
 

             

              

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE                             

A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE  

NEMOCNICE  

PRVÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie nemocnice umožňuje 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku. Ambulantné zariadenia nemocnice  musia 

spĺňať podmienky personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia podľa 

prílohy č.1.  

 

2. Nemocnica musí mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať 

pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými 

komunikáciami, rampami alebo výťahmi.
4
)

 

 

3. Nemocnica musí mať zabezpečené parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorných 

priestorov podľa osobitných predpisov.
7
)
 

 

4.  Nemocnica musí mať zabezpečený dostatok studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. 

 

5.  Všetky priestory nemocnice musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.
5
)
 

 

6. Miestnosti nemocnice, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť 

vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti 

musia mať zabezpečené vyhovujúce denné a umelé osvetlenie.
7
)
 

 

7. Výška prevádzkových miestností nemocnice musí byť 3 m, ak to charakter existujúcej 

stavby neumožňuje, môže byť nižšia, minimálne však 2,5 m.  

 

8. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností nemocnice pri vyšetrovaní a 

ošetrovaní pacienta, musia mať steny umývateľný povrch minimálne do výšky 180 cm. 

Steny chirurgických zákrokových miestností a miestností infektologických pracovísk 

musia byť po celom obvode vrátane stropu hladké a musia mať ľahko umývateľný povrch. 

Ďalšie špecializované pracoviská v závislosti od charakteru svojej činnosti vyžadujú 

špeciálne povrchové úpravy stien podľa osobitných predpisov.
14

)
 

 

9. Podlahy miestností nemocnice okrem kancelárií a pracovní personálu musia byť ľahko 

umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou odolávajúcou 

umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom. 
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) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z.  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými 

účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

85/2007 Z. z. 



10. Nábytok a ostatné zariadenie nemocnice okrem kancelárií a pracovní personálu musia mať 

ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu. 

 

11. Funkčné priestory nemocnice tvoria  

      a)  ambulancie, 

      b)  oddelenia, 

      c)  šatňa pre personál, 

      d)  riadiaca časť. 

 

12. Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici sa zriaďuje v nemocnici, ktorá 

nemá centrálny príjem alebo urgentný príjem a v ktorej jej funkciu nezabezpečujú 

prijímacie ambulancie jednotlivých oddelení. Ambulancia pohotovostnej služby v 

nemocnici má minimálnu plochu  15 m
2
 a je vybavená umývadlom na ruky, dvojdrezom 

a germicídnym žiaričom. 

 

13. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 

ambulancií v jednotlivých špecializačných odboroch sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

14. Šatňa pre personál musí byť vybudovaná oddelene pre mužov a pre ženy. V šatni musia 

byť umiestnené uzamykateľné skrinky s členením na priestor na civilný odev a pracovný 

odev. Šatňa pre personál musí mať toaletu s umývadlom a sprchovací box. Počet toaliet, 

umývadiel a spŕch na počet zamestnancov určuje osobitný predpis.
15

)
  

15. Nemocnica sa organizačne člení na oddelenia. Oddelenie pozostáva z jednotlivých 

funkčných priestorov, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok. Ucelené sektory, vchody, 

východy, výťahy, schodištia a únikové cesty musia spĺňať požiadavky podľa osobitného 

predpisu.
16

)
 

 

16. Na oddelení sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného 

odpadu podľa osobitného predpisu.
9
) Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do 

špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti 

prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite 

označené,
10

) uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom 

priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane 

túlavých zvierat. Nemocničný nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v 

spaľovni určenej na tento účel. 

 

17. Funkčné priestory oddelenia tvoria 

a) vyšetrovňa, 

b) zákroková miestnosť, 

c) miestnosť pre personál, 

d) izby pre pacientov, 

e) kuchynka, 

f) miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov, 

g) sklad zdravotníckych pomôcok, 

h) sklad sterilných zdravotníckych pomôcok, 

i) čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie. 
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) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko.  
16

) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 



18.  Na oddelení sa zriaďuje vyšetrovňa. Vyšetrovňa je miestnosť určená na vyšetrovanie a na 

ošetrovanie pacientov, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na aplikáciu 

liekov a na vykonávanie preväzov. Vyšetrovňa musí mať minimálnu plochu 15 m
2
 a musí 

byť vybavená umývadlom na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej 

vody; jej vecné vybavenie a prístrojové vybavenie musí zodpovedať vybaveniu 

ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa prílohy č. 1. Vyšetrovňa, v ktorej 

sa v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva odber biologického 

materiálu, musí byť vybavená drezom na jeho vylievanie a na umývanie a 

dekontamináciu pomôcok; ak sa vo vyšetrovni používa väčšie množstvo opakovane 

použiteľného inštrumentária, musí byť okrem umývadla na ruky vybavená aj 

dvojdrezom. Drezy a umývadlá musia byť zabezpečené tak, aby sa kontaminovaný odpad 

nevyplavoval bez dekontaminácie do kanalizácie. 

 

19.  Ak sa na oddelení zriaďuje zákroková miestnosť, musí mať minimálnu plochu 16 m
2
,  

musí byť vybavená filtrom, germicídnym žiaričom a priľahlými miestnosťami na 

umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu inštrumentária. Čistota ovzdušia 

musí zodpovedať príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti.
17

)
  

 

20. Na oddelení sa musí zriadiť miestnosť pre personál. Miestnosť pre personál musí byť 

vybavená umývadlom na ruky, stolom a stoličkou. 

 

21.  Na oddelení sú izby pre pacientov. Izba pre pacienta je nepriechodná miestnosť určená na 

pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie v nemocnici. V jednej izbe pre pacienta 

okrem špecializovaných lôžkových častí určených na výkon ochranného alebo 

dobrovoľného liečenia sú najviac štyri lôžka. Súčasťou vybavenia priestoru izby pre 

pacienta musí byť umývadlo na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej 

vody. Minimálna plocha v izbe vymedzená na jedno lôžko je 7 m
2
. Minimálna plocha 

vymedzená pre jedno lôžko je na jednotke intenzívnej starostlivosti 7 m
2
. Súčasťou 

vybavenia izby pre pacientov musí byť aj nádoba na odpad. 

 

22.  Ak je na oddelení zriadený jedálenský priestor s umývadlom a čajová kuchynka, musia 

spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.
18

)
  

 

23. Toalety pre pacientov na oddelení v nemocnici sa majú nachádzať v izbe. Na oddelení je 

najmenej jeden sprchovací box prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

alebo pre vozík s imobilným pacientom. Steny a podlahy miestností určených na osobnú 

hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do 

výšky 180 cm. 

 

24. Na oddelení sa musí zriadiť sklad na zdravotnícke pomôcky a sklad na sterilné 

zdravotnícke pomôcky podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Sklad možno nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov 

musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov 

znečistenými materiálmi.
5
)
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 Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. 

18
) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

  

 



25.  Na oddelení musí byť zriadená čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov 

určených na upratovanie. Čistiaca miestnosť musí byť vybavená výlevkou s prívodom 

studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom a dezinfekčným 

automatom na misy a fľaše. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie musí 

byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody a musí 

byť vetrateľná. Steny a podlahy miestností musia mať ľahko umývateľný povrch po 

celom obvode  minimálne do výšky 180 cm. 

 

26. Pre všetky oddelenia, ktoré podávajú chemoterapiu, je zriadená jedna samostatná  

miestnosť na riedenie chemoterapie a cytostatík. Pohyb osôb z priestoru a do priestoru 

prípravy a riedenia cytostatík je riešený cez čistý vstupný a špinavý odchodový 

personálny filter, pohyb materiálu z priestoru a do priestoru prípravy a riedenia cytostatík 

sa vykonáva cez samostatný materiálový priepust. Priestor prípravy a riedenia cytostatík 

je vybavený germicídnym žiaričom. Je zriadená samostatná čistiaca miestnosť určená na 

umývanie, dekontamináciu a ukladanie močových fliaš a podložných mís a dočasné 

uskladnenie bielizne kontaminovanej cytostatikami. Pri práci s chemoterapeutikami 

a cytostatikami sa  dodržujú požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom pri 

práci a na predchádzanie týmto rizikám podľa osobitného predpisu.
19)   Cytostatické 

roztoky sa pripravujú v priestore len na to určenom vybavenom laminárnym boxom 

s dvoma vzduchovými okruhmi s odsávaním a ochranným štítom. Pracovná plocha musí 

byť pokrytá savým materiálom, ktorý sa po znečistení likviduje ako kontaminovaný 

odpad. Pri práci s cytostatickými liečivami a pri ošetrovaní pacientov sa používa 

jednorazový ochranný plášť cez pracovný odev, jednorazové rukavice, ústne rúško 

a pokrývka hlavy. Všetky kontaminované odpady, ako ihly, striekačky, rukavice, 

fľaštičky, ampulky, infúzne fľaše, buničina,  gáza  atď., použité pri príprave roztokov, 

aplikácii a upratovaní sa odkladajú do nepriepustných označených vriec z plastických 

hmôt. Vrecia sú uzatvorené pomocou zváračky a odovzdané do nemocničného skladu 

nebezpečného odpadu na spálenie. Ihly sa odkladajú do odpadu len v pevných obaloch 

rovnako ako všetky ostré predmety a črepy, aby sa plastový vak nepretrhol. Na 

pracovisku sa udržiava poriadok a čistota a po každej manipulácii si pracovník umyje 

ruky mydlom a teplou vodou a ruky vydezinfikuje.  

 
 

DRUHÁ ČASŤ 

VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE NEMOCNICE 

 

1. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie prijímacej ambulancie tvorí 

a)  vyšetrovacie lôžko, 

b)  negatoskop, 

c)  fonendoskop, 

d) teplomer, 

e)  tlakomer, 

f) protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených 

v prílohe č. 1 druhej časti ôsmom bode, 

g) lieková skrinka, 

h) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach, 

i)  automatický externý defibrilátor,  

j)  germicídny žiarič, 

k) odsávačka, 

l)  kyslíková fľaša a redukčný ventil  alebo centrálny zdroj kyslíka, 
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)
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



m) set na hrudnú punkciu s odsávaním, 

n)  infúzna pumpa. 

 

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia tvoria 

a)  vyšetrovacie lôžko alebo kreslo, 

b)  lôžka alebo polohovateľné lôžka, 

c) jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného  

matraca, 

d)  matrace, 

e)  zábrany na lôžka, 

f)  posteľná bielizeň, 

g)  paplóny a podušky, 

h)  vozík na prevoz pacientov, 

i)   resuscitačný set, ktorý tvoria 

1. tubus (ústny a nosový vzduchovod), 

2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach, 

3. kyslíková fľaša a redukčný ventil, 

4. aplikátor kyslíka, 

5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach, 

j)    mobilný germicídny žiarič, 

k)   automatický externý defibrilátor (nemusí byť súčasťou oddelenia, ak je súčasťou inej časti   

nemocnice a je možné zabezpečiť jeho dostupnosť na oddelení do 10 minút), 

l)    odsávačka, 

m)  EKG prístroj, 

n)   parný sterilizátor,  

o) umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu 

dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové 

použitie, 

p)   centrálna signalizácia (signalizačné zariadenie – pacient – personál), 

q)   chladnička na lieky, 

r)    skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál, 

s)    pojazdný stolík na nástroje a pomôcky, 

t)     infúzny stojan, 

u)    infúzne pumpy a dávkovače liekov, 

v)    kyslíková fľaša s redukčným ventilom,  

w)   pomôcky na odbery biologického materiálu, 

x)    pomôcky na podávanie liekov, 

y)    tlakomer,  

z)    fonendoskop, 

aa)  teplomer, 

ab)  osobná váha, 

ac)  podložná misa, 

ad)  močová fľaša, 

ae)  telefón. 

 

3. V rámci nemocnice má byť zabezpečený centrálny náhradný zdroj elektrickej energie. 

 

4. V nemocnici je zriadené pracovisko s informačno-komunikačnou technológiou s 

pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný 

prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme. 

 

 



 

 

 Prvý oddiel 

Oddelenia nemocnice 

 

A. Oddelenie vnútorného lekárstva 

 

1. Základné priestorové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v prvej časti  

prílohy č. 2.  

 

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je 

uvedené v druhej časti prílohy č. 2. 

 

3. Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria 

a) v lôžkovej časti 

1. infúzna pumpa, 

2. glukomer, 

3. kreslá pre kardiakov, 

4. negatoskop, 

5. pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov, 

6. pomôcky na polohovanie pacientov, 

7. odsávačka chirurgická pojazdná, 

 

b)  na jednotke intenzívnej starostlivosti 

1. monitorovací systém 

a) monitor pri lôžku s možnosťou monitorovania: EKG s možnosťou tlače, neinvazívneho 

TK, saturácie O2, dychovej frekvencie, 

b) centrálny monitor, 

2. odsávačka, 

3. infúzne pumpy, 

4. injekčné pumpy, 

5. glukomer, 

6. negatoskop, 

7. set na kanyláciu centrálnych žíl, 

8. set na evakuáciu pleurálneho výpotku, 

9. set na evakuáciu ascitu, 

10. set na perikardiocentézu, 

11. prívod kyslíka pri každom lôžku alebo oxygenátor, 

12. externý defibrilátor s možnosťou dočasnej kardiostimulácie, 

13. ultrazvukový inhalátor s možnosťou podania medikamentoznej liečby. 
 

B. Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov 

Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov poskytuje zdravotnú starostlivosť 

hlavne v odbore neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ďalej v odboroch 

chirurgia, úrazová chirurgia, oftalmológia, otorinolaryngológia, ortopédia, 

dermatovenerológia, zubné lekárstvo, onkológia, urológia a gynekológia a pôrodníctvo. 

V prípadoch chirurgickej intervencie v uvedených odboroch je pacient hospitalizovaný na 

chirurgickom oddelení nemocnice, ktoré je dislokované vo Fakultnej nemocnici Trenčín 

(ďalej len „chirurgické oddelenie – väzenská časť“). 



1. Základné priestorové vybavenie oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov je 

uvedené v prvej časti prílohy č. 2. 

 

2.  Ďalšie priestorové vybavenie oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov 

tvoria 

a) vyšetrovňa (EEG, EMG), 

b) USG vyšetrovňa, pokiaľ nie je zriadená v inej časti nemocnice. 

 

3. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia neurológie a iných 

špecializovaných odborov je uvedené v druhej časti prílohy č. 2. 

 

4.  Ďalšie materiálno-technické vybavenie v lôžkovej časti oddelenia neurológie  a iných 

špecializovaných odborov tvorí  

a) elektroencefalografický prístroj s možnosťou 24-hodinového monitorovania pacienta,   

b) elektromyografický prístroj s možnosťou snímania evokovaných potenciálov,  

c) prístroj na snímanie evokovaných potenciálov, ak nie je zabezpečený v zmluvnom 

ústavnom zariadení, 

d) USG na diagnostiku  extracerebrálnych ciev, ak nie je dostupný v rámci nemocnice, USG 

na diagnostiku intrakraniálnych ciev, ak nie je toto vyšetrenie zabezpečené v rámci  

nemocnice alebo v zmluvnom ústavnom zdravotníckom zariadení, 

e) počítač s príslušenstvom, 

f) glukomer, 

g) negatoskop. 
 

C. Oddelenie pneumológie a ftizeológie 

1. Základné priestorové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené v prvej 

časti  prílohy č. 2. 

 

2. Vstup do lôžkovej časti, v ktorej sú hospitalizovaní pacienti s tuberkulózou, je vybavený  

vstupným/odchodovým filtrom, v ktorom je umiestnený germicídny žiarič. 

 

3. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je 

uvedené v druhej časti prílohy č. 2. 

 

4. Ďalšie vybavenie v lôžkovej časti  oddelenia pneumológie a ftizeológie tvoria 

a)  negatoskop,  

b)  ručný inhalátor, 

c) prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu a prietok  

objemovej slučky (presnosť do 3 %), 

d)  prístroj na analýzy krvných plynov, ak nie je dostupný v zmluvnom ústavnom 

zdravotníckom zariadení, 

e)  výdychomer, 

f)  infúzne pumpy, 

g)  fibrobronchoskop  s príslušenstvom,  

h)  odsávačka, 

i)   pulzoxymeter, 

j)   prístroj na bronchomotorické testy so softvérovým vybavením na vyhodnotenie, 

k)  ultrazvukový inhalátor s možnosťou podania medikamentóznej liečby, 

l)   prístroj na meranie vydýchnutého oxidu dusíka, 

m) germicídny žiarič stacionárny a mobilný, 

n)  glukomer, 



o)  oxygenátory, 

p)  prístroj na rádiografiu hrudníka  (v rámci  nemocnice), 

q)  ergometer (v rámci nemocnice). 

 

5. Oddelenie pneumológie a ftizeológie tvorí samostatnú ucelenú prevádzku a má špecifický 

režim pohybu osôb, nakladania s infekčným materiálom, nakladania s odpadom a systém 

dekontaminácie podľa požiadaviek osobitného predpisu,
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mykobakterióz. 

 

6. Ak oddelenie pneumológie a ftizeológie nemá vlastný bronchofibroskop, má zabezpečený 

prístup k danému zariadeniu na inom zmluvnom zdravotníckom pracovisku.  
 

D. Psychiatrické oddelenie 

 

1. Základné priestorové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené v prvej časti  prílohy 

č. 2. 

 

2.  Ďalšie priestorové vybavenie psychiatrického oddelenia tvoria  

a)  miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s minimálnou plochou  3 m
2  

na osobu, 

b)  miestnosť pre psychoterapiu s minimálnou plochou  3 m
2 

 na osobu. 

 

3.  Pracovisko ochranných liečení nariadených súdom a medicíny drogových závislostí tvoria 

a) ambulancia klinického psychológa s umývadlom s minimálnou plochou 12 m
2
, 

b)  miestnosť na laboratórne vyšetrenia s minimálnou plochou 12 m
2 

s umývadlom a drezom, 

c)  terapeutická miestnosť na skupinovú psychoterapiu s minimálnou plochou 3 m
2
 na osobu, 

d)  miestnosť na ergoterapiu s minimálnou plochou  3 m
2
 na osobu. 

 

4.  Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené 

v druhej časti prílohy č. 2. 

 

5. Ďalšie vybavenie  psychiatrického oddelenia tvoria  

a) v lôžkovej časti 

1. prenosný EKG prístroj (v rámci nemocnice), 

2. alkotest na 3,5 promile (v rámci nemocnice), 

3. glukomer, 

4. audio súprava, 

 

b) v lôžkovej časti na pracovisku ochranných liečení nariadených súdom a medicíny 

drogových závislostí 

1. glukomer, 

2. prístroj na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie, ak nie je dostupné v zmluvnom 

zdravotníckom zariadení, 

3. prístroj na dychovú skúšku prítomnosti alkoholu v organizme, 

4. mraznička, 

5. germicídny žiarič, 

6. dvojdrez, 

7. kreslá do terapeutickej miestnosti, 

8. žinenky na relaxáciu, 

9. audiosúprava, 
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10. televízor, 

11. videorekordér. 
 

 

E. Chirurgické oddelenie – väzenská časť 

 

1. Chirurgické oddelenie – väzenská časť tvorí samostatnú, uzavretú časť chirurgického 

oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne s dodržaním bezpečnostného hľadiska.  

 

2. Súčasťou chirurgického oddelenia – väzenskej časti je vyšetrovňa, miestnosť pre sestry, 

miestnosť pre lekára, miestnosť pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 

a najmenej dve izby, pričom každá obsahuje štyri lôžka.  

 

3. Základné priestorové vybavenie chirurgického oddelenia – väzenskej časti je uvedené 

v prvej časti  prílohy č. 2. 

 

4. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie chirurgického oddelenia – väzenskej 

časti  je uvedené v druhej časti prílohy č. 2. 

 

5. Ďalšie vybavenie chirurgického oddelenia – väzenskej časti v lôžkovej časti tvoria  

a)  infúzna pumpa, 

b)  EKG prístroj. 

 

 

                                              TRETIA ČASŤ 

MINIMÁLNE POŽIADAVKY A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 ODDELENÍ  NEMOCNICE ZABEZPEČUJÚCICH ÚSTAVNÚ ZDRAVOTNÚ  

STAROSTLIVOŤ 

 

Prvý oddiel 
Základné ustanovenia   

 

 

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka 

v zdravotníckom povolaní lekár, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky asistent alebo sanitár 

na jednotlivých oddeleniach nemocnice sa určuje osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre 

nočnú zmenu. 

 

Druhý oddiel 

Lekári 

 

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie nemocnice zdravotníckymi 

pracovníkmi v zdravotníckom povolaní lekár sú určené počtom pacientov na lôžku 

pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach  nemocnice. 

 

2. V nemocnici je vytvorené miesto zástupcu riaditeľa pre nemocnicu. 

 

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach  

nemocnice pre dospelých v dennej zmene je uvedený v tabuľke č. 1. Ak počet pacientov na 

každého jedného lekára presahuje počet uvedený v tabuľke č. 1 v chirurgických odboroch 

o dvoch pacientov a v odboroch vnútorného lekárstva o štyroch pacientov,  zvýši sa počet 

lekárov o ďalšieho lekára v dennej zmene. Z celkového počtu lekárov na každom z 



uvedených oddelení podľa tabuľky č. 1 je v dennej zmene najmenej jeden lekár s 

príslušným profesijným titulom zodpovedajúcim zameraniu oddelenia podľa tabuľky  č. 2.  

 

4. V nočnej zmene sú pacienti prijímaní do nemocnice službukonajúcim lekárom  na základe 

odborného vyšetrenia a odporučenia na hospitalizáciu príslušným lekárom špecialistom, 

ktoré bolo zrealizované v mieste ústavov.   

 

5. Ak ide o akútny alebo život ohrozujúci stav v ústave okrem nemocnice, pacient je 

vyšetrený lekárom špecialistom a podľa potreby hospitalizovaný v ambulantnom  zariadení 

v mieste ústavu. Po stabilizácii stavu je pacient  preložený do nemocnice. 

 

6. Ústavnú pohotovostnú službu v nemocnici v čase nočnej zmeny vykonávajú lekári 

nemocnice. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená lekármi špecialistami nemocnice a v 

indikovaných prípadoch lekármi špecialistami s príslušnými profesijnými titulmi vo 

Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Ak ide o život ohrozujúci zdravotný stav, pacient je 

umiestnený na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny alebo na jednotke 

intenzívnej starostlivosti oddelení príslušných špecializovaných odborov Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne. 

 

7. Pri oddelení neurológie a iných špecializovaných odborov je zriadená ambulancia fyziatrie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie, pod ktorou je zahrnutá vyšetrovňa v Liečebno- 

rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení. Personálne a 

materiálno-technické vybavenie ambulancie a vyšetrovne fyziatrie, balneológie a liečebnej 

rehabilitácie je  uvedené v prílohe č. 1 druhej časti druhom oddiele  písm. L.  

 

8. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou  

v nemocnici poskytujúcej zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene je najviac 100 pacientov. 

 

9. Na oddelení, na ktorom je zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti alebo izba na 

observáciu vitálnych funkcií, sa navýši počet lekárov o jedného naviac.   
 

10. V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho 

lekára oddelenia.  

 

Tabuľka č. 1 

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddeleniach pre dospelých 

 

Oddelenie Počet pacientov na  lekára  -  denná zmena 

Oddelenie vnútorného lekárstva 17 

Oddelenie neurológie a iných 

špecializovaných odborov 
17 

Psychiatrické oddelenie 20* 

Oddelenie pneumológie a 

ftizeológie 
17 

Chirurgické oddelenie –

väzenská časť 
12 

*vrátane ochranných liečení 



Tabuľka č. 2 

Príslušné profesijné tituly lekárov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na 

jednotlivých oddeleniach pre dospelých 
 

 

Č. 
Oddelenie Profesijný titul 

1. Oddelenie vnútorného lekárstva 

internista, pneumoftizeológ, 

gastroenterológ, hepatológ, nefrológ, 

endokrinológ, kardiológ, angiológ, 

reumatológ, diabetológ, hematológ 

a transfuziológ, imunoalergológ, geriater  

2. 
Oddelenie neurológie a iných 

špecializovaných odborov  

neurológ, internista, lekár fyziatrie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie 

3. Psychiatrické oddelenie psychiater, sexuológ 

4. 
Oddelenie pneumológie a 

ftizeológie 
pneumoftizeológ, internista 

5. 
Chirurgické oddelenie –

väzenská časť 

chirurg, hrudníkový chirurg, 

gastroenterologický chirurg,  cievny 

chirurg, traumatológ, kardiochirurg, 

ortopéd, onkochirurg, plastický chirurg 

 

 

 

Tretí oddiel 

Sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci 

 

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie nemocnice zdravotníckymi 

pracovníkmi v zdravotníckych povolaniach sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky 

asistent a sanitár sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného 

zdravotníckeho pracovníka v uvedených zdravotníckych povolaniach na jednotlivé 

oddelenia  nemocnice. 

 

2. V nemocnici je vytvorené miesto námestníčky nemocnice pre ošetrovateľskú 

starostlivosť, ktorej odbornou náplňou je  aplikácia nových metód a poznatkov do 

ošetrovateľskej praxe, dohľad nad odbornou úrovňou, plynulosťou, sústavnosťou 

a dostupnosťou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského 

procesu; koordinácia a kontrola špecifických ošetrovateľských postupov a plánov 

starostlivosti o pacienta, aplikácia zmien v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti na 

základe potrieb pacientov podľa sesterských diagnóz. 

 

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka                            

v zdravotníckom povolaní sestra je uvedený v tabuľke č. 3.   Z celkového počtu sestier na 

každom z uvedených oddelení je v každej zmene najmenej jedna sestra s príslušným 

profesijným titulom podľa tabuľky č. 6. 



 

4. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka                            

v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotlivých 

oddeleniach ústavných zariadení pre dospelých je uvedený v tabuľke č. 5. Ak sa počet 

pacientov na každého jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára v dennej zmene 

zvýši o troch pacientov, v nemocnici sa navýši počet zdravotníckych asistentov alebo 

sanitárov o jedného.  

 

5. Pri zohľadnení počtu lôžok v nemocnici na jednotlivých oddeleniach je určený 

minimálny počet sestier zaradených v nepretržitej prevádzke s nerovnomerne 

rozvrhnutým časom služby v týždni takto:   

a) oddelenie vnútorného lekárstva: v dennej zmene dve sestry, v nočnej zmene dve 

sestry. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí 

byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry,  

b) psychiatrické oddelenie: v dennej zmene dve sestry, v nočnej zmene dve sestry. 

Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť 

v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry, dve sestry zaradené v rovnomerne 

rozloženom čase služby, 

c) oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov: v dennej zmene jedna sestra, 

v nočnej zmene jedna sestra. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek 

personálneho zabezpečenia musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej 

sestry,  

d) oddelenie pneumológie a ftizeológie:  v dennej zmene  jedna sestra, v nočnej zmene 

jedna sestra. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia 

musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry, 

e) chirurgické oddelenie: v dennej zmene jedna sestra, v nočnej zmene jedna sestra. 

Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť 

v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry. 

 

6. Minimálny celkový počet sestier na jednom úseku ošetrovateľskej starostlivosti na 

zabezpečenie nepretržitej prevádzky je šesť. 

 

7. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia                           

v zdravotníckom povolaní sestra sa na každom oddelení zriaďuje naviac jedno miesto 

vedúcej sestry oddelenia. 

 

8. Do uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť na 

oddelení s počtom 25 a viac lôžok zahrnuté jedno miesto manažérky pre dennú zmenu.  

 

9. Počet sestier na chirurgickom oddelení – väzenská časť sa určuje podľa tabuľky č. 3. 

 

10. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka  

v zdravotníckom povolaní klinický psychológ na psychiatrickom oddelení je uvedený  

v tabuľke č. 4.  

 

11. Na pracovisku ochranných liečení nariadených súdom a medicíny drogových závislostí 

psychiatrického oddelenia je v dennej zmene najmenej jeden klinický psychológ a 

v každej zmene najmenej jedna sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti  

v psychiatrii. 

 

12. Na psychiatrickom oddelení je zriadené jedno miesto liečebného pedagóga a jedno miesto 

špeciálneho pedagóga. 



 

13. Na oddelení neurológie a iných špecializovaných odborov je v dennej zmene aspoň jeden 

fyzioterapeut.  

 

14. Počty zdravotníckych asistentov alebo sanitárov na chirurgickom oddelení – väzenská 

časť, ktorí sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu 

 k Fakultnej nemocnici v Trenčíne, určuje tabuľka č. 5. 

 

15. Na oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je zriadené jedno miesto 

asistenta výživy a dve miesta rádiologických technikov, jedno miesto referenta 

materiálno-technického zabezpečenia.  

 

Tabuľka č. 3 

Počet pacientov  na  lôžku pripadajúcich na jednu sestru na oddeleniach  

 

Oddelenie Počet lôžok na jednu sestru 

 Denná zmena Nočná zmena 

Oddelenie vnútorného 

lekárstva 
13 19 

Psychiatrické oddelenie 15 39* 

Oddelenie pneumológie    

a ftizeológie 
16 22 

Oddelenie neurológie a 

iných špecializovaných 

odborov 

13 28 

Chirurgické oddelenie –

väzenská časť 
9 15 

*vrátane ochranných liečení 

 

 

Tabuľka č. 4  

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa na 

psychiatrickom  oddelení 
 

Č. Oddelenie 

Počet lôžok 

na jedného klinického 

psychológa 

1. Psychiatrické oddelenie 25 

 

 

 



Tabuľka č. 5 

Počet zdravotníckych asistentov alebo sanitárov na jednotlivých oddeleniach nemocnice 

 

Oddelenie 

Počet obsadených lôžok na jedného sanitára 

v dennej zmene v nočnej zmene 

Vnútorné lekárstvo 22 lôžok 40 lôžok 

Neurológia a iných 

špecializovaných 

odborov 

20 lôžok 30 lôžok 

Psychiatria 42 lôžok 82 lôžok* 

Pneumológia 

a ftizeológia 
10 lôžok 22 lôžok 

Chirurgické oddelenie 

– väzenská časť 
12 lôžok 12 lôžok 

*vrátane ochranných liečení 

Tabuľka č. 6 

Príslušné profesijné tituly sestier na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na 

jednotlivých oddeleniach pre dospelých 

 

Č. Oddelenie Profesijný titul 

1. Oddelenie vnútorného lekárstva 
sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo 

vnútornom lekárstve 

2. 
Oddelenie neurológie a iných 

špecializovaných odborov 

sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo 

vnútornom lekárstve 

3. Psychiatrické oddelenie 
sestra špecialistka v ošetrovateľskej 

starostlivosti v psychiatrii 

4. 
Oddelenie pneumológie              

a ftizeológie 

sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo 

vnútornom lekárstve 

5. 
Chirurgické oddelenie –

väzenská časť 

sestra špecialistka v chirurgickom 

ošetrovateľstve 
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