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Vyhodnotenie Kontraktu na rok 2018 uzatvoreného medzi MZ SR a  Operačným 

strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 

 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky je príspevkovou organizáciou 

zriadenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“). 

V roku 2018 malo OS ZZS SR uzatvorený kontrakt so zriaďovateľom organizácie, t. j. MZ SR, 

v celkovej výške 15 870 809,00 € a stanoveným počtom zamestnancov na rok 2018 v počte 450 osôb.  

Na základe vyššie uvedeného boli pre OS ZZS SR stanovené nasledovné úlohy a činnosti s celkovou 

hodnotou kontraktu vo výške 15 870 809,00 €. 

1. Riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť ZZS za účelom zefektívnenia jej činnosti 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti:  2 257 000 €,  

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 11H) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 35 zamestnancov prijímateľa, 

- kľúčoví užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 2 257 000,00 €. 

2. Zabezpečiť príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 9 480 954,00 € 

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 11H) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 364 zamestnancov prijímateľa, 

- kľúčoví užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území SR, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo  9 328 847,06 €. 

3. Zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií 

s poskytovateľmi ZZS, príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a s ostatnými 

zložkami IZS 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 3 145 000,00 € 

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 11H) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 46 zamestnancov prijímateľa (0,8 úväzku), 

- kľúčoví užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území SR, poskytovatelia záchrannej 

zdravotnej služby, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 3 145 000,00 €. 

4. Zabezpečiť dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 

rokov odo dňa jej vzniku a uchovávať zvukový záznam z príjmu tiesňového volania a realizácie 

odozvy na tiesňové volanie tri roky odo dňa jeho vzniku 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 145 000,00 € 

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 11H) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 46 zamestnancov prijímateľa (0,2 úväzku), 

- kľúčoví užívatelia činnosti: MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa §3 

ods. 5 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 145 000,00 €. 
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5. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov základnú odbornú prípravu a každých 12 mesiacov 

periodickú odbornú prípravu 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 350 000,00 € 

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 11H) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 5 + 364 zamestnancov prijímateľa, 

- kľúčoví užívatelia činnosti: zdravotnícki pracovníci (zdravotnícki záchranári na pozícii 

operátor, lekár, lekár špecialista) podľa §4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 350 000,00 €. 

6. Zabezpečiť úlohy stanovené pre OS ZZS SR – finančné prostriedky účelovo určené na zvýšenie 

platov zamestnancov OS ZZS SR v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2017, uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017, nariadením 

vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify o 4% od 01.01.2017 pre zamestnancov 

rozpočtových a príspevkových organizácií 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 340 000,00 € 

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 111) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 450 zamestnancov prijímateľa, 

- kľúčový užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území SR, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo  340 000, 00 €. 

7. Zabezpečiť úlohy stanovené pre OS ZZS SR – finančné prostriedky účelovo určené na poistné 

a príspevok do poisťovní 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 152 855,00 € 

- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 111) 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 450 zamestnancov prijímateľa, 

- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území SR, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 152 855,00 €. 

 

Celková hodnota kontraktu bola stanovená vo výške 15 870 809,00 €. 

Skutočné čerpanie kontraktu k 31.12.2018 bolo vo výške 15 718 702,06 €. 

Rozdiel medzi celkovou hodnotou kontraktu a skutočným čerpaním kontraktu vo výške 152 106,94 € 

bol rozpočtovým opatrením presunutý do roku 2019 – úprava výdavkov – vyrovnanie limitov na 

rozpočtových podpoložkách 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy), 620 (poistné a príspevok do 

poisťovní), 630 (tovary a služby) a 640 (bežné transfery). 

 

 

 

 

 


