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Milé kolegyne a milí kolegovia, 

čoskoro vyprevadíme starý rok a na dvere našich životov, rodín a našej záchranky 
zaklope rok nový. 

Skôr, ako Vám zaželáme šťastný nový rok, nám dovoľte popriať Vám krásne a veselé 
Vianoce. Nech sú sviatkami lásky, pokoja a radosti. Nech je Vaše srdce obklopené láskou 
Vašich blízkych, nech pod stromčekom nájdete darčeky, ktoré Vás pri srdiečku zahrejú 
a zažijete chvíle, na ktoré budete s úsmevom spomínať. Zároveň Vám želáme, aby ste 
si našli počas vianočných sviatkov čas oddýchnuť si a načerpať energiu do nového roka.

Prajeme Vám, aby sa rok 2023 niesol v znamení lásky, zdravia, radosti a mnohých 
šťastných okamihov doma, ako aj v našej záchranke.
 
Šťastný nový rok priatelia. 

Redakčná rada
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MICHAL PRACUJE V NAŠEJ ZÁCHRANKE UŽ VIAC AKO TRI ROKY. VYŠTUDOVAL UZS NA FZ KU 

V RUŽOMBERKU, AKO AJ VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO NA JLF V MARTINE. NÁSLEDNE POKRAČOVAL 

V ŠPECIALIZAČNOM ŠTÚDIU URGENTNEJ MEDICÍNY. UŽ POČAS ŠTÚDIA MEDICÍNY PRACOVAL AKO 

ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR A VODIČ, ALE AŽ PO JEJ UKONČENÍ ZAČAL PRACOVAŤ V NAŠEJ 

ZÁCHRANKE, SAMOZREJME UŽ NA POZÍCII LEKÁRA. JE MILUJÚCI MANŽEL A OTEC KRÁSNYCH 

ŠTYROCH DETÍ.  V SÚČASNOSTI PRACUJE AKO LEKÁR NA STANICI RLP BANSKÁ ŠTIAVNICA 1 A POPRI 

TOM AJ NA VZZS ATE V BANSKEJ BYSTRICI. POCHÁDZA Z MARTINA, A TOHO ČASU ŽIJE V MALEBNEJ 

BANSKEJ ŠTIAVNICI. VŽDY SA TEŠÍ DO SLUŽBY NA ZÁCHRANKE, LEBO MÁ VEĽMI RÁD KONTAKT

S PACIENTMI PRIAMO V TERÉNE, V ICH PRIRODZENOM PROSTREDÍ.    

 

Text Darina Schreková, MUDr. et. Bc. Michal Bojnický
Foto archív Michal Bojnický

Vždy si chcel  byť zdravotníckym záchranárom, alebo to bola len „čakacia“ stanica pred 
štúdiom za lekára?

Páči sa mi jeden citát od blahoslaveného Pier Giorgio Frassatiho: „My, ktorí sme zdraví sme povolaní dať svoje zdravie do služby tým, ktorí ho 
nemajú...“ Chcel som byť práve zdravotníckym záchranárom, byť v záchranárskom nasadení. Nemal som rád sedenie pri knihách a tak som si myslel, 
že medicína nie je pre mňa. V druhom ročníku UZS na FZ som zrazu dostal silnú túžbu dať si prihlášku na medicínu do Martina. Skúsil som a vravel 
si, že si trošku prehĺbim vedomosti pre svoju prax na záchranke. Nevedel som však, že to bude až tak veľmi dopodrobna.       Či už ako záchranár 
alebo lekár, mám spolu s kolegami úžasnú možnosť slúžiť chorým, núdznym či trpiacim, a to je úžasné.      

že spolu tvoríme tím, kde sme si rovnocenní, a máme spoločnú víziu, pomôcť našim pacientom. Kolegovia ma od začiatku výborne prijali, 
pomáhali a pomáhajú mi dodnes. Veľmi rád spomínam na tie začiatky, keď sme šli ako RZP posádka (s vodičom = lekárom), nazývali sme sa 
RZP-L.
 

Aké boli tvoje začiatky na našej záchranke?
Začínal som u nás ako čerstvý lekár absolvent, a kým som si robil popri práci cirkuláciu na OAIM, tak som pracoval 
najskôr ako vodič/záchranár a neskôr už ako lekár posádky RLP. Mal som tak možnosť zažiť si prácu z pohľadu vodiča 
aj ZZ a prejsť si každou funkciou v tíme, čo ma nesmierne obohatilo a dalo širší rozhľad. Zároveň som si uvedomil, 

 

„My, ktorí sme zdraví, sme povolaní dať svoje 
zdravie do služby tým, ktorí ho nemajú.“ 
PIER GIORGIO FRASSATIHO

Chcel som byť zdravotníckym záchranárom 
v nasadení



Čo ťa v práci uspokojuje a dokáže potešiť?
V práci ma uspokojuje keď viem, že naša pomoc pacientovi mala zmysel, alebo  sme 
pomohli k záchrane života. Hreje ma pri srdci keď vidím, že aj to málo čo sme urobili; 
niekedy len vyšetrenie a porozprávanie sa s pacientom, len krátky čas strávený s ním;
malo pre neho nesmiernu cenu. Teší ma, keď môžeme ísť do terénu a vidieť pacientov 
v ich domácom prostredí, kde sa nikto na nič nehrá.

Existujú situácie, ktoré ťa dokážu vyviesť z miery? 
Určite, vždy ma niečo prekvapí a stále sa učím. Záchranka prináša neskutočné zážitky, 
ktoré nevymyslíš. Sú situácie na výjazdoch, ktoré som predtým nikdy nezažil a v žiadnej 
knižke na ne nie sú presné riešenia (volám to rébusy      ).  A práve to je pre mňa výzva, 
ako to zvládnuť, ako si poradiť, ako spolupracovať na mieste, ako profesionálne 
improvizovať a pomôcť pacientovi s jeho problémom. Takéto situácie mi ukazujú, 
že by sme mali robiť našu prácu s pokorou a úctou k pacientom. 

Dostalo sa k nám, že si pôsobil v Južnom Sudáne. 
Povieš nám o tom niečo? 

Myslím si, že sa to absolútne nevylučuje a treba sa len naučiť to skĺbiť.  A mať milujúcu 
a skvelú manželku, ktorá vás nekonečne podporuje. Byť s ňou a detičkami je pre mňa 
niečo neopísateľné. Čas strávený s nimi je nenahraditeľný. Učím sa pri nich byť dobrým 
mužom, manželom a otcom, a to je neskutočná výzva, ktorá ma napĺňa a baví čoraz 
viac. Vnímam, že je pre mňa dôležité nastaviť si priority a určiť si hodnoty v živote. 
Vedieť sa rozhodnúť do čoho chcem investovať čas, a rodina je pred prácou u mňa vždy 
jednoznačný víťaz. 

Doma máš štyri malé detičky. Ako sa dá skĺbiť 
náročný pracovný život s tým súkromným?

5

Pravdaže, hlavne z dôvodu prevencie pred vyhorením. Potrebujem čas aj sám pre 
seba, na načerpanie nových síl, rozvoj duchovného života, či na koníčky. Je to niekedy 
výzva správne si zadeliť čas, ale stojí to za to. Mám rád horolezectvo, beh po horách, 
spoznávanie nových miest a aktívne strávený čas s rodinou a priateľmi. A mám výhodu, 
že moja práca je pre mňa tiež koníčkom. 

Ostáva Ti ešte nejaký voľný čas na koníčky? 

V roku 2014 som ako záchranár absolvoval misiu v Afrike, v Južnom Sudáne. Pôsobil som v poľnej nemocnici v malej dedinke. Boli sme v okolí 
jediná nemocnica, ktorá dokázala poskytnúť veľmi dobrú odbornú a adekvátnu starostlivosť. Pracoval som na rôznych oddeleniach, napríklad 
v detskej ambulancii, kde sme denne ošetrili aj 80 pacientov. Na chirurgii a operačnej sále, ako asistent pri operáciách alebo anestézii. Tiež na 
preväzovni rán, v pôrodnici, alebo v ambulancii pre pacientov s leprou, AIDS a TBC. Mal som možnosť zažiť inú kultúru a vidieť iný pohľad na 
život, chorobu a smrť. Nadobudol som novú skúsenosť s tropickou a vojnovou medicínou, ktorú tu u nás, našťastie, nezažívame. Museli sme 
pomáhať v jednoduchých podmienkach a vedieť improvizovať s tým málom, čo bolo k dispozícii. Dalo mi to predovšetkým vďačnosť za všetko 
čo máme, a čo berieme ako samozrejmosť. Presvedčil som sa na vlastnej koži, že Afrika je úžasné a jedinečné miesto na Zemi, ktoré ostane 
v mojom srdci navždy, rovnako ako túžba sa tam vrátiť. V Afrike som však pochopil, že moja misia je iná, byť doma pri rodine a pomáhať 
chorým. A tí sú všade, nielen v Afrike. 
  



 

6

N
aš

e 
st

an
ic

e

MESTO BANSKÁ BYSTRICA JE METROPOLA STREDNÉHO SLOVENSKA A ZÁROVEŇ KRAJSKÉ MESTO 

BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA. POČTOM OBYVATEĽOV 76 018 JE ŠIESTYM NAJVÄČŠÍM MESTOM NA 

SLOVENSKU. LEŽÍ NA SÚTOKU RIEK HRON A BYSTRICA, A NA ROZMEDZÍ HOREHRONIA A ZVOLENSKEJ 

KOTLINY. OBKLOPUJÚ JU STAROHORSKÉ VRCHY, KREMNICKÉ VRCHY A POĽANA. BANSKÁ BYSTRICA 

JE MESTOM SNP, PO KTOROM SA STALA POLITICKÝM, VOJENSKÝM A ADMINISTRATÍVNYM CENTROM 

VTEDAJŠIEHO POVSTALECKÉHO SLOVENSKA. DNES JE OBCHODNÝM A PEŇAŽNÝM CENTROM, 

NEĎALEKO KTORÉHO SA NACHÁDZA MEDZINÁRODNÉ LETISKO SLIAČ. PRI FN F. D. ROOSEVELTA 

SÍDLI STANICA VRTUĽNÍKOVEJ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY S VOLACÍM ZNAKOM KRIŠTOF 02, 

S KTOROU NAŠA ZÁCHRANKA ČASTO SPOLUPRACUJE.  

Text Darina Schreková, Ján Šimko
Foto Ján Šimko

PREDSTAVUJEME STANICU 
ZZS v Banskej Bystrici

 

Banská Bystrica je sídlom viacerých vysokých škôl, okrem iného aj Fakulty zdravotníctva SZU s katedrou urgentnej 
zdravotnej starostlivosti. Cieľom študijného programu je nielen odborná príprava medicínskeho charakteru zameraná 
na urgentnú zdravotnú starostlivosť v prednemocničnej fáze, ale aj výchova záchranára po všetkých stránkach. 
Študenti tejto fakulty absolvujú odborné stáže na viacerých staniciach našej záchranky v banskobystrickom kraji.   
  

Tentokrát si predstavíme najväčšiu stanicu našej záchranky, čo sa týka počtu staníc na jednej adrese, a to sedem stanicu v Banskej 
Bystrici, ktorú tvoria:  RLP/MIJ Banská Bystrica 1, RLP Banská Bystrica 2,  RZP Banská Bystrica 3 a 4 a RZP-S Banská Bystrica 5, 6 a 7.
Posádky v Banskej Bystrici má pod svojím vedením regionálny vedúci záchranár Ján Šimko. Na rovnakej adrese pôsobí aj vedúci úseku 
údržby a prevádzky SMV Matej Vachula. Regionálnym vedúcim lekárom je MUDr. Radoslav Melišek.

MIJ BB 1 primárne zabezpečuje sekundárne prevozy pacientov medzi nemocnicami s pacientami, ktorí vyžadujú intenzívnu a špecifickú 
urgentnú zdravotnú starostlivosť, a pľúcnu ventiláciu. RLP stanica BB 2 zasahuje na primárnych výjazdoch a v prípade potreby supluje MIJ 
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pri prevozoch pacientov s Covid19. Priemerný mesačný počet výjazdov pri staniciach MIJ BB1 a BB2 je cca 180/stanica. Priemerný počet 
výjazdov posádok RZP-BB 3, 4 je 200 za mesiac/stanica, pričom BB4 je zároveň určená aj ako posádka BIOHAZARD tímu.  

Posádky RZP S - BB 5, 6, 7 prevážajú väčšinou pacientov z koncových krajských nemocníc: SUSCH,  FDR BB  a DFNSP. Priemerný počet 
ich výjazdov je 140 na stanicu, z čoho, aj napriek druhu stanice, tvoria primárne výjazdy viac ako 22 %.     

Stanice sú rozdelené do dvoj a troj staníc v rovnakej budove. Na prízemí sú stanice BB 1 a 4, kde vedúcim staníc je  Jakub Král. Na prvom 
poschodí sú stanice BB 2 a 3 a vedúcim staníc je Michal Majer. Na druhom poschodí sídlia stanice BB 5, 6 a 7, kde je vedúcou staníc 
Mária Pavlovská. Na prvom nadzemnom podlaží je spoločná kancelária RVZ a VÚ ÚaPSMV, kde je jednoznačným vedúcim Ján Šimko.
Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza zasadacia miestnosť, ktorá slúži na prevádzkové porady a školenia. Garáž s dezinfekčným 
kontajnerom a skladom kyslíka  je postavená pre 7 sanitných vozidiel vo výjazde, prístrešok je určený pre 8 rezervných ambulancií a pre 3 
špeciálne motorové vozidlá. Na najväčšej našej viac-stanici sa nachádza aj samostatné státie určené na očistu vozidiel. Na parkovisku pre 
zamestnancov sa každodenne prestrieda v priemere 32 áut. 

Na tejto komplexnej stanici pracuje tím 74 kolegov /z toho 20 žien, tri z nich aj šoférujú sanitku/ a 50 vodičov. Lekárov tu pracuje dvanásť.  
     
Banskobystrická „veľkostanica“ začínala skromne, najskôr ako dvojstanica BB1 a 4 v r. 2016, potom pribudli stanice BB 2 a 3  v roku 2017 
a pred dvoma rokmi pribudli posledné tri BB 5, 6 a 7. Po dvoch rokoch „sedmo-staničného“ života prišli jeho „obyvatelia“ na mnoho výhod 
spoločnej stanice. Najväčšou je jednoznačne množstvo zamestnancov na jednej adrese, ktorí ochotne pokryjú prípadné nečakané výpadky 
v personálnom obsadení staníc. Taktiež, spoločný sklad kyslíka, a sklady liekov a ŠZM materiálu na každom poschodí zabezpečí, že ich 
neprekvapí nečakaný výpadok materiálu.

   

„Toto nie je stanica , kde máte počas služby  možnosť porozprávať sa len s jedným 
kolegom. Tu môžete „pokecať“,  čakajúc na ďalší výjazd, niekedy aj s 10 kolegami.“ 

JÁN ŠIMKO



Jeho začiatky v zdravotníctve siahajú do roku 2001, kedy pracoval 
ako diplomovaná všeobecná zdravotná sestra na oddelení dlhodobo 
chorých v NsP Kremnica, čo boli skromné, ale mimoriadne poučné 
začiatky. 

Po roku vojenskej služby začal pracovať  na detskom oddelení ARO 
v Bratislave a po ďalšom roku sa presunul na detské oddelenie ARO 
do Banskej Bystrice – sestra pri lôžku, kde vykonával aj sekundárne 
transporty novorodencov pozemnou a leteckou záchrannou službou 
až do roku 2009. 

Počas rokov si rozšíril vzdelanie o jeden stupeň vysokoškolského 
vzdelania a špecializáciu, obe v urgentnej zdravotnej starostlivosti. 
V  roku 2004 nastúpil do ZZS, kde je dodnes, konkrétne do našej 
záchranky prišiel v roku 2010. Povolanie zdravotníckeho záchranára 
tak vykonáva už osemnásť rokov, i keď cesta k tomuto vysnívanému 
povolaniu nebola jednoduchá. 

Od roku 2014 pracuje ako RVZ v regióne BB a zároveň vykonáva aj 
prácu zdravotníckeho záchranára a vodiča. Ako RVZ zastrešuje 
v tomto regióne 12 staníc, okrem už predstavenej banskobystrickej 
pod neho spadajú aj RLP Zvolen 1, RZP Zvolen 2, RZP-S Zvolen 3,
RZP Senohrad a RLP Krupina. 

Pre ZZS BA zastrešuje aj vzdelávanie UHPO vo výcvikovom priestore 
Lešť /od roku 2015 do roku 2021 bolo preškolených 833 zamestnancov 
našej záchranky/ a podieľa sa aj na interných súťažiach a organizovaní 
RESCUE MVK.  

Štúdium medicíny absolvoval v roku 2002 na Jesseniovej Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Martine. 

Bezprostredne po jej ukončení pracoval na Chirurgickej klinike 
FN Brno Bohunice. 

V rokoch 2003 až 2006 pôsobil na OAIM NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach, ktorá je jednou z najstarších OAIM na Slovensku. 
Výborne tam fungovala hierarchia, edukácia a odovzdávanie 
skúseností starších lekárov mladším kolegom. 

Od roku 2007 pôsobí v Banskej Bystrici. 

Pracoval v Detskej FNsP BB na OAIM, neskôr, v rokoch 2008 až 
2018 pôsobil ako anestéziológ na OAIM SÚSCCH v BB.  Atestačnú 
skúšku v špecializácii anestéziológia a intenzívna medicína 
vykonal v roku 2010. 

V našej záchranke pôsobí od roku 2003 a od roku 2021 pracuje 
ako RVL pre banskobystrický kraj. 

Aktuálne žije v Banskej Bystrici. Vo voľnom čase sa venuje rodine, 
má tri dcéry s ktorými veľmi rád cestuje a venujú sa turistike. 
Obľubuje prácu v záhrade, rád varí, číta literatúru rôzneho žánru 
a odbornú literatúru. 

Je vášnivým fanúšikom pokru a neobľubuje emočne vypäté 
diskusie so svojimi staršími dcérami. 

MUDr. Radoslav Melišek
regionálny vedúci lekár 
pre región Banská Bystrica  

Bc. Ján Šimko
regionálny vedúci záchranár
pre región Banská Bystrica  
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„Aj v tomto roku sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorým na NÁS všetkých v  ZZS BA záleží. 
Nech kúzlo Vianoc nikdy nekončí, lebo jeho najväčšími darmi sú rodina, priatelia a kolegovia. 
Želám Vám kvapku smoly, lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more 
šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky. Pevné zdravie všetkým, lebo v tom prípade budeme 
mať menej práce a menej výjazdov, a keď už máme mať veľa výjazdov, tak Vám prajem veľa 
indikovaných s dg. T, S, I, M, N, O a čo najmenej s F a X.“
JÁN ŠIMKO

„Po pracovnej stránke je mojím cieľom poskytovať kvalitnú prednemocničnú starostlivosť v súlade 
s mojím svedomím, novými poznatkami a vedomosťami. Nakoľko toto číslo časopisu vychádza 
v predvianočnom období, prajem všetkým spolupracovníkom, kolegom a zamestnancom našej 
záchranky pokojné vianočné sviatky v kruhu rodiny a najbližších, a veľa zdravia do nového roku 
2023.“
RADOSLAV MELIŠEK



Text  Dagmar Toneckerová, Darina Schreková
Foto Pexels.com

OTCOVIA UŽ OD 1. 11. 2022 MÔŽU TIEŽ VYUŽIŤ 2 TÝŽDNE OTCOVSKEJ DOVOLENKY PO NARODENÍ DIEŤAŤA. 

POČAS TOHTO OBDOBIA A PO SPLNENÍ PODMIENOK BUDÚ MAŤ NÁROK NA TZV. „OTCOVSKÉ“.  

OTCOVSKÁ DOVOLENKA 
Podmienky jeho získania  
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ČO JE TO OTCOVSKÁ DOVOLENKA A KTO MÁ NA ŇU NÁROK OD 1.11.2022?

Nárok na otcovskú dovolenku má otec v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období najneskôr 
šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Uvedené znamená, že otcovia môžu stráviť 2 týždne s dieťaťom
už tesne po jeho narodení.

KTO PREPLATÍ OTCOM OTCOVSKÚ DOVOLENKU A AKO DLHO TRVÁ?
Ak sa otec rozhodne, že chce využiť zákonnú možnosť a ostať tak doma s matkou a dieťaťom 14 dní, má 
nárok počas tohto obdobia na tzv. „otcovské“. Tzv. „otcovské“ je nemocenská dávka zo sociálneho 
poistenia, ktorú otcovi dieťaťa vyplatí Sociálna poisťovňa, pričom ide o čerpanie časti materského (ak má 
na dávku nárok). Čerpaním otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa otcovia nedostávajú 14 dní 
voľna navyše, pretože čerpaním otcovskej dovolenky sa im skráti o 2 týždne prípadné čerpanie materského. 

Ak otcovia túto možnosť využijú, štandardné vyplácanie materského, ktoré trvá 28 - týždňov, sa im rozdelí 
na dve časti:

 obdobie maximálne 2 týždňov v období do 6 týždňov po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské),
 obdobie ďalších 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Podmienky získania nároku na 2 týždňovú otcovskú 
dovolenku sú obdobné, ako pri získaní dávky materské.  

Využitie tzv. „otcovského“ je možnosťou, nie povinnosťou.

MÔŽE MATKA POČAS OTCOVSKEJ DOVOLENKY ČERPAŤ MATERSKÉ, 
RESP. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?                                      

V prípade, ak sa otec rozhodne čerpať otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov, má otec nárok na 
tzv. „otcovské“ a aj matka počas tohto obdobia má nárok na materské alebo rodičovský príspevok. 
Iné je to pri vyplácaní materského otcovi dieťaťa, nakoľko v tomto prípade už matka v danom čase nemôže 
čerpať materské na to isté dieťa a ani rodičovský príspevok, ktorý vypláca Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

V období 2 týždňov dostane dávku nemocenského poistenia  súbežne 
aj otec a aj matka dieťaťa. 

AKÁ JE VÝŠKA NOVEJ DÁVKY – TZV. „OTCOVSKÉHO“?

Výška dávky „otcovské“ je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), alebo pravdepodobného 
denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Rovnaká výška platí aj v prípade dávky materské. 

AKO POŽIADAŤ O „OTCOVSKÉ“?

Ak si chce otec dieťaťa uplatniť nárok na novú dávku „otcovské“, môže tak urobiť podaním žiadosti 
s názvom „Žiadosť iného poistenca o materské“. Toto tlačivo je dostupné na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne alebo priamo v pobočke Sociálnej poisťovne. 

Vypočítaný denný vymeriavací základ nesmie presiahnuť 75 % zákonom 
stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu. 

V žiadosti otec dieťaťa vyplní časť A, následne ju doručí zamestnávateľovi, 
ktorý dané tlačivo potvrdí a postúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.! !
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Narodeninový darček
 
VEĽMI DLHO SOM PREMÝŠĽAL, ČI SA ZAPOJIŤ DO VÝZVY NAPÍSAŤ KAZUISTIKU, ALE NAKONIEC SOM SA 

ROZHODOL PRE ÁNO. NEJEDNÁ SA O BEŽNÝ VÝJAZD, ALE UDALOSŤ, KTORÁ SA ODOHRALA V MOJOM 

SÚKROMÍ. NA POMOC MI VŠAK PRIŠLI AJ KOLEGOVIA ZO STANICE KDE PRACUJEM, RLP RUŽOMBEROK. 

Text František Poleč
Foto Freepik.com, www.rkhlas.sk

Turík, 2. 4. 2020, 12:39 hod.
V daný deň bolo krásne slnečno a ja som trávil čas doma na záhrade s mojimi deťmi. Vedľa u suseda nejaký cudzí pán 
pílil stromy. Asi v 4 metrovej výške sa hojdal na rebríku a motorovou pílou spiloval konáre. Aj mi prebehlo hlavou, 
a BOZP nič?       Aj nás to rušilo, píla vrčala takmer 2 hodiny, ale sme na dedine, tak musíme vydržať. 

Náhle, okolo 12:00 hod., píla stíchla a nastalo ticho. Zrazu počujem ako suseda na mňa kričí „sused poďte rýchlo, pán 
sa podpílil“. Zdrapil som v rýchlosti lekárničku z auta a utekal aj s manželkou k susedom. Očakával som, že nájdem 
chlapa ležiaceho na zemi s poranenou nohou alebo rukou. Našiel som však pána, ktorý si zapílil priamo do ramena a krku 
na pravej strane tela. Krv striekala z cca. 10 cm rany na vzdialenosť asi 1 metra. Bola všade. Rukou som mu stlačil krčnú 
tepnu a opatrne prekryl krytím, snažiac sa zastaviť krvácanie. Obväz som omotal cez ranu vpravo a popod pazuchu 
vľavo, aby to tesnilo. Keď som dal rameno dolu, tak ranu pekne zatiahlo. 

Ešte počas poskytovania prvej pomoci volala, samozrejme, manželka sanitku. Keď sa mi podarilo zastaviť krvácanie, 
pán už strácal vedomie, a tak som ho dal do polohy na chrbte a zdvihol nohy na stoličku, aby som z neho „vyžmýkal“ 
posledné kvapky krvi. Prezrel som ostatné časti tela, či ešte niekde inde nemá rany, ale našťastie nie, následne hmatám 
pulz a kontrolujem dýchanie. Bol pri vedomí a stále mi opakoval: „toto je môj koniec“. Povyzliekal som mu krvavú 
montérkovú blúzu a zakryl ho termo fóliou. Volal som kolegom do sanitky a oboznámil ich so situáciou, že čo sa 
presne stalo, aby sa kolegyňa nachystala na dve žili a prepláchla súpravy fyziologickým roztokom. 

Čakajúc na kolegov som si azda prvýkrát v živote uvedomil, že niekedy sa sekunda zdá byť ako večnosť. „Kde sú tak 
dlho, veď ten chlap umiera“, zmocnila sa ma bezmocnosť, že už viac s holými rukami pre neho urobiť nemôžem.
Desivý pocit. 

Výjazd hlasený 12:39 a záchranka prišla asi 10 min od volania. Výborný čas, keď viem, ako je to ďaleko. Kolegynka hneď vybehla a picháme i.v. 
prístup a 2 krát podávame FR. Obväzujeme ranu, ktorá preteká. Lekár ešte ordinuje lieky od bolesti, ktoré hneď podávame, nakladáme pacienta 
na bord a nesieme ho do sanitky. Po príchode do nemocnice šiel po odovzdaní hneď na operačnú sálu. Výjazd RLP bol ukončený o 13:45. 
Pri záchrane mi pomáhala moja manželka a sused, ktorý tiež pribehol a bol veľmi nápomocný. 

Skvelý pocit, že pán prežil ma hreje dodnes. Občas premýšľam, čo by bolo, ak by som v tom čase nebol doma, akú by mal pacient pri tak 
masívnom krvácaní šancu na prežitie? 

Po nejakom čase ma pán - bývalý policajt, ktorý v službe ľuďom pracoval 25 rokov, prišiel pozrieť ku nám domov. Poďakoval a doniesol výtlačok 
novín, kde opisuje svoj príbeh, v ktorom sa druhýkrát narodil, vtedy, práve v deň jeho skutočných narodenín. 
Potešilo.  

„Musím povedať, čo mi potvrdili aj lekári v našej 
nemocnici, že záchranár František Poleč ma doslova 
zobral smrti z pazúrov.”
Vladimír Kačalka

„Ďakujte záchranárovi Františkovi Polečovi, že to urobil 
odborne a profesionálne, zachránil vám život.”
František Rusňák, prednosta kliniky UVN SNP v Ružomberku 
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AKÉ BOLO ZÁVEREČNÉ SLOVO 
POROTCOV? 
„Výborné zapojení zaměstnanců přispívá k autentičnosti a zajímavosti časopisu. 
Časopis pracuje s velmi silnými příběhy a nabízí zajímavý obsah i pro laickou veřejnost. 
Skvěle navíc propojuje kolegy po celém Slovensku. Nízké náklady.“ 

Ako sme už informovali, náš interný časopis sa zapojil do súťaže Zlatý středník 2022, prestížnej firemnej súťaže, ktorá oceňuje najlepšie 
komunikačné projekty a firemné médiá v Česku a na Slovensku. Projekty zapojené do súťaže hodnotilo pätnásť rôznych porôt zložených 
z takmer stovky odborníkov na komunikáciu, PR, marketing, grafiku a expertov z ďalších pridružených disciplín. 

Tento rok víťaza vyberali z celkom 571 prihlášok do súťaže. 

Na shortlist sa ich dostalo spolu 176 a my sme boli medzi nimi, čo znamenalo, že sme sa dostali do vybranej šestice najlepších 
uchádzačov v našej kategórii. 

Na pódiové umiestnenie to nakoniec nestačilo, ale sme nesmierne šťastní za hodnotenie TOP Retad. 

ĎAKUJEME KOLEGOVIA, 

VŠETKÝM VÁM, KTORÍ NÁM POMÁHATE. BEZ VÁS BY TO NEŠLO. TEŠÍME SA NA 
ĎALŠIU SPOLUPRÁCU, ABY SME V BUDÚCOM ROKU MOHLI SPOLOČNE ZABOJOVAŤ 
UŽ O PÓDIOVÉ UMIESTNENIE NAŠEJ ZÁCHRANKY.



ROK 2022
V NAŠEJ ZÁCHRANKE

30 ROKOV ZZS BRATISLAVA

Presne pred 30 rokmi sa začal písať náš oficiálny príbeh. Svoju činnosť začala
ZZS Bratislava vykonávať v roku 1992, vtedy ešte pod pôvodným názvom Záchranná 
a dopravná zdravotnícka služba. Počas 30 rokov prešla naša organizácia mnohými 
zmenami a mnohé ju ešte čakajú.

1. JANUÁR

18. - 20. MÁJ 

10. ROČNÍK RESCUE 2022 - MEMORIÁL 
VLADIMÍRA KOSTOLANSKÉHO

25. – 29. MÁJ 

HISTORICKÝ ÚSPECH NA RALLYE 
REJVÍZ

Na jubilejnom 25. ročníku medzinárodnej súťaže posádok 
ZZS Rallye Rejvíz v susednom Česku súťažilo až 99 posádok 
a jednotlivcov. Ani taká veľká konkurencia však nezastavila 
našich víťazov z Rescue 2022, Moniku Kalmanovú, Daniela 
Launera a Jakuba Medveďa, aby sa v kategórii národných
posádok RZP Standard opäť umiestnili na 1. mieste.

Našej záchranke sa tohtoročná jubilejná RESCUE - Memoriál Vladimíra
Kostolanského vydarila na výbornú. Radosť z podujatia bola umocnená 
aj konečnými výsledkami súťaže, nakoľko sa našej záchranke podarilo 
obsadiť hneď dve pódiové miesta. Monika Kalmanová a Daniel Launer 
sa umiestnili na prvom mieste a Patrik Greš s Filipom Kertýsom obsadili 
krásne tretie miesto.
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Bol bezpochyby pestrý, dynamický a plný zmien. Zároveň bol 
aj mimoriadne úspešný a pripomenul nám tiež, ako rýchlo beží 
čas. Zopár krásnych momentov nám ho bude aj 
v tom novom roku s láskou pripomínať.
Ďakujeme! 
 

17. JÚL  
SIMULOVANÝ ZÁSAH ZÁCHRANNÝCH 
ZLOŽIEK IZS PRI NEHODE 
V TUNELI SITINA

Počas roka sme boli súčinný
na viacerých cvičenia UHPO.
Jedným z takýchto cvičení 
bol aj nočný simulovaný zásah 
záchranných zložiek IZS pri 
nehode v tuneli Sitina. 

23. – 24. AUGUST 

KOMÁRNO RESCUE – SÚŤAŽ 
DVOJČLENNÝCH POSÁDOK RZP

Opäť na stupni víťazov! Z Komárna sme sa vrátili s krásnym 
pódiovým 2. miestom, ktoré obsadila naša posádka z Nitry 
v zložení Filip Krička a Ján Dedinský. Na rovnako krásnom 
5. mieste sa umiestnila aj naša bratislavská posádka, Michaela
Černajová a Kristián Sedlák.

22. – 24. SEPTEMBER 
RESCUE LESNICA MEMORIÁL MAREKA RIGDU 
A POSÁDKY OM-ATB
Tretíkrát sa v tomto roku ocitli na stupni víťazov Monika a Daniel - majstri 
Slovenska v KPR. Zároveň sa Monika, Daniel a Ján umiestnili na prvom 
mieste v súťaží posádok.

Súčinnostné cvičenie HaZZ a našej záchranky 
bolo v regióne Nitra zamerané na spoluprácu 
pri dopravnej nehode s viacerými zranenými. 
Takýto druh cvičení je nenahraditeľný vo 
všetkých povolaniach, no najmä v záchranných 
zložkách.

25. OKTÓBER

SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE HAZZ 
A NAŠEJ ZÁCHRANKY 
V NITRE
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NA DOBROVOĽNÚ BEZODPLATNÚ PRAX, AKO ČLEN POSÁDKY RZP V NAŠEJ ZÁCHRANKE, NASTÚPIL 

MICHAL NA STANICU RZP VAJNORY V AUGUSTE TOHTO ROKA. JE PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO ZBORU 

SR, KDE SLÚŽI V PRIAMOM VÝKONE SLUŽBY AKO REFERENT POHOTOVOSTNEJ MOTORIZOVANEJ 

JEDNOTKY PZ BRATISLAVA. ZÁROVEŇ JE ZARADENÝ V PROJEKTE KR PZ BRATISLAVA AKO „FIRST 

RESPONDER” - POLICAJT POSKYTUJÚCI NEVYHNUTNÚ PREDLEKÁRSKU PRVÚ POMOC V TAKTICKÝCH 

PODMIENKACH.Zo
 s
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FIRST RESPONDER  
Michal Chochrun: Pretože sme neustále „na ulici“ 

 

Text Darina Schreková, Michal Chochrun
Foto Michal Chochrun, FB/Polícia SR

Michal, ako máme rozumieť tvojej pozícii „first respondera“ v taktických 
podmienkach? 
„First responder" v policajnom prostredí predstavuje policajta - nezdravotníka, ktorý je k dispozícii v teréne a disponuje výcvikom a materiálom, 
ktorý mu umožňuje poskytnúť efektívnu prvú pomoc osobe, až do odovzdania zdravotníckym záchranárom. 

Pretože sme neustále „na ulici", nezriedkavo v rizikových podmienkach, so zraneniami a osobami v núdzi sa stretávame často ako prví. Preto 
sú medzi policajtmi vyčlenení príslušníci, ktorí majú o záchranárstvo osobný záujem, vzdelávajú sa a z vlastnej iniciatívy si zvyšujú v tejto 
oblasti odbornosť.

Okrem toho, že si v našej záchranke teraz zvyšuješ odbornosť, kde si doposiaľ 
nadobúdal vedomosti v oblasti poskytnutia prvej pomoci? 
V mojom prípade sa záujem o záchranárstvo prebudil na športovej fakulte, neskôr som prešiel viacerými kurzami a výcvikmi taktickej prvej 
pomoci. 

Prechádzajú všetci príslušníci PZ školením/kurzom prvej pomoci, alebo je to na báze 
dobrovoľnosti? 
Bohužiaľ, okrem úplne nevyhnutného minima neviem o žiadnom systematickom a štandardizovanom výcviku pre bežných príslušníkov PZ. 
Snáď sa to zmení, ale v súčasnosti je to otázka osobnej iniciatívy. Musím však za seba povedať, že minimálne v bratislavskom kraji sú pre 
„zanietencov" vytvorené priaznivé podmienky, táto aktivita je zo strany nadriadených podporovaná a máme k dispozícii už aj veľmi slušné 
vybavenie.



S akými udalosťami sa stretávaš v službe 
najčastejšie? Mám na mysli, kde je potrebné 
poskytnutie prvej pomoci? 

Najčastejšie je to primárny kontakt s občanom v núdzi, či už na ulici, 
na rôznych verejných priestranstvách, pracoviskách alebo doma, kam 
bežne chodíme preverovať oznámenia z tiesňovej linky. Všade tam, kde 
sa ako hliadky prirodzene pohybujeme a stretávame s napadnutými 
osobami, s úrazmi, ako aj rôznymi zdravotnými komplikáciami. 

Často asistujeme Vašim posádkam pri agresívnych pacientoch. Osobitnou 
kapitolou sú početné bezpečnostné opatrenia, kde dochádza k narušeniu 
verejného poriadku. V tomto prípade sme nasadzovaní primárne na 
pomoc vlastným kolegom a sekundárne aj ďalším osobám. 

Keď som hovoril o riziku, toto sú presne situácie kde sme odkázaní na 
vlastné schopnosti.

Ako vnímaš spoluprácu IZS? 
Zložky IZS beriem ako svojich bezprostredných kolegov. Sme odkázaní 
na vzájomnú pomoc a čím viac sa budeme orientovať v práci, potrebách 
a požiadavkách ďalších zložiek, tým prebehne spolupráca efektívnejšie. 

Myslím si, že sa nám to darí dobre. Prax na záchranke mi dáva veľa aj 
v tejto oblasti.

Máš nejaký silný zážitok, kedy si musel 
poskytnúť prvú pomoc kým nedorazili 
naši kolegovia? 
Stretol som sa s viacerými vážnymi stavmi, niektoré dopadli dobre, 
niektoré nie. 

Spomeniem napríklad pána, ktorého sme našli nahého ležať na snehu 
s ťažkou hypotermiou, spadnutú závodnú cyklistku v ťažkom stave,
alebo otravu CO v rodinnom dome. Nehovoriac o rôznych autonehodách, 
otravách, atď. Je toho naozaj dosť

Ako policajt sa potrebuješ zrejme udržiavať 
v dobrej psychickej i fyzickej kondícii, 
rovnako, ako naši kolegovia. 
Čo preto robíš? 
Mám celkom dobrú schopnosť vypnúť a nenosiť si prácu domov. 
Robím veci čo ma bavia. A samozrejme šport, bez toho to nejde.

„Na záver by som sa chcel pekne poďakovať Vašej 
záchranke za možnosť učiť sa. 

Stretávam sa s veľkou ochotou, či už zo strany vedenia, 
ale hlavne od kolegov - záchranárov. 

Som za to veľmi vďačný. 

To bez akéhokoľvek pátosu. 
A myslím, že hovorím aj za 
ostatných praxujúcich 
kolegov.”
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V NAŠEJ ZÁCHRANKE PRACUJEM UŽ VIAC AKO 10 ROKOV, AKO 

VEDÚCI ÚSEKU ÚDRŽBY A PREVÁDZKY SMV A SÚČASNE AJ AKO 

TECHNIK PRE BB REGIÓN. ŠTUDOVAL SOM NA STROJNÍCKEJ 

FAKULTE ŽILINSKEJ UNIVERZITY, ODBOR DOPRAVNEJ A MANIPU-

LAČNEJ TECHNIKY SO ŠPECIALIZÁCIOU NA SPAĽOVACIE A LETECKÉ 

MOTORY, TAKŽE SOM TAK TROCHU OSTAL V ODBORE.       NESKÔR 

SOM VYŠTUDOVAL SZŠ V ROŽŇAVE A STAL SA AJ ZÁCHRANÁROM. 

SVOJU PRACOVNÚ PÚŤ SOM ZAPOČAL V NSP VEĽKÝ KRTÍŠ AKO 

VEDÚCI DOPRAVY A ENERGETIK. PO 3 ROKOCH SOM PREŠIEL DO 

NSP BREZNO, KDE SOM 2 ROKY ZASTÁVAL FUNKCIU VEDÚCEHO 

DOPRAVY. V ROKU 2012 SOM ZAKOTVIL V NAŠEJ ZÁCHRANKE. 

NAJSKÔR AKO GARÁŽMAJSTER PRE REGIÓN BB, NESKÔR UŽ AJ 

NA POZÍCII, KTORÚ VYKONÁVAM DODNES. ZODPOVEDÁM ZA 

REFERÁT POISTENIA A REFERÁT SPRÁVY VOZIDIEL, S KTORÝM MI 

V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH POMÁHAJÚ KOLEGOVIA,TECHNICI 

SMV. V SÚČASNOSTI DISPONUJE ZZS BRATISLAVA 197 VOZIDLAMI. 

PRÁVE Z TOHTO DÔVODU SA MOJA DENNÁ PRACOVNÁ NÁPLŇ 

ČASTO MENÍ, NAKOĽKO JE POTREBNÉ EFEKTÍVNE A FLEXIBILNE 

ZABEZPEČIŤ CHOD PREVÁDZKY. VYSPORIADAŤ SA S NEČAKANÝMI 

SITUÁCIAMI, OD NEFUNKČNÉHO PRÍSTROJA ČI TRANSPORTNEJ 

TECHNIKY, AŽ PO NEPOJAZDNOSŤ VOZIDIEL, ROVNAKO AKO 

NAPLÁNOVAŤ VČAS PRAVIDELNÚ KONTROLU VOZIDIEL A INÉ.  

RÁD ZASTÚPIM AJ PRÁCU ZÁCHRANÁRA, ABY SOM SA STÁLE 

DRŽAL V „OBRAZE“, I KEĎ SA MI TO KVÔLI PESTREJ DENNEJ 

AGENDE PODARÍ MAXIMÁLNE PÁRKRÁT DO MESIACA. 

MATEJ VACHULA
ZZS je živý organizmus, ktorý potrebuje neustálu opateru

Text a foto Matej Vachula

Doobedia mávam rôznorodé,  väčšinou prevážam autá, komuni-
kujem so servismi a vybavujem veľké množstvo telefonátov. 
V rámci svojich kompetencií spolupracujem aj na prípravách 
zmlúv, či už sa jedná o poisťovne, servis vozidiel alebo prístrojové 
vybavenie. 

Administratívnymi a organizačnými povinnosťami sa zaoberám 
až do príchodu obeda. Nakoľko raňajky väčšinou nemávam, 
teším sa na príjemné strávený obed s mojim „spolusediacim“ 
kolegom Jankom Šimkom, s ktorým zdieľam spoločnú kanceláriu. 
Snažíme sa, okrem dobrého jedla, aj o kvalitný rozhovor na iné 
ako pracovné témy. Občas sa nám to aj podarí.   

08:00 - 17:00

17:00 - 22:00
Keď všetko ide dobre a nevyskytnú sa žiadne nečakané požia-
davky, vypínam počítač a okolo piatej odchádzam z práce.

Po príchode domov sa venujem predovšetkým rodine. Od jari 
do jesene trávime veľa času na dvore a zveľaďujeme záhradku. 
Záhradkárčenie je moje najväčšie hobby. V jesenných a zimných 
mesiacov je čas zavrieť sa do dielne a majstrovať, poprípade 
zájsť do lesa na poľovačku. Mám 3 deti, takže je u nás o zábavu 
postarané celoročne. 

Ako väčšina z nás začínam svoj deň klasickými rannými rituálmi. 
Následne sadám do auta a cestujem do práce. Bývam v Banskej 
Bystrici, takže cesta do práce mi zaberie len pár minút. 

Po príchode kontrolujem poštu, zisťujem, či sa niečo cez noc 
niekde neskomplikovalo a plánujem si podľa potreby všetky 
ďalšie aktivity v daný deň.

05:00 - 08:00

Moje dni sú rôznoredé, a ťažko sa plánujú, nakoľko ZZS je živý 
organizmus, ktorá potrebuje neustálu opateru. Zabezpečujeme
ju s kolegami 24/7/365. 

Písať o tom čo robím ráno, či poobede o 17tej je pre mňa veľmi 
zložité. Niekedy je moja prvá ranná káva poobede. Raz mi jeden 
človek povedal, že deň má 24-hodín a celú noc k tomu, takže 
stihnúť sa dá všetko.       Mojou úlohou je zladiť a skoordinovať 
chod technického oddelenia a servisov tak, aby sme mali na 
čom jazdiť a zachraňovať. A áno, pracujeme  s tým čo máme 
a nevzdávame to!
 



Dovoľte mi predstaviť Vám kolegov, ktorí sa starajú o vozidlá, 
prístroje a všetku techniku súvisiacu s vozidlami našej záchranky, 
a to technikov správy služobných motorových vozidiel (SMV). 

Deň čo deň zabezpečujú servis vozidiel, prístrojov a vykonávajú rôzne 
pridružené činnosti súvisiace najmä s technickými problémami vozidiel. 
Zabezpečujú tiež ich opravu, odvoz a dovoz do servisov, servisné 
prehliadky, vykonávanie STK + EK, revízie prístrojov a transportnej 
techniky, opravu vnútorného vybavenia vozidiel, opravu vozidiel po 
škodových udalostiach alebo dopravných nehodách, a následnú výmenu 
rezervných vozidiel do priameho výjazdu. Zaisťujú opravu či výmenu 
defibrilátorov, injektomatov, schodolezov či nosítok. 

Pre potreby záchranárov a vodičov slúžiacich v priamom výjazde 
zabezpečujú všetky podstatné úkony a podporné činnosti tak, aby 
každá posádka bola schopná poskytnúť pacientom potrebnú a rýchlu 
prednemocničnú starostlivosť. 

Technici správy SMV sú rozdelení do 8 regiónov tak, aby bola 
zabezpečená čo najrýchlejšia pomoc v prípade poruchy, či iného
technického problému a regióny boli zabezpečené v maximálnej 
možnej miere nepretržitej prevádzky. 

ROZDELENIE 
TECHNIKOV SPRÁVY SMV 
PODĽA REGIÓNOV: 

BRATISLAVSKÝ

HORVÁTH PAVEL 0911 408 754

TULLNER JOZEF   0911 408 561

HURBANIČ LUKÁŠ  0903 408 506

NERÁD PETER    0911 408 561

NITRIANSKÝ

PAĽA NORBERT      0911 408 753

LEVICKÝ

KRIŽAN JOZEF   0911 408 567

TOPOĽČIANSKÝ

ĎURIŠ VLADIMÍR  0910 349 654

BANSKOBYSTRICKÝ

VACHULA MATEJ 0911 408 558

ŽIARSKY

ŠIMKO ZDENKO   0902 972 922

TOMEK ĽUBOMÍR  0902 972 949

ŽILINSKÝ

ORAVSKÝ

VÁLEK MIROSLAV  0911 408 502

  5 702 883 

 CELKOVÝ POČET VOZIDIEL   
ZZS BRATISLAVA

CELKOVÝ POČET 
NAJAZDENÝCH KM

197

2167 ZÁSAHOV TECHNICKÉHO 
ÚSEKU (Z TOHO 266 POISTNÝCH UDALOSTÍ)

VYKONANÝCH SERVISNÝCH   
PREHLIADOK196

      709 935 LITROV SPOTREBOVANÉHO  
PALIVA 

JEDNO SANITNÉ VOZIDLO PRIPOJENÉ NA STANICI MINIE V PRIEMERE 
11 000 KW ZA ROK (TO JE SPOTREBA ENERGIE PRE 2 RODINNÉ DOMY).

VEDELI STE, ŽE?

* štatistika za rok 2021
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Ako postupovať?

 NAKOĽKO SA AJ SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ (SMV) NAŠEJ ZÁCHRANKY MÔŽU, A ČASTO 

AJ STÁVAJÚ ÚČASTNÍKMI DOPRAVNÝCH NEHÔD, PRINÁŠAME VÁM UŽITOČNÉ INFORMÁCIE, AKO 

SPRÁVNE PRI NICH POSTUPOVAŤ. PRESNÉ USMERNENIE NÁJDETE V INTERNEJ SMERNICI Č. 6/2018, 

KTORÁ UPRAVUJE POSTUP PRI RIEŠENÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD (DN) SMV ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ 

SLUŽBY BRATISLAVA.

Text Branislav Proft
Foto Archív ZZS Bratislava

Dopravná nehoda je mimoriadna udalosť. Vodič služobného motorového ZZS Bratislava, ktorý bol účastníkom 
dopravnej nehody, je povinný bezodkladne vozidlo odstaviť na bezpečnom mieste a v prípade ak tvorí prekážku 
v cestnej premávke, miesto označiť výstražným trojuholníkom. Ak došlo k zraneniu zúčastnených osôb, je povinný 
poskytnúť prvú pomoc a v zmysle zákona privolať Políciu SR. 

Pokiaľ sa jedná o ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci ZZS v nepretržitej prevádzke, ktorého činnosť je riadená 
Krajským operačným strediskom ZZS (KOS ZZS), telefonicky ho oboznámi o danej skutočnosti a v prípade nutnosti 
(preprava pacienta do ZZ, ďalšie ošetrenie pacienta), požiada KOS ZZS o vyslanie inej posádky ZZS. 

V oboch prípadoch je nútné následne a bezodkladne informovať o danej udalosti technika SMV a RVZ, pod 
ktorého spadá prevádzka v danom regióne. Je potrebná komplexná informácia o danej dopravnej nehode, o stave, 
či sa jedná o urgentný stav alebo neurgentný stav. Vodič SMV je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by 
zmarilo objektívne šetrenie príčin dopravnej nehody.

Pri každej dopravnej nehode je povinné vypísať „Záznam o dopravnej nehode“, ktorý je súčasťou dokladov SMV, 
a to tak, že v odstavci A sa vypisujú údaje priestupcu a v odstavci B sa vypisujú údaje poškodenej strany. V prípade, 
ak príslušník PZ SR, ktorý je prítomný pri DN neurčí toho kto zavinil DN, toto sa vyznačí v odstavci opis DN Záznamu 
o dopravnej nehode a to tak, že sa napíše DN je v štádiu šetrenia PZ. Z opisu dopravnej nehody, musí byť zrejmé, 
kto zapríčinil dopravnú nehodu, čo potvrdia svojím podpisom všetci účastníci DN v Hlásení o dopravnej nehode. Po 
spísaní hlásenia, každý účastník DN obdrží kópiu Záznamu o dopravnej nehode. 

.  

    
URGENTNÝ STAV - stav vozidla, kde je nutné jeho odstavenie pre nepojazdnosť alebo nefunkčnosť, ktorá môže priamo ohroziť 
posádku a okolie z akéhokoľvek dôvodu. 

NEURGENTNÝ STAV - stav vozidla, kde je identifikovateľná porucha na vozidle, ktorá neohrozuje v danom momente posádku ani 
cestnú premávku.

INTERNÝ ZÁZNAM O ŠKODOVEJ UDALOSTI - nahlásiť do 24 hod. písomne v elektronickej podobe emailom, prostredníctvom 
vyplneného formulára č.5, príslušnému technikovi prevádzky SMV. 

NAKOĽKO JE DOPRAVNÁ NEHODA MIMORIADNA UDALOSŤ, NIE JE 
MOŽNÉ JU KVALIFIKOVAŤ, AKO ŠKODOVÚ UDALOSŤ, TO ZNAMENÁ, 
ŽE VŽDY MUSÍ BYŤ ZDOKUMENTOVANÁ V SÚČINNOSTI S PZ SR.!

SMERNICA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÝCH VOZIDIEL. Č. 6/2018 ZÁKLADNÉ POJMY:

VERÍME, ŽE DANÉ INFORMÁCIE BUDETE V PRAXI POTREBOVAŤ ČO NAJMENEJ. VŠETKÝM ŽELÁME BEZPEČNÉ JAZDY.

§NA ZAČIATOK SI ZOPAKUJME TROCHU Z TEÓRIE...
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, podľa § 64. definuje doprvavnú nehodu ako:

(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej

   

(2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

(3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely 
       tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo,
c) uniknú nebezpečné veci.

a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť 
vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.



VV ECMO TRANSPORT

Dobrý deň, 

chcel by som úprimne poďakovať za veľmi príjemné vystupovanie a profesionálny prístup operátorovi 
linky 155, no hlavne posádke vozidla VA1, ktorá zasahovala dňa 26. novembra 2022 o 13:00 hod v 
Kraľovej pri Senci.  

Juraj K.
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iaPríjemný dobrý večer, pán riaditeľ, 

neviem, či píšem na správnu adresu, iba veľmi dúfam, že áno. Podarilo sa mi 11. novemba 2022 okolo pol 
šiestej podvečer zakopnúť a spadnúť na ulici. Dve milé mamičky, ktoré mi pomáhali, zavolali RZP, lebo 
som veľmi krvácala z hlavy. Ja som nechcela, lebo som vedela, že krv tečie ako voda, lebo roky beriem 
lieky na riedenie krvi - mám 3 bypassy. Napokon, o pár minút prišla sanitka s dvomi veľmi empatickými 
mladými mužmi, ktorí ma ošetrili a odviezli na pohotovosť. Tam mi zašili ranu a okamžite odoslali na CT 
s podozrením, že môžem krvácať aj do mozgu... napokon sa toto neukázalo, ale zistilo sa, že mám fraktúru 
nadočnicového oblúka, čeluste a iné zranenia. Nasledovalo vyšetrenie na ORL a očnej klinike. 

Rada by som sa veľmi srdečne poďakovala za veľmi ľudský a odborný prístup ku mne, za poskytnutú 
pomoc, hoci všeobecne sa vie o veľkých problémoch v zdravotníctve. Ja som ich nepocítila. Naopak, všetci 
ku mne pristupovali veľmi zodpovedne, ľudsky, odborne, aj napriek tomu, že som už 75+. S veľkou vďakou 
prajem všetkým pracovníkom RZP dobré zdravie, vyriešenie problémov k spokojnosti, aby mohli svoju 
zodpovednú prácu vykonávať bez starostí o prevádzku, len odborne. 

S úctou a vďakou,
Eva, Petržalka
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Dobrý deň,

vo štvrtok, 01.12.2022, k nám do materskej školy Vernár zavítala teta záchranárka Sonička zo záchrannej zdravotnej služby Bratislava. 
Chceli sme sa dozvedieť ako poskytnúť prvú pomoc pri ošetrení rozbitého kolena, poranenej hlavy či zlomeného prsta, alebo ako 
zastaviť krvácanie bez toho, aby sme mali strach. Keď nám teta záchranárka Sonička vysvetlila a ukázala ako jednotlivé úrazy správne 
ošetriť, nabrali sme odvahu a vyskúšali sme si to na svojich kamarátoch. Potom prišlo na rad oživovanie. Teta záchranárka si k nám 
doniesla svojho kamaráta - figurínu, ktorú deti pomenovali Teo. Teo ležal na chodníku a nikto nevedel, čo sa mu stalo. Teta záchranárka 
nám vysvetlila, čo máme v danej situácii robiť, ak osobu poznáme alebo nie. Deti v dvojiciach prichádzali k Teovi a masážou srdca v
spojení s dýchaním cez masku mu zachránili život. Následne teta záchranárka Sonička rozdala deťom pracovné listy. Podľa situácií na 
obrázkoch mali deti rozhodnúť, akú pomoc treba privolať - políciu, hasičov alebo záchranárov a do voľných okienok napísať telefónne 
číslo. Formou zážitkového učenia si deti priblížili prácu záchranára. Čo je však najdôležitejšie, deti získali základy prvej pomoci. 
Teta záchranárka Sonička, ďakujeme! 

Detičky a kolektív MŠ Vernár
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