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1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2019
1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej
správy pre
1. zdravotnú starostlivosť,
2. ochranu zdravia,
3. verejné zdravotné poistenie,
4. ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
5. prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,
6. cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien
nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,
7. kontrolu zákazu biologických zbraní.
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti najmä
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,
riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,
odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,
koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v
praxi,
riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve,
riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
vydáva osvedčenia, povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitnými predpismi,
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,
plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných
dávok zdravotnej starostlivosti,
je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva,
vedie národné zdravotnícke registre,
vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,
zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,
zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi
štátnej správy,
zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu, prípravu rezortu na krízové situácie
a plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.
-

Ministerstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
neziskové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti a zdravotnícke zariadenia, ktorých predmetom
činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä
štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia. V roku 2019 bola najväčšia pozornosť venovaná
rozostavanej lokalite Rázsochy. Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu sú viazané na realizáciu
tohto diela v plnom rozsahu. Jednalo sa o odstránenie inžinierskych a stavebných objektov nedokončenej
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy v členení Centrálny príjem SO - 01, Blok Kliník SO - 02,
Vstupný objekt SO - 03, Kryté parkovisko SO - 04, Energo-blok SO - 05, Dodávkové ústredne SO - 06,
Hospodárska vrátnica SO - 09, Sklad horľavín a plynov SO - 10, Sklad horľavín a plynov SO – 10 a iné
objekty, vrátane prípravy projektovej dokumentácie a zabezpečenia súvisiacich inžinierskych činností.
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1.1.2.Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR
Predložený Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok
2019 je vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR zo 7. januára 2019 na vypracovanie
záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov číslo MF/7764/2019-31. Obsahuje hodnotenie
výsledkov rozpočtového hospodárenia ústredného orgánu a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho
pôsobnosti.
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady
Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 370/2018 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
nadväzne na bod C.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 453/2018 k návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2019 až 2021 oznámilo (list MF SR č. MF/019616/2018-441) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej
republiky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2019.
tabuľka č. 1 v €
Schválený
rozpočet
1
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu:
z toho: kryté prostriedkami EÚ
Saldo príjmov a výdavkov

2
39 077 994
0
1 230 946 112
0
-1 191 868 118

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

%
k upravenému
rozpočtu

3

4

5=4/3*100

38 203 464
0
1 480 373 937
1 458 231
-1 442 170 473

37 830 318
0
1 480 069 607
1 458 231
-1 442 239 289

99,02
99,98
100,00

V kapitole zdravotníctva boli na rok 2019 schválené príjmy ako záväzný ukazovateľ rozpočtu
v celkovej sume 39 077 994 tis. €. Z rozpočtu Európskej únie neboli v kapitole zdravotníctva rozpočtované
žiadne finančné prostriedky. Úprava príjmov bola v priebehu roka realizovaná v oblasti prostriedkov
Európskej únie. Napĺňanie príjmov záviselo od schválených súhrnných žiadostí o platbu na základe ktorých
MF SR zasiela na príjmové účty Platobnej jednotky prostriedky EÚ. Na základe skutočného plnenia
príjmovej časti rozpočtu boli Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 60/2019 viazané v kapitole
zdravotníctva v sume 880 000 €.
V oblasti výdavkov bol v štátnom rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na rok 2019 rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v celkovej sume 1 230 946 tis. €, z toho v oblasti
kapitálových výdavkov v sume 100 000 tis. €. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
bolo rozpočtovaných 29 352 tis. €. Najväčšiu časť výdavkov v rozpočte kapitoly zdravotníctva na rok 2019
tvorilo štátom platené poistné na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb v celkovej sume
1 015 000 tis. €, čo predstavuje 82,46 % z celkového rozpočtu kapitoly.

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov
Celkové plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vrátane mimorozpočtových prostriedkov
kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2019 uvádzame v nasledovnej tabuľke:
tabuľka č. 2 v €

Vybrané záväzné ukazovatele štátneho
rozpočtu v roku 2019
Príjmy kapitoly
Výdavky kapitoly spolu
- bežné výdavky
-kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet
39 077 994
1 230 946 112
1 130 946 112
100 000 000

Upravený
rozpočet
38 203 464
1 480 373 937
1 321 789 275
158 584 662

Skutočnosť
37 830 318
1 480 069 602
1 321 487 135
158 582 467

Plnenie
upraveného
rozpočtu
99,02
99,98
99,98
100,00
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstva financií SR) rozpisovým listom č.
MF/019616/2018-441 kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR) oznámilo
rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 schválený zákonom č. 453/2018 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2019 v nasledovnej štruktúre:
tabuľka č. 3 v €
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2019
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ

39 077 994

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

0

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)

1 230 946 112

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ
z toho:

1 396 249 702

A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+11H)

1 230 946 112

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

0

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111+11H)
29 352 326
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania aparátu ústredného orgánu
5 761 265
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzn. vlády SR č.
453/2018
2 616 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu
320 osôb
administratívne kapacity RO osobitne sledované, podľa príl. č.1 k uzneseniu vlády SR č.
453/2018
50 osôb
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov EÚ a prostriedkov na
spolufinancovanie, )
100 000 000
z toho: kód zdroja 111
100 000 000
0
B. Prostriedky Európskej únie
Príloha č. 2
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR
poistné pre poistencov štátu
1 015 000 000

Príloha č. 2 k rozpisovému listu
Kód programu/
podprogramu/
079
07A

07B

0DB0601

06E03
06H08
09705
0EK0G

tabuľka č. 4 v €

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2019
Názov programu/podprogramu/prvku

Výdavky spolu za kapitolu
Prevencia a ochrana zdravia
07904 Národné preventívne programy
Zdravotná starostlivosť
07A01 Poistné za poistencov štátu
07A0403 Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
Tvorba a implementácia politík
07B0204 Zber, spracovanie a analýza údajov
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a
účastníkom
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike – MZ SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
MZ SR - Zdravotnícka podpora
Gestor : Ministerstvo obrany SR
Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Gestor : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR
Informačné technológie financované zo ŠR- MZ SR
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

1 230 946 112
36 075 923
1 000 000
1 131 324 729
1 015 000 000
16 129 729
59 702 835
19 484 825

15 000

220 653
1 555 000
656 000
1 395 972
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V zmysle ustanovení § 8 ods. 6 a § 15–18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo v roku 2019
v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR vykonaných 483 rozpočtových opatrení.
Ministerstvom financií SR bolo schválených 60 rozpočtových opatrení. V súlade s § 8 ods. 6 zákona
o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je správca kapitoly povinný oznámiť ministerstvu financií výšku
všetkých výdavkov podľa odseku 4 zákona okrem prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie
účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou
republikou a inými štátmi, ktoré použije až v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to najneskôr do 10.
novembra bežného rozpočtového roka.
V rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2019 boli v priebehu roka viazané
rozpočtové prostriedky prostredníctvom rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR. Viazanie
rozpočtových prostriedkov bolo vykonané prostredníctvom rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR
nasledovne:
tabuľka č. 5 v €
Číslo
rozpočt.
opatrenia
MF SR
RO č. 7
RO č. 8
RO č. 9
RO č. 14
RO č. 35
RO č. 39
RO č. 54
RO č. 58
RO č. 59

Dôvod viazania rozpočtových prostriedkov v roku 2019
Viazanie bežných výdavkov v prospech Úradu vlády SR - vládna sieť Govnet
38 000,00
Viazanie bežných výdavkov v prospech MV SR - vodiči-ochrankári
7 706,00
Viazanie bežných výdavkov v prospech MŠVVaŠ SR - NMCD
44 650,00
Viazanie bežných výdavkov v prospech MK SR - podpora skríningových programov
29 750,00
Viazanie bežných výdavkov v prospech MZVaEZ SR
55 321,00
Viazanie bežných výdavkov v prospech MF SR – nepriaznivý vývoj rozpočtu VS
6 000 000,00
Viazanie bežných výdavkov v prospech MF SR – ŠÚKL -Nadrezortný ekonomický systém
34 207,00
Viazanie výdavkov v zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách. 1 328 728,80
Viazanie príjmov v zmysle § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.– prostriedky EÚ
13 969 258,39

RO č. 59 Viazanie výdavkov v zmysle § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.– prostriedky EÚ
RO č. 60 Viazanie príjmov v RO
RO č 60 Viazanie bežných výdavkov v RO

158 304,38
880 000,00
880 000,00

Prekročenie rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2019 bolo Ministerstvom
financií SR povolené v nasledovných rozpočtových opatreniach:
tabuľka č. 6 v €
Číslo
rozpočtového
opatrenia
MF SR

Povolené prekročenie limitu ukazovateľov rozpočtu kapitoly MZ SR na rok
2019

RO č. 13
RO č. 16
RO č. 17
RO č. 18

Prekročenie limitu príjmov v zmysle § 7 ods. 3, § 8 ods.6 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. (zdroj 13S1)
Prekročenie limitu výdavkov v zmysle § 7 ods. 3, § 8 ods.6 a § 17 zákona č.
523/2004 Z. z. (zdroj 13)
Prekročenie limitu kapitálových výdavkov určených na zabezpečenie financovania
nevyhnutných úloh rezortu (zdroj 131I)
Prekročenie limitu bežných výdavkov grantová zmluva – MV SR – zdroj 13
Prekročenie limitu kapitálových výdavkov určených na zabezpečenie financovania
nevyhnutných úloh rezortu (zdroj 131I)
Prekročenie limitu bežných výdavkov – valorizácia RO
Prekročenie limitu bežných výdavkov – povodne uznesenie vlády č. 183/2019
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca
decembra 2018
Prekročenie limitu bežných výdavkov – platové tarify a stupnice platových taríf
Prekročenie limitu bežných výdavkov – výskum hrania hazardných hier
Prekročenie limitu bežných výdavkov – štátom platené poistné
Prekročenie limitu bežných výdavkov – študentská kniha plesní - PO

RO č. 19
RO č. 21

Prekročenie limitu bežných výdavkov – valorizácia PO
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)

RO č. 1
RO č. 1
RO č. 2
RO č. 3
RO č. 10
RO č. 11
RO č. 12

13 969 258,39
31 208,00
17 000 000,00
31 208,00
17 000 000,00
4 521 879,00
20 828,48
89 067,00
60 000,00
90 000 000,00
2 400 000,00
2 587 622,00
367 400,00
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RO č. 22
RO č. 23
RO č. 25
RO č. 27
RO č. 28
RO č. 29
RO č. 32
RO č. 42
RO č. 43
RO č. 44
RO č. 47
RO č. 48
RO č. 51
RO č. 52
RO č. 53
RO č. 57

Prekročenie limitu bežných výdavkov z MV SR - vodiči-ochrankári
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
Prekročenie limitu kapitálových výdavkov z ÚV SR – DFN Košice
Prekročenie limitu kapitálových výdavkov určených na zabezpečenie financovania
nevyhnutných úloh rezortu (zdroj 131I)
Prekročenie limitu kapitálových výdavkov – uvoľnenie viazania pre RÚVZ KE
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
Prekročenie limitu kapitálových výdavkov určených na zabezpečenie financovania
nevyhnutných úloh rezortu (zdroj 131I)
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
Prekročenie limitu bežných výdavkov – ŠPP – uznesenie vlády 571/2019
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
Prekročenie limitu bežných výdavkov – povodne uznesenie vlády č. 183/2019
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do
konca júna 2019
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
ISUF – prostriedky EÚ (zdroj 13)
Prekročenie limitu bežných výdavkov – ŠPP – ročné zúčtovanie

7 706,00
557 666,53
10 000,00
17 000 000,00
44 940,00
61 928,55
7 579 358,11
593 555,18
46 609,55
89 113 691,00
32 776,71
82 272,52
1 988,40
86 717,65
3 313,00
8 667 286,20

Vysvetlivka: ISUF – Informačný systém Účtovníctva fondov.
Všetky ostatné rozpočtové opatrenia boli schválené Ministerstvom financií SR bez navýšenia, resp. zníženia záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu. Jednalo sa o rozpočtové opatrenia v rámci schválených limitov na rok 2019

Po realizácii všetkých rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a vlastných úprav
kapitoly bol upravený rozpočet na programoch nasledovný
tabuľka č. 7 v €
Kód programu/
podprogramu
079
07904
07A
07A01
07A0403
07B
07B0204

0DB0601

06E03
06G1V
06H08
097005
0EK0G

Upravený rozpočet štátneho rozpočtu podľa programov na rok 2019
Názov programu/podprogramu/prvku
Výdavky spolu za kapitolu
Prevencia a ochrana zdravia
Národné preventívne programy
Zdravotná starostlivosť
Poistné za poistencov štátu
Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
Tvorba a implementácia politík
Zber, spracovanie a analýza údajov
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a
účastníkom
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike – MZ SR
Gestor : Ministerstvo zdravotníctva SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
MZ SR – Zdravotnícka podpora
Gestor : Ministerstvo obrany SR
OP Ľudské zdroje 2014-2020 MZ SR
Gestor : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Gestor : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Informačné technológie financované zo ŠR- MZ SR
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

1 480 373 937
40 120 741
400 000
1 373 893 838
1 202 780 977
17 081 825
61 409 506
20 598 836

14 300

220 653
223 670
1 555 000
656 000
2 270 231
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V tabuľke č. 8 uvádzame skutočné čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2018
tabuľka č. 8 v €

Kód programu/
podprogramu
079
07904
07A
07A01
07A0403
07B
07B0204

0DB0601

06E03
06G1V
06H08
097005
0EK0G

Skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu podľa programov za rok 2019
Názov programu/podprogramu/prvku
Výdavky spolu za kapitolu
Prevencia a ochrana zdravia
Národné preventívne programy
Zdravotná starostlivosť
Poistné za poistencov štátu
Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
Tvorba a implementácia politík
Zber, spracovanie a analýza údajov
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a
účastníkom
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike – MZ SR
Gestor : Ministerstvo zdravotníctva SR
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
MZ SR – Zdravotnícka podpora
Gestor : Ministerstvo obrany SR
OP Ľudské zdroje 2014-2020 MZ SR
Gestor : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Gestor : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Informačné technológie financované zo ŠR- MZ SR
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

1 480 069 607
40 058 605
342 186
1 373 873 014
1 202 780 977
17 081 825
61 307 108
20 598 836

14 300

220 653
223 670
1 445 129
649 235
2 267 893

1. 2. Príjmy kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2019
1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
V príjmovej časti rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2019 boli rozpočtované
príjmy v sume 39 077 994 €. Prostriedky EÚ neboli v príjmovej časti rozpočtu na rok 2019 rozpočtované.
Rozpočet po úpravách predstavoval sumu 38 203 483,73 €. Skutočné naplnenie príjmovej časti rozpočtu
kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2019 bolo v sume 37 830 318,16 €. V príjmovej časti
rozpočtu boli realizované tri rozpočtové opatrenia MF SR.
V zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých predpisov bola rozpočtovým opatrením MF SR č. 1/2018 navýšená
príjmová časť rozpočtu o sumu 13 969 258,39 € (prostriedky EÚ pre Projektovú jednotku MZ SR).
Rozpočtovým opatrením MF SR č. 59 bola príjmová časť rozpočtu upravená – viazaná o sumu
13 969 258,39 €. Viazanie finančných prostriedkov
bolo realizované v rámci prostriedkov EÚ
a prostriedkov štátneho rozpočtu v zmysle § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov určených na
financovanie spoločných programov SR a EÚ.
V zmysle bodu 5 § 18 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je rozpočtová organizácia povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové
prostriedky, ak neplní rozpočtované príjmy. Viazaním výdavkov v regionálnych úradoch verejného
zdravotníctva, Úrade verejného zdravotníctva SR a v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v rozpočte na rok
2019 by malo za následok navýšenie dlhov a nebolo by možné zabezpečiť riadny chod dotknutých
organizácií. Z vyššie uvedených dôvodov požiadalo MZ SR o prehodnotenie a zníženie príjmovej časti
rozpočtu v kapitole zdravotníctva. Výdavkovú časť rozpočtu navrhla kapitola zdravotníctva viazať
v rovnakej výške na programe 07B0103 – Ostatná činnosť v zdravotníctve v rámci Úradu MZ SR.
Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 60 boli viazané príjmy a výdavky v sume 880 000 €.
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tabuľka č. 9 v €

Rok 2019
Nedaňové príjmy (200)
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
Kapitálové príjmy (230)
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,....(240)
Iné nedaňové príjmy (290)
Granty a transfery (300)
z toho:
Tuzemské bežné granty a transfery (310)
PRÍJMY SPOLU

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Naplnenie
príjmov

4 053 440,00

3 173 920,91

3 303 001,74

809 859,00
3 177 281,00
0
0
66 300,00

747 809,93
2 349 410,78
871,00
0
75 829,20

692 248,95
2 394 459,50
1 871,00
2 696,24
211 726,05

35 024 554,00

35 029 542,82

34 527 316,42

35 024 554,00
39 077 994,00

35 029 542,82
38 203 463,73

34 527 316,42
37 830 318,16

Príjmy boli v roku 2019 rozpočtované v rámci rozpočtových organizácií kapitoly zdravotníctva
v nasledujúcej štruktúre:

Schválený
rozpočet
403 440,00

tabuľka č. 10 v €
Skutočné naplnenie
Upravený
príjmov
rozpočet
k 31.12.2018
266 000,00
272 993,06

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady
verejného zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
z toho zdroj 11
zdroj 11H

2 950 000,00 2 253 599,73
35 724 554,00 35 683 864,00
700 000,00
659 310,00
35 024 554,00 35 024 554,00

2 342 284,89
35 215 040,21
692 712,61
34 522 327,60

Príjmy spolu za kapitolu MZ SR

39 077 994,00 38 203 463,73

37 830 318,16

Štátny ústav pre kontrolu liečiv mal v roku 2019 naplánované príjmy v sume 403 440 €.
Rozpočtovým opatrením MF SR č. 60/2019 bol záväzný ukazovateľ rozpočtovaných nedaňových príjmov
znížený o 84 000 €. Nedaňové príjmy pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv plynú zo služieb podľa
sadzobníka, t.j. z vydávania certifikátov, osvedčení a posudkov, z inšpekcií, z chemických a
mikrobiologických rozborov čistenej vody (vydávanie atestov), vedeckých odporúčaní, z pokút, z doplatkov
z minulého roka, refundácií a zo správnych poplatkov plynúcich podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch. Neporovnateľne vyšší objem však predstavovali príjmy zo správnych poplatkov, ktoré boli v
roku 2019 v celkovom objeme 10 154 178 €. Najväčšiu časť uvedených príjmov tvorili správne poplatky za
registráciu liekov, a to najmä za žiadosti o zmeny registrácie lieku. Štátny ústav odviedol v roku 2019 do
štátneho rozpočtu vyššie príjmy v porovnaní s jeho výdavkami. Štruktúra nerozpočtovaných príjmov bola
nasledovná:
Príjmy zo správnych poplatkov 10 154 178 € boli prijaté v nasledujúcej štruktúre:
vydanie rozhodnutia o registrácii lieku 1 401 111 €,
predĺženie platnosti registrácie lieku 1 369 600 €,
zmena registrácie lieku 7 234 009 €,
prevod registrácie lieku 96 200 €,
vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania lieku 32 824 €,
vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdrav. pomôcky 5 967 €,
oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja liekov 400 €,
oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky 600 €,
psychotropné látky – vydanie povolenia 3 416 €,
psychotropné látky – zmena povolenia 6 018 €,
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-

Zmena HVL-PO 603 €,
Vydanie HVL- PO 2 250 €,
Vydanie HVL – FO 660 €,
ostatné 520 €.

Príjmy ŠÚKL spolu (rozpočtované + nerozpočtované) predstavovali sumu 10 427 171 €. Celkové
príjmy ŠÚKL sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšili o 545 315 €. Nerozpočtované príjmy zaznamenali nárast
o 515 697 € (rok 2018 boli vo výške 9 638 481 €). Rozpočtované príjmy zaznamenali medziročný nárast o
29 618 € (rok 2018 boli vo výške 243 375 €), a to na príjmoch za poskytované služby. Celkové príjmy
ŠÚKL za rok 2019 boli v porovnaní s výdavkami za rok 2019 vyššie o 4 165 393 €, čo znamenalo čistý
prínos do štátneho rozpočtu.
ŠÚKL sústreďoval od 1.1.2019 príjmy na samostatnom účte ( napr. príjmy z Medzinárodnej zmluvy
s Európskou liekovou agentúrou European Medicines Agency/EMA, z Grantov WHO, z Memoranda
o porozumení s Holandskou liekovou agentúrou/MEB). Sú to príjmy za hodnotenie periodických rozborov
liekov na celoeurópskej úrovni (PSUSA) a z revízií textov centralizovaných procedúr z EMA, preberanie
procesov z Veľkej Británie/Brexit). Príjmy na samostatnom účte v roku 2019 boli vo výške 443 160 €.
Z príjmov zo samostatného účtu sa čerpalo vo výške 234 702 €. Zostatok k 31.12.2019 bol vo celkovej sume
329 734 €.
Pre Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva bol na rok 2019
rozpočet príjmov stanovený v celkovej sume 2 950 000 €. Podľa vyjadrení regionálnych hygienikov
v regiónoch poklesol oproti predchádzajúcim rokom záujem zo strany podnikateľských subjektov
o laboratórne vyšetrenia, t. j. o platené služby, ktoré boli hlavnou položkou v plnení príjmov v roku 2019.
Dôvodom neplnenia záväzného ukazovateľa príjmov v roku 2019 bol, že výkon platených služieb nemôže
byť nosnou činnosťou laboratórií ÚVZ SR ako aj RÚVZ v SR. Laboratóriá nevyhľadávali cielene
zákazníkov, nemohli im ponúknuť zvýhodnené, či akciové ceny za analýzy a množstevné zľavy, ako
komerčné laboratóriá.
Laboratóriá sa sústreďovali hlavne na činnosti vyplývajúce zo zákona 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia. Laboratóriá ÚVZ SR vykonávali v zmysle zákona špecializované úlohy
v rámci úradnej kontroly potravín, kontrolnej činnosti štátneho zdravotného dozoru, zabezpečovali
konfirmačné a špeciálne analýzy pre potreby RÚVZ v SR. Veľký význam majú laboratórne činnosti
Národných referenčných centier, ktoré sú zapojené v medzinárodných sieťach národných laboratórií a
participujú na zavádzaní nových diagnostických postupov, sú povinné zúčastňovať sa na medzinárodných
validačných štúdiách a testoch profesionality organizovaných nadriadenými európskymi referenčnými
pracoviskami.
Okrem toho NRC a špecializované laboratórne pracoviská plnia úlohy programov a projektov
verejného zdravotníctva a zabezpečujú školiace aktivity pre pracoviská regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR. Laboratórne pracoviská v ÚVZ SR sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou
službou (ďalej len „SNAS“), majú osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17 025. Tento systém si vyžaduje
neustále prehodnocovať potrebu akreditovaných skúšok, ako je doakreditovanie nových skúšok a
ukazovateľov v súlade s aktuálnou európskou a národnou legislatívou a v súlade s požiadavkami EU-RL. V
tejto súvislosti treba vynakladať nemalé finančné prostriedky na činnosti súvisiace s akreditačným procesom,
ako sú poplatky SNAS, nákup diagnostík, chemikálií, štandardov konkrétnej kvality (čo súvisí s validáciami
akreditovaných metód), špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ďalej na overenia, kalibráciu a servis
prístrojov, na účasť na medzilaboratórnych porovnaniach a na vzdelávanie pracovníkov.
Treba podotknúť, že platené služby bez náhrady aspoň časti finančných nákladov odčerpávajú
pridelené finančné prostriedky na fungovanie činností laboratórií vyplývajúcich z platných zákonov.
Z uvedeného dôvodu bol záväzný ukazovateľ príjmov rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR
viazaný v sume 705 230 €.
Úrad Ministerstva zdravotníctva SR mal na rok 2019 rozpočtované príjmy v sume 700 000 €.
Klesajúci trend príjmov z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov
minerálnych vôd bol spôsobený najmä klesajúcou výrobou prírodných minerálnych vôd plnených do
spotrebiteľského balenia; boli evidované aj prípady ukončenia výroby v plniarňach minerálnych vôd
10

z finančných dôvodov. Z uvedeného dôvodu bol záväzný ukazovateľ príjmov rozpočtovým opatrením
Ministerstva financií SR viazaný v sume 90 770 €.
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 8a ustanovuje: „Zdravotná poisťovňa
poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania
záchrannej zdravotnej služby (27a) najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka. Výška príspevku je 0,35 %
zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania
poistného (27aa) uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu (27b).
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 8b ustanovuje: „Príspevok na správu
a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému, podľa ktorého zdravotná poisťovňa poukazuje na
účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného
systému (27c)) na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka. Výška
príspevku je 0, 41 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z
ročného prerozdeľovania poistného, (27aa)) ktorý jeden rok predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je
príspevok poukazovaný, uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného
predpisu (27b)).“ V zmysle uvedeného boli v roku 2019 na zdroji 11H pre Národné centrum zdravotníckych
informácií a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR rozpočtované finančné prostriedky
v celkovej sume 35 024 554 €. Zdravotné poisťovne poukázali v stanovenom termíne finančné prostriedky
v sume 34 522 327,60 €.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie
Príjmy MZ SR
Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej
republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi:
Príjmy VOJ MZ SR (PJ)

tabuľka č. 13 v €

Zdroj

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31. 12. 2019

Príjmy (341):
Operačný program Zdravotníctvo
Operačný program Vzdelávanie

13S1

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

11S2

0,00

0,00

95 508,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 508,00

Iné príjmy (291):
Operačný program Zdravotníctvo
Operačný program Vzdelávanie
Spolu:

Príjmy (položky 291) predstavujú uhradené nezrovnalosti (ŠR zdroj) zo strany prijímateľov. V roku
2019 neboli PJ uhradené žiadne súhrnné žiadosti o platbu zo strany EK (položka 341). Príjmy na položke

291 (vo výške 59 508 €) predstavujú uhradené nezrovnalosti (zdroj ŠR) zo strany prijímateľov.
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1.3.Výdavky kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR
1.3.1. Výdavky kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR podľa ekonomickej klasifikácie
Vo výdavkovej časti kapitoly zdravotníctva bol v štátnom rozpočte na rok 2019 pre kapitolu
schválený objem finančných prostriedkov v sume 1 230 946 112 € z toho v oblasti bežných výdavkov
v celkovej sume 1 130 946 112 €, čo predstavuje 91,88 % z celkového rozpočtu. Kapitálové výdavky boli na
rok 2019 schválené v sume 100 000 000 €. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
bolo schválených 29 352 326 €.
tabuľka č. 14 v €

Rok 2019

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Výdavky spolu z toho:

1 230 946 112,00

1 480 373 937,43

1 480 069 601,96

bežné výdavky v tom:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

1 130 946 112,00
29 352 326,00

1 321 789 275,87
34 737 683,28

1 321 487 135,34
34 735 661,32

10 257 845,00

12 627 794,47

12 627 531,48

poistné a príspevok do poisťovní
tovary a služby

32 611 655,00

15 421 588,38

15 193 405,78

bežné transfery

1 058 724 286,00

1 259 002 209,74

1 258 930 536,76

100 000 000,00

158 584 661,56

158 582 466,62

100 000 000,00

6 109 585,58

6 107 390,64

0,00

152 475 075,98

152 475 075,98

kapitálové výdavky v tom:
obstaranie kapitálových aktív
kapitálové transfery

Najväčšiu časť výdavkov v kapitole zdravotníctva tvorí štátom platené poistné za skupiny osôb
ustanovené zákonom v celkovej sume 1 015 000 000 €, čo predstavuje 82,46 % z celkového rozpočtu
a 89,75 % z rozpočtu bežných výdavkov (v časti schválený rozpočet).Presun finančných prostriedkov v
kapitole zdravotníctva bol zaznamenaný hlavne na položke 630 – tovary a služby. Presun z tovarov a služieb
bol realizovaný prostredníctvom rozpočtových opatrení MF SR – presun na bežné transfery verejnej vysokej
škole, resp. príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom
Štatistickým úradom SR. Finančné prostriedky rozpočtované na kapitálové výdavky boli v zmysle § 8
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. viazané rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR tak, aby ich
kapitola mohla použiť v nasledujúcom roku (zdroj 111). V tabuľke č. 15 je presne špecifikovaný rozpočet
kapitoly zdravotníctva v roku 2019 podľa zdrojov financovania
tabuľka č. 15 v €

Zdroje financovania
Spolu
Štátny rozpočet
prostriedky kapitoly
-

prostriedky EÚ
prostriedky spolufinancovania zo ŠR
Rozpočet kapitoly
Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1 230 946 112
1 230 946 112

1 480 373 937

1 480 069 602

1 480 368 468

1 480 064 137

1 230 946 112

1 478 632 116

1 478 327 786

0
0
1 230 946 112

1 458 231
275 369
1 331 165 447

1 458 231
275 369
1 330 861 117

Skutočnosť

35 024 554

35 024 554

35 024 554

Zdroje z predchádzajúcich rokov

0

149 203 020

149 203 020

Zo štátneho rozpočtu

0

147 737 989

147 737 989

Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r.2017)

0

22 367 136

22 367 135

Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r.2018)
Zdroje z predch. rokov – Prostriedky EÚ (§2písm. e zákona 523/2004
Z.z.)
prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 20142020
zdroje z predchádzajúcich rokov – spolufinancovania
zo ŠR

0

125 370 854

125 370 854

0

1 311 774

1 311 774

0

1 311 774

1 311 774

0

153 258

153 258

Iné zdroje

0

5 470

5 470
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I. Bežné výdavky (600)
Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Štátny ústav pre
kontrolu liečiv sú rozpočtové organizácie kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. V zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy hospodária samostatne podľa schváleného
rozpočtu. Svojimi príjmami a výdavkami sú tieto organizácie napojené na štátny rozpočet. Na financovanie
svojich výdavkov majú organizácie pridelený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov formou záväzných
ukazovateľov. Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých štátnych rozpočtových organizácií uvádzame
nasledovne:
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva
V oblasti bežných výdavkov bolo v roku 2019 rozpočtovaných 34 658 131 €, z toho mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) v sume 20 754 451 €. Poistné a príspevok do poisťovní
(620) bolo pre vyššie uvedené organizácie rozpočtované v sume 7 253 680 €, tovary a služby (630) v sume
6 250 000 € a bežný transfer v sume 400 000 €. Uvedené údaje zahŕňajú prostriedky rozpočtované na zdroji
111.
Upravený rozpočet v k 31.12.2019 bol v sume 39 477 110,98 € v nasledovnom zložení:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
poistné a príspevok do poisťovní (620)
tovary a služby (630)
bežné transfery (640)

23 865 961,49 €
8 236 036,35 €
7 095 783,78 €
295 032,40 €

Bežné výdavky boli čerpané na činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov
v súvislosti so zabezpečením špeciálnych výkonov spojených s ochranou zdravia v odbore hygieny
životného a pracovného prostredia, kontrolou prenosných chorôb, hygieny detí a mládeže, preventívneho
pracovného lekárstva, ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, epidemiológie, lekárskej mikrobiológie,
výchovy k zdraviu a zdravotníckej štatistiky.
Čerpanie v oblasti bežných výdavkov v roku 2019 bolo v
mimorozpočtových zdrojov nasledovné:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania (610)
poistné a príspevok do poisťovní (620)
tovary a služby (630)
bežné transfery (640)

sume 39 497 121,49 € (vrátane
23 865 959,32 €
8 236 036,33 €
7 100 488,73 €
294 637,11 €.

tabuľka č. 16 v €
Mimorozpočtové prostriedky rozpočtových
organizácií v pôsobnosti MZ SR

Zdroj

Suma

ÚVZ SR Bratislava

72c

RÚVZ Bratislava, hl. mesto

71

644,52

RÚVZ Košice

72c

953,59

RÚVZ Liptovský Mikuláš

72e

56,63

RÚVZ Senica

72c

215,04

RÚVZ Stará Ľubovňa

72e

188,99

RÚVZ Trnava

72h

4 988,82

RÚVZ Žiar n. Hronom

72e

235,29

118 227,48

Spolu za RÚVZ
125 510,36
Vysvetlivky:
71- iné zdroje
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
72c Od tuzemských subjektov (napr. formou dotácie alebo grantu)
72h Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu
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Štátny ústav pre kontrolu liečiv
V oblasti bežných výdavkov boli pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv v roku 2019 schválené
finančné prostriedky v celkovej sume 5 969 668 € z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610) v celkovej sume 2 836 610 €. Na poistné a príspevok do poisťovní (620) boli rozpočtované
finančné prostriedky v sume 991 394 €, tovary a služby (630) v sume 2 041 814 € a bežný transfer v celkovej
sume 99 850 €.
Upravený rozpočet v oblasti bežných výdavkov k 31.12.2019 bol v sume 6 261 853 € v nasledovnom
členení:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 3 106 630,00 €
poistné a príspevok do poisťovní (620)
1 113 446,00 €
tovary a služby (630)
1 941 467,00 €
bežné transfery (640)
100 310,00 €
Čerpanie v oblasti bežných výdavkov v roku 2019 bolo vo výške 6 261 778,22 € nasledovne:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 3 106 630,00 €
poistné a príspevok do poisťovní (620)
1 113 446,00 €
tovary a služby (630)
1 941 39,222 €
bežné transfery (640)
100 310,00 €

Úrad Ministerstva zdravotníctva SR
Rozpočtové prostriedky na financovanie úradu boli sledované na samostatnom programe (07B0101).
V oblasti bežných výdavkov boli pre Úrad MZ SR v roku 2019 schválené finančné prostriedky v celkovej
sume 9 624 036 € z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) v celkovej sume
5 761 365 €. Na poistné a príspevok do poisťovní (620) boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške
2 012 771 €, tovary a služby (630) v sume 1 800 000 € a bežný transfer v sume 50 000 €.
Upravený rozpočet v oblasti bežných výdavkov k 31.12.2019 bol v sume 11 301 297,40 € v nasledovnom
členení:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 6 700 107,00 €
poistné a príspevok do poisťovní (620)
2 857 166,70 €
tovary a služby (630)
1 707 410,06 €
bežné transfery (640)
36 613,64 €
Čerpanie v oblasti bežných výdavkov v roku 2018 bolo vo výške 10 302 552,76 € nasledovne:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 6 066 817,15 €
poistné a príspevok do poisťovní (620)
2 563 862,41 €
tovary a služby (630)
1 639 201,70 €
bežné transfery (640)
32 681,50 €
Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie uvádzame nasledovne:
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
Kapitola MZ SR
Schválený rozpočet kapitoly MZ SR v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania na zdroji 111 – štátny rozpočet na rok 2019 vo výške 29 352 326 € bol rozpočtovými
opatreniami Ministerstva financií SR upravený na výšku 33 672 698 €. Mzdové prostriedky boli čerpané vo
výške 33 670 677 € t. j. 99,9 % z upraveného rozpočtu.
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V upravenom limite a čerpaní mzdových prostriedkov sú zapracované finančné prostriedky na:
- dopady zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (služobné hodnotenie, príplatok za výkon činnosti mentora, zvýšenie platovej tarify
za služobnú prax nad 32 rokov), zabezpečenie úloh v súvislosti s Brexitom, mzdy zamestnancov
ministerstva zdravotníctva z titulu oneskorených refundácií miezd z technickej pomoci v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu,
- zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov o 10 % od 1.1.2019 a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019,
- zabezpečenie uznesenia vlády SR č. 6/2019 k návrhu Akčných plánov Národného plánu kontroly
infekčných ochorení v Slovenskej republike na posilnenie laboratórnych činností a na činnosť Národného
referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz,
- dofinancovanie dopadov zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre podriadené rozpočtové organizácie
na rok 2019,
- viazanie v súvislosti s personálnym obsadením Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve
v súlade s potrebami posilnenia globálnej zdravotnej agendy WHO, GFTAM, UNAIDS a koordinačných
stretnutí EÚ v oblasti zdravia,
- úhradu výdavkov 2 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vynaložených na vykonávanie
povodňových záchranných prác.
Záväzný ukazovateľ v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na
zdroji 111 za rok 2019 bol dodržaný.
Okrem zdroja 111 (štátny rozpočet) boli získané mzdové prostriedky zo zdrojov:
-3AA1 a 3AA2 refundáciou platov z technickej pomoci za zamestnancov ústredného orgánu MZ SR
podieľajúcich sa na implementácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu vo výške 839 715,78 €, z toho: prostriedky EÚ v sume 713 758,42 € a
spolufinancovanie ŠR vo výške 125 957,36 €.
- 3AC1, 1AC1, 3AC2 a 1AC2 refundáciou platov zamestnancov ústredného orgánu MZ SR v rámci
národného projektu „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do
medicínskej praxe“ vo výške 54 872,52 €, z toho: prostriedky EÚ vo výške 46 641,64 € a
spolufinancovanie ŠR vo výške 8 230,88 €.
- 1AC1 a 1AC2 refundáciou platov zamestnancov ústredného orgánu MZ SR v rámci národného projektu
„Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“
vo výške 23 098,63 €, z toho: prostriedky EÚ vo výške 19 633,84 € a spolufinancovanie ŠR vo výške
3 464,79 €.
- 3AC1, 3AC2 a 1AC2 refundáciou platov zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci
národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ vo výške 141 003,83 €, z toho:
prostriedky EÚ vo výške 110 802,05 € a spolufinancovanie ŠR vo výške 30 201,78 €.
- 1AA1 a 1AA2 v rámci projektu „Realizácia opatrení na úsporu energií RÚVZ Banská Bystrica“ vo výške
2 454,99 €, z toho prostriedky EÚ vo výške 2 086,74 € a spolufinancovanie zo ŠR vo výške 368,25 €.
- 72h Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie pracovných miest pre zdravotne postihnutých vo
výške 3 839,04 €.
Z celkového upraveného rozpočtu (zdroje spolu) kapitoly MZ SR v kategórii 610 – mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2019 vo výške 34 737 683 € bolo čerpanie za rok 2019
vo výške 34 735 661 €.
Čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2019 bolo v porovnaní s čerpaním v roku 2018 vyššie
o 5 157 734 € (t. j. o 17,44 %) hlavne v súvislosti so zvýšením platových taríf štátnych zamestnancov o 10 %
a novelou zákona č. 553/20036 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na
rok 2019 so zabezpečením prostriedkov na dopady zákona o štátnej službe, dofinancovaním dopadov zákona
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č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre podriadené rozpočtové organizácie na rok 2019 a v súvislosti so zabezpečením
uznesenia vlády SR č. 6/2019 k návrhu Akčných plánov Národného plánu kontroly infekčných ochorení
v Slovenskej republike na posilnenie laboratórnych činností a na činnosť Národného referenčného centra
pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz.
Priemerná mesačná mzda (bez OOV) za kapitolu MZ SR dosiahla za rok 2019 výšku 1 215 €.
V porovnaní s priemernou mesačnou mzdou dosiahnutou za rok 2018 (1 044 €) bola vyššia o 171 €.
Aparát ústredného orgánu MZ SR
Schválený záväzný ukazovateľ výdavkov aparátu ústredného orgánu MZ SR v kategórii 610 - mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na zdroji 111 – štátny rozpočet na rok 2019 vo výške
5 761 265 € bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na čiastku 6 700 107 €. Mzdové
prostriedky boli čerpané vo výške 6 698 087 €, t. j. na 99,97 % z upraveného rozpočtu.
V upravenom limite a čerpaní mzdových prostriedkov sú zapracované prostriedky na:
zvýšenie platov v súvislosti so zvýšením platových taríf štátnych zamestnancov a s úpravou platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- dopady zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (služobné hodnotenie, príplatok za výkon činnosti mentora, zvýšenie platovej tarify
za služobnú prax nad 32 rokov), mzdy zamestnancov ústredného orgánu MZ SR z titulu oneskorených
refundácií miezd z technickej pomoci v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
- viazanie v súvislosti s personálnym obsadením Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve
v súlade s potrebami posilnenia globálnej zdravotnej agendy WHO, GFTAM, UNAIDS a koordinačných
stretnutí EÚ v oblasti zdravia od 1.8.2019.
Záväzný ukazovateľ mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) aparátu ústredného orgánu MZ SR
na zdroji 111 za rok 2019 bol dodržaný.
-

Okrem zdroja 111 (štátny rozpočet) boli získané mzdové prostriedky zo zdrojov:
- 3AA1, 3AA2 a 1AA2 refundáciou platov z technickej pomoci za zamestnancov ústredného orgánu MZ SR
podieľajúcich sa na implementácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu vo výške 839 715,78 €, z toho: prostriedky EÚ v sume 713 758,42 € a
spolufinancovanie ŠR vo výške 125 957,36 €;
- 3AC1, 1AC1, 3AC2 a 1AC2 refundáciou platov zamestnancov ústredného orgánu MZ SR v rámci
národného projektu „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do
medicínskej praxe“ vo výške 54 872,52 €, z toho: prostriedky EÚ vo výške 46 641,64 €
a spolufinancovanie ŠR vo výške 8 230,88 €;
- 1AC1 a 1AC2 refundáciou platov zamestnancov ústredného orgánu MZ SR v rámci národného projektu
„Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“
vo výške 23 098,63 €, z toho: prostriedky EÚ vo výške 19 633,84 € a spolufinancovanie ŠR vo výške
3 464,79 €.
Z celkového upraveného rozpočtu (zdroje spolu) aparátu ústredného orgánu MZ SR v kategórii 610
– mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2019 vo výške 7 617 794 € bolo čerpanie
za rok 2019 vo výške 7 615 774 € (účtovný stav), z toho bol čerpaný objem finančných prostriedkov
pre štátnych zamestnancov vo výške 6 571 903 €, pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
vo výške 977 113 € a pre ústavného činiteľa vo výške 66 758 €.
Čerpanie prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) v roku 2019 oproti roku 2018
bolo vyššie o 991 155 € (t. j. o 14,96 %). Vyššie čerpanie v roku 2019 ovplyvnilo hlavne zvýšenie platov
zamestnancov v súvislosti so zvýšením platových taríf štátnych zamestnancov o 10% od 1.1.2019 a s
úpravou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v nadväznosti na novelu
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019,
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uplatnenie dopadov zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, refundácia platov zamestnancov z technickej pomoci v rámci Operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program, národného projektu „Tvorba nových a inovovaných
štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“ a národného programu „Tvorba
nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“. Vyššie
čerpanie súčasne ovplyvnilo zvýšenie počtu zamestnancov o 5,8 osôb v prepočítanom počte.
Priemerná mesačná mzda (bez OOV) za aparát ústredného orgánu MZ SR dosiahla za rok 2019
výšku 2 124 €. V porovnaní s priemernou mesačnou mzdou dosiahnutou za rok 2018 (1 884 €) bola vyššia
o 240 €.
Podriadené štátne rozpočtové organizácie
Schválený záväzný ukazovateľ výdavkov podriadených štátnych rozpočtových organizácií
v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na zdroji 111 – štátny rozpočet
na rok 2019 bol vo výške 23 591 061 €. Po zohľadnení všetkých rozpočtových opatrení bolo možné čerpať
26 972 591 €. Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 26 972 589 €, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu.
V čerpaní mzdových prostriedkov sú zapracované prostriedky na:
- zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov o 10 % od 01.01.2019 a na novelu zákona č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019,
- dopady zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (služobné hodnotenie, príplatok za výkon činnosti mentora, zvýšenie platovej tarify
za služobnú prax nad 32 rokov) a na zabezpečenie úloh v súvislosti s Brexitom,
- posilnenie laboratórnych činností a na činnosť Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu
nozokomiálnych nákaz v súvislosti so zabezpečením uznesenia vlády SR č. 6/2019 k návrhu Akčných
plánov Národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike,
- dofinancovanie dopadov zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre podriadené rozpočtové organizácie
na rok 2019,
- úhradu výdavkov 2 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vynaložených na vykonávanie
povodňových záchranných prác.
Záväzný ukazovateľ mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) podriadených rozpočtových
organizácií na zdroji 111 za rok 2019 bol dodržaný.
Okrem zdroja 111 (štátny rozpočet) boli získané mzdové prostriedky zo zdrojov:
- 3AC1, 3AC2 a 1AC2 refundáciou platov zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci
národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ vo výške 141 003,83 €, z toho:
prostriedky EÚ vo výške 110 802,05 € a spolufinancovanie ŠR vo výške 30 201,78 €;
- 1AA1 a 1AA2 v rámci projektu „Realizácia opatrení na úsporu energií RÚVZ Banská Bystrica“ vo výške
2 454,99 €, z toho: prostriedky EÚ vo výške 2 086,74 € a spolufinancovanie ŠR vo výške 368,25 €;
- 72h - z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie pracovného miesta pre zdravotne
postihnutých vo výške 3 839,04 €.
Skutočne boli mzdové prostriedky čerpané v celkovej výške 27 119 887 €, z toho objem finančných
prostriedkov v štátnej službe vo výške 16 232 828 € a pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške
10 887 059 €. V čerpaní za rok 2019 sú zapracované prostriedky zo zdroja 72h - z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny na vytvorenie pracovného miesta pre zdravotne postihnutých vo výške 3 839 €.
Čerpanie prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) v roku 2019 v porovnaní
s rokom 2018 bolo vyššie o 4 166 580 € (t. j. o 18,15 %). Vyššie čerpanie v roku 2019 ovplyvnilo hlavne
zvýšenie platov od 01.01.2019 v súvislosti so zvýšením platových taríf štátnych zamestnancov o 10 %,
novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2019, so zabezpečením prostriedkov na dopady zákona o štátnej službe, dofinancovaním dopadov zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov na rok 2019 a v súvislosti so zabezpečením uznesenia vlády SR č. 6/2019 k návrhu
Akčných plánov Národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike na posilnenie
laboratórnych činností a na činnosť Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu
nozokomiálnych nákaz.Priemerná mesačná mzda za podriadené rozpočtové organizácie dosiahla za rok 2019
výšku 1 085 €. V porovnaní s priemernou mesačnou mzdou dosiahnutou za rok 2018 (926 €) bola vyššia
o 159 €.
Podriadené štátne príspevkové organizácie
Prehľad o počte zamestnancov a čerpaní mzdových prostriedkov v roku 2019 v porovnaní s rokom
2018 za podriadené štátne príspevkové organizácie zapojené transferom na rozpočet kapitoly MZ SR
(Národné centrum zdravotníckych informácií – ďalej len „NCZI“, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby SR – ďalej len „OS ZZS SR“, Slovenská zdravotnícka univerzita – ďalej len „SZU“, Zdravé regióny
a Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice) uvádza nasledovná tabuľka:
tabuľka č. 17 v €
Ukazovateľ

Rok 2018
Rok 2019
Index 2019/2018

Ø počet zamestnancov
prepočítaný

Čerpanie prostriedkov na mzdy
a platy

1 513,6
1 518,0
100,29

22 548 081
25 864 925
114,71

Na rok 2019 bol plánovaný orientačný prepočítaný počet zamestnancov 1 275 osôb pre 3
príspevkové organizácie (NCZI, OS ZZS SR a SZU).
V porovnaní s rokom 2018 došlo v roku 2019 k zvýšeniu priemerného prepočítaného počtu
zamestnancov o 4,4 osôb (t. j. o 0,29 %) a k zvýšeniu čerpania prostriedkov na mzdy a platy
o 3 316 844 € (t. j. o 14,71 %).
-

-

K nárastu počtu zamestnancov došlo
o 12,5 osôb v súvislosti s rozšírením činnosti novej príspevkovej organizácie Zdravé regióny, ktorá
vznikla dňom 1.12.2017 (v roku 2018 bol počet zamestnancov 299,4 osôb a v roku 2019 počet 311,9
osôb). Nakoľko sú Zdravé regióny financované zo zdrojov EÚ, Ministerstvo financií SR neurčuje
orientačný počet zamestnancov, ale sleduje ich počet a čerpanie mzdových výdavkov prostredníctvom
štatistických výkazov.
Základným poslaním tejto organizácie je zlepšiť využívanie služieb zdravotnej starostlivosti príslušníkmi
marginalizovaných komunít, sprístupniť a poskytnúť zdravotnú osvetu, výchovu, poradenstvo
komunitnými pracovníkmi – asistentami osvety zdravia pracujúcimi priamo v teréne a systematickým
mapovaním a cieleným zberom údajov prispieť k posilneniu informovanosti a prehĺbeniu spolupráce
s relevantnými inštitúciami;
o 9,5 osôb v OS ZZS SR;
o 1,6 osôb v súvislosti so vznikom Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice.

K zníženiu počtu zamestnancov o 18,6 osôb došlo v SZU v súvislosti s kontraktom uzatvoreným
medzi MZ SR a SZU na rok 2019, ktorým MZ SR zaviazalo SZU znížiť počet úväzkov. K zníženiu o 0,6
osôb došlo v NCZI.
V čerpaní mzdových prostriedkov pre NCZI, OS ZZS SR a SZU sú zapracované prostriedky v
súvislosti s úpravou stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % od
01.01.2019.
Zdravé regióny získali prostriedky na mzdy vo výške 2 305 730 € v rámci projektu „Zdravé
komunity 2A“, Operačný program Ľudské zdroje, prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych
komunít a „Zdravé komunity 3A“ – Sociálne začlenenie. SZU získala prostriedky z vedľajšej hospodárskej
činnosti na položke 46 (príjmy od študentov) vo výške 2 911 406 € a na položke 72c (granty) v celkovej
sume 16 050 €.
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Priemerná mesačná mzda za podriadené štátne príspevkové organizácie zapojené transferom
na rozpočet kapitoly MZ SR dosiahla za rok 2019 výšku 1 420 €. V porovnaní s priemernou mesačnou
mzdou dosiahnutou za rok 2018 (1 241 €) bola vyššia o 179 €.
Tovary a služby (630)
Okrem regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR a Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv sú rozpočtované finančné prostriedky na tovaroch a službách aj na úrade MZ SR
vo forme vlastných úloh úradu.
Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR
MZ SR podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vedie register, databázu minerálnych vôd v SR a monitorovací systém
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. Do monitoringu je zaradených 37 lokalít
(z celkového počtu 49 lokalít) na ktorých je monitorovaných celkovo 157 zdrojov, z čoho je uznaných
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov 105 (z celkového počtu 124 uznaných
zdrojov) a 52 pozorovacích objektov, t. j. MZ SR v zmysle uvedeného zákona taktiež zabezpečuje ochranu
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, sledovanie a vyhodnocovanie ich
kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ochranu území s klimatickými podmienkami vhodnými na
liečenie ako aj ochranu kúpeľných území a kúpeľného prostredia.
Z pridelených finančných prostriedkov boli v roku 2019 realizované kontrolné analýzy prírodných
liečivých vôd na vybraných lokalitách: Brusno, Červený Kláštor, Číž, Trenčianske Mitice, starý Smokovec a
Santovka, za účelom
získania aktuálnej informácie o fyzikálnych, chemických, rádiologických,
mikrobiologických a biologických parametroch prírodných liečivých vôd využívaných na vonkajšiu a
vnútornú balneoterapiu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch
alebo kúpeľných liečebniach a prírodných minerálnych zdrojov využívaných na plnenie do spotrebiteľského
balenia.
V nadväznosti na závery z vykonaného dozoru Inšpektorátu kúpeľov a žriediel MZ SR v plniarni
prírodnej minerálnej vody Cigeľka podľa § 44 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z., z ktorých vyplynula potreba
prehodnotenia režimového merania zdroja určeného Ministerstvom zdravotníctva SR bolo a preto bolo
v roku 2019 zabezpečené vypracovanie odbornej práce s návrhom rozsahu režimového merania prírodného
zdroja vrt CH-1 s názvom Cigeľka VIII Štefan v obci Cigeľka.
Z pridelených finančných prostriedkov na rok 2019 boli zabezpečené aj odborné podklady pre
revíziu ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach a tiež pre stanovenie
obmedzení a zakázaných činností prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a v Lipovciach,
vychádzajúce z analýzy rizík ohrozenia stability fyzikálno-chemického zloženia vody, zdravotnej
bezchybnosti vody a výdatnosti zdrojov. Na ich základe bude vypracovaný návrh vyhlášky MZ SR, ktorou sa
určia nové ochranné pásma v Bardejove, vrátane špecifikácie zakázaných činností
podľa danej
hydrogeologickej štruktúry.
V súlade s § 27 ods. 8 zákona č. 538/2005 Z. z. bolo zabezpečené vypracovanie zoznamu parcelných
čísiel na vykonanie revízie a opravy zápisu ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov
v Trenčianskych Tepliciach v katastri nehnuteľností.
Zároveň boli z finančných prostriedkov pridelených Inšpektorátu kúpeľov a žriediel v roku 2019
realizované práce zaradené do programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície. Jednalo sa o systémovú údržbu v Centrálnom
informačnom systéme Inšpektorátu kúpeľov a žriediel MZ SR (CIS IKŽ), opravu nastavení kľúčov
a indexov, overenie funkčnosti dotazov a procedúr, odstránenie chýb systémovej funkčnosti, kontrolu
systémových tabuliek modulov analýzy dát, aktualizáciu dát a nastavení v monitorovacej časti, v informačnej
časti a v časti nastavení komunikácie medzi CIS IKŽ a Lokálneho informačného systému (LIS IKŽ),
hĺbkovú kontrolu kompletnosti zasielaných synchro súborov z lokalít evidovaných v CIS IKŽ a doplnenie
chýbajúcich synchro súborov, kontrolu kompletnosti a formálnej správnosti dát jednotlivo zo všetkých
monitorovaných zdrojov, kontrolu a doplnenie aktuálnych dát v informačnej časti CIS IKŽ.
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Odbor krízového manažmentu MZ SR
Na realizáciu medzirezortného programu 06H08 - Hospodárska mobilizácia MZ SR boli zákonom
o štátnom rozpočte na rok 2019 č. 370/2018 Z. z. schválené finančné prostriedky vo výške 1 625 000 €.
Zámerom programu bola realizácia opatrení ustanovených v zákone č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii, pričom cieľom bolo zabezpečiť zvýšenie výkonových kapacít zdravotníckych zariadení na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v čase krízovej situácie a vykonanie hygienických a
protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo, príslušníkov
ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.
Finančné prostriedky vynaložené v rezorte zdravotníctva na realizáciu zámeru a cieľa v programe 06H08
boli vynaložené efektívne a hospodárne. Boli využité na priebežnú prípravu a realizáciu opatrení
hospodárskej mobilizácie v prospech jednotlivých subjektov hospodárskej mobilizácie, na udržanie a
skvalitňovanie pripravenosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v čase krízovej situácie. Vykonané
kontroly MZ SR v podriadených subjektoch hospodárskej mobilizácie preukázali, že finančné prostriedky
boli vždy využívané účelovo len na plnenie úloh a cieľov programu hospodárskej mobilizácie v rezorte
zdravotníctva. Z uvedeného podprogramu sa financovali najmä mzdy zamestnancov (celkový počet
zamestnancov bol 96), ktorí v lôžkových a nelôžkových zariadeniach plnili úlohy hospodárskej mobilizácie,
pričom zabezpečovali permanentnú aktualizáciu krízového plánu. So subjektmi hospodárskej mobilizácie
(celkový počet subjektov bol 66) boli na rok 2019 uzatvorené zmluvy o financovaní výdavkov hospodárskej
mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Z medzirezortného programu 06H08 - Hospodárska
mobilizácia MZ SR boli v roku 2019 uhradené aj náklady spojené s plánovanou revíziou osobných
ochranných pomôcok a zariadení na ochranu pred vysoko nebezpečnou nákazou.
Medzirezortný program 06E – Podpora obrany Podprogram 06E03 – Zdravotnícka podpora
Na rok 2019 boli zákonom o štátnom rozpočte na rok 2019 č.370/2018 Z. z. schválené finančné
prostriedky na zdravotnícku podporu obrany vo výške 220 653 €. Rezort zdravotníctva čerpal finančné
prostriedky na podprogram Zdravotnícka podpora v súlade so smernicami pre obranné plánovanie, pričom
zabezpečoval pre rezort obrany v roku 2019 celkovo 5 380 lôžok v 25 zdravotníckych zariadeniach rezortu.
Z programu bola uhradená časť miezd a odvodov zo mzdy zamestnancom, ktorí v určených zdravotníckych
zariadeniach zabezpečujú lôžkové kapacity a zdravotnícke schopnosti v súlade s požiadavkami ozbrojených
síl. Plánované úlohy boli splnené a celý rozpočet rezort čerpal na plnenie plánovaných úloh v roku 2019.
Zámer podprogramu - podpora a udržiavanie systému zdravotníckej podpory, služieb a činností v rozsahu a
štruktúre podľa požiadaviek ozbrojených síl v rámci systému obrany Slovenskej republiky a požiadaviek
v rámci podpory hostiteľskej krajiny sa splnil v súlade s príslušným cieľom a v súlade s Dlhodobým plánom
prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR (ODB06)
Medzirezortný program bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 190/2013, z 24. 4.
2013. Finančné prostriedky boli účelovo určené a viazané na udržiavanie stálej pripravenosti Slovenskej
republiky na riešenie udalostí podliehajúcich Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej
organizácie. Rozpočet bol schválený zákonom o štátnom rozpočte č.370/2018 Z. z. vo výške 15 000 €. Z
programu boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 14 300 € na nákup rádioprotektívnych látok,
zariadení, osobných ochranných prostriedkov a na pravidelnú kalibráciou dozimetrických prístrojov pre
Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave.
Ochrana zdravia (0790203)
V uznesení vlády č. 597/2017 zo dňa 13.12.2017 k Analýze súčasného stavu pripravenosti
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo
radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie bolo v úlohe B.1. uložené ministrovi zdravotníctva
realizovať v rámci svojej pôsobnosti úlohy vyplývajúce z návrhu postupu riešenia dosiahnutia pripravenosti
Slovenskej republiky na ochranu verejného zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti po vzniku
jadrovej alebo radiačnej udalosti. V nadväznosti na úlohu B.1. predmetného uznesenia vlády boli zákonom o
štátnom rozpočte č. 370/2018 Z. z. schválené účelovo viazané finančné prostriedky na zabezpečenie
pripravenosti na jadrovú alebo radiačnú udalosť vo výške 85 000 €.
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Z celkového objemu pridelených finančných prostriedkov bol realizovaný nákup prístrojového
vybavenia (6 kusov prístrojov na meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu a 6 kusov meradiel
na meranie povrchovej kontaminácie alfa a beta) určeného na zabezpečenie pripravenosti zdravotníctva
k riešeniu jadrovej alebo radiačnej udalosti vo výške 50 378,50 €. Z finančných prostriedkov pridelených
v rámci programu Ochrana zdravia bol realizovaný aj nákup 8 kusov transportných izolačných biovakov pre
prípad vyskytnutia sa vysoko nebezpečnej nákazy v objeme 33 600 €, z toho 21 000 € pre Záchrannú
zdravotnú službu Bratislava (5 kusov biovakov) a 12 600 € pre Záchrannú službu Košice (3 kusy biovakov).
Osobný úrad MZ SR (program 07B010A)
Finančné prostriedky boli v roku 2018 v rámci daného programu využité na:
1.
Systémovú údržbu programu HUMAN (spracovanie personalistiky a miezd na MZ SR) a Časového
manažéra (modul Spracovanie dochádzky a Plánovanie dochádzky).
2.
Účasť zamestnancov MZ SR na školiacich a vzdelávacích akciách v počte 116 akcií, ktorých sa
zúčastnilo 248 zamestnancov.
3.
Výberové konania na obsadenie funkcií štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR v počte 7.
4.
Vyhlasovanie a zverejňovanie výberových konaní na obsadenie funkcií štatutárneho orgánu/členov
štatutárneho orgánu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (denník SME a Hospodárske
noviny) v počte 9.
5.
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru spolu v počte 571 (z toho: dohody
o pracovnej činnosti v počte 166, dohody o vykonaní práce v počte 390 a dohoda o brigádnickej práci
študenta v počte 15).

Národné monitorovacie centrum pre drogy NMCD (program 0790206)
Pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 122 764,00 € na uvedený program sú
spolu s prostriedkami agentúry EÚ Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
(EMCDDA1) súčasťou grantu poskytovaného v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.
1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť. Ich účel
na daný rok je špecifikovaný príslušnou ročnou grantovou zmluvou „na akciu“ uzatváranou medzi MZ SR za
Slovenskú republiku a EMCDDA.
Vecne príslušným útvarom zabezpečujúcim plnenie grantovej zmluvy je oddelenie monitorovania
drog – Národné monitorovacie centrum pre drogy odboru KPSaMD. Činnosť NMCD sa odvíja od
pracovného programu EMCDDA. V zmysle grantovej zmluvy sa finančné prostriedky využívajú na
monitorovacie aktivity a na zabezpečenie výstupov zmluvne dohodnutých v grantovej zmluve, čo platilo aj
v roku 2019.
Hlavnými výstupmi v uvedenom roku boli:
 10 povinných tematických celkov („workbooks“), čo je nová forma výročnej správy (v anglickom
jazyku), v štruktúre podľa šablón pripravených v EMCDDA a v celkovom rozsahu 183 strán. Išlo
o tematické celky:
o Politika
o Právny rámec
o Drogy
o Prevencia
o Liečba užívateľov drog
o Najlepšia prax
o Poškodenia a ich znižovanie
o Trh s drogami a drogová kriminalita
o Väzenstvo
o Výskum v oblasti drog
1

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
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Údaje pre sledovanú oblasť boli zbierané z dostupných zdrojov priamo v NMCD, alebo na
zmluvnom základe od externých dodávateľov, z ktorých najvýznamnejšími bolo Centrum pre liečbu
drogových závislostí Bratislava (CPLDZ-BA) a Projekt európskeho školského prieskumu v oblasti alkoholu
a ostatných drog – „ESPAD 2019“, ktorý zabezpečoval Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie (VÚDPaP) náklady boli v celkovej výške 97 000 €.
Štandardné tabuľky EMCDDA ako zmluvne požadovaný výročný výstup, takisto v štruktúre
a rozsahu určenom šablónami vypracovanými v EMCDDA, konkrétne prieskumy užívania drog vo
všeobecnej populácií zo školských prieskumov a z národného populačného prieskumu), ST05 a ST06 (dáta
o úmrtiach súvisiacich s drogami), ST 7 a ST 8 (problémový užívatelia drog) ST09 (infekčné ochorenia
užívateľov drog v častiach 1. metodológia, 2. epidemiologické údaje zvlášť za HIV, hepatitídu B akútnu,
hepatitídu B chronickú, syfilis a hepatitídu C a 3. behaviorálne údaje), ST10 (údaje o službách harm
reduction, špecificky zamerané na programy výmeny striekačiek/ihiel), ST11 (údaje o drogových trestných
činoch), ST12 (užívanie drog vo väzniciach), ST13 (počet a množstvo záchytov drog), ST14 (čistota drog
zachytených na ulici), ST15 (zloženie kontrolovaných/nelegálnych látok), ST16 (cena drog na ulici), ST18
(drogové úmrtia a úmrtnosť súvisiaca s drogami), ST24 (dostupnosť liečby) a ST34 (dopyt po drogách). Na
dodaní údajov pre uvedené štandardné tabuľky sa navyše podieľala aj organizácia NCZI - v rámci kontraktu
s MZ SR a mimovládne organizácie v oblasti harm reduction a resocializácie v celkovej sume 9 818,60 €.
Okrem uvedených výstupov boli v roku 2019 využité uvedené prostriedky na
 propagáciu NMCD vydavateľstvu Obzor, špeciálne v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti ( počas
12 mesiacov) a odborné noviny a časopisy v celkovej sume 4 861,79 €.
 2 parkovacie miesta pre vedúcich zamestnancov z dôvodu, že parkovacie kapacity v budove sú limitované
technickými parametrami hydraulickej plošiny a priestormi, ktoré nevyhovujú viacerým typom súčasných
vozidiel v celkovej sume 1 198,80 €.
Z grantovej zmluvy vyplýva povinná účasť stanovených expertov na určených expertných
stretnutiach organizovaných EMCDDA (5 expertných stretnutí - jedno ku každému z kľúčových indikátorov
EMCDDA, 2-x stretnutie vedúcich národných monitorovacích centier. V roku 2019 EMCDDA organizovalo
vzdelávacie semináre, tzv. Akadémie Reitox. Za NMCD sme sa zúčastnili podujatia zameraného na
nelegálne online obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami a jeho vplyvom na verejné zdravie.
Náklady na cestovné náhrady boli v celkovej sume 5 362,13 €. Dôležitou osobitnou položkou rozpočtu
NMCD sú prostriedky určené na odmenu externému audítorovi, ktorý vykonáva externý audit a osvedčuje
správnosť využitia grantových prostriedkov v súlade s ustanoveniami grantovej zmluvy za prechádzajúci rok
v celkovej sume 4 250 €.
Vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest za rok 2019 - Zahraničná oblasť v zdravotníctve 07B0102
Finančné prostriedky rezortu zdravotníctva boli v roku 2019 vynakladané na realizáciu zahraničných
pracovných ciest do medzinárodných organizácií (EÚ, WHO, Rada Európy, OSN, BWC...atď.), ktorých je
SR členom, a teda, experti rezortu zdravotníctva sa zúčastňovali expertných rokovaní, zasadnutí pracovných
skupín či ďalších rokovaní, ktoré SR vyplývajú z členstva v týchto medzinárodných organizáciách. Rovnako,
vyslaní zástupcovia MZ SR sa zúčastňovali na zahraničných pracovných cestách v rámci rozvoja
bilaterálnych vzťahov a výmeny informácií. Rovnako boli počas roka usporadúvané rôzne bilaterálne
a multilaterálne podujatia v SR.
Európska únia
V rezorte zdravotníctva sa v roku 2019 uskutočnilo 365 zahraničných pracovných ciest.
Najintenzívnejšiu spoluprácu MZ SR v rámci európskych záležitostí môžeme charakterizovať
v nasledujúcich oblastiach:
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Tabaková politika
V oblasti tabakovej politiky sa na európskej úrovni primárne riešilo zavedenie systému
vysledovateľnosti tabakových výrobkov do praxe a problémy či otázky spojené s jeho fungovaním.
Slovenská republika musela splniť všetky povinnosti, ktoré boli ČŠ uložené v implementačných aktoch
a delegovanom akte týkajúcom sa systému vysledovateľnosti tabakových výrobkoch a zavedenia
bezpečnostného prvku na tabakových výrobkoch.
Drogová politika
V oblasti drogovej politiky sa viedla diskusia ohľadne postupov, spoločnej stratégie EÚ a ďalších
krokov na zasadnutiach CND - UN (výbor pre narkotiká a drogy). Formovala sa pozícia, ktorá sa má v mene
EÚ zaujať na zasadnutiach CND vo veci zaradenia látok do zoznamov Jednotného dohovoru OSN
o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a Dohovoru OSN o psychotropných látkach
z roku 1971. Diskutovalo sa aj o zdravotníckych aspektoch Akčného plánu pre drogy na úrovni EU;
mimovládne organizácie sa už tradične zaujímali o možnosti financovania ich aktivít z fondov EU a ich
spoluprácu so štátnym sektorom.
Lieková politika
Obe predsedníctva sa snažili o pokrok k diskusii o Návrhu nariadenia o hodnotení zdravotníckych
technológií. Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA), ktoré bolo predložené v roku 2018. Pozície
členských štátov k návrhu Nariadenia o HTA sú však naďalej rozdielne a k dohode nedošlo, keďže návrh
môže mať dopad na národnú cenotvorbu liekov.
Európske referenčné siete
V roku 2019 sa podarilo zapojiť 10 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do projektu ERN na
post „affiliated partner“. V priebehu roka 2020 po sfinalizovaní hodnotiaceho procesu žiadateľov o vstup do
ERN na post „full member“ budeme vedieť, ktorí z 8 kandidátov sa stanú plnohodnotnými členmi ERN.
Rovnako sa uskutočnili rokovania pracovných skupín a pracovné rokovania v oblasti zložiek potravín, ich
aditív, endokrinných disruptorov, environmentálnych a priemyselných kontaminantov v potravinách,
kozmetických výrobkov, reziduí pesticídov, obalových materiálov potravín, pitnej vody, kvality ovzdušia,
koordinácie sociálneho zabezpečenia, brexitu, antimikrobiálnej rezistencie, bezpečnosti liekov,
zdravotníckym pomôckam, orgánovým tranplantáciám, zložkám krvi, reguláciách v oblasti alkoholu;
legislatívnych opatrení v súvislosti s HIV/AIDS, prepojenia daňovej politiky s politikou zdravia,
neprenosných ochorení, ochrany pracovníkov pred rizikami z expozície biologickým faktorom pri práci a i.
Ďalšie dôležité podujatia počas roku 2019
Neformálna rada ministrov zdravotníctva EÚ, Bukurešť (14. – 15.4.2019)
Neformálna Rada ministrov zdravotníctva EÚ v dňoch 14. – 15. apríla 2019 v rumunskej Bukurešti
sa venovala témam dostupnosť inovatívnych liekov; mobilita pacientov zameraná na implementáciu
Smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; fungovanie Európskych referenčných sietí; hepatitída.
Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti Luxemburg (14.6.2019)
Počas júnovej Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti
prebehla diskusia k témam antimikrobiálna rezistencia; stave implementácie Nariadenia o zdravotníckych
pomôckach (ZP); a o zabezpečení dostatočného financovania zdravotného sektoru z finančných nástrojov a
fondov EÚ.
Globálny vakcinačný samit, Brusel (12.9.2019)
Jedným z najdôležitejších cieľov samitu bolo prijatie politického záväzku na podporu novej
celosvetovej stratégie na podporu očkovania a imunizácie pre roky 2021-2030. Očkovanie je považované za
jednu z najdôležitejších stratégií v boji proti prenosným ochoreniam a zaisťuje zdravotnú bezpečnosť
prostredníctvom imunizácie.
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Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti Brusel (9.12.2019)
Ústrednou témou decembrovej Rady bola hlavná nelegislatívna priorita FI PRES v oblasti zdravia
a sociálnych vecí - Hospodárstvo blahobytu,. Hlavná politická diskusia ministrov prebehla o farmaceutickej
politike, ktorá sa sústredila na otázky zlepšenia dostupnosti starých aj nových liekov v EÚ.
Medzinárodné organizácie a zoskupenia
Organizácia spojených národov (OSN)
V roku 2019 sa zástupcovia rezortu zdravotníctva zúčastnili zasadnutí nasledovných štruktúr OSN:
 WHO - Svetová zdravotnícka organizácia,
 BWC - Dohovor o zákaze biologických zbraní,
 IAEA - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu,
 UNSCEAR - Vedecký výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia,
 CND - Komisia OSN pre narkotické látky,
 UNGA - Valné zhromaždenie OSN.
WHO
Počas roka 2019 sa zástupcovia rezortu zdravotníctva zúčastnili v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie
na nasledovných stretnutiach na vysokej úrovni:
 144. Riadiaca rada WHO (EB) v januári 2019 v Ženeve
V poradí 144. zasadnutie bolo charakteristické intenzívnym charakterom rokovaní k širokej škále
odborných tém, z ktorých možno zvýrazniť nasledovné body: reforma WHO, univerzálne pokrytie
zdravotnou starostlivosťou (UHC), tuberkulóza, prístup k liekom, bezpečnosť pacientov, rakovina krčka
maternice. SR vystúpila k bezpečnosti pacienta a oznámila svoje kosponzorstvo navrhovanej rezolúcie. Na
úrovni veľvyslanca vystúpila k bodu „Nadväzujúce kroky po stretnutiach na vysokej úrovni VZ OSN – boj
s tuberkulózou“. SR k danému bodu aj spolu-koordinovala prípravu vystúpenia EÚ k TBC, ktoré prednieslo
Rumunsko v mene EÚ.
 72. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) v máji 2019 v Ženeve
Na zasadnutí boli prijaté rezolúcie a dokumenty v odborných oblastiach, ktoré odporučili konkrétne
kroky na posilnenie politík s cieľom zlepšovania zdravia ako aj zefektívnenia procesov vo WHO. Účasť na
podujatiach umožnilo zapojenie SR do procesu formovania globálnej a regionálnej zdravotnej politiky
WHO. Delegáciu SR počas WHA viedol štátny tajomník MZ SR S. Špánik, ktorý absolvoval pracovné
stretnutie s generálnym riaditeľom WHO T. Ghebreyesusom, zamerané na predstavenie priorít spolupráce v
rámci kandidovania SR do Riadiacej rady WHO (EB). SR ďalej vystúpila k problematike tuberkulózy,
bezpečnosti pacientov, neprenosných ochorení, univerzálneho zdravotného krytia, ochorenia sluchu a zdravia
žien, detí a adolescentov.
 69. Regionálny výbor WHO pre Európu v septembri 2019 v Kodani
Delegácia MZ SR, vedená štátnym tajomníkom S. Špánikom, aktívne vystúpila k viacerým bodom
agendy regionálneho výboru (SDGs 2030, akčný plán pre sexuálne a reprodukčné zdravie, tuberkulóza,
primárna zdravotná starostlivosť, akčné plány k AIDS a hepatitíde). Na okraj zasadnutia sa z iniciatívy SR
stretol štátny tajomník s regionálnou riaditeľkou a zástupkyňou GR WHO, Z. Jakab. Delegácia MZ SR sa
rovnako v rámci zasadnutia zúčastnila viacerých stretnutí s expertnými tímami WHO k aktivitám spolupráce,
vrátane Európskej iniciatívy pre zdravotné informácie (EHII) a jej podskupiny k indikátorom v oblasti
zdravia iniciovanej SR a ČR so zastúpením OECD, EK, EUROSTATU a ECDC. SR pri voľbách nového
regionálneho riaditeľa WHO pre Európu svojim hlasom podporila kandidáta Belgicka – H. Klugeho, ktorý sa
po sčítaní hlasov stal novým generálnym riaditeľom WHO EURO.
 Zasadnutia Stáleho výboru Regionálneho výboru WHO pre Európu v marci 2019 v Kodani v
máji 2019 v Ženeve, v septembri 2019 v Kodani.
Slovenská republika si počas roka 2019 na pôde Stáleho výboru regionálneho výboru (Standing Committee
of the Regional Committee - SCRC) aktívne vymieňala skúsenosti s ostatnými krajinami a predstaviteľmi
WHO. Diskusiami prispela k pokroku a formulovaniu výziev pri dosahovaní lepšieho zdravia k spolupráci na
plnení cieľov SDGs.
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SR priebežne rozvíjala spoluprácu s WHO na podporu aktualizovaných štandardov, opatrení
prevencie, skríningov a dát v oblasti zdravia na národnej úrovni. Následne zabezpečilo MZ SR účasť
viacerých odborníkov na medzinárodných podujatiach WHO v nasledujúcich oblastiach expertnej spolupráce
verejné zdravie, neprenosné ochorenia, duševné zdravie, bezpečnosť pacientov, etika a biomedicínsky
výskum, imunizácia, boj proti tuberkulóze, zdravie, životné prostredie a klimatické zmeny, protokol o vode a
zdraví, zdravotné informácie a ich vykazovanie pre tvorbu politík, digitálne zdravie, ICD11, kvalita
zdravotnej starostlivosti, zdravotné systémy/SDGs/UHC, financovanie zdravotného systému, lieková
politika, krízová pripravenosť v zdravotníctve, migrácia a zdravie.
V súvislosti s voľbou nového regionálneho riaditeľa WHO pre Európu sa zástupcovia MZ SR počas
roka 2019 stretli s viacerými kandidátmi na tento post (H.Kluge. T.Hakobyan, N.Menabde, M.Auer,
N.Emiroglu), aby prediskutovali priority jednotlivých kandidátov.
BWC
Ministerstvo zdravotníctva SR je národnou autoritou v oblasti biologických zbraní. Z toho vyplýva
povinnosť zúčastňovať sa pravidelne na zasadnutiach expertov a členských štátov Dohovoru. Priebeh oboch
zasadnutí potvrdil dobrú pripravenosť SR na úseku prevencie, pripravenosti a legislatívy ako aj jej
dostatočnú úroveň v porovnaní s inými štátmi Dohovoru. Ťažiskovými bodmi rokovaní boli nasledujúce
oblasti:
 Spolupráca a pomoc s osobitným zameraním na posilnenie spolupráce podľa čl. X Dohovoru,
 Prehľad vývoja v oblasti vedy a techniky
 Posilnenie vnútroštátnej implementácie
 Pomoc, reakcia a pripravenosť
 Inštitucionálne posilnenie Dohovoru
Na stretnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami BWC, sa dohodol program na roky 2020 a 2021.
Prínosom pre expertov bolo Globálne fórum o vede a technike, o súčasných a budúcich biologických
hrozbách s významom pre BWC a biologické zbrane. Na stretnutí členských štátov boli analyzované faktické
správy zo stretnutí expertov, a rovnako sa diskutovalo o opatreniach pre deviatu konferenciu o preskúmaní
BWC, ktorá sa má uskutočniť v rokoch 2020-2021.
IAEA
Na generálnej konferencii IAEA (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) sa prijímajú zásadné
rozhodnutia pre mierové využívanie zdrojov ionizujúceho žiarenia vo všetkých sférach ich použitia, t.j.
v energetike, zdravotníctve, v školstve a výskume. MZ SR sa veľmi aktívne podieľa na príprave jednotlivých
dokumentov. Témou generálnej konferencie v roku 2019 bolo posilnenie kompetencií dozorných orgánov
pri výkone dozoru, kontrola rakoviny a dosiahnuté výsledky v oblasti nukleárnej a radiačnej medicíny
a prezentácia správy o hodnotení aktuálnych údajov o radiačnej ochrane v SR.
UNSCEAR
V rámci organizácie UNSCEAR sa Slovenská republika zúčastnila na 66. plenárnom zasadnutí
Vedeckého výboru OSN pre účinky ionizujúceho žiarenia. V roku 2019 bolo zasadnutie UNSCEAR
zamerané najmä na nasledujúce oblasti radiačnej ochrany:
 hodnotenie lekárskeho ožiarenia
 hodnotenie ožiarenia v práci
 rakovina pľúc v dôsledku ožiarenia radónom
 účinky na zdravie a riziká v súvislosti s ožiarením
 nové závery v súvislosti s vyhodnotením dát po havárii jadrovej elektrárne Fukushima Daiichi
Výsledky a čiastkové správy z jednotlivých projektov poskytli SR súhrn odborných informácií a možnosť
oboznámiť sa so stanoviskami jednotlivých pracovných skupín v štádiu prípravy záverečných dokumentov.
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CND
Dňa 14.3. 2019 sa delegácia MZ SR na čele so štátnym tajomníkom S. Špánikom zúčastnila
ministerského segmentu 62. Zasadnutia komisie OSN pre omamné látky vo Viedni. Na expertných
stretnutiach v rámci podujatia delegácia prezentovala stanoviská SR a získala prehľad o hlavných
tendenciách vývoja protidrogovej politiky vo svete (dekriminalizácia a legalizácia drog) v rámci platformy
OSN.
UNGA
Koncom septembra 2019 sa delegácia MZ SR, vedená štátnym tajomníkom S. Špánikom, zúčastnila na
74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni k problematike univerzálneho pokrytia
zdravotnou starostlivosťou. Štátny tajomník v panelovej diskusii na tému „UHC ako hnacia sila
spravodlivosti, inkluzívneho rozvoja a prosperity pre všetkých“ vystúpil s národným stanoviskom SR
v ktorom okrem iného uviedol, že pokrok smerom k univerzálnemu zdravotnému pokrytiu pre nás znamená
predovšetkým zameranie sa na nasledujúce oblasti:
 Dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom štandardizovaných postupov;
 Dostupnosť prevencie, podpory zdravia, včasnej diagnostiky a liečby pre všetkých;
 Bezpečnosť pacientov so silným zameraním na zlepšenie včasného odhalenia a zvýšenú účasť na
programoch skríningu.
Účasť Slovenskej republiky na Valnom zhromaždení OSN umožnila zapojenie SR do procesu
formovania globálnej zdravotnej politiky.
Vyšehradská skupina - V4
Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine 2018/2019
Druhý polrok predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine dal Ministerstvu zdravotníctva SR
možnosť prerokovať široké spektrum odborných tém a usporiadať viacero podujatí. Pôvodne stanovené
množstvo tém sa Ministerstvu zdravotníctva SR v priebehu SK V4 PRES podarilo dokonca ešte rozšíriť
a doplniť aj o ďalšie zaujímavé odborné problematiky, u ktorých vznikla potreba regionálnej diskusie.
Väčšina podujatí sa konala vo formáte V4, avšak pri špecifických expertných stretnutiach boli medzi
účastníkmi aj experti z iných krajín. Výnimkou nebola ani prítomnosť zástupcov Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) na zdravotníckych podujatiach.
Uskutočnené podujatia v roku 2019:
 20.-21.2.2019, Vysoké Tatry, V4 & WHO for Health: Fighting TB
Jedinečný formát konferencie, nakoľko sa tu stretli štátni tajomníci ministerstiev zdravotníctva
Vyšehradskej skupiny s V4 expertami na tému tuberkulózy a cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
riaditelia WHO kancelárií krajín V4 a významní predstavitelia WHO, medzi inými aj regionálna
riaditeľka WHO pre Európu, pani Z. Jakab. Účastníci rokovali o problematike tuberkulózy,
cezhraničnej spolupráce krajín V4, univerzálneho zdravotného pokrytia, a cieľoch udržateľného
rozvoja. Zároveň sa v prvý deň podujatia uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie riaditeľov WHO
kancelárií vo V4 krajinách so zástupcami WHO. Významnou udalosťou druhého dňa konferencie
bol oficiálny ceremoniál otvorenia Kolaboratívneho centra pre tuberkulózu vo Vyšných Hágoch.


16.-17.4.2019, Štrbské Pleso, Konferencia hlavných hygienikov V4
V dňoch 16.-17. apríla 2019 sa uskutočnila Konferencia hlavných hygienikov V4. Vedúci
predstavitelia verejného zdravotníctva diskutovali o problematike očkovania, situácii vo výskyte
osýpok, kontrole stavu očkovania detí podliehajúcich pravidelnému systému povinného očkovania,
očkovaní proti tuberkulóze, ako aj o aktuálnych úlohách verejného zdravotníctva pri kontrole kvality
pitnej vody.



30.5.2019, Bratislava, International Clinical Trials Day 2019” Clinical Trials in the area of V4
Dňa 30. 5. 2019 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Slovak ICTD 2019 „International Clinical
Trials Day 2019” Clinical Trials in the area of V4. Stretnutie za účasti zahraničných odborníkov
slúžilo k výmene informácií vo sfére klinických skúšaní, výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.
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Elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4, 5.6.2019, Bratislava
Posledným podujatím bola Konferencia Elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4, ktorú
zorganizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií. Konferencia bola zameraná na
problematiku národného vývoja elektronického zdravotníctva v krajinách V4, diskutovalo sa
o možnej vzájomnej spolupráci v rámci regionálnych projektov a témou bola aj spoločná stratégia
V4 vo vzťahu k európskym projektom elektronického zdravotníctva. Podujatie sa uskutočnilo za
účasti významných zahraničných prednášajúcich, delegácií a zástupcov národných projektov eHealth
a slovenskej odbornej verejnosti.

Zahraničné aktivity v rámci Vyšehradskej skupiny v roku 2019 sú charakterizované najmä dvomi udalosťami
– podpísanie Memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti objektívneho a primeraného oceňovania liekov
a českým predsedníctvom vo Vyšehradskej skupine 2019/2020.
Za účelom prípravy a podpísania Memoranda o porozumení sa vo Varšave uskutočnili dve stretnutia
ministrov zdravotníctva. Memorandum, ktoré nadväzuje na obdobný dokument podpísaný v marci roku
2017, bolo podpísané dňa 15.5.2019 štátnym tajomníkom MZ SR S. Špánikom. Výhodou nového
Memoranda je okrem zúročenia skúseností z posledných dvoch rokov spolupráce, najmä väčší dôraz na
spoluprácu v oblasti výmeny informácií a dát.
Česká republika prebrala ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine dňa 1.7.2019. Nadväzujúc na
prioritné témy slovenského predsedníctva sa v priebehu druhého polroka 2019 v ČR uskutočnilo viacero
stretnutí expertov, a tiež Stretnutie ministrov zdravotníctva krajín V4 (dňa 12.11.2019 za účasti ministerky
zdravotníctva SR). Frekvencia stretnutí zástupcov krajín V4, pertraktované problematiky, reálne výstupy
a množstvo zdieľaných informácií a nových kontaktov sú znakom významného prínosu týchto zahraničných
ciest. Nadväzujúc na problematiku objektívneho a primeraného oceňovania liekov a podpísaného
memoranda o porozumení, sa v roku 2019 uskutočnili dve stretnutia expertov vo Varšave a v Prahe.Experti
hľadali spoločný spôsob ako efektívne vykonávať hodnotenia HTA a obstarávať vybrané skupiny liekov pre
všetky zúčastnené krajiny za lepších podmienok. Cieľom bolo nájsť jednotný spôsob ako efektívne
vykonávať hodnotenia nákladovej efektívnosti medicínskych intervencií a obstarávať vybrané skupiny liekov
(inovatívne lieky) pre všetky zúčastnené krajiny za lepších podmienok. Experti sa zhodli na vytvorení
nekomplikovanej online databázy v anglickom jazyku na účely zdieľania informácií medzi regulátormi
liekovej politiky účastníckych krajín.
OECD
Hlavnými témami OECD v oblasti zdravotníctva v roku 2019, ktorým sa venovali experti MZ SR
boli už tradične zdravotná štatistika, farmaceutické pomôcky, ekonomika verejného zdravia a PaRIS
(Patient-Reported Indicators Survey). V rámci verejného zdravia MZ SR malo záujem o vypracovanie
„Public Health Review“ realizovaný OECD (neúspešný projekt) a využitie prezentovaných výsledkov pri
tvorbe opatrení. V rámci zasadnutia Zdravotníckeho výboru OECD prebehla prvotná diskusia k návrhom
projektov a hlavných priorít zamerania PWB - Program práce a rozpočtu na roky 2021-2022. V ďalšom
kroku dôjde k prioritizácii tém starnutie obyvateľstva a zdravotné zabezpečenie, end-of-life care (priorita
G20); transparentná lieková politika (priorita pre EÚ a nové vedenie európskeho regiónu WHO) –
považovaná za najväčšiu pridanú hodnotu OECD (ekonomické analýzy); PaRIS; rakovina - práca v tejto
oblasti dostala nižšiu prioritu, keďže OECD v tejto téme nie je nosnou organizáciou, t.j. v záujme
neduplikovania práce; pracovná sila v zdravotníctve – vysoká priorita; zdravotné údaje, evidencia, štatistika
– kvalita zdravotných údajov a štatistika sú nevyhnutné pre umožnenie porovnateľnosti výkonnosti
zdravotných systémov jednotlivých ČK – v tom je pridaná hodnota OECD oproti WHO; integrovaná
zdravotná starostlivosť a primárna zdravotná starostlivosť; nerovnosti v zdravotnej starostlivosti – sociálna
dimenzia). Všeobecne dochádza k poklesu rozpočtu pre všetky odborné direktoriáty, preto sa veľká záťaž
financovania prenáša na dobrovoľné príspevky, ktoré sú neisté. Jeden z bodov zasadnutia bol venovaný
PaRIS, iniciatíve OECD pre výber, vývin a implementáciu medzinárodne porovnateľných indikátorov
výstupov a skúseností pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Okrem pravidelných stretnutí
expertov k PaRIS iniciatíve, OECD predstavila medzinárodné konzorcium a ďalšie fázy projektu. Prvé
výstupy z práce na projekte PaRIS boli preklopené už do tohtoročného vydania Health at a Glance. Od roku
2020 sa budú pripravovať národné cestovné mapy, pričom hlavná správa sa očakáva v roku 2022.
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Projekt vstupuje do 2. a 3. fázy, v 1. fáze na projekte participovalo 15 ČK, vrátane SR. SR prezentuje
ako aktívny člen a využíva nadobudnuté poznatky, informácie a skúsenosti na skvalitnenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Rada Európy
V rámci pravidelných zasadnutí sa Slovenská republika zúčastnila na 15. zasadnutí Európskeho
výboru Rady Európy pre farmaceutické výrobky a lekárenskú starostlivosť. Úlohou v spolupráci s pracovnou
multirezortnou skupinou odborníkov MV SR pre boj proti kriminalite (MISO DIČ) bude pokračovanie v
implementácii Dohovoru Rady Európy MEDICRIM. V roku 2019 prebehli zasadnutia stálych
korešpondentov Pompidou Group - medzivládnej skupiny Rady Európy pre boj proti zneužívaniu drog a
nezákonnému obchodovaniu s drogami, ktorých sa MZ SR pravidelne zúčastňuje a vďaka účasti nadobúda
najnovšie informácie o plnení aktivít skupiny, ako aj o plánoch a pripravovaných aktivitách na
nadchádzajúce obdobie. V rámci skupiny Pompidou prebehli odborné školenia, pri ktorých získalo MZ SR
informácie o rodovej problematike v súvislosti s drogovou otázkou, ako aj informácie v oblasti protidrogovej
politiky v Holandsku a Izraeli (organizátori školení). Pri účasti na 15. a 16. Komisii pre bioetiku sa SR
spolupodieľala na tvorbe strategického plánu činnosti DH-BIO do roku 2022, ktorý bol na zasadnutí
predbežne prijatý.
Bilaterálna spolupráca a ostatné
Intenzívna bilaterálna spolupráca funguje najmä s Českou republikou. V rámci rezortov zdravotníctva
oboch krajín sa vytvorili pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú spoločnými zdravotnými témami a
uskutočňujú pravidelné expertné stretnutia. Úzka spolupráca sa prejavuje aj pravidelnými stretnutiami
ministrov zdravotníctva a štátnych tajomníkov oboch krajín:
 Bilaterálne stretnutie ministerstiev SR a ČR, Bratislava
Na základe pozvania ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej zorganizoval OMVZEÚ dňa
27. júna 2019 v Bratislave bilaterálne stretnutie s ministrom zdravotníctva ČR Adamom Vojtěchom.
Témami stretnutia boli lieková politika a HTA, indikátory kvality, očkovanie, ľudské zdroje,
štandardné (klinické) postupy, stratifikácia nemocníc, klinické hodnotenia, cezhraničná spolupráca
zdravotníckych záchranných služieb, fungovanie etických komisií, transplantácia tkanív a orgánov,
reforma psychiatrickej starostlivosti a spoločné nákupy zdravotníckych prostriedkov.
 7. spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky, 11.11.2019, Valtice
Hlavnou témou bilaterálneho stretnutia ministrov zdravotníctva bola cezhraničná zdravotná
starostlivosť v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Krajiny pokračujú v hľadaní možnosti právneho
zastrešenia tejto spolupráce. V súvislosti s doterajšou úspešnou spoluprácou medzi slovenskými
a českými nemocnicami v oblasti transplantácií, bola na stretnutí načrtnutá otázka možnej spolupráce
troch slovenských nemocníc s českou nemocnicou FN Motol aj v ďalších oblastiach. Ďalej sa v
rámci spoločnej debaty otvorila téma nákupu finančne náročnej zdravotníckej techniky pre
zdravotnícke zariadenia, a to podmieneným spôsobom jej nákupu. V ČR takýto nákup podlieha
schvaľovaciemu procesu prostredníctvom na tento účel osobitne vytvorenej komisie na MZ ČR.
Ďalšími témami diskusie boli problematika ľudských zdrojov v zdravotníctve a plánovaná reforma
stratifikácie nemocníc.
Experti MZ SR sa pravidelne zúčastňujú na konferenciách, workshopoch, či kongresoch za účelom
nadobudnutia nových informácií, kontaktov, a zdieľanie skúseností. Podujatia v roku 2019 sa týkali prevažne
týchto tém: onkológia, ľudské zdroje, krízový manažment, lekárnictvo, interný audit, systém DRG, verejné
obstarávanie, kúpeľníctvo, efektivita zdravotníctva, a i. Príkladná spolupráca oboch ministerstiev sa
potvrdzuje aj na mnohých neoficiálnych stretnutiach predstaviteľov rezortov zdravotníctva počas rokovaní
Svetovej zdravotníckej organizácie, či Rady EÚ.
Stretnutia expertov boli prínosom najmä z hľadiska možnosti prediskutovania širokého spektra tém.
V problematike ľudských zdrojov v zdravotníctve si experti vymieňali skúsenosti v oblastiach ako migrácia
zdravotníckych pracovníkov, rezidentský program, či kompetencie sestier. Experti na liekovú politiku
prediskutovali témy súvisiace s dostupnosťou liekov na trhu a nekomerčnými klinickými štúdiami. Na
rokovaniach o uvedení medzinárodnej klasifikácie ICD-11 sa experti V4 mohli stretnúť so zástupcami
WHO-EU, ktorí priamo spolupracovali na tvorbe klasifikácie a kódovacích nástrojov.
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Stretnutie ministrov zdravotníctva prinieslo potrebné diskusie na politickej úrovni na tému liekovej
politiky, ľudských zdrojov v zdravotníctve a spolupráci s WHO, a deklarovanie snahy o riešenie mnohých
problémov spoločne, napr. zdieľaním zdravotníckych dát. Cieľom zahraničných aktivít expertov v ďalších
krajinách je nadobudnutie nových informácií, kontaktov, a zdieľanie skúseností. Podujatia sa týkali prevažne
týchto tém: onkológia, ľudské zdroje, ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť, krízový
manažment, lekárnictvo, interný audit, systém DRG, verejné obstarávanie, kúpeľníctvo, efektivita
zdravotníctva, a i. Významný prínos priniesli zahraničné cesty v týchto krajinách: Česká republika,
Kubánska republika, Maďarsko. Zahraničné pracovné cesty sa realizovali s účelom napomôcť pri riešení
problémov v zdravotníctve - nedostatku personálu v zdravotníckych zariadeniach a zároveň sa snažili okrem
transferu know how nadviazať dobré vzťahy a hlavne kontakty na bilaterálnej úrovni (momentálne veľmi
prínosné pri komunikácii o koronavíruse s čínskou stranou).
Bežné transfery
V rámci bežných transferov boli z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2019
financované:
- štátne príspevkové organizácie, ktoré nie sú primárne poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
(Slovenská zdravotnícka univerzita, Národné centrum zdravotníckych informácií, Operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Národná transplantačná organizácia),
- štátne príspevkové organizácie vykonávajúce činnosť, ktorá nie je hradená zdravotnými
poisťovňami (Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava – Inštitút drogových závislostí,
Univerzitná nemocnica Bratislava – Národné toxikologické informačné centrum),
- projekty výskumu a vývoja schválené Vedeckou radou MZ SR v roku 2016, v roku 2018 a v roku
2019, na ktoré boli na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR poukázané
finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v roku 2019 v celkovej sume 1 580 204,40 €,
- činnosti Slovenského Červeného kríža v zmysle Ženevských dohovorov a ich dodatkových
protokolov, ktorej boli v roku 2019 z kapitoly MZ SR poukázané finančné prostriedky v súlade so
zákonom č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného
kríža, v celkovej sume 850 000 €,
- projekty na podporu protidrogových aktivít v celkovej sume 493 697,47 €,
- projekty na podporu duševného zdravia v celkovej sume 197 218 €,
- príspevková organizácia „Nemocnica Rázsochy“, ktorej boli na činnosť poskytnuté finančné
prostriedky v celkovej sume 25 000 €,
- príspevková organizácia „Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice“, ktorej boli
na prevádzkovú činnosť poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 75 000,00 €
- príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií v celkovej sume 697 337,77 €.
Členský príspevok Slovenskej republiky do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bol sume
695 216,97 €. Z rozpočtu kapitoly zdravotníctva bol v roku 2019 zaplatený príspevok za podujatia
Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxických zbraní a ich ničení
(BWC) v celkovej sume 2 120,80 €.
- Gremiálnou poradou ministra zdravotníctva SR bol dňa 29. 9. 2015 Uznesením č. 83/GP schválený
Návrh rezidentského programu na podporu postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov v špecializovaných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Zmluvami o vzájomnej
spolupráci uzavretými medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zdravotníckou
univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) a Univerzitou
Komenského Jesseniova lekárska fakulta v Martine (ďalej len „UK Martin“) sa stanovujú práva
a povinnosti zmluvných strán pri realizácii rezidentského programu. Finančné prostriedky boli
poskytnuté v nasledujúcej štruktúre:
P.č.

Organizácia

1
2
3

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzita Komenského, Jesseniova LF v Martine
Spolu

tabuľka č. 18 v €
Funkčná Ekonomická
Program
klasifikácia klasifikácia
07B0104
0760
641 001
2 212 000,00
07B0104
0760
641 008
895 000,00
07B0104
0760
641 008
518 668,93
3 625 668,93
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nákup antidot do pohotovostnej zásoby Národného ústavu detských chorôb v Bratislave v celkovej
sume 7 947,73 €,
finančné prostriedky v celkovej sume 8 018,40 € na revíziu osobných ochranných pomôcok –
zariadení na ochranu pred vysoko nebezpečnou nákazou v súvislosti s realizáciou II. etapy
implementácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
– program IHR pre FN Trenčín, FN Trnava, FN Nitra, FNsP Žilina, FNsP J. A. Reimana Prešov,
UN L. Pateura Košice, FNsP F. D. Roosevelta B. Bystrica, UN Bratislava, Záchranná zdravotná
služba Bratislava a Záchranná služba Košice,
finančné prostriedky v celkovej sume 7 000 € pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská
Bystrica za účelom doplnenia archívneho systému na uskladnenie suchých krvných vzoriek
novorodencov v archíve Skríningového centra Slovenskej republiky v zmysle plnenia úlohy 1.5
a 4.5 - Akčný plán k národnému programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými
chorobami v SR,
finančné prostriedky v celkovej výške 14 300 € v súvislosti s realizáciou úlohy B.1. uznesenia vlády
SR č. 597/2017 pre Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. k analýze súčasného stavu pripravenosti
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva v prípade
jadrovej alebo radiačnej udalosti
Na základe stretnutia ministerky zdravotníctva SR a predsedu vlády SR s riaditeľmi nemocníc, ktoré
bolo iniciované v nadväznosti na fotografie zo študentskej knihy plesní, boli RO č. 18/2019
pridelené finančné prostriedky pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava vo výške 1 500 000 €,
Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina vo výške 300 000 € a Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura
Košice v sume 600 000 € z programu 07B0104 a funkčnej klasifikácie 0731. Univerzitná
nemocnica Bratislava v priebehu roku 2019 z poskytnutej sumy 1 500 000 € vrátila sumu 857 400 €
na účet MZ SR a táto jej bola následne pridelená formou kapitálového transferu.
finančné prostriedky v celkovej výške 301 419,04 € pre Národný onkologický ústav boli pridelené
v oblasti bežných výdavkov v nasledovnom členení: čiastka 200 000 € v zmysle plnenia úloh v
rámci Akčných plánov na zabezpečenie činnosti Národného onkologického inštitútu, čiastka
21 419,04 € na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s údržbou Národného onkologického
inštitútu a čiastka 80 000 € na realizáciu akademických intervenčných onkologických skúšaní na
Slovensku v spolupráci so SLOVACRIN,
finančné prostriedky vo výške 285 000 € pre Národnú transfúznu službu SR v dôsledku vzniku
mimoriadnych nákladov v súvislosti s potvrdeným prenosom infekcie spôsobenej Vírusom
Západonílskej horúčky,
finančné prostriedky vo výške 40 000 € pre príspevkovú organizáciu Zdravé regióny v rámci
plnenia Národného plánu kontroly infekčných ochorení v SR,
finančné prostriedky vo výške 9 000 € boli pridelené deviatim zdravotníckym pracovníkom
v súvislosti s odovzdávaním ocenení lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom pod
názvom „1. ročník Ceny ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky“,
v rámci projektu Bridges for Birth, v ktorom MZ SR zastáva úlohu hlavného partnera projektu bola
uvoľnená čiastka 32 776,71 € z programu 0790203, zdroj 3AM1,
za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom podľa § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 580/2004 Z. z.“) boli
v roku 2019 poukázané finančné prostriedky Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. vo výške
69 957,36 € (podľa ekonomickej klasifikácie 641 003). Z uvedenej sumy ako náhradu za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť bezdomovcom v zmysle zákona MZ SR uvoľnilo Všeobecnej zdravotnej
poisťovni, a. s. finančné prostriedky v celkovej sume 22 901,79 €. Za správnosť vyúčtovania výšky
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona zodpovedá Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s. ako zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.

Uznesením vlády SR č. 297/2010 z 12. mája 2010 k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy SR bola kapitola Ministerstva zdravotníctva SR určená ako subjekt
hospodárskej mobilizácie. Gremiálnou poradou ministerky zdravotníctva dňa 24.1.2019 boli na úlohy
hospodárskej mobilizácie na rok 2019 schválené finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov.
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Na základe uvedenej skutočnosti uvoľnilo Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2019 bežným
transferom finančné prostriedky v celkovej výške 1 489 543,30 € účelovo určené na úlohy hospodárskej
mobilizácie, rozpočtované na programe 06H08 a funkčnej klasifikácii 0250.
V súlade s ustanovením § 26 ods. 5 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky bolo
vládou Slovenskej republiky schválené uznesenie č. 29/2019, ktoré ukladá Ministerstvu zdravotníctva SR
plniť úlohy vyplývajúce z rozvojového plánu podpory obrany štátu. Na základe uvedenej skutočnosti
uvoľnilo Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2019 bežným transferom finančné prostriedky v celkovej
výške 220 653 € účelovo určené na úlohy podpory obrany štátu, rozpočtované na programe 06E03
a funkčnej klasifikácii 0250.

II. Kapitálové výdavky
Pre kapitolu Ministerstva zdravotníctva bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019
v sume 100 000 000,- €, z toho na zdroji 111 v sume 100 000 000 €.
V rozpise záväzných ukazovateľov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR boli kapitálové výdavky
určené nasledovnými čiastkami:
Kapitálové výdavky (700), zdroj 111:
v tom na:
07A Zdravotná starostlivosť

Navýšenie kapitálových výdavkov, zdroj 131I o sumu:
(uvoľnenie viazania KV z roku 2018 v rozpočte úradu MZ SR)
Navýšenie kapitálových výdavkov, zdroj 131H o sumu:
(uvoľnenie viazania KV z roku 2018 pre RÚVZ Košice)

100 000 000,00 €
100 000 000,00 €

58 579 358,11 €
44 940,00 €

V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli viazané finančné
prostriedky v oblasti kapitálových výdavkov v rozpočte Úradu verejného zdravotníctva SR do nasledujúceho
rozpočtového roka vo výške 1 328 728,80 € (zdroj 111).
Kapitálové výdavky zdroj spolu:
v tom:
Kapitálové aktíva (710)
Kapitálové transfery (720)
v tom:
v rámci verejnej správy (721)
občianskemu združeniu
transfery jednotlivcom a
transfery nefinančným subjektom (723)

158 582 466,62 €

Kapitálové výdavky zdroj 111 spolu:
v tom:
Kapitálové aktíva (710)
Kapitálové transfery (720)

98 024 140,52 €

Kapitálové výdavky zdroj 131I:
z toho:
Kapitálové aktíva (710)
Kapitálové transfery (720)

58 579 358,11 €

6 107 390,64 €
152 475 075,98 €
152 415 705,98 €
23 870,00 €
35 500,00 €

5 988 807,46 €
92 035 333,06 €

73 643,18 €
58 505 714,93 €
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Kapitálové výdavky zdroj 131H:
z toho:
Kapitálové aktíva (710)
Kapitálové výdavky zdroj 11H:
z toho:
Kapitálové transfery (720)

44 940,00 €
44 940,00 €
1 934 027,99 €
1 934 027,99 €

Kapitálové transfery organizáciám zo zdroja štátny rozpočet
Zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2019 boli pridelené kapitálové
transfery pre príspevkové organizácie v pôsobnosti ministerstva v nasledovnej štruktúre:
tabuľka č. 19 v €

Názov organizácie

KV

Univerzitná nemocnica Bratislava

39 933 512,58

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

11 116 380,73

Univerzitná nemocnica Martin

10 321 096,95

Národný onkologický ústav

10 974 756,48

NÚDCH Bratislava

15 189 413,93

Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

4 041 729,98

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov

15 566 009,85

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

8 807 041,71

Fakultná nemocnica Trenčín

10 711 132,10

Fakultná nemocnica Trnava

5 269 502,94

Fakultná nemocnica Nové Zámky

4 468 687,83

Fakultná nemocnica Nitra

4 202 635,08

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

691 976,46

Detská fakultná nemocnica Košice

231 908,08

Národná transfúzna služba SR

3 081 763,20

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

2 014 777,27

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb

1 083 069,60

Psychiatrická nemocnica Pezinok

209 724,30

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

115 405,86

Operačné stredisko ZZS

321 553,90

Slovenská zdravotnícka univerzita

548 890,80

Psychiatrická nemocnica Hronovce / Detenčný ústav
Národná transplantačná spoločnosť
NCZI

35 121,06
100 000,00
2 634 027,99

Záchranná zdravotná služba BA

21 000,00

Záchranná služba Košice

12 600,00

SPOLU

151 703 718,68

Kapitálové transfery boli v prevažnej miere zamerané na rekonštrukciu, stavebné úpravy
a modernizáciu priestorov a budov zdravotníckych zariadení, na obstaranie nového prístrojového vybavenia
zdravotníckych zariadení a financovanie zdravotníckeho systému e-Health. Významný objem kapitálových
výdavkov smeroval na nákup zdravotníckej techniky a zariadení, ako napr. lineárne urýchľovače, CT
prístroje, RTG prístroje, USG prístroje, angiografické prístroje, nemocničné lôžka.
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Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva boli pridelené aj
rozpočtovým organizáciám v pôsobnosti ministerstva v nasledovnej štruktúre:
tabuľka č. 20 v €

rozpočtové organizácie
RUVZ Trnava
RUVZ Nové Zámky
RUVZ Stará Ľubovňa
RUVZ Čadca
ÚVZ SR
RUVZ KE
RUVZ Nitra
RUVZ BA
RUVZ Žiar nH
RUVZ Prievidza
RUVZ Trenčín
RUVZ Zvolen
RUVZ Topoľčany
RUVZ Martin
RUVZ Galanta
RUVZ Lučenec
RUVZ Žilina
RUVZ Poprad
RUVZ Levice
RUVZ Humenné
RUVZ Dunajská Streda
RUVZ Rožňava
RUVZ Veľký Krtíš
RUVZ Banská Bystrica
RUVZ Komárno

rozpočtové prostriedky – kapitálové výdavky
27 525,60
17 400,00
24 000,00
4 392,38
2 002 018,80
14 998,25
17 362,99
47 205,84
14 400,00
9 214,80
132 253,99
17 982,00
14 400,00
5 400,00
17 926,00
14 400,00
87 143,00
14 396,00
14 385,00
14 400,00
14 600,00
14 336,00
14 400,00
14 998,72
2 232,00

Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií a úradu MZ SR boli zamerané najmä na:
1. výdavky súvisiace s výstavbou Detenčného ústavu: 659 168,07 €
2. výdavky súvisiace s prípravou výstavby novej nemocnice Rázsochy: 3 610 600 €
3. nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení: 949 025,22 €
4. nákup dopravných prostriedkov: 285 480,48 €
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Na vedecko-výskumné projekty v oblasti zdravotníctva boli poskytnuté dotácie v oblasti kapitálových
výdavkov v celkovej výške 581 881,30 € v nasledovnej štruktúre:
tabuľka č. 21 v €

Organizácia
Lekárska fakulta UK
Lekárska fakulta UK

Názov projektu
suma
SYNCYTÍN-1 ako nový marker preeklampsie, druhej najčastejšej príčiny úmrtia
13 000
gravidných žien
Somatické kmeňové bunky izolované zo synoviálnej tekutiny a ich deriváty –
84 200
nová perspektíva pre liečbu pacientov s reumatoidnou a psoriatickou artritídou

Lekárska fakulta UK

Inovatívne materiálny a terapie využívajúce metódy tkanivového inžinierstva
s použitím biologických matríc a bunkových kultúr na rekonštrukciu jaziev,
poúrazových a iných defektov mäkkých tkanív

17 000

Lekárska fakulta UK

Komplexná inovatívna diagnostika a personalizovaná liečba diabetes mellitus u
detí

76 000

Jesseniova
lekárska Detekcia skorých štádií Parkinsonovej choroby pomocou flourescenčenej
fakulta v Martine UK multifotónovej mikroskopie a FLIM analýzy

3 000

Jesseniova
lekárska Endoskopická a transkutánna elastografia pankreasu pomocou shear-wave ako
fakulta v Martine UK nová diagnostická metóda

2 000

Jesseniova
lekárska Analýza morfologických a biochemických zmien nervových vlákien v ľudskej
fakulta v Martine UK koži pri neurodegeneratívnych ochoreniach

5 000

Centrum
experimentálnej
medicíny SAV

Nové metódy prevencie a liečby oxidačného stresu ischemicko-reperfúzne
poškodenie a transplantácia srdca

35 000

Chemický ústav SAV

Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov

82 900

Biomedicínske
centrum SAV

Implementácia moderných genomických analýz na zlepšenie klinických
diagnostických a terapeutických postupov imunitných porúch

5 000

Biomedicínske
centrum SAV

Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho
imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity

8 500

Univerzita
Pavla Sledovanie vzťahu vybraných génových variantov a proteomických markerov u
pacientov s psychickými poruchami ako príspevok k ich personalizovanej liečbe
Jozefa Šafárika

4 760

Univerzita
Pavla Včasná diagnostika kardiovaskulárneho
hormonálnych biomarkerov
Jozefa Šafárika

postihnutia

pomocou

nových

10 500

Univerzita
Pavla Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides
difficile
Jozefa Šafárika
Biomedicínske
Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I
centrum SAV
Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho
Biomedicínske
karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov
centrum SAV

20 000

Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho
karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia

29 400

Biomedicínske
centrum SAV

Glykoprofilácia proteínov prÍtomných v sére a v exózomoch pre včasnú
diagnostiku rakoviny prostaty
DX Nová, precízna a včasná diagnostika neuroendokrinných nádorov pankreasu s
použitím miRNA signatúr

Chemický ústav SAV
Multiplex
Bratislava

7 700

67 000

75 421,30
35 500
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V rámci protidrogových aktivít boli poskytnuté dotácie v oblasti kapitálových výdavkov v celkovej
výške 139 086 € v nasledovnej štruktúre:
tabuľka č. 22 v €

Organizácia

Názov projektu

Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň
PL Samuela Bluma v Plešivci
Wings for Human
Blackout
Mestský dom kultúry, príspevková
organizácia Vranov nad Topľou

Protidrogový
program
pre
hospitalizovaných v DPL n.o. Hráň
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
HEALED BY NATURE
Kam vedú drogy

Kapitálový
transfer
pacientov
60 000
49 610
22 000
1 870

Fit centrum mládeže

5 606

V rámci národného programu podpory zdravia pacientov so zriedkavými chorobami boli
poskytnuté dotácie v oblasti kapitálových výdavkov v celkovej výške 100 000 € v nasledovnej
štruktúre:
tabuľka č. 23 v €

Organizácia

Názov projektu

Lekárska fakulta UK

Diagnostika génových a genómových patológií pomocou
mikročipovej komparatívnej genomickej hybridizácie (aCGH)

Kapitálový transfer
100 0

1.3.2 Výdavky kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR podľa funkčnej klasifikácie
Dotácie na podporu protidrogových aktivít poskytnuté Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2019
Finančné prostriedky v celkovej sume 633 000,00 € bolo účelovo určených na poskytnutie dotácií
z rozpočtu kapitoly MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rozpočtový rok 2019 (verejná výzva na
dotácie). Skutočne poskytnuté boli dotácie v sume 632 783,47 €.
Poskytnutie dotácií sa v roku 2019 riadilo zákonom č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MZ SR v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 1 písm. l), v súlade s Národnou protidrogovou
stratégiou SR na obdobie rokov 2013-2020 (ďalej len „NPS na obdobie rokov 2013-2020“ ), zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhláškou č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a Štatútom Komisie
MZ SR na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Verejná výzva k predkladaniu žiadostí
o poskytnutie dotácie bola zverejnená dňa 13. marca s uzávierkou do 20. mája 2019. Cieľom verejnej výzvy
je podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít
a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby
drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb, v súlade s NPS SR na obdobie rokov
2013-2020.
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Do určeného termínu
bolo doručených na Odbor koordinácie protidrogovej stratégie
a monitorovania drog MZ SR celkom 56 žiadostí o dotáciu v celkovej výške žiadaných finančných
prostriedkov 1 985 357 € v členení:
tabuľka č. 24 v €
Oblasť podpory
Prevencia
Harm-reduction
Liečba
Resocializácia
Spolu doručených žiadostí

Počet žiadostí
Žiadaný objem finančných prostriedkov
47
1 668 456
3
80 986
4
155 666
2
80 249
56
1 985 357

Dotáciu bolo možno poskytnúť žiadateľovi po predložení žiadosti a dokladov, pri splnení podmienok
podľa zákona o dotáciách. Z uvedeného dôvodu boli vyradené z hodnotiaceho procesu celkom 2 žiadosti
(celkom v objeme 11 358 €) – jeden žiadateľ predložil v rámci verejnej výzvy len dve potvrdenia, bez
žiadosti a preto sumu neuvádzame. Jeden žiadateľ ani po dožiadaní nedoplnil povinné náležitosti žiadosti o
dotáciu, prípadne inak nepreukázal splnenie zákonných podmienok na poskytnutie dotácie.
Formálne vyradené
nesplnenie lehoty doplnenia
neodstránené nedostatky

2
1
1

tabuľka č. 25 v €
11 358
0
11 358

Komisii MZ SR na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie bolo predložených celkom 54
žiadostí o dotáciu v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov 1 973 999 €.
Komisia zasadala dňa 27. júna 2019.
tabuľka č. 26 v €
Predložené žiadosti
Prevencia
Harm-reduction
Liečba
Resocializácia

57
47
2
3
4

1 973 999
1 657 098
80 986
155 666
80 249

Komisia hodnotila žiadosti bez identifikácie žiadateľa pridelením bodov z daného rozpätia
hodnotenia do hodnotiaceho hárku. Na základe vyhodnotených hodnotiacich hárkov bolo komisiou
odporučených na schválenie 32 projektov v celkovej výške 632 999 €. Z toho na bežné výdavky v sume
475 497,47 € a na kapitálové výdavky v sume 157 286 €.
Rozdiel medzi celkovou sumou odporúčanou komisiou a skutočne poskytnutou sumou, zverejnenou
na webovej stránke ministerstva vznikol u dvoch žiadateľov (žiadateľ MAFRA, Slovakia, a.s. si upravil
výšku poskytnutej dotácie z 15 000 € na sumu 14 784,50 € a žiadateľ KASPIAN si výšku poskytnutej
dotácie upravil zo sumy 6 000 € na sumu 5 999,97 €).
tabuľka č. 27 v €
Odporučené podľa oblasti podpory
Prevencia
Harm-reduction
Liečba
Resocializácia

32
24
3
4
1

632 783,47
384 886,47
80 986,00
155 666,00
11 245,00
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tabuľka č. 28 v €
Žiadateľ

Schválená
dotácia

Účel použitia

1/2019

Združenie STORM

Bezpečná alternatíva

2/2019

oneT

Dokumentárno-vzdelávací film- Závislosť sa ťa dotýka

20 000,00

3/2019

Všetko pre zdravie, o.z.

Nové
psychotropné
problémy:dokumentárny film

20 000,00

4/2019

Mestský dom kultúry, PO

Fit centrum mládeže

10 000,00

5/2019

Filia nezisková organizácia

Rovesnícky program prevencie užívania drog

13 000,00

7/2019

CpLDZ Bratislava

Udržanie hygienického štandardu

14 056,00

8/2019

Slovenský
hokeja

Výchova talentovaných brankárov

50 000,00

11/2019

Rodina a spoločnosť

Rodina bez cigariet 8. ročník

10 000,00

13/2019

FUTURE FOR SLOVAKIA

Bezpečné mesto – workshop pre Mestskú políciu

23 980,00

14/2019

Asociácia na
pacientov SR

Lieky s rozumom III

15 000,00

15/2019

Wings for Human

HEALED BY NATURE

22 000,00

18/2019

Inštitút pre výskum sociálnoekonomických rizík
HEJTUJEMDROGY.SK

10 000,00

19/2019

Blackout

Kam vedú drogy

20 000,00

20/2019

STOP DROGY, o.z.

Drogová pasca – Môže sa to stať aj tebe

30 000,00

zväz

20 000,00
látky,

staronové

ľadového

ochranu

práv

MAJME SRDCE PRE DETI,
21/2019

o.z.

DROGY A PREVENCIA 2019

30 000,00

22/2019

CREATIVE PARK, o.z.

Kým nie je príliš neskoro

20 000,00

UNITY MEDIA, s.r.o.

Celoslovenská detská talentová súťaž: Trieda hľadá
hviezdu

30 000,00

23/2019

Detská psychiatrická liečebňa Protidrogový program pre pacientov hospitalizovaných
25/2019

n.o. Hraň

v DPL n.o. Hraň

28/2019

CpLDZ Košice

Informáciou k záchrane života

30/2019

Psychiatrická liečebňa Samuela
Bluma v Plešivci
Rekonštrukcia sociálnych zariadení

49 610,00

32/2019

Občianske združenie Prima

Prima Street

20 000,00

34/2019

KASPIAN

Detstvo v Petržalke bez drog

ODYSEUS

Podpora Chráň sa sám – Podpora harm-reduction
programu

38/2019

60 000,00
9 487,00

5 999,97
20 000,00

Občianske zduruženie Bezpečne
40/2019

a Zdravo

Zdravý život bez drog

5 000,00

41/2019

Metamorfozis

Drogy cesta do tmy 5

20 000,00

43/2019

Linka detskej istoty, n.o.

Linka pomoci pre deti a mládež

46/2019

MAFRA Slovakia, a.s.

Nie, nemám záujem

14 784,50

48/2019

MČ Bratislava-Staré Mesto

Zostať pri snoch – držať sa ďalej od kokaínu a kraku

13 660,00

49/2019

Mesto Trstená

Drogy nechaj za dverami!

9 261,00

50/2019

PN Philippa Pinela Pezinok

Ďalšie kroky k abstinencii

25 700,00

Cirkevná

ZŠ

5 000,00

Romualda

54/2019

Zaymusa

Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

55/2019

ReSocia, n.o.

Skvalitnenie priestorov pre realizáciu aktivít zameraných
na odborne garantovanú resocializáciu

5 000,00
11 245,00
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Finančné prostriedky v celkovej sume 5 000 € boli účelovo určené na zámer usporiadať
medzinárodné podujatie krajín V4 + v novembri 2019, pod názvom „Drogy a závislosti, integrovaný pohľad.
Stretnutie odborníkov k liečebnému využitiu kanabisu a kanabidiolu". Tento zámer nebol zrealizovaný
z dôvodu nedostatočného záujmu pozývaných odborníkov a hostí. Nevyčerpalo sa 5 000 €.
Finančné prostriedky pridelené rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 16/2019, v sume
60 000 €, účelovo určené na realizáciu výskumu problematiky závislosti hráčov, ako aj iných závislostí
obyvateľstva ako sú tabak, alkohol, lieky, opiáty, drogy a internet. Výskum bol zrealizovaný v celkovej sume
61 158 €.
Projekty výskumu a vývoja schválené Vedeckou radou MZ SR v roku 2016, v roku 2018 a v roku
2019, na ktoré boli na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR poukázané finančné
prostriedky v oblasti bežných výdavkov v roku 2019 v celkovej sume 1 580 204,40 €,
Dotácie výskumu a vývoja v rezorte MZ SR na základe verejnej výzvy z roku 2016
tabuľka č. 29 v €
P.č.
1
2
3
4
5
Spolu

Číslo
zmluvy
63/2017
64/2017
65/2017
66/2107
67/2017

Riešiteľská organizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
DB Biotech, a.s.
Univrzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta

24 100,00
32 962,00
32 400,00
16 936,00
33 000,00
139 398,00

Dotácie výskumu a vývoja v rezorte MZ SR na základe verejnej výzvy z roku 2018
tabuľka č. 30 v €
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Číslo
zmluvy
290/2018
291/2018
305/2018
297/2018
293/2018
294/2018
295/2018
296/2018
298/2018
300/2018
307/2018
292/2018
299/2018
301/2018
302/2018
303/2018
304/2018
306/2018
308/2018
Spolu

Riešiteľská organizácia
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

99 925,00
24 230,00
45 000,00
90 180,00
98 300,00
90 905,00
41 839,00
35 550,00
56 413,00
74 176,00
68 000,00
19 200,00
73 851,00
79 700,00
42 321,00
23 880,00
42 630,00
19 000,00
37 000,00
1 062 100,00
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Dotácie výskumu a vývoja v rezorte MZ SR na základe verejnej výzvy z roku 2019
tabuľka č. 31 v €
Číslo
P. č. zmluvy
1
307/2019
2
301/2019
3
303/2019
4
308/2019
5
297/2019
6
306/2019
7
304/2019
8
298/2019
9
305/2019
10 299/2019
11 300/2019
12 302/2019
13 311/2019
14 312/2019
15 310/2019
16 314/2019
17 309/2019
18 313/2019
Spolu

Riešiteľská organizácia
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta BA
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MultiplexDX s. r. o.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

5 600,00
15 000,00
10 800,00
25 800,00
20 400,00
15 000,00
22 950,00
12 000,00
27 450,00
12 406,24
10 515,25
25 119,71
63 500,00
18 549,00
5 000,00
8 438,00
9 491,00
70 687,20
378 706,40

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim
V roku 2019 boli kapitole zdravotníctva pridelené finančné prostriedky z prostriedkov EÚ v celkovej
sume 1 458 231,24 €. Finančné prostriedky v rámci Úradu MZ SR boli na prvku 06G1V01 využité na
povinné spolufinancovanie Národného projektu „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických
postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“ ktoré vyplýva z legislatívy v oblasti EŠIF. Cieľom projektu
je vytvorenie jednotných štandardných klinických postupov, ktoré by reflektovali najnovšie poznatky
v medicíne a zabezpečovali účinné prepojenie postupov klinickej liečby na všetkých úrovniach poskytovania
zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie správnej aplikácie štandardných klinických postupov v medicínskej
praxi pretože ten bude mať dostupný širší rozsah starostlivosti u jedného ošetrujúceho lekára, na jednom
mieste a čase. Projekty sú realizované v horizonte 3 rokov a šlo o druhý rok realizácie, vytvorených bolo
75/150 skupín klinických postupov a 3/7 postupov pre výkon prevencie. Finančné čerpanie projektu ku
koncu roku 2019 bolo 7,6 % celkovej hodnoty NFP pre klinické postupy a pre preventívne postupy, projekt
je realizovaný najmä formou refundácií po schválení príslušného štandardu, takže k najväčšiemu objemu
čerpania dôjde koncom roka 2020 a v roku 2021.
tabuľka č. 31 v €
zdroj

program

1050 - Nezamestnanosť

06G1V01

0530 Znižovanie znečisťovania

0790203

0412 Všeobecná pracovná oblasť

MZ SR

3AC1 Európsky SF
3AM1 Európska
územná spolupráca

ÚVZ SR

3AC1 Európsky SF

MZ SR
RÚVZ Banská
Bystrica

1AC1 Európsky SF
1AA1 Európsky fond
regionálneho rozvoja

funkčná klasifikácia

upravený
rozpočet

skutočnosť

143 641,67

143 641,67

2 816,05

2 816,05

07B010G

978 538,46

978 538,46

1050 Nezamestnanosť

06G1V01

52 639,26

52 639,26

0412 Všeobecná pracovná oblasť

0790203

32 776,71

32 776,71

0111 Výkonné a zákonodarné orgány

0790203

247 819,09

247 819,

1 458 231,24

1 458 231,24

Zdroje z predchádzajúcich rokov EÚ
MZ SR
MZ SR

3AA1 Európsky fond
regionálneho rozvoja
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Na programe 0790203 - Ochrana zdravia boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a v Úrade verejného zdravotníctva SR.
Program 07B010G – prioritná os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho OP a program 06G1V01 prioritná os 4 Operačný program Ľudské zdroju boli realizované v rámci Úradu MZ SR. Úrad MZ SR čerpal
aj finančné prostriedky zo zdroja 13R4 k programu sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť v sume 2 751,12 €.
V tabuľke č. 32 uvádzame prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v €
Prostriedky na
spolufinancovanie zdroj

funkčná klasifikácia

program

upravený
rozpočet

skutočnosť

MZ SR

1AAC2 Európsky fond
regionálneho rozvoja

0412 Všeobecná pracovná
oblasť

07B010G

89 033,29

89 033,29

MZ SR

1AC2 Európsky SF

1050 - Nezamestnanosť

06G1V01

25 348,50

25 348,50

RÚVZ Banská
Bystrica

1AA2 Európsky fond
regionálneho rozvoja

0530 Znižovanie
znečisťovania
0111 Výkonné
a zákonodarné orgány

0790203

496,95

496,95

0790203

9 983,65

9 983,65

07B010G

83 649,96

83 649,96

06G1V01

9 289,29

9 289,29

0790203

57 567,31

57 567,31

275 368,95

275 368,95

ÚVZ SR
1AC2 Európsky SF
Zdroje z predchádzajúcich rokov
spolufinancovanie
MZ SR

3AA2 Európsky fond
regionálneho rozvoja

0412 Všeobecná pracovná
oblasť

MZ SR

3AC2 Európsky SF

ÚVZ SR

3AC2 Európsky SF

1050 Nezamestnanosť
0111 Výkonné
a zákonodarné orgány

1.4.Finančné operácie
Finančnými operáciami, ktoré sa delia na príjmové a výdavkové, sa rozumejú všetky transakcie
s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Medzi príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami patria splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek – istín, návratných finančných výpomocí,
z predaja majetkových účastí a tiež zostatok prostriedkov z minulých rokov. Výdavky z transakcií
s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci
a kapitálovú účasť, ako aj amortizácie istiny úverov použitých v minulosti, nákupov majetkových účastí
a ostatné výdavkové operácie finančných aktív a finančných pasív.
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 13. septembra 2017 pod číslom
uznesenia 425/2017 materiál: „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktorého obsahom je návrh
riešenia finančnej stabilizácie nemocníc v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote splatnosti vo vzťahu
k ich veriteľom, ako aj návrh opatrení, ktorými sa má predchádzať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc.
Následne Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 30.11.2017 vyslovila súhlas s
použitím štátnych finančných aktív na realizáciu koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení. Do
oddlženia sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba SR. Z nemocníc išlo o 12 fakultných
a univerzitných v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, 8 neziskových organizácií v zakladateľskej
pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, 6 nemocníc v pôsobnosti vyšších územných celkov, 2 súkromné
nemocnice a 1 nemocnica v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.
V súlade s koncepciou Ministerstvo zdravotníctva SR:
1. vo vzťahu k Národnej transfúznej službe SR zabezpečilo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
na splatenie záväzkov po lehote splatnosti pre Národnú transfúznu službu SR v objeme 28 mil. €;
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2. vo vzťahu k Sociálnej poisťovni zabezpečilo v roku 2018 odplatné postúpenie pohľadávok Sociálnej
poisťovne na poistnom na úrovni istiny v objeme 198 mil. € po lehote splatnosti do roku 2016 na
spoločnosť Debitum, a. s., ktorá je v 100 % vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok
uvedených v koncepcii oddlžovania; rovnako v roku 2020 v objeme 123 mil. €;
3. vo vzťahu k Sociálnej poisťovni zabezpečilo v roku 2018 postúpenie pohľadávok Sociálnej
poisťovne, ktoré predstavovali penále k dlžným istinám v objeme 157 mil. € a v roku 2020 v objeme
46 mil. €;
4. vo vzťahu k ostatným veriteľom boli zrealizované tri etapy oddlžovania formou fixného diskontu aj
formou elektronickej aukcie v celkovom objeme 267 mil. € na úrovni istiny (z toho v roku 2019 suma
98 mil. €).
5.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti
Kapitola MZ SR
Prehľad o počte zamestnancov a skutočnom čerpaní mzdových prostriedkov v roku 2019
v porovnaní s rokom 2018 za kapitolu MZ SR uvádza nasledovná tabuľka:
Ukazovateľ

Rok 2018 spolu:
z toho:
- ústavný činiteľ
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme
Rok 2019 spolu:
z toho:
- ústavný činiteľ
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme
Index 2019/2018 spolu:
z toho:
- ústavný činiteľ
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme

tabuľka č. 33
Ø evidenčný počet Čerpanie prostriedkov
z toho:
zamestnancov
na mzdy, platy, služobné Ostatné osobné
prepočítaný
príjmy a OOV
vyrovnania (OOV)
2 356,6

29 577 927

58 469

1,0
1 424,3
931,3
2 378,4

51 924
20 130 616
9 395 387
34 735 661

10 559
47 910

1,0
1 441,6
935,8
100,93

66 758
22 804 731
11 864 172
117,44

10 370
53 100

100,00
101,21
100,48

128,57
113,28
126,28

98,28
110,83

63 477

108,57

Vláda SR schválila v bode A.4. uznesenia vlády č. 453 zo dňa 10. októbra 2018 k návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2019-2021 limit zamestnancov kapitoly MZ SR na rok 2019 v počte 2 616 osôb,
z toho: 50 administratívnych kapacít týkajúcich sa riadenia a implementácie štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu v súlade s uznesením vlády SR č. 181/2017 k Analýze stavu a určeniu počtu
administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014-2020
z 11. apríla 2017. Tento limit bol v priebehu roka zvýšený o 4 štátnozamestnanecké miesta v ÚVZ SR na
hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti s Brexitom a znížený o 0,42 osoby v súvislosti
s personálnym obsadením Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve od 1.8.2019.
Z počtu 2 378,4 priemerných prepočítaných osôb v roku 2019 bolo administratívnymi kapacitami,
ktoré sa podieľajú na implementácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, obsadených 33,1 osôb (z toho: 30,6 štátnymi zamestnancami a 2,5
zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme).
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Súčasne bolo z počtu 2 378,4 priemerných prepočítaných osôb za rok 2019:
 1 441,6 štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho 241,8 zamestnancov v aparáte
ústredného orgánu;
 935,8 zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, z toho 53,5 zamestnancov v aparáte ústredného orgánu;
 1 ústavný činiteľ odmeňovaný podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov v aparáte ústredného orgánu.
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov kapitoly MZ SR za rok 2019 je oproti roku
2018 vyšší o 21,8 osôb (t. j. o 0,93 %), z toho: u štátnych zamestnancov bol zvýšený o 17,3 osôb (t. j. o 1,21
%) a u zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bol zvýšený o 4,5 osôb (t. j. o 0,48 %).
Záväzné ukazovatele limitu počtu zamestnancov kapitoly MZ SR na rok 2019 boli dodržané.
Aparát ústredného orgánu MZ SR
Prehľad o počte zamestnancov a skutočnom čerpaní mzdových prostriedkov v roku 2019
v porovnaní s rokom 2018 za aparát ústredného orgánu kapitoly MZ SR uvádza nasledovná tabuľka:
tabuľka č. 34
Ukazovateľ

Rok 2018 spolu:
z toho:
- ústavný činiteľ
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme
Rok 2019 spolu:
z toho:
- ústavný činiteľ
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme
Index 2019/2018 spolu:
z toho:
- ústavný činiteľ
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme

Ø evidenčný
zamestnancov
prepočítaný

počet Čerpanie prostriedkov
z toho:
na mzdy, platy, služobné
Ostatné osobné
príjmy a OOV (610)
vyrovnania (OOV)

290,5

6 624 619

58 469

1,0
232,4
57,1
296,3

51 924
5 703 409
869 286
7 615 774

10 559
47 910

1,0
241,8
53,5
102,00

66 758
6 571 903
977 113
114,96

10 377
53 100

100,00
104,04
93,70

128,57
115,23
112,40

98,28
110,83

63 477

108,57

Aparátu ústredného orgánu MZ SR bol schválený limit zamestnancov na rok 2019 v počte 320 osôb,
z toho: 50 administratívnych kapacít týkajúcich sa riadenia a implementácie štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu v súlade s uznesením vlády SR č. 181/2017. Tento limit bol v priebehu roka znížený
o 0,42 osoby, v súvislosti s personálnym obsadením Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve od
1.8.2019.
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2019 je oproti roku 2018 vyšší o 5,8
osôb (t. j. o 2 %), z toho u štátnych zamestnancov bol zvýšený o 9,4 osôb (t. j. o 4,04 %) a u zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bol znížený o 3,6 osôb (t. j. o - 6,3 %).
Z počtu 296,3 priemerných prepočítaných osôb v roku 2019 bolo administratívnymi kapacitami,
ktoré sa podieľajú na implementácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, obsadených 33,1 miest (z toho: 30,6 štátnymi zamestnancami a 2,5
zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme). Záväzné ukazovatele limitu počtu
zamestnancov aparátu ústredného orgánu MZ SR na rok 2019 boli dodržané.
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Podriadené štátne rozpočtové organizácie
Prehľad o počte zamestnancov a skutočnom čerpaní mzdových prostriedkov v roku 2019 v porovnaní s rokom
2018 za podriadené rozpočtové organizácie kapitoly MZ SR (Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“,
36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len
„ŠUKL“) uvádza nasledovná tabuľka:

Podriadené rozpočtové organizácie

Rok 2018 spolu:
z toho:
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme
Rok 2019 spolu:
z toho:
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme
Index 2019/2018 spolu:
z toho:
- štátna služba
- výkon práce vo verejnom záujme

tabuľka č. 35
Ø
evidenčný
počet Čerpanie prostriedkov
zamestnancov prepočítaný
na mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV (610) v EUR
2 066,1

22 953 307

1 191,9
874,2

14 427 206
8 526 101

2 082,1

27 119 887

1 199,8
882,3

16 232 828
10 887 059

100,77

118,15

100,66
100,93

112,52
127,69

Pre podriadené rozpočtové organizácie bol na rok 2019 schválený limit zamestnancov v počte 2 296
osôb, zvýšený o 4 štátnozamestnanecké miesta v ÚVZ SR na hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín
v súvislosti s Brexitom na počet 2 300 osôb v priemernom prepočítanom počte. V porovnaní s upraveným
limitom v roku 2018 (2 244 osôb) došlo v roku 2019 k zvýšeniu počtu zamestnancov o 56 osôb, z toho o 20
osôb z titulu dopadov zákona o radiačnej ochrane pre ÚVZ SR a vybrané RÚVZ, o 4 miesta na hodnotenie
prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti s Brexitom v ÚVZ SR; o 22 osôb z titulu dopadov novely zákona
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o 3 osoby v súvislosti s Brexitom pre ŠUKL; o 7 osôb, ktoré boli
v roku 2018 presunuté z ÚVZ SR a niektorých RÚVZ do aparátu MZ SR na zabezpečenie plnenia úloh na
rok 2018, avšak pre rok 2019 boli po prehodnotení personálnych kapacít aparátu MZ SR ponechané na
zabezpečenie plnenia úloh v ÚVZ SR a RÚVZ. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v
roku 2019 je oproti roku 2018 vyšší o 16 osôb (t. j. o 0,77 %), z toho: u štátnych zamestnancov bol zvýšený
o 7,9 osôb (t. j. o 0,66 %) a u zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bol zvýšený o 8,1
osôb (t. j. o 0,93 %). Záväzné ukazovatele limitu počtu zamestnancov podriadených rozpočtových
organizácií na rok 2019 boli dodržané.

1.6.Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
V oblasti bežných výdavkov boli v roku 2019 poskytnuté rozpočtové prostriedky nasledovným
príspevkovým organizáciám:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Schválený limit bežných výdavkov na rok 2019 pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave
(ďalej len „SZU“) predstavoval sumu 6 650 173 €. Z uvedenej sumy sú finančné prostriedky v celkovej
sume 200 000 € účelovo určené na činnosť Národných referenčných centier a Slovenského ústredia
radiačnej a monitorovacej siete a sú rozpočtované na programe 07B0204 a funkčnej klasifikácii 0760.
Gremiálnou poradou ministra zdravotníctva SR dňa 29. 9. 2015 bol Uznesením č. 83/GP schválený
Návrh rezidentského programu na podporu postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Na rezidentský program boli z rozpočtu
kapitoly zdravotníctva SZU poukázané finančné prostriedky v sume 2 212 000 € rozpočtované na programe
07B0104 a funkčnej klasifikácii 0760.
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Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 19/2019 a v zmysle Dodatku č.2 ku Kontraktu č.
24/2019 na rok 2019 boli SZU pridelené finančné prostriedky v sume 1 269 515 € účelovo určené na
zvýšenie platov zamestnancov SZU v nadväznosti na § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2019, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2019 a nariadením vlády SR, ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.
januára 2019 o 10%.
tabuľka č. 36 v €
Program

Funkčná
klasifikácia

Zdroj

Prevádzka SZU
Národné referenčné centrá
Schválený rozpočet na rok 2019
úpravy rozpočtu:

07B0301
07B0204

0980
0760

111
111

6 450 173,00
200 000,00
6 650 173,00

Rezidentský program
Valorizácia RO MF SR č.19/2019 Dodatok č. 2
Upravený rozpočet na rok 2019

07B0104
07B0301

0760
0980

111
111

2 212 000,00
1 269 515,00
10 131 688,00

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) vykonáva úlohy v oblasti
informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie
zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovanie knižnično-informačných služieb z oblasti
lekárskych vied a zdravotníctva. V zmysle zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, boli pre
NCZI na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 18 894 825 € (zdroj 11H). Objem
finančných prostriedkov v oblasti bežných výdavkov pre NCZI na rok 2019 bol znížený o sumu
1 934 027,99 € na základe žiadosti NCZI o preklasifikovanie bežných finančných prostriedkov na kapitálové
finančné prostriedky. Rozpočet NZCI na zdroji 11H na rok 2019 bol tak upravený na sumu 16 960 797,01 €.
Na vykonávanie špecifických úloh v oblasti poskytovania knižnično – informačných služieb v oblasti
lekárskych vied a zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 3 pís. e) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom
zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov boli NCZI poukázané finančné prostriedky vo výške 10 000 € (program 07B0204, zdroj 111,
funkčná klasifikácia 0760).
Na vykonávanie špecifických úloh v oblasti prípravy mimoriadneho štatistického zisťovania počtu
chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti pre Inštitút
zdravotnej politiky MZ SR boli pre NCZI uvoľnené finančné prostriedky vo výške 3 500,00 (program
07B0204, zdroj 111, funkčná klasifikácia 0760). Na realizáciu druhej etapy retrospektívneho elektronického
zadávania pacientov so ZCH do registra dedičných, zriedkavých a monogénových chorôb a tiež na
spracovanie analytickej publikácie zo získaných údajov o ZCH nahlásených do registra dedičných,
genetických a zriedkavých chorôb boli NCZI uvoľnené finančné prostriedky vo výške 32 000 € (program
07904, zdroj 111, funkčná klasifikácia 0760).
Na vytvorenie špecifických úloh v oblasti prípravy štatistických výstupov pre EMCDDA (v oblasti
drog a drogovej závislosti) boli NCZI poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 000 € (program 0790206,
zdroj 111, funkčná klasifikácia 0760).
Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 19/2019 a v zmysle Dodatku č. 1 ku Kontraktu
č. 25/2019 na rok 2019 boli NCZI pridelené finančné prostriedky v celkovej sume 366 011,00 € účelovo
určené na zvýšenie platov zamestnancov NCZI v nadväznosti na § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2019, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2019 a nariadením
vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme od 1. januára 2019 o 10%.
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tabuľka č. 37 v €
Národné centrum zdravotníckych informácií

Program Zdroj

Schválený rozpočet 2019
úpravy rozpočtu:
RO MF SR č. 19/2019 valorizácia
Realokácia bežných výdavkov na kapitálové výdavky v roku 2019
Upravený rozpočet na rok 2019 zdroj 11H
Upravený rozpočet na rok 2019 zdroj 111
Upravený rozpočet na rok 2019

07B0204
07B0204
07904
0790206

11H
111
111
111

18 894 825,00
13 500,00
32 000,00
3 000,00

07B0204

111
11H
11H
111

366 011,00
1 934 027,99
16 960 797,01
414 511,00
17 375 308,01

Univerzitná nemocnica Bratislava
Schválený limit bežných výdavkov v roku 2019 pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava (ďalej len
„UN BA“) účelovo určený pre Národné toxikologické informačné centrum (ďalej len „NTIC“) predstavoval
sumu 145 000 €. NTIC je organizačnou zložkou UN BA a je jediné pracovisko v SR, ktoré poskytuje
špecializovanú odbornú konzultačnú a informačnú činnosť pri akútnych intoxikáciách liekmi, chemikáliami,
priemyselnými prípravkami, hubami, rastlinami, živočíchmi, drogami a živočíšnymi toxínmi. Podáva
informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite a symptómoch pri otrave jednotlivými
noxami a súčasne odporúča optimálnu terapiu. Informácie poskytuje pre lekárov, iných zdravotníckych
pracovníkov a laickú verejnosť. NTIC má 24-hodinovú nepretržitú službu s celoslovenskou pôsobnosťou. Na
nákup zriedkavo používaných a finančne náročných antidot do pohotovostnej zásoby Univerzitnej
nemocnice Bratislava boli NTIC poukázané finančné prostriedky vo výške 69 129,12 €. Rozpočtovým
opatrením MF SR č. 18/2019 boli UN BA pridelené mimoriadne finančné prostriedky v sume 1 500 000 €
v nadväznosti na fotografie zo študentskej knihy plesní. Na základe žiadosti boli pre UN BA uvoľnené
finančné prostriedky vo výške 226 512 € účelovo učené na zabezpečenie plynulého chodu Podtlakovej
jednotky – Kliniky infektológie a geografickej medicíny.
tabuľka č. 38 v €
Univerzitná nemocnica Bratislava 2019
Schválený rozpočet "NTIC"
úpravy rozpočtu:
Nákup ANTIDOT do pohotovostnej zásoby
RO MF č.18/2019 - študentská kniha plesní
Refundácia nákladov na podtlakovú jednotku
Upravený rozpočet na rok 2019

Program

Funkčná
klasifikácia

07A030C

0731

145 000,00

07B0104
07B0104
07B0104

0731
0731
0731

69 129,12
1 500 000,00
226 512,00
1 940 641,12

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
V zmysle zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a podľa rozpisu záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 boli Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR
(ďalej len „OS ZZS SR“) rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 16 129 729 € na programe
07A0403 a funkčnej klasifikácii 0760. Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 19/2019
a v zmysle Dodatku č. 1 ku Kontraktu č. 23/2019 na rok 2019 boli OS ZZS SR pridelené finančné
prostriedky v celkovej sume 952 096 € účelovo určené na zvýšenie platov zamestnancov OS ZZS SR
v nadväznosti na § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, uzatvorenými kolektívnymi
zmluvami vyššieho stupňa na rok 2019 a nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 o 10%.
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Dodatkom č. 2 ku Kontraktu č. 23/2019 na rok 2019 boli OS ZZS SR pridelené finančné prostriedky
vo výške 850 000 € na zvýšenie platov zamestnancov OS ZZS SR súvisiacich s novelou § 121 až 123 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktoré upravujú mzdu a náhradu mzdy za sviatok, mzdové zvýhodnenie za
prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu a na zabezpečenie komunikačnej technológie STEMI.
tabuľka č. 39 v €
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Schválený rozpočet OSZZS SR
úpravy rozpočtu:
RO MF SR č. 19/2019 - valorizácia Dodatok č. 1
Zvýšenie platov a technológia STEMI - Dodatok č. 2
Upravený rozpočet na rok 2019 zdroj 111
Upravený rozpočet na rok

Program

Funkčná
Zdroj
klasifikácia

07A0403

0760

11H

16 129 729,00

07A0403
07B0103

0760
0760

111
111
111

952 096,00
850 000,00
1 802 096,00
17 931 825,00

Národná transplantačná organizácia
Dňa 1. 1. 2013 bola v pôsobnosti MZ SR zriadená štátna príspevková organizácia Národná
transplantačná organizácia (ďalej len „NTO“). Na činnosť NTO boli na rok 2019 v rozpočte kapitoly
zdravotníctva vyčlenené finančné prostriedky v celkovej sume 424 500 €. Dodatkom č.1 ku Kontraktu č.
22/2019 na rok 2019 boli NTO pridelené finančné prostriedky vo výške 5 150 € v zmysle Akčného plánu
národného transplantačného programu schváleného uznesením vlády SR č. 52/2019 účelovo určené na
organizáciu školenia pre inšpektorov tkanivových zariadení.
tabuľka č. 40 v €
Program

Funkčná
klasifikácia

Schválený rozpočet NTO na rok 2019
úprava rozpočtu:

07B0204

0760

424 500,00

Dodatok č. 1 - školenia pre inšpektorov tkanivových zariadení
Upravený rozpočet na rok 2019

07B0103

0760

5 150,00
429 650,00

Národná transplantačná organizácia

Centrum pre liečbu drogových závislostí BA
Schválený limit bežných výdavkov v roku 2019 pre Centrum pre liečbu drogových závislostí
Bratislava na činnosť Inštitútu drogových závislostí predstavoval sumu 50 000 €. Finančné prostriedky boli
rozpočtované na programe 0790204 a funkčnej klasifikácii 0732. V zmysle zmluvy č. 123/2019 o poskytnutí
výskumných služieb v oblasti liečby drogových závislostí pre potreby monitorovania drogovej situácie
v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie boli pre Centrum pre liečbu drogových závislostí
schválené finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v sume 53 000 € za účelom realizácie akcie
„Aktívne prispenie Národného kontaktného miesta k realizácii pracovného programu EMCDDA na rok
2019“. Finančné prostriedky boli rozpočtované na programe 0790206 a funkčnej klasifikácii 0732.
tabuľka č. 41 v €
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Schválený rozpočet CPLDZ BA na rok 2019

Program

Funkčná
klasifikácia

0790204

0732

Rozpočtové
prostriedky
50 000,00
50 000,00
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1.7 Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2019
Vývoj dlhu v roku 2019 je sledovaný v zdravotníckych zariadeniach v súlade zo zoznamom
subjektov verejnej správy. Informácia sa zaoberá vývojom dlhu v piatich kategóriách subjektov:
V tabuľke č. 42 uvádzame prehľad vývoja záväzkov spolu na úrovni istiny v rezorte zdravotníctva v mil. |€

stav k
stav k
31.12.2015 31.12.2016
Príspevkové organizácie v pôsobnosti MZ SR

Zdravotné poisťovne
Záväzky na úrovni istiny spolu

stav k
31.12.2018

stav k
31.12.2019

589,94

702,13

833,69

880,35

811,74

31,84

39,91

39,72

42,60

37,53

145,14

125,78

131,24

133,42

109,10

61,50

57,47

60,08

69,35

72,56

549,40

457,10

399,00

389,00

361,04

1 377,82

1 382,39

1 463,73

1 514,72

1 391,97

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV
SR, MO SR a MS SR
Zariadenia delimitované na obce
a VÚC a transformované na neziskové
organizácie
Zariadenia transformované na akciové
spoločnosti

stav k
31.12.2017

Celkový stav záväzkov spolu na úrovni istiny kumulatívne za sledované kategórie zdravotníckych
zariadení a zdravotných poisťovní bol k 31.12.2019 v sume 1,39 mld. €.
Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva
tabuľka č. 43 v mil. €
stav k
31.12.2015

stav k
31.12.2016

stav k
31.12.2017

stav k
31.12.2018

stav k
31.12.2019

Príspevkové organizácie v pôsobnosti MZ SR

442,41

547,16

679,24

667,06

541,80

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR,
MO SRa MS SR

23,64

24,89

26,19

27,99

17,79

Zariadenia delimitované na obce a VÚC a
transformované na neziskové organizácie

83,65

74,91

85,13

85,94

40,10

Zariadenia transformované na akciové
spoločnosti

0,17

0,28

0,57

0,00

0,00

Zdravotné poisťovne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549,87

647,24

791,13

780,99

599,69

Záväzky po lehote splatnosti spolu
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Prehľad vývoja záväzkov v lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva
tabuľka č. 44 v mil. €
stav k
31.12.2015
Príspevkové organizácie v pôsobnosti MZ SR

stav k
31.12.2016

stav k
31.12.2017

stav k
31.12.2018

stav k
31.12.2019

147,53

154,96

154,45

213,29

269,94

8,21

15,01

13,53

14,61

19,75

61,49

50,87

46,11

47,48

69,00

61,32

57,19

59,52

69,35

72,56

Zdravotné poisťovne

549,40

457,10

399,00

389,00

361,04

Záväzky v lehote splatnosti spolu

827,95

735,13

672,61

733,73

792,29

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MV SR,
MO SR a MS SR
Zariadenia delimitované na obce a VÚC a
transformované na neziskové organizácie
Zariadenia transformované na akciové
spoločnosti

1.8. Zdravotné poisťovne
Zdravotné poisťovne vykazujú príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme štátom plateného poistného na
zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb a vo forme tuzemských bežných transferov. V roku
2019 boli príjmy zdravotných poisťovní zo štátneho rozpočtu (v zmysle limitov MF) rozpočtované
nasledovne:



poistné platené štátom za zákonom určené skupiny osôb
rozpočtovým opatrením bolo poistné platené štátom
na mesiac jún až október 2019 navýšené na sumu
 rozpočtovým opatrením bolo poistné platené štátom
na mesiac jún až október 2019 navýšené na sumu
 ročné zúčtovanie poistného plateného štátom
 granty a transfery (platba za bezdomovcov)
Realizované:
 poistné platené štátom za zákonom určené skupiny osôb
 ročné zúčtovanie poistného plateného štátom
 granty a transfery

1 015 000 tis. €
1 067 000 tis. €
1 156 114 tis. €
32 570 tis. €
50 tis. €
1 174 114 tis. €
28 667 tis. €
207 tis. €

Príjmy verejného zdravotného poistenia
Príjmy verejného zdravotného poistenia boli rozpočtované vo výške 5 509 756 tis. €. Zostatok
prostriedkov bol rozpočtovaný vo výške 410 872 tis. €. Na základe predbežných údajov dosiahli príjmy
verejného zdravotného poistenia k 31. 12. 2019 vrátane zostatku prostriedkov výšku 5 440 832 tis. € čo je
naplnenie rozpočtu na 98,75 %. Zostatok prostriedkov z prechádzajúceho roka predstavoval sumu 201 217
tis. €, čo predstavuje naplnenie rozpočtu na 48,97 %.
Príjmy z poistného dosiahli 5 185 439 tis. €.
V podrobnejšom hodnotení príjmy z výberu poistného podľa štruktúry tvorili:






príjmy od ekonomicky aktívnych poistencov
ročné zúčtovanie poistného od EAO
poistné platené štátom za zákonom určené skupiny osôb
ročné zúčtovanie poistného od štátu
sankcie

3 978 637 tis. €,
3 275 tis. €,
1 174 114 tis. €,
28 667 tis. €,
746 tis. €.
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Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali vo výške 52 632 tis. €. Granty a transfery boli
realizované formou transferu zo štátneho rozpočtu na úhradu zdravotnej starostlivosti pre bezdomovcov.
Výdavky zdravotných poisťovní
Výdavky zdravotných poisťovní v roku 2019 dosiahli 5 227 276 tis. €. Výdavky boli rozpočtované
vo výške 4 985 588 tis. €, čo je naplnenie rozpočtu na 104,85 %. V rámci bežných transferov uhradili
zdravotné poisťovne príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v celkovej sume
20 441 tis. €, príspevok operačným strediskám záchrannej zdravotnej služby v objeme 15 898 tis. €
a príspevok pre Národné centrum zdravotníckych informácií 18 624 tis. €. Na správu a prevádzku
zdravotných poisťovní bolo vynaložených 174 244 tis. €, z toho kapitálové výdavky tvorili 5 450 tis. €.
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie dosiahli spolu 202 554 tis. €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich
rokov predstavuje 201 217 tis. €. Zdravotné poisťovne realizovali v roku 2019 výdavkové finančné operácie
v nasledovnom objeme: splátka úveru u ZP Dôvera, a.s. vo výške 10 360 tis. €, a vrátenie finančnej
zábezpeky u VšZP, a.s. vo výške 1 212 tis. €. Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z mesačných výkazov
„Prehľad o príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej poisťovne“ spracovaných v mesačnom
monitoringu plnenia rozpočtu verejného zdravotného poistenia.
Majetková pozícia zdravotných poisťovní
Zhodnotenie majetkovej pozície pozostáva zo štruktúry majetku a štruktúry zdrojov jeho
financovania.
Štruktúra majetku
Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku poskytuje informácie o hodnote
celkového majetku zdravotných poisťovní v netto vyjadrení v roku 2019 a 2018. Celkový majetok
zdravotných poisťovní v porovnaní s rokom 2018 vzrástol o 95 362 tis. €, z toho:






nehmotný majetok klesol o
finančné umiestnenie pokleslo o
pohľadávky vzrástli o
ostatné aktíva poklesli o
účty časového rozlíšenia poklesli o

12 903 tis. €,
146 tis. €,
88 342 tis. €,
12 392 tis. €,
7 385 tis. €.

Jednotlivé zložky majetku sa na jeho celkovej výške 1 201 057 tis. € podieľali:






nehmotný majetok
finančné umiestnenie
pohľadávky
ostatné aktíva
účty časového rozlíšenia

20,09 %
2,54 %
55,32 %
17,32 %
4,72 %

Štruktúra zdrojov financovania
Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje informácie
o hodnote celkových pasív zdravotných poisťovní v roku 2019 a 2018. Celkové pasíva zdravotných
poisťovní v roku 2019 vzrástli oproti roku 2018 o 95 362 tis. € z toho:






vlastné imanie vzrástlo o
technické rezervy vzrástli o
ostatné rezervy vzrástli o
záväzky poklesli o
účty časového rozlíšenia poklesli o

12 699 tis. €,
80 213 tis. €,
86 tis. €,
28 258 tis. €,
30 622 tis. €.
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Jednotlivé zložky pasív sa na ich celkovej výške 1 201 054 tis. € podieľali:





vlastné imanie
technické rezervy
ostatné rezervy
záväzky

23,44 %
45,56 %
0,74 %
27,88 %
Súvaha zdravotných poisťovní za rok 2019 v eurách

Aktíva ZP spolu
Brutto
Nehmotný majetok
Finančné umiestnenie
Pohľadávky, z toho
z verejného zdravotného
I.A. poistenia
1. voči poisteným
III. ostatné pohľadávky
F.
Ostatné aktíva
G.
Účty časového rozlíšenia
Aktíva celkom

B.
C.
E.

Predchádzajúce
obdobie

Korekcia

Netto

646 818 933
67 266 479
1 242 072 983

386 595 919
34 334 897
525 526 054

260 223 014
32 931 582
716 546 930

273 126 294
32 785 596
628 204 530

1 174 162 646
998 561 251
67 910 337
256 179 465
61 176 001
2 273 513 862

513 276 986
511 186 484
12 249 067
31 864 415
0
978 321 285

660 885 660
487 374 768
55 661 270
224 315 050
61 176 001
1 295 192 577

584 863 448
463 279 970
42 820 278
211 923 242
53 790 785
1 199 830 448

Pasíva ZP spolu
Bežné účtovné obdobie
A.
I.
B.
C.
3.
E.
G.
I.A
1.
2.
V.

Vlastné imanie
základné imanie
Podriadené pasíva
Technické rezervy
Technická rezerva na poistné
plnenie
Ostatné rezervy
Záväzky, z toho
z verejného zdravotného
poistenia
voči poisteným
voči poskytovateľom ZS
ostatné záväzky

H. Účty časového rozlíšenia
Pasíva celkom

Predchádzajúce
obdobie

303 645 485
211 379 966
0
590 068 179

290 946 663
211 379 966
0
509 855 239

518 790 088
9 647 348
361 037 362

467 328 505
9 561 284
389 295 483

253 808 034
56 976 531
175 751 874
35 449 327

273 329 076
35 097 514
199 245 758
33 826 408

30 794 205

171 780

1 295 192 580

1 198 830 449
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