ako vraví kolega: „po týchto podujatiach som vždy hrdý na to, že som záchranár”. 

Možností je viac a Slovensko má v súťažiach záchranárov dlhodobú tradíciu. Po viacerých rozhovoroch s kolegami zo Slovenska aj zahraničia sme 
sa len utvrdili v tom, že bez ohľadu na región či poskytovateľa ZZS, cieľ našej práce je všade rovnaký. Je ním človek – jedinečný a s nekonečnou 
hodnotou. Preto má zmysel vzdelávať sa aj súťažiť. Pretože chceme pomáhať ľuďom v ohrození zdravia a života najlepšie, ako sa dá”.

 
  Monika, Daniel a Jakub 
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Text MUDr. Vladimír Fedorák, MUDr. Robert Nagypál, ZZS Bratislava - Banská Bystrica
Foto archív ZZS Bratislava

ECMO je vysoko invazívna liečebná metóda, ktorá je vzhľadom na svoju náročnosť a komplexnosť sústredená do 
koncových nemocníc alebo špecializovaných centier. Prvýkrát boli obe konfigurácie použité v roku 1972 v USA. 
VV ECMO u detského pacienta s aspiráciou mekónia a VA ECMO u dospelého pacienta s polytraumou. Prvý ECMO 
transport sa realizoval taktiež v USA, v roku 1977, u adolescenta s krvácaním do pľúc. ECMO sa v nasledujúcom 

období používalo hlavne u detských pacientov. U dospelých pacientov chýbali jednoznačné dôkazy o prospešnosti liečebnej metódy v zmysle 
lepšieho prežívania a navyše, dospelí pacienti boli zaťažení častejším výskytom život ohrozujúcich komplikácií. Situácia sa začala meniť v rokoch 
2006 - 2009, kedy bola realizovaná a publikovaná štúdia CESAR, ktorá potvrdila lepšie prežívanie pacientov, pokiaľ boli napojení na ECMO 
a následne transportovaní do ECMO centier. Ďalej pribúdali dôkazy o prospešnosti ECMO podpory u pacientov s prasacou chrípkou H1N1. 
K týmto optimistickým dôkazom nemalou mierou prispel aj technický pokrok ECMO prístrojov. Od roku 2009 zaznamenávame exponenciálny 
nárast počtu pacientov napojených na ECMO, ako aj celosvetový nárast ECMO centier. Situácia kulminovala po vypuknutí epidémie vírusu 
SARS-Cov-2 v rokoch 2020 - 2021, ktorá aj v rámci Slovenskej republiky zvýraznila dopyt po takomto druhu liečby. 

Keďže pacienti indikovaní na ECMO sú kriticky chorí, je bežné, že napriek splneniu indikačných kritérií nie sú v stave, v ktorom by mohli 
podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra. Z tohto dôvodu je súčasťou moderného ECMO centra dostupnosť tzv. ECMO 
retrieval teamu, ktorý je schopný v časovo veľmi krátkom intervale vycestovať za referovaným pacientom, spustiť ECMO v periférnej 
nemocnici a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ECMO programom. 

ECMO
v podmienkach ZZS 
MIMOTELOVÁ MEMBRÁNOVÁ OXYGENÁCIA JE DNES AKCEPTOVANÁ LIEČEBNÁ MODALITA PRE 

NOVORODENCOV, PEDIATRICKÝCH I DOSPELÝCH PACIENTOV S RESPIRAČNÝM A/ALEBO SRDCOVÝM 

ZLYHANÍM, U KTORÝCH JE KONVENČNÁ LIEČBA BEZ TERAPEUTICKÉHO BENEFITU. ECMO JE DEFINOVANÉ 

POUŽITÍM MODIFIKOVANÉHO OKRUHU (KARDIO) PULMONÁLNEHO BYPASSU AKO DOČASNÁ PODPORA 

ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ PRE PACIENTOV S POTENCIÁLNE REVERZIBILNÝM SRDCOVÝM A/ALEBO RESPIRAČNÝM 

ZLYHANÍM. ECMO POSKYTUJE MECHANIZMUS NA VÝMENU PLYNOV (V-V ECMO), AKO AJ SRDCOVÚ 

PODPORU (V-A ECMO). TÝM UMOŽŇUJE ZOTAVENIE SA Z PREBIEHAJÚCEHO OCHORENIA PĽÚC A/ALEBO 

SRDCA.   



V určitých situáciách dochádza k progresii respiračnej insuficiencie aj napriek správne indikovanej iniciácii umelej pľúcnej ventilácie. V súčasnosti 
je na Slovensku možné kontaktovať ECMO centrá 24/7 a konzultovať daného pacienta s príslušnými špecialistami. Pri splnení kritérií na eskaláciu 
liečby na ECMO nastávajú dve možnosti. V prípade, že je pacient ešte stále schopný bezpečného a rýchleho prevozu do ECMO centra, sa pacient 
preváža do vopred dohodnutého centra posádkou RLP. V ECMO centre vzápätí dôjde k prehodnoteniu terapeutických možností, indikačných 
kritérií a v prípade splnenia indikácie pacienta špecialisti napájajú na VV ECMO a pokračujú v starostlivosti o kriticky chorého pacienta. V prípade, 
že respiračná insuficiencia daného pacienta je natoľko závažná, že už nie je možné pacienta bezpečne a rýchlo transportovať do ECMO centra, je 
možné požiadať o aktiváciu tzv. retrieval teamu, t. j. vyškolených zdravotníckych pracovníkov, v našich podmienkach ide o 2 lekárov a 2 sestry. 
Prebehne komunikácia na úrovni Nemocnice poskytujúcej ECMO program s dostupným retrieval teamom - KOS a dohodne sa transport. Vyššie 
uvedený tím je pribraný na palubu posádky RZP a spoločne vyrážajú do periférnej nemocnice. Tam prebehne kanylácia pacienta, napojenie 
pacienta na VV ECMO a následne je pacient prevezený do ECMO centra, kde prebieha ďalšia starostlivosť.

VV ECMO TRANSPORT

Kardiogénny šok, kde je vyčerpaná farmakologická podpora, a kde existuje možnosť zotavenia srdca, môže byť indikáciou na mimotelovú podporu 
vo veno-arteriálnej konfigurácii /VA ECMO/. Napriek tomu, že technické zabezpečenie je rovnaké ako pri veno-venóznej podpore /VV ECMO/, 
management pacienta je odlišný a o niečo náročnejší. Väčšina pacientov s takouto liečbou je dnes sústredená do kardiocentier, ale je predpoklad, 
že časť z nich bude v budúcnosti smerovať aj do ecmo centier /pacienti, ktorí nebudú vyžadovať špecifickú kardiologickú alebo kardiochirurgickú 
liečbu/. Rovnako, ako pri ECMO podpore pľúc, je na zvážení, či je pacient so srdcovým zlyhaním schopný transportu do ECMO/kardiocentra 
alebo je aktivovaný retrieval team, ktorý zabezpečí napojenie pacienta a následne transport. 

VA ECMO TRANSPORT
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Z vyššie uvedeného je zrejmé, že oba typy transportov sú logisticky extrémne náročné. Dôraz sa zároveň kladie na vysokú erudíciu 
členov retrieval teamu, ktorí by mali byť zaškolení a trénovaní na riešenie prípadných komplikácií. Je dôležité si uvedomiť, že ide 
o kriticky chorých pacientov, ktorým ECMO dočasne nahradzuje životne dôležité orgány, v prípade V-A ECMO ide o srdce a pľúca, 
v prípade V-V ECMO ide o pľúca. ECMO je pre týchto pacientov životne dôležitá súčasť terapie. Pri takto špecifickom transporte  
ide o náročné prostredie, kde sa stretávajú 2 skupiny zdravotníkov, obe vyškolené v iných oblastiach. Verbalizovaný plán na transport 
konkrétneho pacienta, plán na riešenie komplikácií a rozdelenie úloh pri transporte, sú nevyhnutným predpokladom na poskytnutie 
bezpečného transportu pacienta. Zvládnuť takúto činnosť vyžaduje starostlivé plánovanie, komunikáciu medzi nemocničnými 
zariadeniami, záchrannou zdravotnou službou a aj Krajským operačným strediskom. Vyššie nároky sú kladené aj na vozidlo ZZS, ktoré 
by malo byť dostatočne priestranné, klimatizované, vybavené dostatočným množstvom kyslíka, v prípade VA ECMO aj stlačeným 
vzduchom. Štandardom by mal byť prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu vyššej triedy (pacienti napojení na ECMO potrebujú veľmi jemné 
a presné nastavenie parametrov UPV), viac injektomatov, dostatok elektrických rozvodov. Transport je potrebné starostlivo naplánovať, 
aby sme minimalizovali vznik komplikácií a v prípade ich vzniku boli schopní ich v čo najkratšom čase riešiť. V súčasnosti sa v prostredí 
ZZS Bratislava pracuje na formalizovanom postupe pri ECMO transportoch, vypracovaní checklistov, a iných dokumentov potrebných 
k bezpečnej a kvalitne vykonanej práci. 

ŠPECIFIKÁ TRANSPORTU 
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Tieto hastagy by sme mohli použiť pri písaní statusu na niektorú zo 
sociálnych sietí... nie je to však naším zámerom. Chceme tu poukázať 
na profesionalitu, kolegialitu a tak jednoduchú, no zároveň veľmi vzácnu 
a ľudskú pomoc, zomknutosť a spolupatričnosť, ktorá má v našich radoch 
svoje významné miesto. 

#KOLEGIALITA #SPOLUPRACA #POMOC 

Na čo však chceme touto krátkou správou poukázať, je spolupráca našich kolegov. Bratislavská 
RVZ Adela Meluchová sa okamžite vydala na cestu za svojimi kolegami, medzitým kontaktovala 
najbližšie pôsobiacu RVZ - Kvetku Balážiovú, ktorá bola na mieste nehody do niekoľkých minút, 
spolu s technikom SMV z daného regiónu Norbertom Paľom. 

Vyhriate Kvetkine auto, teplá bunda, prevzatie koordinácie danej nehody, to je presne to, 
čo chceme vyzdvihnúť. Aké jednoduché, a pritom tak dôležité, pre priateľov-kolegov v núdzi. 
Mať sa na koho spoľahnúť, o koho sa oprieť, mať dôveru v to, že je všetko okolo udalosti 
pod kontrolou. 

Mať okolo seba tím ľudí - profesionálov, kolegov, priateľov. 

To všetko sa v podobných situáciách rovná sile „život zachraňujúcich úkonov“.  

Pri jazde po hlavnej ceste, po nepodaní prednosti, nabúralo do našej ambulancie osobné 
vozidlo idúce z vedľajšej cesty. Náraz bol tak silný, že sa ambulancia prevrátila na 
ľavý bok a šmýkala sa po ceste ešte niekoľko metrov. Z okoloidúcich, nič netušiacich ľudí, 
sa v momente stali svedkovia nehody, ktorí utekali hneď na pomoc. Šofér sanitky okamžite 
kontaktoval KOS a na miesto nehody boli vyslané dve posádky, RZP a RLP z Nových Zámkov, 
ktoré sa postarali o našich kolegov aj prevážaného pacienta. Posádka ambulancie, našťastie, 
utrpela len ľahké poranenia. 

AKO SA SEKUNDÁRNY PREVOZ 
V MOMENTE ZMENIL NA DRÁMU 

   
  

   
 

Text Darina Schreková
Foto archív ZZS Bratislava

Nič nenasvedčovalo tomu, že sa sekundárny prevoz v jeden aprílový podvečer zmení pár 
kilometrov pred cieľom na dramatickú udalosť. Štartovalo sa z ružinovskej nemocnice 
a cieľom bola novozámocká nemocnica.
 



P
o

ď
ak

o
va

ni
a 

p
ac

ie
nt

o
v

Dobrý deň, 

chcel by som sa poďakovať posádke RZP Kraľovany a RLP Ružomberok, ktorí včera zachránili môjho 
ocina, ktorý včera v nočných hodinách odpadol. VEĽKÁ VĎAKA patrí aj pani záchranárke na operačnom, 
ktorá s nami komunikovala až do príchodu RZP. Posádka RLP následne transportovala ocina na
srdcovo-cievne do Banske Bystrice. Všetkým Vám patrí obrovské uznanie a nesmierna vďaka za Vaše 
každodenné profesionálne nasadenie na záchranu životov.

Prajem Vám len to najlepšie a hlavne veľa zdravia.

ĎAKUJEME!
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Dobrý deň, 

neviem, či píšem na správne miesto, ale veľmi rada by som sa poďakovala posádke, ktorá slúžila v Banskej Bystrici v doobedných 
hodinách na ambulancii Vašej záchranky. 

Chlapci, ako aj pán doktor, sa chovali naozaj ľudsky a veľmi príjemne. Odľahčili pre nás s bratom veľmi náročnú a smutnú situáciu, 
upokojili nás a všetko vysvetlili. A veľmi nám pomohli s maminkou, s prístupom k nej... veľká vďaka im za pocit, že ZASE NIEKOHO 
NEOTRAVUJEME, ale že radi pomôžu, keď si už my poradiť nevieme... naozaj ojedinelé v dnešných časoch. 

V neposlednom rade chcem veľmi pekne poďakovať operátorke OS, ktorá prebrala môj hovor a nechovala sa hneď arogantne ako 
je štandardne už zvykom. Bola veľmi milá a ja som sa po prvej jej vete upokojila a dokázala jej popísať celú situáciu. Ďakujem jej, že 
zavolala po 15tich minútach naspäť či sa situácia upokojila a poslala nám spomínanú posádku napriek tomu, že som si predbežne 
dohodla dopravnú službu so schodolezom s presvedčením, že nám povie, že ju máme vziať na urgent sami. 

V týchto ťažkých časoch si veľmi vážime akýkoľvek pozitívny prístup zdravotníckych pracovníkov, ako aj ich samotných. 
Prajeme Vám všetko len to najlepšie. 
A Ďakujeme. 

Petra a Dušan

Dobrý deň, 

týmto emailom by som Vám chcel poďakovať za pomoc, ktorú nám bezprostredne poskytli Vaši kolegovia 
v Nitre 14. mája 2022.

Ja, ako opatrovník mojej matky, som nedokázal previesť mamičku do nemocnice a musel som kontaktovať 
linku 155. Po príchode na adresu, Vaši kolegovia Mgr. Dávid Kapitán s kolegom pánom Benedikovičom 
vystupovali absolútne profesionálne. Ich profesionalita sa prejavila v komunikácii s nami, našou matkou 
a celý zákrok bol skutočne profesionálny. Ich citlivý, empatický prístup k tejto pre nás neľahkej situácii 
nám ju pomohol zvládnuť ľahšie. Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci, cestou Vašich kolegov to prispeje  
k zlepšeniu zdravotného stavu našej maminy. 

Môžete byt právom hrdí na to, že týchto dvoch ľudí máte vo svojich radoch.

S úctivým pozdravom ostáva 

Mgr. Ing. Peter V. 

Dobrý deň, 

chcela by som poďakovať posádke RZP Nová Bystrica, ktorá dňa 11. 06. 2022 poď vedením záchranára 
pána Šichmana zasahovala pri mojom otcovi za veľmi profesionálny a ľudský prístup. 

Ďakuje celá rodina.



Novinky
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Pomaly sa nám darí rozširovať komunitu kolegov-športovcov cez aplikáciu STRAVA. 
Tá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. 

Našu skupinu nájdete v kluboch pod názvom: ZZS Bratislava na www.strava.com. 
Výber športovej aktivity, samozrejme, ostáva na každom z Vás. Veríme, že sa navzájom 
budeme podporovať, motivovať a čoskoro vyhlásime prvú spoločnú výzvu. Preto využime 
leto na prípravu, aby sme to na jeseň spoločne rozbalili! 

Tak do toho, športovci! 

STRAVA

Text  Darina Schreková
Foto archív ZZS Bratislava
         

NOMINÁCIE DO GALÉRIE CTI 
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov bude aj počas nasledujúceho ročníka 
RESCUE DAY 2023 v Poprade uvádzať do Galérie cti záchranárov za rok 2022. 

Ak máte medzi sebou kolegov záchranárov, lekárov, či vodičov, ktorí si zaslúžia byť
za svoju prácu a snahu ocenení aj takýmto spôsobom, neváhajte nás na nich upozorniť. 

Vaše tipy na nominácie nám môžete zasielať do 15. 11. 2022 na komunikacia@emergency-ba.sk. Veríme, že
využijete možnosť vyzdvihnúť a poukázať na schopných, šikovných a pre záchranárstvo zapálených ľudí vo 
svojich tímoch. 

Ďakujeme. 

Milí kolegovia,

je to už tri a pol roka, odkedy sa v našej firme objavili prvé sonografie Vscan Extend. Napriek 
tomu, že pandémia COVIDU spôsobila pribrzdenie rozvoja aj v tejto oblasti, teší ma, že v niektorých 
posádkach sa sonografia stala bežnou súčasťou každodennej práce. Aktuálne k nám prichádza 
ďalších 20 prístrojov, čo znamená, že máme kapacitu na to, aby boli pokryté všetky posádky RLP.

V modernej urgentnej medicíne je používanie sonografie jednou zo základných diagnostických 
postupov, preto by sme boli radi, ak by v budúcnosti bola sonografia súčasťou každej ambulancie 
RZP. V najbližších týždňoch plánujeme zaškoliť všetky dotknuté posádky a pre používanie sona 
vytvoriť administratívny rámec.

Zatiaľ všetkým želám pekné leto a príjemné dovolenky.

MUDr. Branislav Koreň



Rovnako, ako každý rok pri príležitosti MDD, 

bol aj tentokrát veľký záujem o prezentáciu 

práce záchranárov pre deti. 

A tak sa kolegovia rozbehli naprieč regiónmi medzi 

našich najmenších. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a dopriali 

detičkám pekný zážitok. 

ĎAKUJEME V MENE DETÍ 
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PATRÍM K TÝM, KTORÍ NEZBIERAJÚ TITULY, ALE MATURITY. PO 

UKONČENÍ GYMNÁZIA V TORNALI SOM ABSOLVOVAL AKO PRVÉ 

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VŠEOBECNÁ HYGIENA 

POTRAVÍN NA SPPŠ V RIMAVSKEJ SOBOTE, NÁSLEDNE POMATU-

RITNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE SANITÁR NA SZŠ V ROŽŇAVE A 

NAKONIEC POMATURITNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE ZZ NA SZŠ V 

ROŽŇAVE. PRVÉ SKÚSENOSTI S URGENTNOU MEDICÍNOU SOM 

ZÍSKAL NA OAIM V ŽIARI NAD HRONOM, KDE SOM PRACOVAL 

5 ROKOV. VŠETKO, ČO SOM SA ZA TIE ROKY NAUČIL, JE NA 

NEZAPLATENIE A DODNES Z TOHO ČERPÁM. V ROKU 2013 SOM 

ZAČAL PRACOVAŤ PRE NAŠU ZÁCHRANKU NA POZÍCII ZZ, NAJSKÔR 

NA STANICI RLP V ŽIARI NAD HRONOM. PO ZAŠKOLENÍ SOM BOL 

PRESUNUTÝ NA STANICU RZP V HANDLOVEJ (V TOM ČASE  POD 

SPRÁVOU ZZS BRATISLAVA). BANSKÉ MESTÁ BUDÚ ZREJME MOJÍM 

OSUDOM, KEĎŽE V TOM ISTOM ROKU SOM ODIŠIEL Z RZP V 

HANDLOVEJ NA RZP V ĎALŠOM BANSKOM MESTE, V KREMNICI, 

KDE PRACUJEM AŽ DO SÚČASNOSTI, OD ROKU 2016 UŽ AKO 

VEDÚCI ZÁCHRANÁR STANICE. POKIAĽ PRÁVE NESEDÍM V SANITKE, 

TAK SOM V POHOTOVOSTI NA TELEFÓNE A POMÁHAM S 

TLMOČENÍM MEDZI MAĎARSKÝMI PACIENTMI A POSÁDKAMI ZZS 

V NAŠOM REGIÓNE. ABY SOM NEZAOSTÁVAL ZA SKÚSENEJŠÍMI 

KOLEGAMI, ŠTUDUJEM ODBORNÉ PUBLIKÁCIE, ZAPÁJAM SA DO 

ODBORNÝCH DEBÁT NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH A SLEDUJEM 

NAJNOVŠIE TRENDY V URGENTNEJ MEDICÍNE DOMA AJ VO SVETE. 

AK MI ZOSTANE VOĽNÝ ČAS, VŽDY HO VENUJEM SVOJEJ RODINE.

FERDINAND SEBŐK
Všetko, čo som sa za tie roky naučil, je na nezaplatenie

Text a foto Sebők Ferdinand

Po budíčku, rannej hygiene a káve, kontrole mailov, odchádzam  
do práce. Keďže dochádzam do Kremnice, cestou vyzdvihnem 
kolegu. Obvykle chodím do denných služieb autom ja a do 
nočných služieb ma berie kolega. 

Po príchode na stanicu odovzdám alebo preberiem službu, 
skontrolujem ŠZM materiál, lieky, stav kyslíkových nádob 
a defibrilátora v sanitke.

04:00 - 06:00

Ak ide všetko podľa plánu, tak si dám druhú kávu a čakám, kedy zahučí 
AVL s výzvou. 

Keď je KOS na našej strane a dá nám trochu času, tak sa venujem 
rozpisu služieb, vykazovaniu pracovnej činnosti, tvorbe objednávok 
na daný mesiac, kontrole skladu a exspirácie liekov a ŠZM. Poprípade 
riešim požiadavky kolegov a každodenný chod stanice.

07:00 - 13:00

13:00 - 18:00
Raňajky si dávam spravidla na obed, niekedy medzi výjazdmi na 
“benzínke“. 

V poslednej dobe sa nám však darí častejšie obedovať  za stolom 
na stanici, čo je skvelé. Inokedy, keď  nás  potrebuje KOS zo Žiliny, 
sa nám výjazd natiahne kvôli dlhším dojazdom a my pracujeme 
nadčas.

Po práci ešte cesta domov, kde ma už netrpezlivo čakajú deti 
a manželka. Pozametám omrvinky na dlážke, napravím deku na 
pohovke, skontrolujem poriadok v izbách a až po tejto pravidelnej 
kontrole stavu domácnosti si sadám pred televízor a relaxujem 
v kruhu svojich najbližších. Do postele sa snažím dostať už okolo 
21:00. 
  

Ak nemáme hneď výjazd, tak čítam služobné maily, kontrolujem 
hlásenia služieb, alebo riešim prípadné nedostatky, ktoré sa 
vyskytli v predošlých službách. Následne sa snažím robiť všetko 
podľa harmonogramu vopred naplánovaného na daný deň.

Minimálne raz denne kontaktujem telefonicky RVZ, aby sme si 
vymenili aktuálne informácie súvisiace s naším regiónom. 

06:00 - 07:00

18:00 - 21:00
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Text a foto Zdenko Šimko

ZDENKO ŠIMKO 
Nebezpečenstvo číha za každým stromom: 
Ako sa vyhnúť zrážke s divou zverou? 
REGIÓN ŽIAR NAD HRONOM JE OBKLOPENÝ NÁDHERNOU PRÍRODOU. TÁ VŠAK PRINÁŠA SO SEBOU AJ NEBEZ-

PEČENSTVO STRETU SO ZVEROU. V AKTUÁLNOM ČÍSLE NAŠEJ ZÁCHRANKY SA PRÁVE PRETO O TÉME PREVENCIE 

ZRÁŽKY SANITKY S DIVOU ZVEROU POROZPRÁVAME S TECHNIKOM SMV PÔSOBIACIM PRIAMO V DANOM 

REGIÓNE.  

Zdenko Šimko
regionálny technik správy služobných motorových vozidiel

Ak je stret so zverou neodvratný, snažte 
sa znížiť mieru stretu, ale vyvarujte sa 
riskantným manévrom. 

 

V roku 2002 som ukončil štúdium na Dopravnej škole 
v odbore správa a údržba cestných vozidiel. Následne 
som pracoval  v závodnej hasičskej službe ako vodič  
a strojník hasičských špeciálov. V ZZS som začal pracovať 
ako vodič v roku 2004. Od roku 2016 pracujem ako 
vedúci záchranár staníc Zvolen 1,2,3 a neskôr mi pribudla 
aj funkciu technika SMV v regióne Žiar nad Hronom. 
Moja práca  je veľmi rôznorodá a zaujímavá, nakoľko 
dodnes pracujem ako zdravotnícky záchranár a vodič, 
VZS aj technik SMV. Vo voľnom čase relaxujem jazdou 
na motorke a hrou na bicie v popovej a rockovej kapele. 
Rád relaxujem aj v zrube na samote v Kremnických 
vrchoch – Bunova dolina, kde chovám dve kozičky 
a jedného shiba. 

NAJJEDNODUCHŠOU PREVENCIOU 
JE POZORNÁ A OPATRNÁ JAZDA

S prebiehajúcou zverou by ste mali počítať všade mimo 
obce a v období jej migrácie aj v nej. Preto je najmä 
v lesných úsekoch lepšie spomaliť a byť pripravený na 
neočakávané stretnutie. Sledujte nielen vozovku pred 
sebou, ale aj okolie cesty, čiže predovšetkým stromy 
a priekopy. Berte do úvahy, že pri 80-kilometrovej rýchlosti 
má auto na suchom povrchu brzdnú dráhu približne 55 
metrov.

ZVER SA SPRAVIDLA POHYBUJE 
V STÁDACH

Ak pred sebou vidíte prechádzať jednu srnku, pribrzdite 
a pripravte sa na to, že budú nasledovať ďalšie. Za dospelými 
jedincami často vybehnú mláďatá.

REŠPEKTUJTE DOPRAVNÉ ZNAČKY

Dopravné značky „Pozor, zver“ sú umiestnené v úsekoch, 
kde dochádza veľmi často k migrácii zveri, preto ich neberte 
na ľahkú váhu.

V NOCI SLEDUJTE SVETLÁ

Pred hroziacou zrážkou vás v tme môžu zachrániť svetielku-
júce oči (poľovníci im hovoria svetlá). Oslepená zver často 
zostane stáť na vozovke. V takom prípade stlmte diaľkové 
svetlomety, spomaľte a nechajte ju prejsť.

KEĎ TO INAK NEJDE, TRÚBTE

V mnohých situáciách vám pomôže klaksón, ktorý zver 
spoľahlivo odplaší. Teda v našom prípade by stálo za 
zváženie použiť výstražné a zvukové zariadenie.

ZNIE TO PARADOXNE, ALE FAKT JE TEN, ŽE AK JE 
STRET SO ZVEROU NEODVRATNÝ, SNAŽTE SA ZNÍŽIŤ 
MIERU STRETU, ALE VYVARUJTE SA RISKANTNÝM 
MANÉVROM. ODBORNÍCI RADIA, ŽE AK UŽ MÁ KU 
ZRÁŽKE SO ZVEROU PRÍSŤ, NEOPLATÍ SA S VOZIDLOM 
MANÉVROVAŤ A VYHÝBAŤ SA ZVIERAŤU VO VYSOKÝCH 
RÝCHLOSTIACH. RISKUJETE ŠMYK A TVRDÝ NÁRAZ DO 
STROMU ALEBO INÉHO VOZIDLA V PROTISMERE, ČO
MÔŽE MAŤ ČASTO HORŠIE NÁSLEDKY. 

KEĎ UŽ ZRÁŽKE NEJDE ZABRÁNIŤ
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Vyhlasujeme súťaž o domáce spotrebiče. 
Viac info na našom novom profile @nasa_zachranka
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VYVRTNUTÝ ČLENOK TREBA ZNEHYBNIŤ A BYŤ V POKOJI!AK ČLENOK OPUCHOL A NEVIEŠSA NA NOHU POSTAVIŤ, ALEBO SA BOLESŤ STUPŇUJE, JE DÔLEŽITÉVYHĽADAŤ LEKÁRSKE OŠETRENIE.

150 HASIČI
155 ZÁCHRANÁRI158 POLÍCIA
112 ČÍSLO 
   TIESŇOVÉHO   VOLANIAPRI KRVÁCANÍ Z NOSA NEZAKLÁŇAJ HLAVU DOZADU. 

SEĎ V MIERNOM PREDKLONE. STLAČ MÄKKÚ ČASŤ NOSOVÝCH KRÍDEL 
A DRŽ 10 MINÚT BEZ PRERUŠENIA. PO ZASTAVENÍ KRVÁCANIA DVE HODINY 
NEPI A NEJEDZ HORÚCE NÁPOJE A POTRAVINY, NEFÚKAJ NOS A NEROB
PRUDKÉ POHYBY.

ODRENINY - RANU OČISTI POD TEČÚCOU VODOU A PREKRY
NÁPLASŤOU ALEBO OBVÄZOM.

SILNÉ KRVÁCANIE - MUSÍŠ ZASTAVIŤ PRIAMYM TLAKOM
NA RANU. POTOM RANU PREKRY ALEBO OBVIAŽ.

AK POČUJEŠ MAJÁKY, NEVCHÁDZAJ 
NA CESTU A UVOĽNI PRIESTOR PRE PLYNULÝ 
PREJAZD TAKÉHOTO VOZIDLA. 

POZERANIE DO MOBILU POČAS 
CHÔDCE ROZPTYĽUJE TVOJU POZORNO

SŤ. 

ROVNAKO, AKO POČÚVANIE HUDBY.
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PRIECHOD PR
E CHODCOV. 


