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ÚVOD 

 

 

Dostupnosť prvej prednemocničnej pomoci pre každého občana kladie veľké 

požiadavky na riadenie a systém prvej predlekárskej pomoci. Hlavným orgánom tohto 

systému sa stalo zdravotnícke operačné stredisko. 

Zdravotnícke operačné stredisko je základným orgánom riadenia a koordinácie 

zdravotnej prednemocničnej neodkladnej pomoci. Ako orgán, ktorý je kľúčový pri 

zachraňovaní ľudských životov je veľmi dôležitý v spoločnosti a nenahraditeľnou súčasťou 

Integrovaného záchranného systému Českej republiky. Na zdravotníckom operačnom 

stredisku prebiehajú zložité procesy, ktoré zaisťujú predovšetkým personálne, technické 

a informačné vybavenie. Aby tieto procesy mohli bez problémov prebiehať, musia byť 

vypracované metodiky práce. Jednou zo základných metodík je metodika výkonu služby, 

alebo metodický pokyn pre výkon služby v krajskom zdravotnom operačnom stredisku. Tento 

pokyn si každé krajské zdravotné operačné stredisko určuje samo na základe vlastných 

požiadaviek a pracovných skúseností. Zákonne je síce podložený, ale jeho aplikácia sa len 

zavádza. Absencia metodiky a nejednotnosť vedie k problémom na samotnom operačnom 

stredisku a pri komunikácii medzi jednotlivými operačnými strediskami.  

V diplomovej práci sa bude často spomínať a odvolávať sa na Krajské zdravotnícke 

operačné stredisko Moravskoslezkého kraja, pretože územné stredisko záchrannej služby 

Moravskoslezského kraja je v súčasnej dobe najväčšou zdravotníckou záchrannou službou 

v Českej republike.  

Ciele diplomovej práce sú:  

−−−− Analyzovať súčasný stav riešenia problematiky. 

−−−− Zhrnúť teoretické poznatky charakterizujúce procesy na operačných strediskách. 

−−−− Vypracovať metodický pokyn so zdôvodnením. 
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REŠERŠ  

 

 

Zákon č. 374/2011 o zdravotnické záchranné službě [3] 

 Zákon popisuje zdravotnícku záchrannú službu v Českej republike. Organizáciu, 

personálne a kvalifikačné nároky, organizačnú štruktúru, práva a povinnosti, zodpovednosť. 

V zákone je uvedené zdravotnícke operačné stredisko a pomocné operačné stredisko. Zákon 

popisuje činnosť oboch operačných stredísk. 

 

Zákon č. 239/2000 o integrovaném zachnanném systému 

 V zákone sú uvedené úlohy zdravotníckeho operačného strediska pri koordinácii 

s operačným strediskom integrovaného záchranného systému. 

 

Koncepcie zdravotnej starostlivosti jednotlivých krajov 

 V koncepciách zdravotnej starostlivosti jednotlivých krajov sa zdravotnícke operačné 

stredisko spomína v súvislosti so zdravotníckou záchrannou službou, ako stredisko, ktoré 

koordinuje v danom kraji odbornú prednemocničnú neodkladnú starostlivosť. 

 

FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2009. ISBN 978-80-254-5910-2 

 Jedna z najdôležitejších publikácií v Českej republike zaoberajúca sa prácou na  

operačnom stredisku. Nezaoberá sa priamo metodikou výkonu služby, ale rozoberá celú 

problematiku dispečingu zdravotníckeho operačného strediska, od popisu činnosti 

zdravotníckeho operačného strediska, až po stres na pracovisku. Primárne má byť publikácia 

určená dispečerom a pracovníkom pracujúcich na dispečingu. 
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1 ZDRAVOTNÍCKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKEJ REPUBLIKY 

 

 

1.1 Základné informácie 

 

Podľa zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě 

Zdravotnícka záchranná služba je zdravotná služba, v rámci ktorej je na základe tiesňovej 

výzvy, poskytnutá najmä prednemocničná neodkladná starostlivosť osobám s ťažkým 

postihnutím zdravia, alebo v priamom ohrození života. [3] 

Každý človek je jedinečná individualita, a preto má ľudský život nevyčísliteľnú 

hodnotu a nedá sa ničím nahradiť. Túto skutočnosť si ľudia uvedomujú od začiatku 

civilizácie. Už naši predkovia sa starali o chorých a zranených. S vývojom medicíny sa 

zdokonaľovala aj prvá prednemocničná pomoc a vznikali obdoby rýchlej zdravotnej služby, 

predovšetkým v armádach vznikajú jednotky, ktoré mali rýchlo ošetriť a zachrániť život 

zranenému vojakovi. S vývojom techniky sa prvá prednemocničná pomoc taktiež 

zdokonaľuje. Prvá podložená zmienka o obdobe dnešnej rýchlej zdravotnej služby je 

z 19.storočia, a to vďaka francúzskemu chirurgovi J. D. Larreymu. Česká republika sa môže 

pochváliť najstaršou rýchlou zdravotnou službou v strednej Európe. Bola ňou Pražská 

záchranná služba, ktorá vznikla 8.12.1857. V nasledujúcich rokoch sa o rozvoj prvej 

prednemocničnej pomoci zaslúžil predovšetkým Červený kríž, a to už svojim založením 

v roku 1864. Pomoc poskytovali dobrovoľníci hlavne na miestach s veľkým výskytom ľudí 

(kúpaliska, trhy). Veľký rozvoj rýchlej zdravotnej služby zaznamenávame po 1. svetovej 

vojne. Tu vznikajú spolky, ktoré sa zameriavajú na poskytnutie prvej prednemocničnej 

pomoci. [1] 

 Ukončením 2. svetovej vojny začínajú moderné dejiny prvej prednemocničnej pomoci. 

Dochádza k rozvoju rýchlej zdravotnej služby, ktorá sa začína podobať tej  súčasnej. Rýchla 

zdravotná služba poskytujúca prvú prednemocničnú pomoc, ktorú poskytujú lekári, 

zdravotníci a záchranári na profesionálnej úrovni sa v Českej republike začína budovať až 

v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. [1] 
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Rozvoj prvej prednemocničnej pomoci nemôže zostať len pri vývoji a  rozvoji 

medicíny a modernizácii techniky, ale kladie čoraz vyššie nároky (plošné pokrytie, rozvoj 

a rast miest) na poskytovanie prvej prednemocničnej pomoci. Toto je  faktor,  ktorý ovplyvnil 

to, že  sa musel začať budovať systém poskytovania prvej prednemocničnej pomoci. Dnešný 

systém rýchlej zdravotnej služby, ktorý poskytuje prvú prednemocničnú pomoc je výsledkom 

50 ročného vývoja tohto systému. Výsledkom úsilia v budovaní a organizácii záchranných 

služieb sa stala vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, ktorá nadobudla 

platnosť od 1. 1. 1993 o záchrannej zdravotníckej službe. Vznikajú samostatné organizácie 

záchrannej služby a nastáva trend osamostatňovanie stredísk záchrannej služby a ich 

odčlenenie od nemocníc. Hlavnou zmenou bolo stanovenie dostupnosti prvej 

prednemocničnej pomoci pre každého občana (do 15 minút). [2] 

Od roku 1993 začalo fungovať okrem záchrannej zdravotníckej služby hlavného mesta 

Prahy, pod správou Ministerstva zdravotníctva, ďalších 10 územných stredísk záchrannej 

služby s posádkami v systéme lekárskej služby prvej pomoci. Postupne sa potom začali 

budovať pod záštitou okresných stredísk záchrannej služby oblastné výjazdové skupiny v 

systéme rýchlej lekárskej pomoci, ktorá si spravovala stránku vybavenosti a financovania 

svojich spádových posádok. [2] 

Ďalší zlom nastal 1. 1. 2003, kedy vzniklo 14 krajských územných stredísk záchrannej 

služby a 1. 1. 2004, keď prešli všetky okresné strediská záchrannej služby pod priame vedenie 

územného strediska záchrannej služby v danom kraji. Tieto strediská, zriaďované krajskými 

úradmi, zodpovedajú za poskytovanie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti na území 

daného kraja. [2] 

Poslednou právnou úpravou o poskytovaní prvej prednemocničnej pomoci je vydanie 

a platnosť zákona o zdravotníckej záchrannej službe, ktorým je zákon č.  374/2011 Sb., o 

zdravotnické záchranné službě, ktorým sa mení dojazdová doba z 15 minút na 20 minút. 

Pokračuje aj trend zjednocovať jednotlivé operačné strediská do jedného krajského 

operačného strediska. 
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1.2 Organizačná štruktúra 

 

 Podľa zákona 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování , zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě  zdravotnícka 

záchranná služba (ďalej ZZS): 

• poskytuje odbornú prednemocničnú neodkladnú starostlivosť. 

• zariadenia zriaďuje kraj, ktorý zodpovedá za organizáciu a zabezpečenie činnosti ZZS 

vo svojom územnom obvode. 

ZZS sa podľa zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě  skladá 

z riaditeľstva ZZS, zdravotníckeho operačného strediska, výjazdových základní, kde sídlia 

výjazdové skupiny, pracoviska krízovej pripravenosti a vzdelávacieho a výcvikového 

strediska. Grafické znázornenie zloženia ZZS, spolu s nadradenosťou a stupňovitosťou je 

možné vidieť na obrázku 1. Popis jednotlivých zložiek ZZS: 

 

 riaditeľstvo 

• je centrálnym riadiacim a koordinačným pracoviskom pre poskytovanie ZZS a 

pre činnosti k pripravenosti poskytovateľa ZZS na riešenie mimoriadnych 

udalostí a krízových situácií na území kraja, 

• zaisťuje najmä činnosti ekonomického, organizačného a technického 

charakteru,  

• je umiestnené v sídle poskytovateľa záchrannej zdravotníckej služby. 

 zdravotnícke operačné stredisko (viac informácií v ďalšej kapitole) 

 výjazdové základne s výjazdovými skupinami 

• výjazdová základňa je pracovisko, odkiaľ je na pokyn operátora 

zdravotníckeho operačného strediska, alebo pomocného operačného strediska 

spravidla vysielaná výjazdová skupina, 

• Výjazdovou skupinou sú zdravotnícki pracovníci vykonávajúci činnosti 

zdravotníckej záchrannej služby. 
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 pracoviská krízovej pripravenosti 

• koordinuje úlohy vyplývajúcich pre poskytovateľov ZZS z krízového plánu 

kraja, havarijného plánovania a dokumentácie integrovaného záchranného 

systému, 

• poskytuje psychosociálne intervenčne služby pre zamestnancov poskytovateľa 

ZZS a ďalších zdravotníckych pracovníkov v prípade mimoriadnej udalosti, 

alebo krízovej situácie pri vykonávaní záchranných a likvidačných prác, 

• koordinuje komunikačné prostriedky na plnenie úloh poskytovateľa ZZS 

v integrovanom záchrannom systéme a v krízovom riadení, 

• Spracováva návrh traumatologického plánu a návrh jeho zmeny. 

 vzdelávacie a výcvikové stredisko 

• býva súčasťou pracoviská krízovej pripravenosti, 

• koordinuje a poskytuje vzdelávania a výcvik zložiek integrovaného 

záchranného systému na poskytovanie neodkladnej resuscitácie, 

• koordinuje a poskytuje vzdelávanie a výcvik, potrebný na plnenie úloh 

poskytovateľa ZZS v oblasti krízového riadenie, urgentnej medicíny a 

medicíny katastrof. 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľstvo 

Zdravotnícke operačné stredisko Pracoviská krízovej pripravenosti 

Výjazdové základne 

Výjazdové skupiny 

Vzdelávacie a výcvikové stredisko 

Obrázok 1: Zloženie ZZS podľa zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické 
záchranné službě   
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Dostupnosť zdravotníckej záchrannej služby je daná najmä plánom pokrytie územia 

kraja výjazdovými základňami ZZS, tak aby spĺňa zákonom stanovený dojazdový čas 20 

minút. V zmysle zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě  je organizácia 

ZZS v praxi  riešená podľa obrázku 2.  

  

 

  

 Kraj pri zaistení odbornej prednemocničnej neodkladnej starostlivosti zriaďuje ZZS 

kraja. Riadiacim orgánom je riaditeľstvo ZZS kraja, na čele ktorého je riaditeľ riaditeľstva 

ZZS kraja. Na základe plánu pokrytia územia kraja výjazdovými základňami ZZS vznikajú 

oblastné strediská alebo územné odbory (nie je medzi nimi rozdiel, len v názve). Tie väčšinou 

kopírujú hranice bývalých okresov. Riadiacim pracovníkom je riaditeľ oblastného strediska 

alebo riaditeľ územného odboru. Ten je podriadený riaditeľovi  riaditeľstva ZZS kraja. Pod 

oblastné strediská spadajú jednotlivé výjazdové stanovištia. Za funkčnosť zodpovedá a  riadi 

ich riaditeľ územného odboru alebo riaditeľ oblastného strediska. Príklad dislokácie 

oblastných stredísk a výjazdových stanovíšť kraja je uvedený na obrázku 3 a to na ZZS Kraja 

Vysočina. Farebne sú rozdelené jednotlivé oblastné strediská. Sú tu naznačené výjazdové 

stanovištia (názvy). Personálna organizácia ZZS kraje je uvedená na obrázku 4, a to na  ZZS 

Královohradeckého kraja. [3] [4] 

Riaditeľstvo ZZS kraja 

Oblastné strediská alebo Územné odbory 

Výjazdové stanovištia  

Obrázok 2: Organizácia ZZS na kraji v praxi 
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Obrázok 3: Oblastné strediská a výjazdové stanovištia Kraja Vysočina [5] 

 

Obrázok 4: Personálna organizácia ZZS Královohradeckého kraja [6] 
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Ako bolo spomenuté v texte vyššie zriaďovateľom ZZS je kraj, a preto sa jedná 

o službu garantovanú štátom. Je zriaďovaná ako príspevková organizácia financovaná krajom. 

 K 1.1.2012 je v Českej republike 14 organizácií poskytujúcich prednemocničnú 

neodkladnú starostlivosť. Týmito organizáciami sú: 

• Zdravotnícka záchranná služba hlavného mesta Prahy 

• Územní stredisko záchranné služby Středočeského kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Jihočeského kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Plzeňského kraja 

• Územná zdravotnícka záchranná služba Karlovarského kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Ústeckého kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Libereckého kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Královéhradeckého kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Pardubického kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba kraja Vysočina 

• Zdravotnícka záchranná služba Jihomoravského kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Olomouckého kraja 

• Zdravotnícka záchranná služba Zlínského kraja 

• Územné stredisko záchranné služby Moravskoslezského kraja [4] 

 

1.3 Výjazdová skupina 

 

Výjazdová skupina je skupina tvorená kvalifikovaným personálom a technickým 

vybavením určeným na vykonanie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Podľa typu 

použitej dopravy sa rozlišujeme tri druhy výjazdových skupín, a to: pozemné, letecké 

a vodné. Výjazdová skupina, ktorá používa leteckú dopravu sa nazýva Letecká záchranná 

služba. [3] [4] 

Podľa zloženia a povahy činnosti môže byť výjazdová skupina: 

 Rýchla zdravotnícka pomoc (ďalej RZP) – obvykle dvojčlenná posádka, ktorá 

pozostáva z vodiča (záchranár) a zdravotného záchranára. 
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 Rýchla lekárska pomoc (ďalej (RLP) – obvykle trojčlenná posádka, ktorú tvoria vodič 

(záchranár), zdravotný záchranár a lekár. [3] 

 Letecká záchranná služba (ďalej LZS) – Okrem personálu zaisťujúceho chod 

zariadenia (piloti) je tvorená obvykle dvojčlennou posádkou, a to zdravotný 

záchranár a lekár .[7] 

ZZS poskytuje v súčasnosti ešte jednu výjazdovú skupinu, a to takzvanú Rendez-

Vous, skrátene RV systém. Ide o výjazdovú skupinu, ktorú tvorí dvojčlenná posádka a to 

vodič (záchranár) a lekár. Táto výjazdová skupina sa dostaví na miesto, kde je potrebná 

lekárska pomoc alebo konzultácia, vyžaduje si ju napríklad RZP, alebo tam kde sa 

nepredpokladá transport do zdravotníckeho zariadenia. [3] [4]  

Výjazdové skupiny vykonávajú primárne a sekundárne výkony: 

Primárny výkon je doprava k postihnutému, ošetrenie, doprava do zdravotníckeho 

zariadenia podľa závažnosti, spolupráca s personálom zdravotníckeho zariadenia a plnenie 

požiadaviek operačného strediska pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej 

starostlivosti.  

Sekundárny výkon je doprava ranených, chorých a rodičiek v podmienkach 

prednemocničnej neodkladnej starostlivosti, medzi zdravotníckymi zariadeniami po predošlej 

dohode príslušných zariadení. Zvláštnym typom výkonov je likvidácia zdravotných následkov 

hromadných nešťastí, katastrof alebo iných mimoriadnych situácií v prednemocničnej fáze. 

[7] 

 

1.3.1 Letecká záchranná služba 

LZS je v systéme poskytnutia prednemocničnej neodkladnej pomoci veľmi dôležitá 

a kľúčová zložka. V súčasnosti je v Českej republike sieť 10 stredísk LZS. Volacím znakom 

je Kryštof a príslušné číslo strediska LZS. Zoznam stredísk spolu s prevádzkovateľmi  

a volacím znakom  je v tabuľke 1. Akčný rádius stredísk je 70 km, 50km pre dané stredisko 

a 20 km sa prekrýva s akčným rádiusom iného strediska LZS. Mapa pokrytia LZS v Českej 

republike je na obrázku 5. [7] [8] 
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Tabuľka 1: Zoznam stredísk, prevádzkovatelia, volacie znaky LZS 

 

 

Obrázok 5: Mapa pokrytia LZS v Českej republike [8] 

Kraj Stredisko LZS Volací znak Prevádzkovateľ 

Hlavné mesto Praha Praha Kryštof 01 Letecká služba Police ČR 

Moravskoslezský kraj Ostrava Kryštof 05 Delta system Air a.s. 

Juhomoravský kraj Brno Kryštof 04 Alfa Helicopter s.r.o. 

Královohradecký kraj Hradec Králové Kryštof 06 Delta system Air a.s. 

Plzenský kraj Plzeň Kryštof 07 Armáda ČR 

Olomoucký kraj Olomouc Kryštof 09 Alfa Helicopter s.r.o. 

Kraj Vysočina Jihlava Kryštof 12 Alfa Helicopter s.r.o. 

Juhočeský kraj České Budějovice Kryštof 13 Alfa Helicopter s.r.o. 

Ústecký kraj Ústí nad Labem Kryštof 15 Delta system Air a.s. 

Liberecký kraj Liberec Kryštof 18 Delta system Air a.s. 
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 LZS vykonáva štyri druhy letov. Primárne, sekundárne, ambulantné a neonatálne. 

Primárne lety sa vykonávajú pri prvotnom ošetrení ťažkých úrazov i neúrazových stavov 

hlavne v teréne ťažko prístupnom pre pozemné zložky a ďalej pri udalostiach hromadného 

charakteru. Sekundárne lety sa vykonávajú pri urgentných transportoch chorých na odborné 

zdravotnícke pracoviská (traumacentra, popáleninové centra, špecializovanom centra 

a ďalšie). Ambulantné lety sú predovšetkým plánované transporty na vyššie zdravotnícke 

pracovisko, transporty chorých z vyššieho pracoviska na doliečenie, preprava odborníkov a 

materiálu, zásahy v rámci spolupráce zložiek IZS a lety v čase vyhlásenia krízového stavu. 

Neonatálne lety, je to preprava novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou na 

špecializované pracoviská. [3] [7] 
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2 ZDRAVOTNÍCKE OPERAČNÉ STREDISKO  

 

 

 Pri zaisťovaní prvej prednemocničnej pomoci sa čoraz častejšie ukazovala potreba 

odborného centrálneho strediska, ktoré by prijímalo správy a požiadavky na pomoc od 

občanov a organizácií. Tieto správy by vyhodnocovalo a následne komunikovalo a vysielalo 

sily a prostriedky. Táto potreba bola v roku 1992 podložená aj zákonne, a to vyhláškou č. 

434/1992 Sb., o zravotnícke záchranné službě. Vývoj prednemocničnej pomoci a centrálnych 

stredísk týmto neskončil a poslednou právnou úpravou tejto problematiky je zákon o ZZS. 

V tomto zákone sa udáva povinnosť zakladať zdravotnícke operačné strediská a sú v ňom  

popísané aj jeho úlohy. 

 Zdravotnícke operačné stredisko je srdcom ZZS. Predstavuje hlavne komunikačné 

a operatívne stredisko zdravotníckeho operačného strediska. Prijímajú sa tu výzvy a volania 

na tiesňovú linku 155, ktoré sú tu ďalej analyzované a spracovávané. Poskytuje informácie 

v prvom kontakte s postihnutým. Tieto informácie majú viesť k záchrane postihnutého. [12] 

 

2.1 Základné informácie 

 

Zdravotnícke operačné stredisko (ďalej ZOS) je centrom, ktoré nepretržite riadi 

činnosť všetkých výjazdových tímov zdravotníckej záchrannej služby pôsobiacich na danom  

území, ktoré spadá pod riadenie konkrétneho ZOS. Je centrálnym pracoviskom operačného 

riadenia, ktoré pracuje v nepretržitom režime. [3] 

Operačným riadením sa rozumejú predovšetkým tieto úlohy : 

• príjem a vyhodnotenie tiesňových volaní, 

• prevzatie a vyhodnotenie výziev a vyrozumení prijatých od základných zložiek 

integrovaného záchranného systému a od orgánov krízového riadenia, 

• vydávanie pokynov výjazdovými skupinám na základe prijatých tiesňových 

výziev, 
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• poskytovanie inštrukcií na zabezpečenie prvej pomoci prostredníctvom 

elektronickej komunikačnej siete, ak je potrebné poskytnúť prvú pomoc do 

príchodu výjazdovej skupiny na miesto udalostí, 

• spolupráca s ostatnými zdravotníckymi operačnými strediskami, pomocnými 

operačnými strediskami a operačnými a informačnými strediskami 

integrovaného záchranného systému, 

• koordinácia činnosti pomocných operačných stredísk, 

• zabezpečenie komunikácie medzi poskytovateľom zdravotníckej záchrannej 

služby a poskytovateľmi akútnej lôžkové starostlivosti, 

• koordinácia odovzdávania pacientov cieľovým poskytovateľom akútnej 

lôžkovej starostlivosti, 

• koordinácia prepravy pacientov neodkladnej starostlivosti medzi 

poskytovateľmi zdravotných služieb podľa zákona o zdravotných službách. [3] 

Poskytovateľ zdravotníckej záchrannej služby stanovuje organizačne  prevádzkovým 

poriadkom ZOS činnosti, pracovné postupy a organizačné a prevádzkové podmienky práce 

zamestnancov v zdravotníckom operačnom stredisku a v pomocnom operačnom stredisku 

a vymedzuje územie pre operačné riadenie. [3] 

 

2.2 Hlavné úlohy ZOS 

 

Hlavnými a najdôležitejšími úlohami ZOS sú: príjem tiesňovej výzvy, operačné 

riadenie a informačné služby. Okrem týchto úloh je hlavným kontaktným miestom pre 

verejnosť pri tiesňach týkajúcich sa zdravotného stavu. [11] 

Primárnou úlohou príjmu tiesňovej linky, je zistiť, či sa jedná o situáciu kde musí 

zasahovať ZZS, ak nie, presmerovať volajúceho na službu, ktorá mu pomôže, napríklad 

prepojením na organizácie, ktoré sa zaoberajú špecifickými problémami (pomoc týraným 

a podobne). [9] [11] 

Úlohou príjmu tiesňovej výzvy je lokalizovať (kde sa stala udalosť, kde sa nachádza 

volajúci), klasifikovať (čo sa stalo, čo sa deje na mieste), indikovať (čo s tým bude robiť ZZS) 



15 

 

a inštruovať (pomôcť volajúcemu, zabaviť ho, poprípade naviesť  ho ako poskytnúť pomoc do  

príchodu RZP). [9] [11] 

Na základe lokalizácie, klasifikácie a identifikovania ZOS začne operačné riadenie. 

Výsledkom je vyslanie optimálnej výjazdovej skupiny z najdostupnejšej výjazdovej základne. 

[9] [11] 

ZOS zároveň informuje výjazdové skupiny o situácii, podmienkach a ďalších 

okolnostiach, ktoré majú pomôcť pri práci výjazdovej skupiny. ZOS má podávať informácie 

zoberajúce sa ZZS a ZOS. [9] 

2.2.1 Príjem tiesňovej výzvy 

 Príjem tiesňovej výzvy je hlavná a najdôležitejšia úloha ZOS. Prijatím tiesňovej výzvy 

dochádza aj k jej triedeniu a klasifikácii. Zo štatistických údajov vyplýva, že 10% tiesňových 

výziev je takých, že sa pri nich prevádzkuje len svojpomoc, alebo takzvaná telemedicína.  

15% tiesňových výziev si  vyžaduje vyslanie LZP, k 60% tiesňových výziev je vysielaná RZP 

a k 10% Rendez-Vous systém poprípade RLP. Len  k 5% putuje preprava a doprava ranených 

osôb, biologického materiálu a ďalších. Z hľadiska postavenia volajúceho voči udalostí sú 

tiesňové výzvy z takzvanej prvej ruky, druhej ruky a z tretej ruky. [9] [11] 

Hovory z prvej ruky tvoria 10% prichádzajúcich tiesňových výziev. Jedná sa 

o tiesňové výzvy, kedy volajúci je osoba, ktorej sa priamo dotýka udalosť, jedná sa o osobu 

s ťažkým postihnutím zdravia, alebo ktorá je v priamom ohrození života. Príkladom sú turisti 

alebo osamotené osoby. [9] [11] 

Hovory z druhej ruky tvoria 75% prichádzajúcich tiesňových výziev. Jedná sa 

o tiesňové výzvy, kde volajúci je osoba, ktorá je účastníkom udalosti a je v priamom kontakte 

s osobou s ťažkým postihnutím zdravia, alebo ktorá je v priamom ohrození života. [9] [11] 

Hovory z tretej ruky tvoria až 15% prichádzajúcich tiesňových výziev. Jedná sa 

o tiesňové výzvy, kde volajúca osoba je svedkom udalosti, ale nie je už viac v kontakte 

s osobou s ťažkým postihnutím zdravia, alebo ktorá je v priamom ohrození života. [9] [11] 
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2.3 Požiadavky na zdravotnícke operačné stredisko 

 

 Aby mohlo ZOS bezproblémovo pracovať musí splňovať náročné technické, 

organizačno-personálne a režimové požiadavky. Bližšie informácie o personálnych 

požiadavkách sú v kapitole 2.4. [13] 

 

2.3.1 Technické požiadavky 

 Technické požiadavky ZOS sú kladené predovšetkým na komunikačné zariadenia. Tie 

sú na ZOS pre plnenie úloh ZOS. Preto sa aj v nasledujúcom texte budem zaoberať len 

komunikačnými prostriedkami.  

 Technické požiadavky, ktoré musí spĺňať ZOS sú uvedené vo vyhláške č. 92/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovísk  domácí starostlivosti. Podľa tejto vyhlášky sú minimálne požiadavky 

na vybavenie pre komunikáciu:  

• bezdrôtové komunikačné prostriedky k signalizácii a vyrozumeniu o výjazde 

výjazdovej skupiny, 

• vstupné telefónne linky pre príjem z pevnej a mobilnej telefónnej siete na národne 

číslo tieňového volania 155 a výziev predaných z iných operačných stredísk 

integrovaného záchranného systému. Počet liniek je uvedený v Tabuľke 2., 

• rádiostanice pre rádiové spojenie so všetkými výjazdovými skupinami ZZS územia 

operačného riadenia, 

• telefónny prístroj pre obojstranné volanie na každom operátorskom pracovisku, 

• priame spojenie s krajským operačným strediskom Polície Českej republiky a 

operačným a informačným strediskom hasičského záchranného zboru kraja dostupné 

na každom operátorskom pulte, 

• najmenej jedna telefónna linka pre komunikáciu s ostatnými zdravotníckymi 

operačnými strediskami na každom operátorskom pulte, 

• panel organizačne - prevádzkového rádiového systému, 

• digitálne záznamové zariadenie s možnosťou záznamu a archivácie časových údajov 

na všetkých telefónnych linkách používaných na zabezpečenie zdravotníckej 
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záchrannej služby a všetkých rádiových relácií so záznamom časového údaja 

a možnosťou okamžitého prístupu k hovorom a reláciám najmenej za 4 hodiny 

spätne na každom operátorskom pulte, 

• technológia pre príjem a zobrazenie dátových správ z telefónneho centra tiesňového 

volania 112 na každom operátorskom pracovisku, 

• zariadenie pre komunikáciu s nepočujúcimi osobami, 

• prístroj pre príjem faxov, počítač s pripojením na internet a tlačiareň. [14] 

 

 Tabuľka 2: Minimálny počet liniek podľa počtu volania 

 

Dôležitou technickou požiadavkou je systém náhradného zásobovania elektrickou 

energiou, ktorý by mal byť schopný zaistiť neobmedzenú prevádzku technológií 

operátorských pracovísk ZOS najmenej na dobu 24 hodín. Za túto dobu by sa mala obnoviť 

dodávka elektrickej energie, alebo sprevádzkovať záložné pracovisko. Túto požiadavku 

v dobe písania diplomovej práce nespĺňali všetky ZOS v Českej republike, pretože 

technológie potrebné na splnenie tejto požiadavky sú veľmi náročné na financie, ale aj na 

stavebné úpravy. Ukážkovým zariadením je Krajské zdravotnícke operačné stredisko 

v Ostrave. [10] [14] 

Zdravotnícke operačné stredisko by sa malo skladať z dispečerskej sály, ktorá by mal 

byť rozdelená na jednotlivé dispečerské pracoviská, taktickú miestnosť pre riešenie 

mimoriadnych udalostí, technologickej miestnosti, miestnosti pre odpočinok personálu počas 

zmeny, šatne, kuchynky, sociálneho zázemia, výcvikovej miestnosti, školiacej miestnosti 

a kancelárií podľa potreby. [10] 

Minimálny počet liniek Počet volania za hodiny (do) 

3 10 

4 20 

6 40 

7 60 

8 Viac ako 60 
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2.3.2 Oragnizačno personálne požiadavky 

 Organizačne sa ZOS môže rozdeliť podľa Obrázku 6. Základnou jednotkou ZOS je 

operátor ZOS. Jedná sa o najdôležitejšieho pracovníka ZOS. Bez tohto článku by ZOS nikdy 

nemohlo fungovať. Nadriadeným pracovníkom je vedúci operátor ZOS. Vedúci operátor ZOS 

má svojho zástupcu. Operátor ZOS, zástupca vedúceho operátora ZOS, vedúci operátor ZOS 

sú službu vykonávajúci pracovníci na ZOS. Ďalší službu vykonávajúci pracovník ZOS, ktorý 

fyzicky nie je prítomný na pracovisku je vedúci lekár ZOS. Na ZOS ďalej pracujú pracovníci, 

ktorí sa starajú o technickú prevádzku, informačné technológie, informačné služby, 

archiváciu, komunikáciu s verejnosťou a ekonomický sektor. Hierarchia pracovníkov je na 

obrázku 6. [6] [9] [10] 

 

 

2.3.3 Režimové požiadavky 

ZOS je režimové pracovisko, kde prebieha zvláštny pracovný režim. Vstup na 

pracovisko majú len poverené osoby. Poverené osoby sú službu konajúci pracovníci, 

dispečeri, vedúci lekár a určený vedúci pracovníci. [9] [10] [13] 

Pracovný režim upravuje organizačný prevádzkový poriadok ZOS. K 01.04.2012 

s uvedeným do platnosti zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě  nebol 

ešte v platnosti právny predpis, ktorý by upravoval organizačný prevádzkový poriadok. 

Operačné strediská preto majú urobený tento poriadok podľa starších právnych predpisoch, 

ktoré od 01.04.2012 nie sú platné. [3] [10] 

Vedúci operátor ZOS 

Zástupca vedúceho operátora ZOS 

Vedúci lekár ZOS 

Operátor ZOS 

Obrázok 6: Hierarchia pracovníkov na KZOS 
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2.4 Operátor ZOS 

 

Operačné riadenie zabezpečujú operátori ZOS. Operátori ZOS ako najdôležitejšia 

súčasť ZOS pracujú na pracovisku, ktoré sa volá dispečing. Dispečing je najpodceňovanejšou 

súčasťou ZZS. Laicky by sa však dalo povedať, že bez dispečerov by nič nefungovalo. 

Operátorom ZOS môže byť len osoba so špeciálnou spôsobilosťou. Požiadavka na vzdelanie 

je uvedená vo vyhláške č. 55/2011Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků. Operátor musí mať ukončené nadstavbové alebo vysokoškolské 

vzdelanie v obore Zdravotnícky záchranár a minimálnu dvojročnú prax. Operátor pracuje na 

špeciálnom pracovisku nazývanom dispečerský pult. Ukážka pracoviska operátora ZZS je na 

obrázku 7. [3] [9] [10] [13] 

 

Obrázok 7: Pracovisko operátora ZOS [15] 

Na dispečingu pracujú obvykle dva druhy operátorov. Je to takzvaný call-taker 

a dispečer. Call-taker a dispečer môže ale nemusí byť ta isté osoba, ktorá pracuje na 

rovnakom mieste. V praxi sa používajú dva modely práce operátorov ZOS. Prvý model je 

založený na oddelenom pracovisku a rozdelení úloh operátorov. Jeden operátor má funkciu 

call.takera a jeden operátor má funkciu dispečera. Druhy model funguje na združenom 

pracovisku. Operátor vykonáva funkciu call-takera a dispečera a prijíma správy podľa 

dôležitosti a záťaže. [3] [9] [10] [13] 
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2.4.1 Call-taker 

 Call-Taker prijíma tiesňové volanie. To ako prvé vyhodnotí, či ide o prípad ZZS. 

Pokiaľ sa nejedná o prípad pre ZZS, ale pre inú zložku Integrovaného záchranného systému, 

prepošle tento hovor príslušnej zložke Integrovaného záchranného systému. Táto situácia 

nastáva často pri vytočení zlého tiesňového čísla. Pokiaľ sa jedná o zdravotný problém, ale 

nemusí zasahovať ZZS odporučí volajúcemu najvhodnejšie riešenie. Jedná sa o situácia kedy 

nie je bezprostredne ohrozený život. Pokiaľ call-taker vyhodnotí tiesňové volanie ako 

situáciu, ktorá bezprostredne ohrozuje život začne proces zásahu ZZS. Do softwarového 

vybavenia, ktoré má call-taker k dispozícií, hneď od príjmu tiesňového volania zapisuje 

základné údaje ako sú meno volajúceho, adresa, automaticky sa mu ukáže telefónne číslo, 

ďalej na základe dostupných informácií približnú polohu, kde treba zasiahnuť. Call-taker 

pridá prípadu dôležitosť a priradí typ výjazdovej skupiny. Na obrázku 8 je ukážka informácií, 

ktoré zadal call-taker do softwarového vybavenia Dispečer ZZS od firmy Profia, ktoré 

používa Územné stredisko záchrannej služby Moravskoslezského kraja. Všetky tieto 

informácie odošle do systému ako dátovú správu, kde si ho prevezme dispečer. [10]  

 

 

Obrázok 8: Softwarové vybavenie Call-takera [10] 
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Úloha Call-takera po predaní dátovej správy dispečerovi nekončí. Ďalej udržuje 

kontakt s volajúcim. Snaží sa ho upokojiť, pomáhať mu a začne takzvaná telemedicína. Táto 

činnosť po predaní dátovej správy ďalej do systému je psychicky najnáročnejšia na práci  call-

takera. Call-taker neraz prevádza spolu s volajúcim takzvanú Telefonicky asistovanú 

neodkladnú resuscitáciu, skrátene TANR. Call-Taker musí pri TANR rozpoznať, že ide 

o zástavu srdca a následne aktívny a vhodným spôsobom viesť kardio- 

pulmocerebrálnu resuscitáciu (masáž srdca). Cieľom TANR je optimalizovať podmienky pre 

prácu výjazdovej skupiny. [9] [10] [11] 

 

2.4.2 Dispečer 

 Hlavnou úlohou je prehľad výjazdových skupín a komunikácia s nimi. Dispečer po 

prijatí dátovej správy skontroluje stav najbližších výjazdových skupín. Následne vyšle 

najvhodnejšiu výjazdovú skupinu. Dispečer pošle na výjazdovú základňu dátovú správu. 

Výjazdová skupina musí prijatie dátovej správy potvrdiť a vyrazí k miestu, ktoré sa dátovou 

cestou pošle do GPS prístroja zo ZOS na základe údajov zadaných Call-takera. Dispečer celý 

priebeh zásahu výjazdovej skupiny ZZS sleduje na základe mapy a zmenu stavov, ktorú musí 

výjazdová skupina zadávať podľa vykonávanej činnosti do GPS prístroja. Tento systém 

funguje na Územnom stredisku záchrannej služby Moravskoslezského kraja. Na obrázku 9 je 

ukážka prehľadu výjazdových skupín v Morvaskoslezskom kraji. Na obrázku možno vidieť aj 

štatúty výjazdových skupín, a aj k akej výjazdovej základni výjazdová skupina patrí. Na 

Obrázku 10 je ukážka dostupných dátových správ od call-takera a pracovná plocha, v ktorej 

pracuje dispečer. Zároveň vidno aj aktuálne prebiehajúci zásah výjazdovej skupiny. Na 

obrázku 11 je prehľad výjazdových skupín na GPS mape, ktoré sú zobrazované v live – 

režime, teda režime sledovania v reálnom čase. Obrázok 9, obrázok 10 a obrázok 11 sú zo 

softwarového vybavenia Dispečer ZZS od firmy Profia, ktoré používa Územné stredisko 

záchrannej služby Moravskoslezského kraja. [10] 
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Obrázek 9: Prehľad výjazdových skupín v Morvaskoslezskom kraji [10] 

 

Obrázek 10: Pracovná plocha dispečera [10] 



23 

 

 

Obrázok 11: Prehľad výjazdových skupín na GPS mape 

 

2.5 Procesy prebiehajúce na zdravotníckom operačnom stredisku 

 

Procesy, ktoré prebiehajú na ZOS sa týkajú práce príjmu tiesňovej linky. Procesy sa 

dajú rozdeliť na tri základné celky, a to: 

• Technologicko – komunikačný proces 

• Pracovný proces 

• Procesy operačného riadenia 

Všetky tri druhy procesov na seba nadväzujú a sú prepojené. 

 

2.5.1 Technologicko – komunikačný  proces 

  Technologicko – komunikačný  proces zahŕňa všetky procesy, ktoré prebiehajú 

v komunikačných zariadeniach. Skladajú sa z príjmu, spracovania, preposlania – odoslania, 

pričom  tento proces je cyklický. Systém príjme výzvu na tiesňový hovor, ktorý následne 

spracuje. Spracovanie spočíva vo vyhodnotení volenej linky u príslušného ZOS. Keď je linka 

voľná hovor sa tam automaticky prepojí. Zároveň prepošle základnú dátovú správu, ako je 
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telefónne číslo volajúceho, polohu (ak je k dispozícii) a ďalšie údaje, ak sa jedná o volanie na 

jednotné tiesňové volanie. U ZOS správu príjmu, zas ju spracujú, teda zistia, či sa jedná 

o zodpovedajúce tiesňové volanie (či volajúci vytočil správne číslo, napríklad namiesto 

Polície ČR vytočil tiesňové číslo na ZZS). Po spracovaní buď hovor prijíma a začína 

pracovný proces, alebo zas prepošle a odošle ďalej. Technologicko- komunikačný proces je 

graficky znázornený na obrázku 12. [9] [10] [11] 

 

2.5.2 Pracovný proces 

Pracovný proces pozostáva z príjmu tiesňového volania, ktorému predchádza 

technologicko- komunikačný proces. Nasleduje operačné riadenie. Jedná sa o samostatný 

proces. Pracovný systém môže mať tri modely procesného režimu: paralelný (multifunkčný), 

sekvenčný (sériový) a sériovo – paralelný (sektorový). [9] 

V paralelnom (multifunkčnom) procesnom režime funguje niekoľko samostatne 

fungujúcich pracovísk zaisťujúcich funkciu ako call-takera, tak aj dispečera. Používa sa 

obvykle u menších pracovísk. Má veľa nevýhod, napríklad veľmi obtiažnu  koordináciu  

viacerých výjazdových skupín, alebo v nerovnomernom zaťažení, poprípade preťažení. Medzi 

výhody patrí  minimálne riziko straty dát a nemusia sa formalizovať pravidlá práce call-takera 

 

Spracovanie 

Preposlanie . 
odoslanie 

 

Príjem 

Obrázok 12: Technologicko – komunikačný proces 
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a dispečera, pretože to robí tá istá osoba, ktorá nepredáva informácie nikomu ďalšiemu 

v ZOS. Model je zobrazený na obrázku 13. [9] 

 

U sekvenčného (sériového) procesného režimu  je tiesňový hovor spracovávaný 

postupne na dvoch pracoviskách. Call-taker získa potrebné informácie a tie predá dispečerovi. 

Dispečer vysiela príslušné výjazdové skupiny a koordinuje ich postup. Medzi hlavné výhody 

tohto modelu patrí dobrá koordinácia zdrojov. Nevýhoda je ľahká možnosť straty dát 

poprípade možnosť komunikačného šumu pri zle zadaných a predovšetkým naformulovaných 

údajov. U sekvenčného procesného režimu je nevyhnutné správne naformulovať formálne 

vstupné informácie. Grafický model je na obrázku 14. [9] 

 

 

Pracovisko príjmu tiesňového 
volania 1- Call-Taker 

Pracovisko príjmu tiesňového 
volania 2 - Call-Taker 

Pracovisko príjmu tiesňového 
volania 3 - Call-Taker 

Výjezdová skupina 

Výjezdová skupina 

Výjezdová skupina 

 

Pracovisko
Operačného 

riadenia 

Dispečer 

Pracovisko 1  
Dispečer – Call-Taker 

Výjezdová skupina 

Pracovisko 2 
Dispečer – Call-Taker 

Výjezdová skupina 

Pracovisko 3  
Dispečer – Call-Taker 

Výjezdová skupina 

Obrázok 13: Paralelný (multifunkčný) procesný režim [9] 

Obrázok 14: Sekvenčný (sériový) procesný režim [9] 
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Pri riadený veľkých aglomerácií, a veľkých celkov sa používa kombinácia dvoch 

predošlých modelov, teda sériovo–paralelný (sektorový) procesný režim. Rozdelí sa aj 

dispečing na viac sektorov. Dochádza k rozdeleniu práce. Pri tomto modeli je nevyhnutné 

stanoviť si presné pravidlá a mechanizmy, aby nedochádzalo k iracionálnemu nasadzovaniu 

prostriedkov. Grafický sériovo -  paralelného (sektorového) procesného režimu je na obrázku 

15. [9] 

 

PIS OBRÁZKU !!!! 

Samozrejme procesný režim je proces fungovania ZOS, V rámci procesných režimov 

prebiehajú ešte ďalšie procesy, ktoré sú nemenej dožité. Jedná sa o pracovný proces, ktorý sa 

skladá z týchto procesov: [9] [10] 

• Lokalizácia  

• Klasifikácia 

• Indikácia 

• Inštrukcia 

 

Lokalizácia 
Pri lokalizácií sa zisťujú informácie, ktoré majú spresniť miesto tiesňovej výzvy 

a hlavne miesto udalosti. Cieľom je získať informácie o:  

• Adrese 

• Popise miesta (les, pole, v bytovej oblasti, v byte, v dome, ... ) 

Obrázok 15: Sériovo – paralelný (sektorový) procesný režim [9] 

Pracovisko príjmu tiesňového 
volania 2 - Call-Taker 

Pracovisko príjmu tiesňového 
volania 1- Call-Taker 

Výjezdová skupina 

Výjezdová skupina 

Pracovisko
Operačného 
riadenia 1 

Dispečer 

Pracovisko príjmu tiesňového 
volania 3 - Call-Taker Výjezdová skupina 

Pracovisko
Operačného 
riadenia 2 

Dispečer 

Výjezdová skupina 
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• Záujmových bodoch (významné záujmové body v okolí, napríklad obchodný 

dom, kino, za označením konca obce, ... ) 

• Druh telekomunikačného zariadenia (či sa volá z pevnej linky alebo mobilného 

telefónu, tu sa v súčasnosti telefónne číslo už zobrazuje automaticky. Proces 

zisťovania telefónneho čísla prebieha v technologicko-komunikačnom procese) 

[9] [10] 

Je možná aj súradnicová lokalizácia. Pri pevnej linke to je technológia INFO 35 a pri 

 mobilných telefónoch to je technológia Cell ID, tá ale nie je uvoľnená pre potreby ZZS. [9] 

[10] 

Klasifikácia 

Pri procese klasifikácii udalostí je treba zistiť čo sa stalo alebo deje. Úlohou 

klasifikácie ale nie je stanovovať diagnózu. Pri procese klasifikácie sa používajú 2 druhy 

klasifikácie: 

• Intuitívna klasifikácia – operátor klasifikuje na základe spoločných znakov 

a skúseností o akú udalosť sa jedná. 

• Formalizovaná klasifikácia – formálne nastavené pravidlá, na základe ktorých sa 

vyhodnotí udalosť. Tento prístup je najpoužívanejší. [9] [10] 

 

 U formalizovaného prístupu sa používajú dva druhy prístupu: 

• CBD  - Jedná sa o takzvané klasifikačné tabuľky, na základe ktorých operátor 

vyhodnotí stupeň naliehavosti. Najčastejšie sa opakujúce udalosti majú svoje 

tabuľky. V tabuľkách sa nachádzajú definície udalosti, stav a stupeň 

naliehavosti. Príklad je na tabuľke 3. 

• AMPDS – Podrobný postup. Operátor zisťuje na základe dopredu pripravených 

kariet a otázok udalosť a na základe výsledku a stanovenia stavu ohrozenej 

osoby je stanovená naliehavosť a približná informácia o udalosti. Postup 

veľmi presný, ale jeho nevýhodou je to,  že prestáva „nútiť“ operátorov 

premýšľať. Na obrázku 16 je príklad kariet a na Obrázku 17 je príklad 

kladenia otázok operátora na základe AMPDS podrobného postupu 

a vyhodnotenie udalosti. [9] [10] 
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Tabuľka 3: CBD prístup [9] 

Klasifikácia Definícia Odbornosť Naliehavosť 

STENOKARDIA ++ 

Bolesť kardiálneho charakteru 
s trvaním  do 1 hod. u osoby nad 35 
rokov alebo zo závažnou kardiálnou 
anamnézou, alebo do 3 hodín 
sprevádzaná ďalšími príznakmi 
(dušnosť,  potenie) 

RLP 1 

STENOKARDIA + 

Bolesť kardiálneho charakteru bez 
ďalších príznakov trvajúci 2-3 hod. 
(vek nad 35 rokov) resp. 1-3 hod. (vek 
do 35 rokov bez kardiálnej  anamnézy) 

RLP 2 

STENOKARDIE 
Bolesť kardiálneho charakteru trvajúci 
3-6 hodín 

RZP 1 

NEŠPECIFIKOVANÁ 
BOLESŤ NA 
HRUDNÍKU 

Bolesť nekardiálneho charakteru alebo 
bolesť kardiálneho charakteru nad 6 
hodín trvania 

RZP 2 

STENOKARDIA ?+ 
Volanie  z 3.ruky – neznámy stav, vek  
nad 35 rokov 

RLP 2 

STENOKARDIA ?- 
Volanie  z 3.ruky – neznámy stav, vek  
do 35 rokov 

RZP 1 

 

 

Obrázok 16 – Karty používané u AMPDS prístupu [11] 
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Obrázok 17: Príklad použitia AMPDS prístupu v praxi [11] 

 

V Českej republike, napríklad v Moravskolsezskom kraji sa používa predovšetkým 

CBD prístup. Klasifikáciu môžeme rozdeliť ešte na jednotlivé druhy a to: 

• Stavová klasifikácia – V akom stave sa nachádza zranená osoba. Operátor vždy pokiaľ 

nie je známy presný stav (napríklad okoloidúci zavolá ZZS a len podá informácie 

o udalosti, ale na mieste už nie je, berie udalosť so stupňom 1. naliehavosti). Schéma 

postupu stavovej klasifikácie je na Obrázku 18. 

• Dejová klasifikácia – O aký dej sa jedná a na základe toho sa určia stavy zranenej 

osoby. Príkladom je autonehoda, pri ktorej sú poranenia a stavy podobné. Schéma 

postupu dejovej klasifikácie je na Obrázku 19. 

• Klasifikácia dôležitosti – Pri viacerých stavoch sa vyberá ten najohrozujúcejší život 

pacienta. 

• Klasifikácia stanovením pracovnej diagnózy – Pokiaľ má operátor dostatočné 

informácie stanoví postupy osobám nachádzajúcich sa v okolí, ktoré majú vykonávať 

do príjazdu ZZS. Táto klasifikácia sa vykonáva len vtedy, pokiaľ máme presné 

a zaručené informácie. [9] [10] 
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Poznáme stav pacienta? 

Stav pacienta 
Obvykle  volanie  

z tretej  ruky 

Nie Áno 

Naliehavosť1 Naliehavosť2 Naliehavosť3 

Kritický alebo 

potencionálne  

kritický 

Závažný  

potencionálne  

závažný  

 

Iný  

Naliehavosť1 Naliehavosť2 

Zváženi okolností, 

dynamická anamnéza 

 

Nie 

Áno 

Nevieme 

Obrázok 18: Schéma postupu stavovej klasifikácie [9] 
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Poznáme stav pacienta? 

Stav pacienta 
Obvykle volanie 

z tretej ruky 

Nie Áno 

Naliehavosť1 Naliehavosť2 

Zváženi okolností, 

dynamická anamnéza 

 

Nie 

 

Áno 

Naliehavosť1 

Kritický alebo 

potencionálne 

kritický 

Závažný  

potencionálne  

závažný  

 

Iný  

Naliehavosť2 Naliehavosť3 

Áno Nie 

Obrázok 19: Schéma postupu dejovej klasifikácie [9] 
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Indikácia 

Je proces, ktorý nadväzuje na klasifikáciu. Výsledkom Indikácie je určenie stupňa 

naliehavosti. Indikácia sa vykonáva buď kvôli nedostatku zdrojov a prostriedkov, alebo aby 

sme mohli vybrať čo najvhodnejšie zdroje a prostriedky. Indikácia slúži pre dispečera aby 

mohol optimalizovať dostupne sily a prostriedky. Podľa stupňa naliehavosti sa vyšle príslušný 

typ výjazdovej skupiny. V praxi sa používajú 3 – 4 stupne naliehavosti: 

1. Stupeň  naliehavosti- Ide o mimoriadnu udalosť u osôb, u ktorých došlo k zlyhaniu 

alebo bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií. 

2. Stupeň  naliehavosti - Ide o osoby, u ktorých pravdepodobne hrozí zlyhanie 

základných životných funkcií. 

3. Stupeň  naliehavosti - Ide o osoby, ktorým bezprostredne nehrozí zlyhanie základných 

životných funkcií, ale ich stav vyžaduje poskytnutie ZZS. 

4. Stupeň  naliehavosti - Špeciálny prípad, kedy sa nejedná o prípady 1,2,3. Stupňa, ale 

operátor rozhodne o vyslaní výjazdovej skupiny [10] 

Naliehavosť môže byť priradená na základe klasifikácie. Výsledok klasifikácie ale 

spĺňa podmienky napísané v texte vyššie. 

 

Inštrukcia 

Proces inštruktáže je jeden z najťažších a pre výsledok záchrany osoby najdôležitejší 

proces. Cieľom procesu inštruktáže je zaistenie všeobecných podmienok pre úspešný zásah. 

Výsledkom inštruktáže by mala byť: 

• Bezpečnosť (bezpečnosť osôb na mieste udalosti) 

• Prístup (upratanie prekážajúcich objektov, odomknutie dverí a podobne) 

• Prvá pomoc (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitácia, telefonicky asistovaná 

prvá pomoc) 

• Príprava dokumentácie a liečiv (príprava volajúceho zdravotnej dokumentácie, liečiv, 

dokladov) 

• Zamestnanosť (Zamestnať volajúceho do príchodu výjazdovej skupiny kvôli zníženiu 

stresu a zabráneniu skratového jednania) [9] [10] 
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2.5.3 Procesy operačného riadenia 

Cieľom operačného riadenia je dostať správne prostriedky na správne miesto za čo 

najkratší čas, ktorý je zákonne stanovený na 20 minút. Pri operačnom riadení prebiehajú tieto 

procesy: alokácia, koordinácia, komunikácia a kontrola. [9] [10] 

Pri alokácia prebieha nasadzovanie dostupných zdrojov. Dostupnými zdrojmi sú 

výjazdovej skupiny z najdostupnejšej výjazdovej základne. Prihliada sa na geografické 

informácie územia a na to, aby bola na danom území zabezpečená prednemocničná 

neodkladná starostlivosť. [9] [10] 

Pri koordinácii dispečer riadi postup zdrojov tak, aby sa čo najlepšie riadil postup 

a zásah zdrojov. [9] [10] 

Pri procese komunikácie sa získava prehľad o celkovej situácii. Komunikáciou sa 

zisťuje, čí sú potrebné ďalšie zdroje, či všetko prebieha podľa plánu, poruchy, problémy 

a ďalšie nečakané udalosti, ktoré je treba vyriešiť. [9] [10] 

Výsledkom procesu komunikácie, koordinácie a alokácie je 5 druhov taktických 

postupov nasadenia zdrojov a prostriedkov – výjazdových skupín: 

• Vyslanie najbližšej a najodbornejšej výjazdovej skupiny – Tento taktický 

postup vychádza z predpokladu, dostatočných síl a prostriedkov v danej 

oblasti. Používa sa vo veľkých aglomeráciách s dobrou infraštruktúrou. 

• Vyslanie najbližšej výjazdovej skupiny – Výjazdová skupina nemusí byť 

najodbornejšia  ale je najbližšie. Taktický postup sa používa pri 

nedostatočných zdrojoch a prostriedkoch v danej oblasti. 

• Výjazd z centra – výjazdové skupiny sú nasadzované z centier veľkých 

aglomerácií. Vychádza sa z predpokladu, že vo veľkých aglomeráciách je 

dostatok zdrojov a prostriedkov, ktoré je možné nasadiť pri ďalších 

udalostiach. Tento takticky postup sa praktizuje v okoliach bývalých okresných 

miest. 

• Spoločný zásah viacerých výjazdových skupín pri jednom pacientovi – 

Taktický postup sa používa z dôvodu racionálnejšieho, operatívnejšieho 
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využitia kvalitnejších zdrojov, zrýchlenia odozvy systému a zachovania 

dostupnosti služby na danom území. Praktické nasadenie RZP a RV systému. 

• Operatívne preskupenie – Taktický postup, ktorý je veľmi špecifický. Pokiaľ je 

na danom území obmedzený počet síl a prostriedkov, často len jedna 

výjazdová skupina je v prípade zásahu tejto výjazdovej skupiny v teréne 

neprijateľné aby dané územie zostalo bez síl a prostriedkov. Preto sa do daného 

územia vyšle obvykle z oblasti s dostatočným počtom síl a prostriedkov 

dočasná výjazdová skupina. [9]  

Kontrola prebieha hlásením. Hlásenie prebieha buď automaticky, zadávaním 

príslušných údajov do GPS vybavenia výjazdových skupín, komunikáciou s výjazdovou 

skupinou, alebo vizuálnou kontrolou na digitálnej rastrovej mape, kde sa dá zobraziť prehľad 

všetkých výjazdových skupín a ich aktuálne umiestnenie. [11]   

 

2.5.4 Procesy prebiehajúce na zdravotníckom operačnom 
stredisku 

Na ZOS prebieha veľké množstvo rôznych procesov, ktoré na seba nadväzujú, 

prelínajú sa, prebiehajú súčasne a pod.. Je teda najvhodnejšie zobraziť ich graficky pomocou 

schémy, ktorú môžete vidieť na obrázku 20.  

2.5.5 Núdzový režim 

 V prípade mimoriadnej udalosti na ZOS prebehá takzvaný núdzový režim. Všetky 

procesy prebiehajú rovnako len s príslušnými obmedzeniami, príkladom môže byť výpadok 

elektrického prúdu a zlyhanie záložného zásobovania elektrickou energiou. V tomto prípade 

prebiehajú procesy úplne rovnako, len sa nepoužívajú elektronické zariadenia a procesy sa 

vykonávajú analógovou cestou. 
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Obrázek 20: Procesy prebiehajúce na zdravotnom operačnom stredisku 
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2.6 Krajské zdravotnícke operačné stredisko 

 

 V súčasnosti prebieha trend zjednocovania ZOS dislokovaných po kraji do jedného 

krajského operačného strediska. Jednotné operačné stredisko v kraji v podobe krajského 

operačného strediska má obrovskú výhodu centralizovaného operačného riadenia v kraji. 

Vedie prehľad všetkých možných dostupných prostriedkov, prehľad výjazdových skupín 

v kraji a na základe týchto informácií je schopné zabezpečiť vyslanie najoptimálnejšej 

výjazdovej skupiny v čo možno najkratšom čase ako pri viacerých operačných stredísk v 

kraji. Trend zriaďovania krajských operačných stredísk má aj finančné dôvody. Náklady na 

prevádzku sú menšie ako náklady na niekoľko operačných stredísk v kraji. V súčasnosti 

existuje krajské operačné stredisko v 11 krajoch a to v Moravskoslezskom kraji, 

Královohradeckom kraji, Juhočeskom kraji, Plzenskom kraji, Ústeckom kraji, Libereckom 

kraji, Pardubickom kraji, kraji Vysočina, Juhomoravskom kraji, Olomouckom kraji 

a Zlínskom kraji. Je otázkou času, kedy sa vybudujú krajské operačné strediská aj 

v zostávajúcich krajoch. Nevýhodou krajského, centrálneho usporiadania je hlavne neznalosť 

všetkých oblastí operátorov ZOS. V Oblastnom usporiadaní ZOS spravovali operátori ZOS 

menšiu oblasť. Túto oblasť poznali geograficky aj podmienkovo a tak operačne mohli lepšie 

riadiť sily a prostriedky. V krajských zdravotníckych operačných strediskách sa lepšia 

orientácia v oblasti môže riešiť prideľovaním oblastí jednotlivým operátorom. V praxi sa to 

však zle aplikuje, pretože tiesňové výzvy sú prepojované automaticky podľa voľnosti 

a vyťaženosti liniek a pracovísk operátorov. [10] 
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3 NÁVRH METODICKÉHO POKYNU VÝKONU SLUŽBY 
V KRAJSKOM ZDRAVOTNÍCKOM OPERAČNOM STREDISKU 

 

 

Metodický pokyn výkonu služby v organizácií, v našom prípade metodický pokyn 

výkonu služby v krajskom zdravotníckom operačnom stredisku je dôležitý dokument, ktorý 

upravuje zásady práce, činnosti, procesy, ktoré prebiehajú pri práci a výkonu služby. 

Dokument ďalej definuje pojmy, ktoré sa týmto jasne pomenujú a popíšu. V dokumente 

sú uvedené zodpovednosti a právomoci. Je stanovená jasná hierarchia riadenia a organizačná 

štruktúra. Mal by obsahovať prehľad legislatívy. Pretože dokument je jednoduchý, jasne daný 

a všetko je definované, popísané, odpadajú problémy pri komunikácii a pri riešení problémov 

a nemalo by dochádzať k nezrovnalostiam. Hlavné zásady pri tvorbe dokumentu tohto typu 

by mali byť: 

• jednoduchosť a jasnosť - čo najjednoduchšie popísať a rozčleniť danú 

problematiku, aby nedochádzalo k nesprávnemu pochopeniu, 

• prehľadnosť - dokument by mal byť v maximálnej miere prehľadný, aby sa v ňom 

ľahko orientovalo, 

• definovateľnosť - všetky aktivity, pojmy, subjekty, objekty, názvy, činnosti a pod., 

by mali byť presne zadefinované, 

• formálnosť - dokument by mal byť formálny, 

• nenapadnuteľnosť - dokument by mal byť nenapadnuteľný, teda postavený tak, 

aby sa údaje v ňom nedali napadnúť, nemal by mať logické, štruktúrne a ďalšie 

prípadné chyby, 

• platnosť - dokument má byť všeobecne platný pre všetky strany, ktorých sa 

dokument týka, do platnosti vstupuje obvykle po podpísaní riaditeľom, 

• záväznosť - dokument je záväzný pre všetky strany, ktorých sa dokument týka, 

dokument by mal byť záväzný hneď po jeho vstupe do platnosti pre všetkých 

pracovníkov a nástupom do práce pre nových pracovníkov. [16] 
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Ako vyplýva z vyššie uvedeného textu, dokument by mal byť napísaný tak, aby bol 

zrozumiteľne, jasne, jednoducho, formálne nadefinovaný a napísaný. Mal by byť 

predovšetkým pre všetky zúčastnené strany platný a záväzný. 

3.1 Analýza súčasného stavu riešeného problému 

 

Výkon služby na krajskom zdravotníckom operačnom stredisku, ďalej KZOS, je 

výkon služby upravovaný organizačne prevádzkovým poriadkom ZOS. Ten upravuje 

samostatný právny predpis. V dobe písania diplomovej práve tento právny predpis 

neexistoval.  

Problematika metodického pokynu výkonu služby v krajskom zdravotníckom 

operačnom stredisku, ďalej pokyn, je nedostatočne spracovaná a riešená. Jediný dokument, 

ktorý popisuje procesy prebiehajúce na ZOS, prácu operátorov, a návody a postupy pri práci 

operátorov je kniha Manuál dispečera od MUDr. Odřeja Fraňka. Je to najdôležitejšia 

a hlavná publikácia v Českej republike, ktorá sa zaoberá dispečingom. Okrem popisu 

procesov, popisu práce operátorov, návodov a postupov pri práci operátorov popisuje 

publikácia aj záležitosti na ZOS ako je priestorové usporiadanie, vybavenie, kapacitné 

dimenzovanie, riešenie mimoriadnych udalostí. 

Aj napriek tomu, že by ZOS mali mať organizačno-prevádzkový poriadok,  KZOS ho 

nemajú vždy. Pokiaľ KZOS nemá organizačno-prevádzkový poriadok, tak na KZOS bohužiaľ 

neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by obsahovo nahradzovali organizačno-prevádzkový 

poriadok. Ani ukážkové zariadenie, Integrované bezpečnostné centrum Ostrava, v Ostrave, 

kde sídli aj KZOS Moravskoslezského kraja nemá takýto dokument. Výkon služby, 

prevádzka a organizácia sa KZOS riadia podľa zákona 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické 

záchranné službě a podľa zákona 256/2006 Sb., zákoník práce. 
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3.2 Metodický pokyn výkonu služby v  krajskom zdravotníckom 
operačnom stredisku 

 

Navrhovaný pokyn obsahuje tieto náležitosti: legislatívny prehľad, vymedzenie 

pojmov, vymedzenie zodpovednosti, všeobecné zásady, ktoré platia pred nástupom do služby, 

všeobecné zásady práce so zariadeniami na operátorskom pulte, všeobecné zásady činnosti 

operátora, úlohy call-takera, úlohy dispečera a ďalšie zásady.  

Pokyn v úvode obsahuje informácie o platnosti, základných organizačných 

informáciách, kontrole, vymedzení pojmov a vymedzení zodpovednosti.  

Pretože sa jedná o návrh, pokyn neobsahuje všetky formálne náležitosti, predovšetkým 

grafické rozloženie ako by obsahoval konkrétny hotový pokyn. Metodický pokyn tiež 

neobsahuje prehľad všetkých dokumentov, kvôli nejednotnosti všetkej dokumentácie na 

KZOS (niektoré KZOS môžu mať certifikáty podľa normy ISO a podobne).  

 

3.2.1 Úvodné ustanovenia 

Metodický pokyn výkonu služby v krajskom zdravotníckom operačnom stredisku, 

ďalej len pokyn sa vťahuje na krajské zdravotnícke operačné stredisko a všetky osoby 

vykonávajúce službu na krajskom zdravotníckom operačnom stredisku. Osoby sú povinné 

oboznámiť sa  týmto pokynom. 

Pokyn je platný odo dňa schválenia riaditeľom krajského zdravotníckeho operačného 

strediska. Pokyn výkonu služby je záväzný pre všetky osoby vykonávajúce službu na 

krajskom zdravotníckom operačnom stredisku. Osoby novo nastupujúce do výkonu služby sa 

musia s týmto metodickým pokynom oboznámiť. 

Koniec platnosti pokynu je od okamžiku zrušenia riaditeľom krajského 

zdravotníckeho operačného strediska, ďalej len riaditeľ. 
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3.2.2 Legislatívny prehľad 

Prehľad základnej legislatívy: 

 Zákon č. 374/2011 Sb., zákon o zdravotnické záchranné službě, 

 Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování,  

 Zákon č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném zachnanném systému, 

 Zákon č. 256/2006 Sb., zákoník práce. 

 

3.2.3 Vymedzenie pojmov 
Pracovník je osoba v pracovnom pomere podľa zákona č. 256/2006 Sb., zákoník práce. 
Pracovník na KZOS vykonáva službu. 

Vedúci pracovník – vedúci pracovník je nadriadený pracovník pracovníkovi. 

Operátor je pracovník na ZOS, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 374/2011 Sb., 
o Zdravotnícke záchranní službě, teda prijíma tiesňové volania a vykonáva operačné riadenie. 

Vedúci operátor je nadriadený pracovník operátorovi. 

Zástupca vedúceho operátora je nadriadený pracovník operátorovi a podriadený pracovník 
vedúcemu operátorovi. 

Riaditeľ je riadiaci pracovník KZOS. 

Pracovisko je miesto výkonu služby. Miesto, kde vykonávajú prácu pracovníci. 

Operačná sála je špeciálny druh pracoviska, miesto kde vykonávajú službu operátori. Na 
operačnej sále prebieha operačné riadenie, príjem a spracovanie tiesňových hovorov. 

Tiesňová výzva je volanie osoby na národné číslo 155 alebo európske číslo tiesňového volania 
112,  alebo hovor z iného operačného strediska integrovaného záchranného systému. 

Operátorský pult je pracovné miesto, na ktorom vykonáva pracovnú činnosť operátor.  

Dispečer je funkcia operátora. Stará sa o operačné riadenie a komunikáciu s výjazdovými 
skupinami.  

Call–Taker je funkcia operátora, ktorý sa stará o príjem tiesňovej výzvy a komunikáciu s 
volajúcim. 

Výjazdová skupina je skupina tvoriaca kvalifikovaný personál a technické vybavenie určené 
na vykonanie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. 
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Hlavný lekár je pracovník, ktorý je lekárom a slúži ako poradný pracovník. Nemusí byť 
fyzicky prítomný na pracovisku.  

Služba je čas, počas ktorého vykonáva pracovník pracovnú činnosť.  

Pracovný odev je odev, ktorý nosia pracovníci pri pracovnej činnosti. Je predpísaný a musia 
ho nosiť službu konajúci pracovníci na pracovisku. 

Pracovné pomôcky sú pomôcky, ktoré slúžia k pracovnej činnosti. Sú to napríklad 
kancelárske potreby.  

Pracovné zariadenia sú komunikačné, informačné, a ďalšie mechanické a elektronické 
zariadenia, na ktorých prebieha pracovná činnosť.  

Informačné zariadenie je zariadenie pracujúce na báze informačných technológií. Jedná sa 
predovšetkým o osobné počítače, notebooky, zobrazovacie zariadenia, čo sú monitory 
a projektory, výstupné zariadenia, ktorými sa rozumejú tlačiarne, reproduktory a vstupné 
zariadenia, ktorými sa rozumie klávesnica, mikrofón myš, tablet, dotyková obrazovka. 

Software je programové vybavenie informačného zariadenia. 

Zdravotnícka záchranná služba je zdravotná služba, v rámci ktorej je na základe tiesňovej 
výzvy, poskytnutá najmä prednemocničná neodkladná starostlivosť osobám s ťažkým 
postihnutím zdravia alebo v priamom ohrození života.   

Zranená osoba je osoba, pre ktorú sa žiada poskytnutie zdravotníckej záchrannej služby. 

Dátová správa je správa v elektronickej podobe, ktorú prijímajú a zobrazujú zariadenia na 
operátorskom pulte. 

Udalosť je situácia, pri ktorej došlo ohrozeniu základných životných funkcií a hrozí zlyhanie 
základných životných funkcií.  

RLP je rýchla lekárska pomoc. 

RZP je rýchla zdravotnícka pomoc. 

LZS je letecká záchranná služba. 

Zásah je poskytnutie prvej prednemocničnej pomoci. 

Zdravotnícke zariadenie je poskytovateľ lôžkovej starostlivosti. 
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3.2.4 Vymedzenie zodpovednosti 

Riaditeľ je zodpovedný za činnosť a funkčnosť KZOS a jeho prevádzku.  

Hlavný lekár zdravotníckeho operačného strediska je zodpovedný za telemedicínu, ktorú 

vykonávajú operátormi. 

Vedúci operátor je zodpovedný za prevádzku operačného riadenia, funkčnosť a prevádzku 

v operačnej sále a za službu zástupcu vedúceho operátora. 

Zástupca vedúceho operátora je zodpovedný za výkon služby operátorov. V prípade 

neprítomnosti vedúceho operátora preberá jeho zodpovednosti. 

Operátor je zodpovedný za riešenie tiesňových volaní a tiesňových výziev, operačné riadenie 

zásahu zdravotníckej záchrannej služby. Nesie trestnoprávnu zodpovednosť pri komunikácií 

s volajúcim. 

 

3.2.5 Všeobecné zásady pred nástupom do služby 

Pracovník pred nástupom do služby musí mať zdravotný stav taký, aby nebránil 

pracovníkovi v jeho pracovnej činnosti. Bránením v pracovnej činnosti sú okolnosti, ktoré by 

výrazne sťažovali, bránili alebo znemožňovali vykonávať pracovnú činnosť na pracovisku. 

Pokiaľ je zdravotný stav pracovníka taký, že nespĺňa tieto požiadavky a nároky, teda bráni 

pracovníkovi v pracovnej činnosti musí o tom neodkladne informovať vedúceho pracovníka. 

Pracovník sa po príchode do budovy KZOS zapíše do knihy príchodov a odchodov. 

O umiestnení knihy príchodov a odchodov je pracovník informovaní pri prijímaní do 

pracovnej činnosti. 

Pracovník sa pred nástupom do služby prezlečie do pracovného odevu. Všetky osobné, 

cenné veci a osobné telekomunikačné zariadenia ponechá  v priestore na to určenom. Priestor 

na to určený môže byť šatňa alebo priestory na osobné veci. Na pracovisko si nesie len 

pracovné pomôcky. 

Pracovník musí mať viditeľne na oblečení pripnutý  svoj identifikačný preukaz, ktorý 

ho oprávňuje pre vstup na pracovisko. Na identifikačnom preukaze je uvedené meno 

a priezvisko pracovníka, názov pracoviska a funkcia. 
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Pracovník pred začiatkom pracovnej činnosti skontroluje pracovisko, kde vykonáva 

pracovnú činnosť. Skontroluje všetky pracovné zariadenia. Pokiaľ objaví  poruchu 

alebo nedostatky informuje o tom nadriadeného pracovníka. 

Pokiaľ pracovník používa pri pracovnej činnosti informačné zariadenia prihlási sa cez 

príslušné softwarové vybavenie svojim užívateľskými prihlasovacími údajmi. Užívateľské 

prihlasovacie údaje je meno a heslo. Užívateľské prihlasovacie údaje sú pracovníkovi 

pridelené pri prijatí do pracovného pomeru.  

 

3.2.6 Všeobecné zásady práce so zariadeniami na 
operátorskom pulte 

Aké zariadenia obsahuje operátorský pult popisuje samostatný právny predpis. Jedná 

sa o informačné technológie a telekomunikačné zariadenia. Pracovník, ktorý pracuje 

s informačnými technológiami a telekomunikačnými zariadeniami musí absolvovať školenie 

pre prácu s týmito zariadeniami. Pracovník pri výkone služby vykonáva na zariadeniach na 

operátorskom pulte len činnosti, ktoré slúžia na pracovnú činnosť. 

Pracovník nikdy nesmie pri práci so zariadeniami na operátorskom pulte: 

• Požívať potraviny a tekutiny, 

• Zasahovať  do zariadení, 

• Pripájať zariadenia, pokiaľ sa nejedná o zariadenia na to určené, ktoré sú súčasťou 

zariadenia, 

• Opravovať zariadenia, 

• Úmyselne poškodzovať zariadenia, 

• Odpájať akúkoľvek časť zariadenia, pokiaľ nie táto časť na to určená, 

• Prevádzať očistu zariadenia, 

• Pokladať naň časti pracovného odevu a iné objekty. 

Pracovník vždy musí pri práci so zariadeniami na operátorskom pulte: 

• Prihlásiť sa do softwarového vybavenia svojím užívateľským menom a heslom, 

• Odhlásiť sa zo softwarového vybavenia po ukončení služby, 



44 

 

• Nahlásiť bezodkladne nadriadenému vedúcemu pracovníkovi prípadné 

poruchy, nedostatky a zistené cudzie zásahy, 

 

3.2.7 Všeobecné zásady činnosti operátora 

Operátor vždy preberá tiesňové výzvy a výzvy na operačné riadenie podľa aktuálnej 

vyťaženosti v maximálnej možnej miere. Operátor informuje o problémoch, nezrovnalostiach 

a akýchkoľvek neočakávaných situáciách nadriadeného pracovníka. Vedúceho pracovníka 

taktiež kontaktuje v prípade nejednoznačného rozhodovania. Operátor informuje 

nadriadeného pracovníka o osobných prekážkach, ktoré môžu viesť k nemožnosti vykonávať 

pracovnú činnosť. Osobné prekážky môžu byť zdravotné a psychické problémy.  

Operátor sa musí oboznámiť so softwarovým vybavením, s ktorým pracuje na 

pracovisku a na operátorskom pulte. Prácu s príslušným softwarovým vybavením upravuje 

samostatný manuál.  

 

3.2.8 Úlohy operátora - Call-taker 

Call-taker prijíma tiesňové výzvy. Pri príjme tiesňovej výzvy ďalej vykonáva tieto 

úlohy: príjem, získanie identifikácie, lokalizácia, klasifikácia, vyhodnotenie, spracovanie, 

odoslanie a inštruktáž. Všetky informácie musí získať čo najjednoduchšou verbálnou formou. 

Pokiaľ výzva prichádza z iného operačného strediska integrovaného záchranného 

systému, call-taker dostane dátovú správu s už známymi informáciami. V takomto prípade 

call-taker získava len informácie, ktoré neobsahovala dátová správa. 

Príjem je výsledok činnosti príjmu tiesňovej výzvy. Call-taker pri prijatí výzvy nadviaže 

komunikáciu s volajúcim. Pri prvotnom kontakte a nadviazaní komunikácie call-taker začne 

získavať ďalšie informácie a začne identifikácia.  

Získanie identifikácie pozostáva zo získania informácie o mene, priezvisku a pokiaľ sa 

nezobrazí číslo volanej stanice, zariadenia, tak získania aj tieto informácie. 

Pri lokalizácií musí call-taker získať informácie o: 



45 

 

• Adrese (call-taker nezískava informácie pokiaľ nie je určenie adresy evidentne 

možné),  

• Popisu miesta, 

• Záujmových bodoch. 

Pokiaľ call-taker nie je schopný lokalizovať miesto udalosti na základe informácií 

získaných pri lokalizácií povolá zástupcu vedúceho operátora. Ten si vyžiada cez Hasičský 

záchranný zbor určenie polohy na základe volacej stanice. 

Klasifikácia nasleduje po lokalizácií. Metódu klasifikácie určí riaditeľ po prejednaní 

s hlavným lekárom a vedúcim operátorom. Postup pre klasifikáciu na základe rozhodnutia 

určuje samostatný dokument. 

Vyhodnotenie nastáva na základe klasifikácie, ktorej výsledkom je stupeň naliehavosti. Call-

taker určí stupeň naliehavosti aj v prípade, že klasifikácia bola nedostatočná a nie je možné na 

základe klasifikácie určiť stupeň naliehavosti. Stupeň naliehavosti určí na základe týchto 

pravidiel (stupeň naliehavosti je príslušné číslo):  

1. Stupeň  naliehavosti- Ide o mimoriadnu udalosť u osôb, u ktorých došlo k zlyhaniu 

alebo bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií. 

2. Stupeň  naliehavosti - Ide o osoby, u ktorých pravdepodobne hrozí zlyhanie 

základných životných funkcií. 

3. Stupeň  naliehavosti - Ide o osoby, ktorým bezprostredne nehrozí zlyhanie základných 

životných funkcií, ale ich stav vyžaduje poskytnutie ZZS. 

4. Stupeň  naliehavosti - Špeciálny prípad, kedy sa nejedná o prípady 1,2,3. stupňa, ale 

operátor rozhodne o vyslaní výjazdovej skupiny. 

Na základe stupňa naliehavosti priradí udalosti doporučenú výjazdovú skupinu. 

Odporúčané druhy výjazdových skupín pre príslušné stupne naliehavosti sú uvedené 

v tabuľke 4. 
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Tabuľka 4: Odporúčané druhy výjazdových skupín pre príslušné stupne naliehavosti 

Stupeň naliehavosti Druh výjazdovej skupiny 

1 RLP, LZS 

2 RZP, RLP 

3 RZP 

4 RZP 

 

Spracovaním a odoslaním sa rozumie zadanie informácií do príslušného softwaru a odoslanie 

dátovej správy dispečerovi. 

Inštruktážou  Call-taker zabezpečí bezpečnosť (bezpečnosť osôb na mieste udalosti a hlavne 

zranenej osoby), prístup (upratanie prekážajúcich objektov, odomknutie dverí a podobne), 

prvú pomoc (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitácia, telefonicky asistovaná prvá 

pomoc), príprava dokumentácie a liečiv (príprava volajúceho zdravotnej dokumentácie, liečiv, 

dokladov), zamestnanosť (zamestnať volajúceho do príchodu výjazdovej skupiny kvôli 

zníženiu stresu a zabráneniu skratového jednania). 

Call-taker musí absolvovať príslušné vzdelanie a kvalifikačné kurzy aby mohol 

vykonať telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu, telefonicky asistovanú prvú pomoc. 

Postup pri telefonicky asistovanej neodkladnej resuscitácii, telefonicky asistovanej prvej 

pomoci upravuje samostatný manuál. 

Call-taker nikdy neukončuje tiesňový hovor. Tiesňový hovor sa konči dojazdom 

výjazdovej skupiny a následným ukončením hovoru volajúcim. V prípade ukončenia 

tiesňového hovoru volajúcim pred dojazdom výjazdovej skupiny Call-taker zavolá na 

telekomunikačné zariadenie, z ktorého prišiel hovor. 

 

3.2.9 Úlohy operátora – dispečer 

Dispečer vykonáva operačné riadenie. Dispečer preberá dátovú správu v software-y. 

Pokiaľ software automaticky nezobrazuje dátovú správu podľa stupňa naliehavosti, preberá 

dispečer dátové správy podľa nasledujúcich pokynov: 
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• Ako prvé preberie dátovú správu s naliehavosťou 1. 

• Ako prvé preberie dátovú správu s naliehavosťou 2. 

• Ako prvé preberie dátovú správu s naliehavosťou 3. 

• Ako prvé preberie dátovú správu s naliehavosťou 4. 

Dispečer po prebraní dátovej správy začne operačné riadenie. Operačné riadenie 

pozostáva z týchto krokov: alokácia, koordinácia, komunikácia a kontrola. 

Pri alokácii vykoná nasadenie dostupnej a najvhodnejšej výjazdovej skupiny. 

Vhodnou výjazdovou skupinou sa rozumie skupina, ktorá má na miesto udalosti  dojazd 

zákonom stanovených 20 minút.  

Dispečer nasadzuje konkrétne typy výjazdových skupín doporučených od call-takera 

uvedených v dátovej správe. RLP a RZP výjazdové skupiny je možné medzi sebou zamieňať 

v prípade nedostupnosti požadovanej výjazdovej skupiny z vypísaných. V prípade 

nedostupnosti vhodnej výjazdovej skupiny nasadí aj dostupnú výjazdovú skupinu, ktorá nie je 

priradená naliehavosti, ale jedná sa o vhodnú výjazdovú skupinu. Súčasne odošle požadovaný 

typ výjazdovej skupiny z výjazdovej základne, ktorá ma dojazd dlhší ako 20 minút. 

Pri koordinácii dispečer riadi postup výjazdových skupín tak, aby došlo ich 

najlepšiemu nasadeniu a optimalizácii zásahu. 

Pri komunikácii dispečer komunikuje s výjazdovými skupinami o situácii. Udržuje 

kontakt aby mal prehľad o situácii. V prípade zmeny podmienok a nečakaných udalosti sa 

vracia spať k bodu alokácie.  

Pri kontrole dispečer kontroluje v softwarovom vybavení postup a činnosť 

výjazdových skupín. V prípade nezrovnalostí sa skontaktuje s výjazdovou skupinou. 

Na základe koordinácie, komunikácie dispečer vyberá najvhodnejšie zdravotnícke 

zariadenie. Najvhodnejším zdravotníckym zariadením sa rozumie zdravotnícke zariadenie, do 

ktorého výjazdová skupina má najrýchlejší dojazd, a ktoré je najlepšie vybavené na ošetrenie 

zranenej osoby. 

Dispečer ukonči operačné riadenie po ukončení zásahu výjazdovou skupinou alebo po 

prevoze zranenej osoby do zdravotníckeho zariadenia. 



48 

 

Dispečer po ukončení operačného riadenia prevezme ďalšiu dátovú správu podľa 

vyššie uvedených pokynov . 

 

3.2.10 Úlohy vedúcich pracovníkov 
Vedúci pracovník kontroluje svojich podriadených pracovníkov. Kontrolou sa rozumie 

činnosť smerujúca k odhaleniu nedostatkov pri pracovnej činnosti, ale taktiež činnosť, ktorá 

smeruje k zlepšeniu a efektívnejšej činnosti. V prípade objavenia nedostatkov vedúci 

pracovník vykoná kroky smerujúce k náprave. 

Hlavný lekár nie je povinný byť fyzicky prítomný na pracovisku. Miesto jeho pobytu mimo 

pracovisko musí byť vybavené telekomunikačným zariadením prepojeným s pracoviskom. 

Hlavný lekár musí byť pripravený zodpovedať otázky smerujúce naňho z pracoviska.  

Vedúci operátor. Vedúci operátor je k dispozícii operátorom ako poradný pracovník. Vedúci 

operátor riadi závažnejšie udalosti s väčším počtom zranených osôb. Väčším počtom sa 

rozumie viac ako 3 osoby. Tieto udalosti riadi spolu s operátorom, ktorý prijal tiesňovú 

výzvu. Hlavný operátor komunikuje s riaditeľom a podáva mu informácie o pracovnej 

činnosti, a personálnom stave na pracovisku. Vedúci operátor menuje po konzultácii 

s riaditeľom zástupcu vedúceho operátora. Vedúci operátor zastupuje ZZS v udalostiach, pri 

ktorých je vyhlásený krízový plán. 

Zástupca vedúceho operátora vykonáva úlohy vedúceho operátor v dobe neprítomnosti 

vedúceho operátora. Zástupca vedúceho operátora spracováva rozpis služieb. 

3.2.11 Úlohy a pracovné činnosti v prípade mimoriadnych 
udalostí 

 V prípade mimoriadnej udalosti, mimoriadnou udalosťou rozumieme, udalosť ktorá vo 

veľkej miere obmedzí vykonávať úlohy pracovníkom, prebieha režim ako pred mimoriadnou 

udalosťou. Úlohy sa ale nevykonávajú dátovou cestou a elektronických zariadení, ale len 

analógovou cestou. Úlohy, pri ktorých sa používajú elektronické zariadenia sa tieto úlohy 

vykonávajú bez použitia elektronických zariadení.  

3.2.12 Ďalšie zásady pre pracovníkov 

Pracovníci sú povinní nahlásiť každú osobu, ktorá nemá oprávnenie na vstup na 

pracovisko. Ďalej sú povinní nahlásiť osoby, ktoré sa správajú neobvykle, alebo sú pod 
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vplyvom omamných látok. Tieto osoby hlásia vedúcemu pracovníkovi a bezpečnostnej 

službe, pokiaľ je zriadená. 

 

3.3 Zdôvodnenie zvoleného návrhu 

 

Zvolený návrh spĺňa zásady pri tvorbe dokumentu tohto typu a to jednoduchosť, 

jasnosť, prehľadnosť, definovateľnosť, formálnosť, nenapadnuteľnosť, platnosť a záväznosť. 

Kládol som veľký doraz na takzvanú nadčasovosť zvoleného návrhu metodiky. To znamená, 

spracovať návrh tak, aby bol aplikovateľný a použiteľný aj o niekoľko rokov, poprípade pri 

zmene technológií a metód. Dalo by sa povedať, že navrhnutá metodika by mala byť 

aplikovateľná aj pri prípadnej zmene systému fungovania ZOS. 

Do metodiky som ako prvé zapracoval úvodné ustanovenia. Informácie o tom za 

akých podmienok pokyn platí, kto ho schvaľuje, komu je určený, a taktiež  časový horizont 

jeho platnosti (od kedy, do kedy je platný).  

Legislatívny prehľad nie je uvedený náhodou. Jedná sa o základný prehľad legislatívy, 

ktorý by mal byť užitočný pre službu vykonávajúcich pracovníkov. Pri diplomovej práci som 

sa stretol s neznalosťou základnej legislatívy u službu konajúcich pracovníkov.  

Vymedzenie pojmov sa ukázalo ako dôležitá časť pokynu, pretože pri komunikácii 

s pracovníkmi KZOS sa ukázala nevyhnutnosť definovania základných a najčastejšie 

používaných pojmy.  

Zadefinovanie zodpovednosti sa ukázalo taktiež ako ďalšia nevyhnutná časť pokynu, 

ktorú bolo treba presne vymedziť. Pri organizácii, ktorej hlavným cieľom je organizácia 

a riadenie síl a prostriedkov je nevyhnutné presne zadefinovať vzťahy medzi jednotlivými 

úrovňami riadenia na KZOS. 

Určenie všeobecných zásad je súčasť každého dokumentu tohto typu. Nevyhnutné 

a všeobecné zásady práce, činnosti a pravidiel práce sú vždy platné a nemenné. Bez týchto 

zásad by dochádzalo k neustálim konfliktom, nezrovnalostiam a problémom na pracovisku. 
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Postupy pracovníkov vykonávajúcich službu sú jednou z najdôležitejších častí pokynu. 

Postupy operátorov, konkrétne dispečerov a call-takerov, boli spracované na základe procesov 

popísaných v kapitole 2.5. Sú to procesy, ktoré sú všeobecne aplikovateľné a nemenné. 

Pracovníci na KZOS pracujú predovšetkým s informačnými technológiami. Tie sú neustále vo 

vývoji. Preto by mal prácu a návod na obsluhu informačných technológií obsahovať 

samostatný manuál. Na KZOS sa používajú rôzne informačné technológie, predovšetkým čo 

sa týka softwarového vybavenia. Nie je v mojich odborných znalostiach a ani predmetom 

diplomovej práce rozhodnúť, ktorý je najlepší. To isté platí aj pre klasifikáciu. Tá je neustále 

vo vývoji. Najbežnejšie sa používajú 3 metódy a ani tu nie je v mojich odborných znalostiach 

vybrať tu najsprávnejšiu a najvhodnejšiu metódu, pretože toto je úloha doktorov 

a zdravotníkov, ktorí v praxi pracujú niekoľko rokov. 

 

3.4 Príklad aplikovania metodického pokynu výkonu služby v krajskom 
zdravotníckom operačnom stredisku v praxi 

 

Na nasledujúcom príklade je aplikovaný postup mnou navrhnutej metodiky výkonu 

služby v krajskom zdravotníckom operačnom stredisku. Údaje pre príklad sú: 

• Autonehoda 

• 2 autá 

• 5 zranených osôb 

• Miesto je za obcou, spádová obec pre danú oblasť 

 

Dôjde k zrážke dvoch áut. Tretie auto, ktoré je účastníkom autonehody vytočí číslo 

112. Na operačnom stredisku integrovaného záchranného systému hovor príjmu. Po vyplnení 

základných údajov a odoslaní formou dátovej správy na operačné strediska Polície ČR, 

Hasičského záchranného zboru a Zdravotníckej záchrannej služby je hovor prepojený, 

z dôvodu možného ohrozenia základných životných funkcií a možného zlyhania základných 

životných funkcií na krajské zdravotnícke operačné stredisko príslušného kraja, pretože je 

potrebná odborná prednemocničná neodkladná starostlivosť,  
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Voľný Call-taker príjme tiesňovú výzvu spolu s dátovou správou. Call-taker na 

základe metodického pokynu doplní informácie, ktoré v dátovej správe chýbajú. Nakoľko sa 

jedná o prepojenú výzvu z operačného strediska integrovaného záchranného systému, doplní 

lokalizačné údaje, pokiaľ sú potrebné. Následne vykoná klasifikáciu na základe interného 

dokumentu. Pretože sa jedná o autonehodu, sú spoločné znaky pre takúto udalosť. Na základe 

klasifikácie vyhodnotí udalosť a priradí jej naliehavosť. Pretože sa jedná o autonehodu, 5 

zranených osôb a na základe klasifikácie evidentne bezprostredne hrozí zlyhanie základných 

životných funkcií, priradí udalosti naliehavosť 1, keďže sa jedná o 5 osôb a medzi zranenými 

je aj dieťa, priradí výzve stupeň naliehavosti 1 a metodicky vyberie druh výjazdovej skupiny 

a to RZP a LZS. Dátovú správu odošle dispečerovi. Call-taker, nekončí hovor a komunikuje 

ďalej s volajúcim. Začne vykonávať inštruktáž volajúceho. Inštruktážou sa snaží pripraviť 

podmienky, pre čo najlepší zásah výjazdovej skupiny. Hovor sa končí dojazdom výjazdovej 

skupiny a ukončením hovoru volajúcim.  

Súčasne ako call-taker vykonáva inštruktáž, preberie dátovou správou dispečer na 

operačné riadenie. Preberie si ju na základe naliehavosti číslo 1. Ako prvé odošle dátovú 

správu na výjazdovú základňu LZS. Súčasne v prehľade vyberie najdostupnejšiu výjazdovú 

RZP skupinu. Najbližšia RZP, je ale mimo výjazdovú základňu a rieši inú udalosť, vysiela na 

základe pokynu najbližšiu LZP. Súčasne vysiela RZP z obce nachádzajúcej sa mimo vhodnú 

dojazdovú dobu. Všetky vyslané výjazdové skupiny koordinuje a neustále s nimi komunikuje 

a kontroluje ich. Medzi tým dispečer vyberie najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie. Po 

dojazde na miesto nehody a komunikácii s výjazdovou skupinou odošle výjazdovú skupinu do 

najvhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia. Po dojazde a predaní pacientov zdravotníckemu 

zariadeniu ukončí dispečer operačné riadenie. 
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4 ZÁVER 

 Zdravotnícka záchranná služba je hlavná zložka pre poskytnutie prvej 

prednemocničnej pomoci pre každého občana. Trend krajských zdravotníckych operačných 

stredísk je veľmi aktuálny, a preto sa ukazuje čoraz dôležitejšia nielen technika, ale aj 

dokumentácia ako napríklad metodika výkonu služby v krajskom zdravotníckom operačnom 

stredisku. Vypracovať návrh tejto metodiky bolo cieľom diplomovej práce. Sekundárnymi 

cieľmi bolo zanalyzovať súčasný stav riešenia problematiky a zhrnúť teoretické 

poznatky charakterizujúce procesy na operačných strediskách. 

Pre tento návrh metodického pokynu som rozdelil prácu do 3 kapitol. Na základe 

zistených informácií z dostupných knižných a elektronických zdrojov som získal poznatky 

a informácie, ktoré som následne spracoval v prvých dvoch kapitolách. Tieto informácie som 

využil pri tvorbe návrhu metodiky výkonu služby v krajskom zdravotníckom operačnom 

stredisku. Veľa dôležitých informácií mi poskytli na Krajskom zdravotníckom operačnom 

stredisku Moravskoslezkého kraja, za čo im ďakujem. Tento návrh je vypracovaný na základe 

neustálej komunikácie so zamestnancami Krajského zdravotníckeho operačného strediska 

Moravskoslezkého kraja a všetky tieto informácie som zužitkoval v tretej kapitole, ktorá sa 

venuje samotnému návrhu metodiky.  

Práca môže slúžiť ako základ pre prevádzkové predpisy, ktoré budú v najbližšej dobe 

spracovávané. Práca sa môže použiť ako interný dokument v zdravotníckych operačných 

strediskách a v krajských zdravotníckych operačných strediskách. Pretože sú v práci ucelene 

spracované procesy prebiehajúce na zdravotníckych operačných strediskách, môže slúžiť táto 

práca ako učebný text alebo základ učebného textu. 

Všetky ciele práce boli splnené. 
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6 ZOZNAM SKRATIEK 

Sb. Zbírky zákona 

ZZS Zdravotnícka záchranná služba 

RZP Rýchla zdravotnícka pomoc 

RLP Rýchla lekárska pomoc 

LZP Letecká záchranná služba 

RV Rendez-Vous 

ZOS Zdravotnícke operačné stredisko 

TNR Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitácia 

GPS Globálny pozičný systém 

KZOS Krajské zdravotnícke operačné stredisko 
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