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Registratúrne číslo: FV03/2021/154/524 

 

 

Vyhodnotenie Kontraktu na rok 2020 uzatvoreného medzi Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky 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 2020 malo OS ZZS SR uzatvorený kontrakt so zriaďovateľom organizácie, t. j. MZ SR, 

v celkovej výške 19 909 655,00 € a stanoveným počtom zamestnancov na rok 2020 v počte 442 osôb.  

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

hodnotou kontraktu vo výške 19 909 655,00 €. 

 

Kontrakt na rok 2020: 

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

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

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 44 zamestnancov prijímateľa, 

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

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

 

2. Zabezpečiť príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania „155“, jeho spracovanie 

a vykonanie potrebnej odozvy 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 11 000 000,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 349 zamestnancov prijímateľa, 

- kľúčoví užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území SR, 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo  9 585 558,55 €.  

- zostatok vo výške 1 441 414,45 € bol použitý v mesiaci január 2021 na úhradu miezd za 

obdobie december 2020. 

 

3. Zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií 

s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby, príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 3 390 460,00 € 

- poskytovanie služby Dispečerského informačného systému (služba DIS) vrátane zabezpečenia 

potrebnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry 
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- v celkových nákladoch je zahrnuté čiastočné plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením 

fungovania integrovaného záchranného systému v oblasti informačno-komunikačných 

technológií v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2011 

- vybavenie slúžiace na operačné riadenie, koordináciu a prenos informácií – ručný a vozidlový 

rádiový terminál umožňujúci komunikáciu v rádiotelekomunikačnej sieti SITNO v zmysle 

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL 

- systém AVL slúžiaci na satelitné monitorovanie vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej 

služby 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 45 zamestnancov prijímateľa (0,8 úväzku), 

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

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 3 390 460,00 €. 

 

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

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

odozvy na tiesňové volanie 3 roky odo dňa jeho vzniku 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 400 000,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 45 zamestnancov prijímateľa (0,2 úväzku), 

- kľúčoví užívatelia činnosti: zadávateľ, 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 400 000,00 € 

 

5. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov základnú odbornú prípravu a každých 12 mesiacov 

periodickú odbornú prípravu 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 200 000,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 4 + 349 zamestnancov prijímateľa, 

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

operátor LTV, lekár – operátor LTV) 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 200 000,00 €. 

 

6. Zabezpečiť softvér na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií medzi poskytovateľmi 

záchrannej zdravotnej služby a príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 84 000,00 € 

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

- finančné prostriedky sú účelovo určené na komunikačnú technológiu STEMI a jej inovácie pre 

420 užívateľov slúžiacu na obrazovú a hlasovú komunikáciu posádok ZZS s kardiocentrami, 

NCMP centrami a MTE centrami v rámci Slovenskej republiky 
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- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území SR, poskytovatelia 

záchrannej zdravotnej služby 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 84 000,00 €. 

 

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2020: 

7. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 69 000,00 € 

- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) 

 

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa 

- finančné prostriedky účelovo určené na nákup 11 000 kusov ochranných rúšok (tvárových 

masiek), ktoré slúžia ako osobné ochranné pomôcky pred nákazou koronavírusových 

ochorením COVID-19.  Zabezpečenie  týchto  pomôcok  je  povinné  na  základe mimoriadnej 

situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky dňa 11.3.2020 a slúži na zabezpečenie riadenia 

a koordinovania záchrannej zdravotnej služby v súčasnej mimoriadnej situácii 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 69 000,00 €. 

 

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2020: 

8. Zabezpečiť vybudovanie prostredia pre prevádzku aplikácií na virtuálnej platforme 

s centralizovaným manažmentom 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 220 000,00 € 

- spôsob financovania: kapitálový transfer  (zdroj 111) 

- zabezpečiť vybudovanie prostredia pre prevádzku aplikácií na virtuálnej platforme 

s centralizovaným manažmentom, ktoré bude spĺňať nároky na vysokú dostupnosť, tak aby 

výpadok ktoréhokoľvek komponentu nemal vplyv na fungovanie prevádzkovej služby – dátové 

úložisko, virtualizačná platforma, pripojenie do siete, softvérové vybavenie, pripojenie do 

verejnej telefónnej siete, konfigurácia a inštalácia, servisná podpora 

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

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 220 000,00 €. 

 

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2020: 

9. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v súvislosti 

s COVID-19  

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 260 000,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa, 

- finančné prostriedky sú účelovo určené v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov na výplatu mzdy a náhrada mzdy za sviatok, mzdové 

zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za prácu nadčas zamestnancov za 

plnenie úloh počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 

- kľúčový užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území SR, 
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- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo  260 000, 00 €. 

 

10. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v súvislosti 

s COVID-19 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 82 507,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa, 

- finančné prostriedky sú účelovo určené na poistné a príspevok do poisťovní 

- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území SR 

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 82 507,00 €. 

 

Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2020: 

11. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby odhad 

celkových nákladov objednávanej činnosti: 1 632 966,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa, 

- finančné prostriedky účelovo určené na elimináciu dopadov súvisiacich s novelou zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 

2021 zo dňa 28.11.2018 (čl. II bod4) a nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z. zo dňa 

12.12.2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme od 1. januára 2020 a zároveň sú finančné prostriedky účelovo 

určené na dofinancovanie chýbajúcich mzdových výdavkov v roku 2020 

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

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 1 632 966,00 €. 

 

12. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby finančné 

prostriedky účelovo určené na poistné a príspevok do poisťovní 

- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 570 722,00 € 

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

- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 442 zamestnancov prijímateľa, 

- finančné prostriedky účelovo určené na poistné a príspevok do poisťovní 

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

- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 570 722,00 €. 
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Celková hodnota kontraktu bola stanovená vo výške 19 909 655,00 €. 

Skutočné čerpanie kontraktu k 31.12.2020 bolo vo výške 18 495 213,55 €. 

Rozdiel medzi celkovou hodnotou kontraktu a skutočným čerpaním kontraktu vo výške 1 414 441,45 

€ bol rozpočtovým opatrením presunutý do roku 2021 – úprava výdavkov – vyrovnanie limitov na 

rozpočtových položkách 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy),  620 (Poistné a príspevok do poisťovní) 

a 630 (Tovary a služby). 

 

V Bratislave, dňa 01.02.2021 

 

 

 

         Ing. Michal Weinciller 

          riaditeľ 

              v.r. 


