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Váš list číslo/zo dňa:
Vybavuje: Patrik Skákala/Ing. Zuzana Dičérová

Vec:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia financovania
Odbor verejných výdavkov
Limbová 2
837 52 Bratislava

Naše číslo: FV03/2022/227/1438
Bratislava 14.02.2022

Vyhodnotenie Kontraktu na rok 2021 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 2021 malo OS ZZS SR uzatvorený kontrakt so zriaďovateľom organizácie, t. j. MZ SR,
v celkovej výške 24 490 601,64 € a stanoveným počtom zamestnancov na rok 2021 v počte 440
osôb. Vyhodnotenie kontraktu je za časové obdobie 01.01. – 31.12.2021 vrátane skutočného
čerpania finančných prostriedkov. Na základe vyššie uvedeného boli pre OS ZZS SR stanovené
nasledovné úlohy a činnosti s celkovou hodnotou kontraktu vo výške 24 490 601,64 €.
Kontrakt na rok 2021:
1. Riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť ZZS za účelom zefektívnenia jej činnosti
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 2 500 000 €;
- 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 2 500 000,00 €.
2. Zabezpečiť príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania „155“, jeho
spracovanie a vykonanie potrebnej odozvy
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 11 500 000,00 €;
- spôsob financovania: transfer od ostatných subjektov verejnej správy (zdroj 11H);
- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 347 zamestnancov prijímateľa;
- kľúčoví užívatelia činnosti: obyvatelia na celom území SR;
- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 9 500 631,10 €. Zostatok vo výške
1 999 368,90 € bol použitý v mesiaci január 2022 na úhradu miezd za obdobie december
2021 a v mesiacoch február a marec 2022 na úhradu záväzkov OS ZZS SR.
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: 3 534 784,00 €;
- 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 3 534 784,00 €.
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: 350 000,00 €;
- 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 350 000,00 €.
5. Zabezpečiť pre svojich zamestnancov základnú odbornú prípravu a každých 12
mesiacov periodickú odbornú prípravu
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 100 000,00 €;
- 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 100 000,00 €.
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;
Tel.:
E-mail:

+421 2 6820 7311
sekretariat@155.sk
podatelna@155.sk

www.155.sk

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

36076643
2022063802
SK16 8180 0000 0070 0025 9030

Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A
P.O. BOX 93
820 05 Bratislava 25

- 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 2021:
1. Zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií
medzi Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi
záchrannej zdravotnej služby
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 43 239,00 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- finančné prostriedky sú účelovo určené pre OS ZZS SR na nákup rádio-komunikačnej
techniky a príslušenstva;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby na
celom území Slovenskej republiky, operátori na LTV 155;
- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 43 239,00 €.
2. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
počas návštevy Svätého Otca v Slovenskej republike v dňoch 12. – 15.09.2021
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 59 712,00 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- finančné prostriedky sú účelovo určené pre OS ZZS SR na mzdové náklady a s tým
súvisiace odvody poistného do poisťovní;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: dvaja operátori LTV 155 na každom krajskom
operačnom stredisku ZZS počas návštevy Svätého Otca na Slovensku;
- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 59 712,00 €.
3. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 421 478,64 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 440 zamestnancov prijímateľa;
- finančné prostriedky sú účelovo určené na vyplatenie odmien zamestnancov OS ZZS SR
súvisiacich s čl. II ods. 3 Kolektívnej zmluvy 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 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na dofinancovanie chýbajúcich mzdových výdavkov v roku 2021 vyplývajúcich
z Kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi Operačným strediskom ZZS SR a Odbormi
Operačného strediska ZZS;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky;
- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 421 478,64 €.
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4. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 4 305 293,00 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 330 zamestnancov prijímateľa;
- finančné prostriedky sú účelovo určené na vyplatenie mzdových nárokov zamestnancom
OS ZZS SR, na ktoré vznikol právny nárok operátorom na LTV 155 za obdobie rokov 2019
až 2021;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky;
- k 31.12.2021 neboli finančné prostriedky čerpané. Čerpanie finančných prostriedkov bolo
realizované v mesiaci január 2022. Vyhodnotenie kontraktu je realizované za obdobie
01.01. – 31.12.2021 vrátane čerpania finančných prostriedkov.
5. Zabezpečiť nepretržitý príjem, spracovanie a realizáciu odozvy na linke tiesňového
volania 155
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 900 000,00 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 330 zamestnancov prijímateľa;
- finančné prostriedky sú účelovo určené na uhradenie informačného systému –
Dispečerský informačný systém od spoločnosti Slovak telekom a.s.;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky;
- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 900 000,00 €.
6. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 500 000,00 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 440 zamestnancov prijímateľa;
- finančné prostriedky sú účelovo určené na vyplatenie miezd a úhradu odvodov do
poisťovní za zamestnávateľa za mesiac december 2021;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky;
- skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 500 000,00 €.
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2021:
1. Zabezpečiť úlohy stanovené pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
- odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 192 095,00 €;
- spôsob financovania: transfer zo štátneho rozpočtu (zdroj 111);
- plánovaná kapacita ľudských zdrojov: 440 zamestnancov prijímateľa;
- finančné prostriedky sú účelovo určené na vyplatenie odmien zamestnancom OS ZZS SR
vo výške 350 eur pre jedného zamestnanca vo výplatnom termíne za mesiac december
2021 v súvislosti s návrhom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2022 a dodatkom
kolektívnych zmlúv na rok 2021;
- kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti: obyvatelia na celom území Slovenskej republiky
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-

k 31.12.2021 neboli finančné prostriedky čerpané. Čerpanie finančných prostriedkov bolo
realizované v mesiaci január 2022. Vyhodnotenie kontraktu je realizované za obdobie
01.01. – 31.12.2021 vrátane čerpania finančných prostriedkov.

Ing. Juraj Kottner
riaditeľ
v.r.
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