
 
  

 

  
 
 

 
   

Smernica o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí  
z 2. decembra 2016 

 
 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. e) a čl. 51 ods. 2 písm. a) 
stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 schvaľuje túto smernicu: 
 

Článok I 
Všeobecné ustanovenie 

 
 (1) Táto smernica upravuje podmienky a postup zdravotníckeho zabezpečenia futbalových 
podujatí organizovaných Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“) alebo osobami 
oprávnenými futbalové podujatia organizovať podľa príslušných rozpisov súťaží na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „podujatie“). 
 
 (2) Na účely tejto smernice sa rozumie 

a) koordinátorom samostatný záchranár  zodpovedný  za zabezpečenie koordinácie 
zdravotníckeho zabezpečenia na podujatiach medzinárodnej alebo národnej úrovne 
a za komunikáciu medzi jednotlivými posádkami zdravotníckej záchrannej služby 
(ďalej len „ZZS“) a organizátorom podujatia, osobou zastupujúcou organizátora 
podujatia, hlavným usporiadateľom alebo inými osobami zodpovednými za 
bezpečnosť na podujatí, 
b) povereným záchranárom záchranár posádky ZZS určený organizátorom podujatia 
alebo posádkou zodpovedný za zabezpečenie koordinácie zdravotníckeho 
zabezpečenia na ligových podujatiach a za komunikáciu medzi jednotlivými 
posádkami zdravotníckej záchrannej služby a organizátorom podujatia, osobou 
zastupujúcou organizátora podujatia, hlavným usporiadateľom alebo inými osobami 
zodpovednými za bezpečnosť na podujatí, 
c) posádkou s lekárom posádka ZZS s lekárom a dvomi záchranármi alebo  jedným 
záchranárom a vodičom, 
d) posádkou zo záchranárom posádka ZZS s dvomi záchranármi alebo jedným 
záchranárom a vodičom, 
e) ošetrovňou miesto na poskytnutie zdravotnej pomoci,  
f) stanovišťom miesto, kde sa posádka ZZS zdržiava počas konania podujatia, 
g) velínom riadiaca miestnosť určená organizátorom na riadenie zabezpečenia 
bezpečnosti podujatia, v ktorej sa spravidla zdržiava koordinátor, 
h) organizátorom organizátor podujatia, osoba zastupujúca organizátora, hlavný 
usporiadateľ alebo bezpečnostný manažér; v prípade prítomnosti minimálne dvoch 
uvedených osôb na podujatí vykonáva funkciu organizátora na účely tejto smernice 
hlavný usporiadateľ. 

 
 (3) Právomoci a postavenie koordinátora uvedené v tejto smernici sa primerane vzťahujú aj 
na povereného záchranára uvedeného v ods. 2 písm. b), zdravotníckeho pracovníka alebo osobu, 
ktorá získala potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci („ďalej len 
„akreditovaný zdravotník“), ktorí zabezpečujú zdravotnícku pomoc na ligových podujatiach. 
 



 
  

 

  
 
 

 
   

 (4) Ak zdravotnícku pomoc na ligovom podujatí zabezpečuje len jeden zdravotnícky 
pracovník alebo jeden akreditovaný zdravotník, táto osoba si plní povinnosti posádky podľa tejto 
smernice voči organizátorovi, ktorý v takomto prípade plní úlohy koordinátora. 
 

Článok II 
Miesto výkonu ZZS 

 
 (1) Posádka vykonáva ZZS v priestoroch futbalového štadióna, ihriska a hracej plochy. 
Posádka je povinná zdržiavať sa na stanovišti a blízko ošetrovne. Organizátor podujatia je povinný 
vyznačiť stanovište posádky a ošetrovňu na situačnom pláne štadióne, ak sa podujatie koná na 
štadióne, alebo na situačnom pláne miesta konania podujatia. 
 

(2) Posádka je oprávnená opustiť svoje stanovište len na pokyn koordinátora za účasti 
všetkých členov danej posádky, ak ďalej nie je uvedené inak. 

 
(3) Posádka je oprávnená opustiť stanovište bez pokynu koordinátora uvedeného v odseku 2 

alebo vykonať ZZS mimo priestory uvedené v odseku 1, ak 
a) zmenu stanovišťa nariadi organizátor podujatia na základe aktuálne vzniknutej 
situácie po oboznámení koordinátora posádkou o tomto pokyne, alebo 
b) je potrebné presunúť pacienta do ošetrovne alebo ho odovzdať inej posádke. 

 
(4) Koordinátor je povinný priebežne informovať organizátora podujatia alebo velín o 

rozmiestnení posádok, ich presune alebo akejkoľvek zmene ich rozmiestnenia.  
 
(5) Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť, aby vozidlá posádok boli zaparkované tak, 

aby vedeli okamžite opustiť miesto konania podujatia a neboli obmedzované vo výjazde. 
 
(6) Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť priechodnosť všetkých zariadení, vchodov, 

východov, ktorými je možné regulovať alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať pohyb osôb na 
podujatí,  zabezpečiť priechodnosť brán, ktorými môžu prechádzať vozidlá posádok alebo posádky 
a vozidlá lekárskej záchrannej služby vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „LZS 
VZZS“), rýchlej lekárskej pomoci (ďalej len „RLP“) alebo rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej len 
„RZP“) a je povinný odstrániť z priestoru brán veci, ktoré by bránili vjazdu a výjazdu záchranných 
vozidiel. 

 
(7) Ak je miesto, kde sa koná podujatie, vybavené defibrilátorom, organizátor je povinný 

zabezpečiť dostupnosť a použiteľnosť tohto zariadenia pre účely poskytnutia zdravotníckej pomoci 
posádkou.  
 

Článok III 
Komunikácia medzi posádkou a koordinátorom 

 
(1) Posádka za účelom spojenia s koordinátorom používa rádiostanicu alebo mobilný 

telefón. Rádiostanicu je možné používať výlučne na komunikáciu s koordinátorom. 
 
(2) Posádka je oprávnená opustiť stanovište  len s rádiostanicou alebo mobilným telefónom. 



 
  

 

  
 
 

 
   

 
(3) Posádka je povinná skontrolovať dostatočné nabitie batérií rádiostanice a mobilného 

telefónu, skontrolovať dostatočnú počuteľnosť rádiostanice a zvonenia mobilného telefónu a byť 
okamžite zastihnuteľná v prípade akéhokoľvek volania na mobilný telefón alebo rádiostanicu. Ak 
bátéria rádiostanice a mobilného telefónu nie je dostatočne nabitá, alebo nie je dobre počuť 
prichádzajúci zvuk z rádiostanice alebo mobilného telefónu, posádka je povinná okamžite túto 
skutočnosť akýmkoľvek možným spôsobom oznámiť koordinátorovi, ktorý je povinný tento 
nedostatok odstrániť. 

 
(4) Posádka je povinná v prípade nefunkčnosti rádiostanice alebo mobilného telefónu 

okamžite akýmkoľvek možným spôsobom informovať koordinátora o tejto skutočnosti, ktorý je 
povinný tento nedostatok odstrániť. 

 
(5) Koordinátor je povinný po príchode na podujatie ohlásiť organizátorovi podujatia alebo 

do velínu počet posádok ZZS a telefóne kontakty na posádky. 
 
(6) Za splnenie povinností uvedených v odsekoch 1 až 4 v prípade posádky s lekárom je 

zodpovedný lekár, ak zabezpečením týchto povinností nepoverí záchranára, a v prípade posádky so 
záchranárom jeden zo záchranárov. 

 
(7) Komunikácia medzi koordinátorom a posádkou musí byť krátka a jasná. 
 

Článok IV 
Organizácia zásahu ZZS 

 
(1) Posádka počas celého podujatia podlieha veleniu koordinátora, ak nejde o prípad 

uvedený v čl. II ods. 3 písm. a).  
 
(2) Posádka je povinná zaujať svoje stanovište najneskôr 15 minút pred príchodom divákov 

na miesto, kde sa sa má podujatie konať.  
 
(3) Po výzve koordinátora posádke k zásahu je posádka povinná postupovať nasledovne: 

a) člen posádky, ktorý prebral pokyn od koordinátora zaznamená do protokolu 
s označením  „Záznam o prebraní pokynu od koordinátora“ (ďalej len „protokol“) 
tieto údaje: 
 1. čas hlásenia výzvy, 
 2. ohlásené miesto udalosti (číslo sektora, rad, opis miesta), 

3. ohlásený stav pacienta, ak je známy, 
b) člen posádky, ktorý nevykonáva úkony podľa písm. a) pripraví potrebné 
vybavenie na  okamžitý zásah, 
c) člen posádky uvedený v písm. a) v prípade nejasností ohľadom ohláseného miesta 
zásahu kontaktuje počas presunu k pacientovi koordinátora kvôli upresneniu miesta 
zásahu, 
d) po príchode na miesto zásahu kontaktuje člen posádky koordinátora a ohlási 
dosiahnutie miesta zásahu, 



 
  

 

  
 
 

 
   

e) ak ohlásené miesto zásahu nezodpovedá presne miestu, kde sa pacient fyzicky 
nachádza, alebo ohlásené miesto zásahu vôbec nezodpovedá miestu, kde sa pacient 
fyzicky nachádza,  ohlási túto skutočnosť člen posádky koordinátorovi, 
f) ak sa pacient nachádza na tribúne alebo v jej bezprostrednej blízkosti, je nutné 
pacienta v čo najkratšom čase zastabilizovať a následne opustiť tribúnu alebo sa 
vzdialiť z jej blízkosti na najbližšom možnom mieste, 
g) počas ošetrovania pacienta, zisťovania anamnézy alebo základného vyšetrovania 
jeden člen posádky vyplní čas príchodu posádky k pacientovi v protokole do kolónky 
„Príchod“ a do kolónky „Záznam o zhodnotení zdravotneho stavu osoby“ uvedie 
osobné údaje pacienta (meno a priezvisko, bydlisko, zdravotnú poisťovňu), ak to je 
možné, a hodnoty pulzu a SpO2, TK, glykémie a potom ďalej pomáha členovi 
posádky vykonávajúcemu zásah na pacientovi (obsluhuje defibrilátor, monitor), 
h) ak je to potrebné pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, posádka so 
záchranárom svoj postup zásahu konzultuje telefonicky s lekárom,  
i) člen posádky je povinný ihneď po prvotnom oboznámení sa so situáciou, zistení 
počtu zranených a orientačnej závažnosti úrazov ohlásiť koordinátorovi, či je v silách 
posádky zvládnuť všetkých zranených alebo požiada koordinátora o ďalšie posádky, 
j) člen posádky je povinný v prípade hromadného postihnutia osôb ihneď po 
prvotnom oboznámení sa so situáciou, zistení počtu zranených a orientačnej 
závažnosti úrazov ohlásiť tieto informácie koordinátorovi a vyžiadať si ďalšie 
posádky, 

  k) člen posádky ohlási ukončenie ošetrenia pacienta koordinátorovi, 
l) ak je pacient ponechaný na ohlásenom mieste udalosti po jeho prípadnom ošetrení, 
člen posádky ohlási túto skutočnosť koordinátorovi a ohlási návrat posádky na svoje 
stanovište, 
m) ak je nutný transport pacienta k ďalšiemu vyšetreniu, člen posádky túto 
skutočnosť ohlási koordinátorovi, ktorý privolá LZS VZZS, RLP, RZP, alebo 
rozhodne o transporte pacienta určenou posádkou, 
n) člen posádky odovzdá pacienta privolanej LZS VZZS, RLP, RZP na mieste na to 
určenom alebo v ošetrovni a poznačí si v protokole do kolónky „Prevzal“ čitateľne 
paličkovým písmom meno a priezvisko preberajúceho lekára alebo záchranára, ak 
privolaná posádka nemá lekára, spolu s časom prevzatia a požiada príslušného lekára 
alebo záchranára, aby prevzatie pacienta potvrdil svojim podpisom v kolónke 
„Podpis“, 
o) v prípade úmrtia pacienta člen posádky ohlási túto skutočnosť koordinátorovi, 
ktorý to oznámi polícii, 
p) člen posádky bezprostredne po návrate posádky na svoje stanovište rádiostanicou 
alebo mobilným telefónom ohlási koordinátorovi túto skutočnosť a pripravenosť 
posádky k ďalšiemu zásahu, prípadne čas, kedy bude posádka pripravená k ďalšiemu 
zásahu, 
r) člen posádky po vykonaní zásahu doplní do protokolu čas ukončenia zásahu.  
.  

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia výkonným výborom SFZ.  


