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❑AED, alebo automatický externý 

defibrilátor je prenosný prístroj určený 

pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej 

pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu 

spojeného so zástavou dýchania.



TYPY AED



KTO PREDÁVA  AED ?

❑ kľúčové firmy (Pharmacare,AuraTrade...)

❑internetové obchody



NZKO – štatistika OS ZZS 2017



Projekt AED na Slovensku

❑začiatok projektu na KOS ZZS TN –
koncom mesiaca november 2016

❑následne ponuka OS ZZS rozšíriť možnosti 
na celé Slovensko

❑OS ZZS malo informáciu o 98 ks AED.



Projekt AED na Slovensku

❑začiatkom decembra 2016 bola zriadená 
emailová adresa:               
aed@emergency slovakia.sk - na ktorú 
začali posielať firmy informácie o svojich 
defibrilátoroch.

❑7.12. 2016 sme navrhli Evidenčný formulár





Databáza AED

❑12.12. 2016  KOS TN vytvorilo  databázu 

pre AED



Evidencia  AED



Prvá registrácia AED

❑12.1.2017 bola prvá online registrácia AED 

cez web OS ZZS SR Bratislava



Prvá registrácia AED



Pokračovanie projektu AED

❑v priebehu mesiacov január – február 2017 

vznik pracovnej skupiny

❑14.4.2017  vznik AED mapy a po prvom 

pracovnom stretnutí s vedením OS ZZS 

spustené na KOS ZZS



Lokalizácia AED v mape



Lokalizácia AED v mape



Lokalizácia AED v mape



Lokalizácia AED v mape



AED na Slovensku  560



Získavanie skúseností...

❑16.11. 2017osobné stretnutie v Brne 

na ZZS JmK

❑7.12. 2017 školenie príslušníkov MsP Brno 

na HaZZ Brno



Čo pripravujeme?
❑návrh projektu AED „Záchrana života 

pomocou AED v súčinnosti so 

zložkami IZS“

❑Cieľom projektu je zefektívniť 

spoluprácu zložiek IZS pri záchrane 

ľudských životov s použitím AED



Čo pripravujeme?

❑spracovanie edukačného videa s 

použitím AED určeného pre laickú 

verejnosť



Čo pripravujeme?



A čo nás ešte čaká?

❑Vybaviť všetky zložky IZS (HaZZ, 

PZ SR), DHZ, MP prístrojom AED

❑Vybaviť HaZZ, PZ SR, MP, DHZ pomôckami 
pre školenie a praktický nácvik KPR s AED 
(pomôcky budú majetkom OS ZZS SR, 
ktoré budú zložkám poskytnuté na 
používanie)



A čo nás ešte čaká?

❑Vyškoliť lektorov v oblasti poskytovania PP 

a resuscitácie pod odborným vedením OS 

ZZS SR

❑Vytvorenie systému vnútorných lektorov u 

všetkých zložkách IZS, MP, DHZ



AED záchrana života

❑Snahou OS ZZS je,  vytvoriť sieť AED v SR 

tak, aby bola dostupnosť first respondérov

do 5 minút od vzniku udalosti



„Šťastie sa podobá zdraviu.

Dokiaľ ho máš, 

ani si ho nevšimneš.”


