Príloha č. 3
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2019

21 - Ministerstvo zdravotníctva SR
v eurách
Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
Zdroje financovania

Upravený
rozpočet k
31.12.2019

Schválený
rozpočet 2019

Skutočnosť do
31.12.2019

Spolu

1 230 946 112

1 480 373 937

1 480 069 607

Štátny rozpočet

1 230 946 112

1 480 368 468

1 480 064 137

-> prostriedky kapitoly

1 230 946 112

1 478 632 116

1 478 327 786

0

1 458 231

1 458 231

-> prostriedky EÚ
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR

0

275 369

275 369

- Rozpočet kapitoly

1 230 946 112

1 331 165 447

1 330 861 117

- Rozpočtové prostriedky kapitoly

1 195 921 558

1 295 869 573

1 295 565 243

- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)

0

146 458

146 458

- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020

0

146 458

146 458

35 024 554

35 024 554

35 024 554

- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR

0

124 862

124 862

- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020

0

124 862

124 862

- 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

22 367 135

22 367 135

- Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)

0

125 370 854

125 370 854

- Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky EÚ (podľa § 2 písm. e) zákona č.
523/2004 Z.

0

1 311 774

1 311 774

- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020

0

1 311 774

1 311 774

- Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR

0

153 258

153 258

- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020

0

150 507

150 507

- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom
poskytnutým na základe

0

2 751

2 751

Iné zdroje

0

5 470

5 470

- Prostriedky podľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

0

5 470

5 470

- Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia

0

481

481

- Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu

0

4 989

4 989

- Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

v eurách

Výdavky kapitoly na programy
Kód programu
Výdavky spolu za kapitolu
079 Prevencia a ochrana zdravia
07901 Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd
07902 Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami
0790202 Kontrola prenosných chorôb
0790203 Ochrana zdravia
0790204 Zdravie pre vnútrožilových užívateľov drog

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 230 946 112

1 480 373 937

1 480 069 607

36 075 923

40 120 741

40 058 605

60 000

61 440

61 260

34 066 611

39 075 607

39 071 466

1 963 317

1 933 038

1 933 038

31 940 530

37 011 996

37 009 938

40 000

50 000

50 000

0790206 Národné monitorovacie centrum pre drogy

122 764

80 574

78 491

07903 Národný program podpory zdravia

949 312

583 693

583 693

0790301 Výchova k zdraviu

854 054

583 693

583 693

0790302 Edičná činnosť

57 851

v eurách

Výdavky kapitoly na programy
Kód programu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2019

07A Zdravotná starostlivosť

1 131 324 729

1 373 893 838

1 373 873 014

07A01 Poistné za poistencov štátu

1 015 000 000

1 202 780 977

1 202 780 977

07A03 Zdravotné a liečebné výkony

195 000

235 000

214 957

50 000

90 000

69 957

145 000

145 000

145 000

116 129 729

170 877 861

170 877 079

16 129 729

17 081 825

17 081 825

100 000 000

101 823 021

101 822 239

07A030B Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona č. 580/2004 Z.z.
(bezdomovci)
07A030C Toxikologické centrum
07A04 Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia
07A0403 Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
07A0408 Ostatná technika zdravotníckych zariadení
07A040G Stavby zdravotníckych zariadení

0

51 973 015

51 973 015

07B Tvorba a implementácia politík

59 702 835

61 409 506

61 307 108

07B01 Riadenie, podpora programov

32 549 128

30 898 518

30 796 121

9 974 036

11 659 209

11 595 561

07B0101 Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie
aparátu)
07B0102 Zahraničná oblasť v zdravotníctve
07B0103 Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)
07B0104 Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR
07B0106 Činnosť Komunikačného odboru MZ SR
07B0108 Lieková politika

400 000

248 123

231 464

4 705 672

3 607 343

3 606 962

10 577 752

6 699 137

6 699 137

15 000

20 098

20 098

5 721 668

6 014 060

6 013 986

07B0109 Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR

525 000

9 549

9 549

07B010A Činnosť Osobného úradu MZ SR

560 000

1 428 273

1 407 657

07B010B Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel

60 000

60 350

59 332

07B010F Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky

10 000

1 154

1 154

0

1 151 222

1 151 222

07B02 Systém zdravotníctva

19 484 825

20 598 836

20 598 836

07B0204 Zber, spracovanie a analýza údajov

19 484 825

20 598 836

20 598 836

07B03 Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva

7 668 882

9 912 151

9 912 151

07B0301 Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách

5 968 882

7 719 688

7 719 688

07B0307 Veda a výskum v zdravotníctve

1 700 000

2 192 463

2 192 463

0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike MZ SR

15 000

14 300

14 300

0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR

15 000

14 300

14 300

220 653

220 653

220 653

0

233 670

233 670

07B010G Prioritná os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho OP

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a
účastníkom:
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných
predpisov Svetovej

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06E03MZ SR - Zdravotnícka podpora
06G1V OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MZ SR
06G1V01 Prioritná os 4 Operačný program Ľudské zdroje

0

233 670

233 670

1 555 000

1 555 000

1 445 129

656 000

656 000

649 235

0EK0G Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

1 395 972

2 270 231

2 267 893

0EK0G01 Systémy vnútornej správy

1 219 887

1 330 411

1 329 173

75 348

840 853

840 853

100 737

98 967

97 867

06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR

0EK0G02 Špecializované systémy
0EK0G Podporná infraštruktúra

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov
079 - Prevencia a ochrana zdravia
Zámer: Zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľstva.
Financovanie programovej časti:

Zdroje financovania

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r.
2018)
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja

Upravený rozpočet k
31.12.2019

Skutočnosť
do 31.12.2019

39 763 844

39 701 709

0
0

2 816
497

2 816
497

0
0

9 984
247 819

9 984
247 819

36 075 923
0

1AC2 - Európsky sociálny fond
3AC1 - Európsky sociálny fond

3AC2 - Európsky sociálny fond
0
57 567
57 567
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg
0
32 777
32 777
V-A SK-CZ)
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného
0
448
448
poistenia
72h - Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného
0
4 989
4 989
predpisu
Spolu
36 075 923
40 120 741
40 058 605
Cieľ: Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia
a presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.

07901 - Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd
Zámer: Monitorovaním, ochranou a rozvojom prírodných liečivých zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych vôd a klimatických podmienok
priaznivých na liečenie vytvoriť lepšie životné a pracovné prostredie.
Financovanie programovej časti:

Zdroje financovania

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet k
31.12.2019

Skutočnosť
do 31.12.2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
60 000
61 440
61 260
Spolu
60 000
61 440
61 260
Cieľ: Zabezpečovať ochranu prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, klimatických podmienok vhodných na liečenie,
kúpeľných území a kúpeľného prostredia.
Monitorovanie cieľa: Ministerstvo zdravotníctva 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 48 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. Ministerstvo zdravotníctva 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 podpredsedu Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície. Jednalo sa o
systémovú údržba 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.

07902 - Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami
Zámer: Zlepšenie systému ochrany zdravia obyvateľstva a prevencie pred chorobami.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)

Schválený rozp.
2019
34 066 611
0

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
38 718 711

Skutočnosť do
31.12.2019
38 714 570

1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja

0

2 816

1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja

0

497

497

1AC2 - Európsky sociálny fond
3AC1 - Európsky sociálny fond

0
0

9 984
247 819

9 984
247 819

3AC2 - Európsky sociálny fond
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A
SK-CZ)
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného
poistenia
72h - Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu

0

57 567

57 567

0

32 777

32 777

2 816

0

448

448

0

4 989

4 989

Spolu
34 066 611
39 075 607
39 071 466
Cieľ: Zlepšiť systém monitorovania vybraných ochorení a rizikových faktorov vplývajúcich na zdravie obyvateľstva, vyhodnocovanie
preventívnych programov a legislatívnych úprav v súlade so štandardami EÚ.
Monitorovanie cieľa: V roku 2019 bol uznesením vlády SR č. 3/2019 schválený nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov
SR – NEHAP V. Vznikol na základe medzirezortnej spolupráce, na ktorého príprave sa podieľali partneri z relevantných rezortov, a to: MŽP
SR, MPaRV SR; MH SR, MDaV SR a MŠVVaŠ SR. Pokračovalo plnenie úloh vyplývajúcich z národných cieľov Protokolu o vode a zdraví.
„Informácia o plnení Národných cieľov Slovenskej republiky III k Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných
vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992“, ktorý bol v závere roka 2018 predložený na rokovanie vlády SR, a Svetovej
zdravotníckej organizácii a Európskej hospodárskej komisii Organizácie spojených národov v anglickom jazyku. Priebežne sa plnili aj úlohy
súvisiace s problematikou ľudského biomonitoringu v oblasti sledovania záťaže skupín obyvateľov vybraných chemickým faktorom v
prostredí. Začiatkom roka 2019 prebehla intenzívna kampaň ÚVZ SR cez masovo komunikačné prostriedky Nábor matiek do medzinárodnej
štúdie WHO a UNEP týkajúcej sa zhodnotenia účinnosti opatrení Štokholmského dohovoru, ktorý sa týka znižovania množstva POPs v
životnom prostredí a v ľudskej populácii. Na nábore sa podieľali RUVZ BB, SZU a UKF v Nitre. Cieľom štúdie je získať informácie o
koncentrácii POPs v materskom mlieku. Vzorky s mliekom boli odoslané koncom roka do laboratória v Nemecku. Národné vzorky budú
vyšetrené v laboratóriu SZU. Výsledky sa očakávajú v priebehu roka 2020. V rámci úlohy zameranej na sledovanie vplyvu škodlivých látok
vo vnútornom ovzduší na zdravie detí v rôznych regiónoch Slovenska v roku 2018/2019 pokračovali práce súvisiace s vykonávaním úpravy
databázy a zároveň diskutované možné alternatívy pre jej ďalšie využitie a možnosti analýzy. V rámci riešenia problematiky výskytu
pesticídnych látok v pitných vodách a v ich zdrojoch pokračovali aktivity, zamerané na zjednotenie postupov pri ich monitorovaní vo vodách
a priebežne sa riešili problémy, ktoré vznikli v praxi po vydaní odporúčacích dokumentov pre kontrolu pesticídnych látok v úvode roka 2019.
V januári bol v spolupráci s rezortom životného prostredia a pôdohospodárstva vypracovaný a zverejnený Odporúčaný postup pri zisťovaní
a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch, ktorý obsahuje v našich podmienkach prvý Zoznam pesticídnych látok
pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov. Postup je platný od 1. februára 2019 a okrem základného rámca pre kontrolu pesticídnych látok
sú v ňom zadefinované kritéria pre úpravu počtu sledovaných látok, praktický postup pre dodávateľov pitnej vody pri zisťovaní a hodnotení
látok. Zoznam pesticídnych látok je pre Slovensko zatiaľ jednotný a obsahuje celkovo 90 látok, vyšpecifikovaných ako významné alebo
doplnkové osobitne pre podzemné vody a pre povrchové vody. Dňa 26. 2. 2019 bolo v nadväznosti na vydaný materiál zverejnené
Rozhodnutie pre vybrané nerelevantné metabolity pesticídov určujúce limity pre 9 vybraných nerelevantných metabolitov pesticídov,
prítomnosť ktorých je možné na Slovensku v súčasnosti v určitých koncentráciách predpokladať resp. ktoré boli niektorými dodávateľmi už v
pitnej vody identifikované. V marci 2019 bola problematika pesticídov jednou z hlavných tém bilaterálneho stretnutia Slovensko-maďarskej
komisie pre ochranu životného prostredia a prírody v Bratislave. Za účelom zvyšovania verejného povedomia a vzbudenia záujmu o
využívanie vody z verejného vodovodu u detí boli zrealizované besedy o pitnej vode pre žiakov základných škôl Počas besied sa žiaci
dozvedeli o požiadavkách na pitnú vodu, význame jej zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, zdrojoch pitnej vody, Svetovom dni vody, pitnom
režime, ale aj ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť zo znečistenej vody. Pozornosť odboru hygieny ŽP sa sústreďuje aj na problematiku vplyvu
prebiehajúcich zmien klímy na ľudské zdravie, najmä so zameraním na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc v ovzduší.
Pokračovalo sa v riešení projektu „Rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie biologických alergizujúcich častíc vo
vonkajšom ovzduší“, z dôvodu poskytovať presné a včasné informácie o obsahu alergizujúcich organických častíc – peľu a spór plesní v
ovzduší. Rozšírením existujúcej siete peľových monitorovacích staníc sa zabezpečí adekvátny monitoring environmentálnych zdravotných
rizík spôsobených výskytom biologických alergénov v ovzduší pre celé územie Slovenska, čím sa posilní základná úloha v oblasti ochrany a
podpory verejného zdravia, a to prevencia. Po niekoľkých rokoch intenzívnej práce bol úspešne schválený návrh projektu MV SR (SORO RO
MŽP SR) z Operačného programu kvality životného prostredia a koncom roka bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok.
Projekt sa už realizuje, je fázovaný, pričom predpoklad jeho úplného ukončenia je v roku 2021. V súvislosti s aktuálnou potrebou zvyšovania
ochrany verejného zdravia klientov solárií sa do februára 2019 v prevádzkach solárií vykonával mimoriadny cielený štátny zdravotný dozor
zameraný na dodržiavanie hygienických požiadaviek, spojený s meraním UV žiarenia. Na Slovensku bolo skontrolovaných 338 solárnych
prístrojov v 173 prevádzkach solárií. Meraním UV žiarenia bolo zistené, že 87 prístrojov, čo je štvrtina z celkového počtu meraných prístrojov
nevyhovela požiadavkám legislatívy ustanoveným vo vyhláške MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia
starostlivosti o ľudské telo. Poznatky z dozoru budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a
prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií. Pre verejnosť boli pripravené informačné materiály „Solária a ich
vplyv na zdravie“ (leták a brožúra). Navrhnuté boli tiež zmeny v existujúcej legislatíve upravujúce požiadavky na soláriá.

0790202 - Kontrola prenosných chorôb
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
1 963 317
1 933 038
1 933 038
Spolu
1 963 317
1 933 038
1 933 038
Cieľ: Každoročne dosiahnuť minimálne 95 % zaočkovanosť u detí proti prenosným chorobám a priebežnou kontrolou prenosných
ochorení zabezpečiť znižovanie chorobnosti, resp. elimináciu vybraných prenosných ochorení.
Schválený
rozp. 2019

Monitorovanie cieľa: Úloha vyplývajúca z uvedeného cieľa sa v r. 2019 priebežne plnila v súlade so zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných
ochorení. Národný imunizačný program sa realizuje v súlade s cieľmi programu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) „Zdravie pre
všetkých v 21. storočí“, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie a v súlade s praxou členských štátov EÚ. V roku 2019 ÚVZ SR a RÚVZ
v SR priebežne vykonávali celoslovenskú surveillance infekčných ochorení, vyhodnocovali výsledky a následne realizovali potrebné
preventívne a represívne opatrenia, z ktorých najdôležitejšie bolo plnenie imunizačného programu. V dňoch od 24. do 30. apríla 2019
prebiehal v poradí už 14. ročník kampane s názvom Európsky imunizačný týždeň (z angl. European Immunization Week - EIW), do ktorého
sa zapojila aj Slovenská republika (SR). Heslom tohoročného 14. ročníka EIW bol výrok: „Vaccine heroes” / „Hold podporovateľom
očkovania“. Aktivity vykonávané počas kampane EIW 2019 v SR boli realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky.
Koordinátorom aktivít bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aktivity vykonávali odborníci ÚVZ SR a 36 regionálnych úradov
verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Odbor epidemiológie ÚVZ SR vydal pre širokú verejnosť správu so základnými informáciami o
kampani, ktorá je uverejnená na internetovej stránke ÚVZ SR. Zamestnanci odboru epidemiológie zároveň pripravili seminár, na ktorom
informovali zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ o prebiehajúcom EIW 2019. Pri šírení informovanosti a edukácii širokej verejnosti veľmi
významnú úlohu zohráva celoročná medializácia problematiky infekčných ochorení a ich prevencie. Prácu s médiami na ÚVZ SR vykonáva
Referát komunikačný. V úzkej spolupráci s odborníkmi odboru epidemiológie ÚVZ SR vykonával počas kampane EIW, ale aj v priebehu
celého roka nasledujúce aktivity: informovanie verejnosti prostredníctvom oficiálnej webovej stránky úradu, príprava a poskytovanie stanovísk
(výstupov) pre centrálne, regionálne i lokálne printové, rozhlasové, televízne i webové médiá, príprava tlačových správ pre novinárov a
informačných materiálov pre verejnosť, zabezpečovanie komunikácie s televíznymi, rozhlasovými, printovými médiami, tlačovými
agentúrami, poskytovanie informácií médiám a verejnosti aj prostredníctvom sociálnych médií - Facebook (príspevky o dôležitosti očkovania

sú spravidla najčítanejšie a najzdieľanejšie), Hlavný hygienik SR sa zúčastňoval k problematike prevencie ochorení preventabilných
očkovaním mnohých televíznych a rozhlasových relácií s diskusným formátom. Informácia o kampani EIW a aktivitách, ktoré boli realizované
v rámci kampane EIW 2019 v SR, bola zaslaná do WHO/EUROPE. Jednou z najdôležitejších komunikovaných tém boli za posledné obdobie
realizácia Imunologického prehľadu (IP) v roku 2018, zmena očkovacieho kalendára, zmena pri 3 prijímaní detí do predškolského zariadenia
na základe ich očkovacieho statusu a epidemický výskyt osýpok v SR. ÚVZ SR komunikoval o jednotlivých fázach priebehu IP 2018 ako aj
o záveroch a z nich vyplývajúcich odporúčaniach IP 2018. Téma bola komunikovaná prostredníctvom celého spektra médií, oficiálnej webovej
stránky a sociálnych sietí a v prvom polroku tohto roka bola téma komunikovaná aj s verejnosťou. Zamestnanci ÚVZ SR v spolupráci so
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., pripravili pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2019 s cieľom poskytnúť v
zjednodušenej podobe informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní v SR. Informácie o očkovaní, ako aj samotný Očkovací kalendár na
rok 2019 boli celoročne prístupné aj v elektronickej verzii na internetovej stránke ÚVZ SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a RÚVZ v
SR. Vzhľadom na zaznamenaný pokles zaočkovanosti detí v predchádzajúcich obdobiach budú aktivity podporujúce prevenciu prenosných
ochorení očkovaním zohrávať aj v budúcnosti veľmi dôležitú úlohu. Každoročne sa vykonáva administratívna kontrola pravidelného
povinného očkovania, pri ktorej sa sleduje zaočkovanosť detí očkovaných vzhľadom na dosiahnutý vek. V roku 2019 bola vyhodnotená
celoslovenská zaočkovanosť k 31. 8. 2018. V rámci administratívnej kontroly pravidelného povinného očkovania bola zaočkovanosť detí
kontrolovaná v celkovo 1 177 ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast v SR. Zisťovaná bola zaočkovanosť ročníkov narodenia
detí, ktoré mali byť vzhľadom na vek v súlade s očkovacím kalendárom k termínu kontroly kompletne očkované alebo preočkované.
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % vo všetkých kontrolovaných
ročníkoch narodenia. Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 95,2 % (základné očkovanie proti MMR, ročník 2016) až 97,7
% (preočkovanie proti DTaP-IPV – ročník narodenia 2004.Okrem zaočkovanosti ročníkov detí, ktoré mali byť vzhľadom na vek v súlade s
očkovacím kalendárom k termínu kontroly kompletne očkované alebo preočkované, bola kontrola zameraná aj na sledovanie kontraindikácií
očkovania, nežiaducich reakcií po očkovaní, odmietanie povinného očkovania, správnosť evidencie a dokumentácie očkovania a na
dodržiavanie chladového reťazca pri uskladnení vakcín v ambulancii. Kontrolu zaočkovanosti vykonali všetky RÚVZ v SR. Vo všetkých
krajoch SR bolo zaznamenané odmietanie povinného očkovania detí. Pediatri sú povinní hlásiť odmietanie očkovania na príslušný RÚVZ.
Pracovníci odborov a oddelení epidemiológie sa snažia rodičom zdôrazniť význam očkovania a poučiť ich o možných následkoch, týkajúcich
sa ohrozenia zdravia dieťaťa ako aj verejného zdravia v prípade neočkovania svojho dieťaťa. V roku 2019 boli hlásené viaceré výpadky v
dodávkach očkovacích látok určených na pravidelné povinné očkovanie detí.

0790203 - Ochrana zdravia
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

Upravený
rozpočet k
31.12.2019

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019

31 940 530

36 655 099

36 653 041

131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja

0
0

2 816

2 816

1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AC2 - Európsky sociálny fond
3AC1 - Európsky sociálny fond
3AC2 - Európsky sociálny fond
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SKCZ)
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného
poistenia
72h - Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu

0
0
0
0

497
9 984
247 819
57 567

497
9 984
247 819
57 567

0

32 777

32 777

0

448

448

0

4 989

4 989

Spolu
31 940 530
37 011 996
37 009 938
Cieľ 1: Do roku 2014 účinným výkonom štátneho zdravotného dozoru v oblastiach spadajúcich do kompetencie ÚVZ SR a regionálnych
úradov verejného zdravotníctva znížiť množstvo zistených porušení stanovených noriem vo vybraných oblastiach.
Monitorovanie cieľa: V roku 2019 bola ÚVZ SR v problematike výživy a bezpečnosti potravín koordinovaná a metodicky vedená úradná
kontrola vykonávaná nad výrobou, manipuláciou a umiestnením na trh potravín v zmysle kompetencií vyplývajúcich z § 23 ods. 2 zákona č.
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a štátny zdravotný dozor nad zariadeniami spoločného stavovania a kozmetickými
výrobkami podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v v znení
neskorších predpisov. RÚVZ v SR bolo v roku 2019 vykonaných 33 132 kontrol v 18 574 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach,
vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 52 684 prevádzok registrovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Okrem
uvedených kontrol bolo vykonaných ešte 3 259 kontrol v ostatných prevádzkach, ako sú napr. lekárne, drogérie, novinové stánky a pod. Pri
kontrolách bolo zistených spolu 6 412 nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi. Uvedené nezhody boli zistené v 2 987 prevádzkach.
V roku 2019 bolo spolu odobratých a vyšetrených 13 572 vzoriek potravín, pokrmov, prídavných látok do potravín a materiálov a predmetov
určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo vyšetrených 6 817 vzoriek hotových pokrmov, vrátane pokrmov rýchleho
občerstvenia. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo nevyhovujúcich 1 011 vzoriek, čo predstavuje 7,45 %. Najvyššie percento
nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané v prípade nealkoholických nápojov (55,1 %) a
ovocných a bylinných čajov (28,3 %). Z celkovo nevyhovujúcich vzoriek bolo až 911 (90,1 %) vzoriek nevyhovujúcich z mikrobiologického
hľadiska, a to najmä z dôvodu porušenia kritérií procesu výroby. V oblasti odbornej problematiky výživy, hygieny, zdravotnej bezpečnosti
potravín a kozmetických výrobkov bolo pripravených 4 052 odborných stanovísk. V problematike hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín
z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí ÚVZ SR (OHVBPKV) v roku 2019 pripravil 246 záväzných stanovísk a 4 hodnotiace správy. V období rokov
2016-2019 sa tiež riešila úloha „Hodnotenie účinnej látky boskalid“ vyplývajúca z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 686/2012 z 26.
júla 2012 , ktorým sa členským štátom na účely postupu obnovenia prideľuje hodnotenie účinných látok, ktorých povolenie skončí najneskôr
31. decembra 2018. V roku 2019 sa v rámci tejto úlohy zapracúvali pripomienky ostatných členských štátov, Európskeho úradu pre
bezpečnosť potravín (EFSA) a verejnosti, pričom z pripomienkového konania vyvstala potreba vyhodnotiť a zapracovať do hodnotiacej správy
nové doplňujúce štúdie. ÚVZ SR je podľa § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti určeným odborným pracoviskom
povereným Ministerstvom zdravotníctva SR, podieľajúcim sa na hodnotení prípravkov na ochranu rastlín, účinných látok, safenerov,
synergentov, adjuvantov a pomocných prípravkov na účely ich autorizácie, resp. schválenia na úrovni EÚ pre oblasť vplyvu na zdravie. Vplyv
na zdravie ľudí podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín, zahŕňa toxikologické hodnotenie a
hodnotenie rezíduí v rastlinných a živočíšnych produktoch. V rámci výkonu ŠZD a dohľadu nad kozmetickými výrobkami v roku 2019 vykonali
zamestnanci RÚVZ v SR kontrolu 2 589 hospodárskych subjektov za účelom zistenia dodržiavania ustanovení právnych predpisov v oblasti
kozmetických výrobkov. V rámci ŠZD zamestnanci RÚVZ v SR vykonali 920 kontrol, z toho 21 na správnu výrobnú prax, 40 na kontrolu
dokumentácie informačnej zložky o výrobku, 633 kontrol na povinné označovanie výrobkov, 186 kontrol na tvrdenia uvedené na obale
a v prezentácii výrobku a 40 kontrol na internetový predaj. Ďalej boli vykonávané kontroly v zmysle predpisov na ochranu spotrebiteľa
a kontroly ako reakcie na podnety od spotrebiteľov. Orgány verejného zdravotníctva počas roka 2019 reagovali na hlásenia zo systému
RAPEX na výskyt nebezpečných výrobkov. Celkovo bolo podľa článku 12 smernice 2001/95 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov hlásených
146 nebezpečných výrobkov. Všetky RÚVZ kontrolovali dovozcov, distribútorov a predajcov kozmetických výrobkov a zisťovali výskyt
uvedených výrobkov v Slovenskej republike. Vykonali spolu 13 169 inšpekcií. V rámci týchto inšpekcií boli zistené 3 druhy výrobkov (924 ks),
ktoré boli následne stiahnuté z trhu. Laboratóriá objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) Úradu verejného zdravotníctva SR
(ÚVZ SR) vyšetrili v roku 2019 spolu 3 798 vzoriek životného a pracovného prostredia. Odbor prispel do štátnej pokladnice príjmami za výkon
platených služieb zákazníkom spracovaním 1787 vzoriek a meraní.
Národné referenčné centrá (NRC) a špecializované laboratóriá OOFŽP v ÚVZ SR vykonávali chemické, mikrobiologické a biologické analýzy
vzoriek vôd, ovzdušia, potravín, materského mlieka, predmetov bežného používania, dekontaminácie prostredia a biologického materiálu,

monitoring peľov v ovzduší, ekotoxikologické, genotoxikologické testy a merali fyzikálne faktory v životnom a pracovnom prostredí.
Laboratóriá OOFŽP spracovali 1 159 vzoriek pitných, povrchových, rekreačných a technologických vôd, 182 vzoriek ovzdušia, 70 vzoriek
sterov z prostredia, 77 vzoriek na kontrolu sterilizačných procesov, 446 vzoriek potravín, 158 vzoriek materského mlieka a 423 vzoriek
biologického materiálu. Fyzikálne faktory boli stanovované v 969 vzorkách životného a pracovného prostredia. V rámci úradnej kontroly
potravín bolo analyzovaných 290 vzoriek a v rámci štátneho zdravotného dozoru 1 172 vzoriek životného prostredia. Laboratóriá plnili úlohy
jedenástich programov a projektov verejného zdravotníctva spracovaním 707 vzoriek. V rámci monitoringu biologických alergénov v ovzduší
bolo vyšetrených 290 vzoriek. Chemické laboratóriá OOFŽP vyšetrili v rámci Dňa vody 287 vzoriek pitných vôd z individuálnych studní na
základné chemické ukazovatele. V rámci SR pracovali nasledujúce Národné referenčné centrá: NRC pre mikrobiológiu životného prostredia,
NRC pre legionely v životnom prostredí, NRC pre expozičné testy xenobiotík a Špecializované laboratórium atómovej absorpčnej
spektrometrie, NRC pre hydrobiológiu, NRC pre ekotoxikológiu, NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami
genetickej toxikológie, NRC pre rezíduá pesticídov pracovalo v sieťach Európskych laboratórií, NRC pre neionizujúce žiarenie, NRC pre
tepelno-vlhkostnú mikroklímu.
Odbor hygieny detí a mládeže sledoval: 1 .Aktivity prevencie detskej obezity v kontexte plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity
na roky 2015 – 2025 (NAPPO), 2.Projekt „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku“, 3.
Hygienická úroveň detských pieskovísk v areáloch MŠ a v rámci občianskej vybavenosti, 4. Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ, 5. Úrazy
detí v SR.
Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce): ÚVZ SR na základe kompetencie vyplývajúcej z § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. vedie
centrálny register rizikových prác v databáze ASTR (program evidencie rizikových prác). Sumarizuje a spracováva údaje o rizikových
prácach, ktoré sú evidované v jednotlivých RÚVZ v SR. V roku 2019 vykonávalo v SR rizikové práce podľa predbežných údajov za 1. polrok
od orgánov verejného zdravotníctva zo všetkých rezortov 108 215 zamestnancov, z toho 23 833 žien. V 3. kategórii vykonávalo rizikové
práce 97 894 zamestnancov, v 4. kategórii 10 321 zamestnancov. Najčastejšie sa vyskytujúcim zdraviu škodlivým faktorom pracovného
prostredia je dlhodobo hluk. ÚVZ SR v roku 2019 poskytol údaje o rizikových prácach v rámci SR viacerým inštitúciám (napr. Sociálnej
poisťovni, Národnému inšpektorátu práce, MPSVR SR, Štatistickému úradu SR, Národnému lesníckemu centru a ďalším). Regionálne úrady
verejného zdravotníctva v SR (RÚVZ) kontrolujú znižovanie miery zdravotných rizík efektívnym štátnym zdravotným dozorom, odpočet
každoročne vo výročnej správe.
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a
narúšajúcich endokrinný systém. V roku 2019 RÚVZ vykonali kontroly v rámci ŠZD so zameraním na manipuláciu a skladovanie chemických
karcinogénov a mutagénov vrátane azbestu a na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľov. ÚVZ SR v roku 2019 posudzoval
dokumentáciu k návrhom postupov na odstraňovanie azbestu alebo materiálov s obsahom azbestu zo stavieb. ÚVZ SR na základe posúdenia
vydal fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám 17 oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov s obsahom azbestu
zo stavieb. Odbor PPL ÚVZ SR poskytol 76 konzultácií - 60 telefonicky a 16 elektronickou poštou odbornej aj laickej verejnosti. Informácie
pre verejnosť sa týkali najmä účinkov azbestových vlákien na zdravie ľudí, postupu odstraňovania materiálov s obsahom azbestu zo stavieb
a merania azbestových vlákien v ovzduší; informácie pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov
s obsahom azbestu zo stavieb sa týkali najmä pracovných postupov, technického vybavenia a zapuzdrovacích prostriedkov. ÚVZ SR na
základe údajov z RÚVZ v SR vedie v programe ASTR centrálny register rizikových prác zamestnancov, ktorí sú vystavení riziku (v 3. a 4.
kategórii) karcinogénnych a mutagénnych faktorov a pracovným procesom s rizikom chemickej karcinogenity. Intervencie na podporu zdravia
pri práci: Pracovníci odborov a oddelení PPL ÚVZ SR a RÚVZ v SR priebežne poskytovali odborné poradenstvo, konzultácie a informácie
pre zamestnancov, fyzické osoby - podnikateľov, zamestnávateľov, pracovné zdravotné služby, pre verejnosť aj pre médiá. V roku 2019 bolo
poskytnutých napr. odborom PPL ÚVZ SR cca 607 odborných stanovísk (z toho 115 pre iné odbory ÚVZ SR) a 7 800 konzultácií. Klinické
laboratóriá a NRC oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ Banská Bystrica pracujú v súlade s STN EN ISO 151889:2013 a sú spôsobilé
vykonávať mikrobiologické skúšky vzoriek biologického materiálu a vyjadrovať názory a interpretácie k výsledkom skúšok. V roku 2019
príslušné NRC a jednotlivé laboratória vyšetrili 4124 vzoriek, čo predstavuje 10389 ukazovateľov a 68391 analýz. Laboratóriá vykonávali
testovania na zabezpečenie kvality výkonu skúšok a internú kontrolu kvality (2759 ukazovateľov a 23080 analýz). NRC a klinické laboratóriá
OLM sa zúčastnili 9 medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, v ktorých sme vyšetrili 76 ukazovateľov. Národné referenčné centrum pre
toxoplazmózu NRC vyšetrilo 186 vzoriek sér na dôkaz celkových toxoplazmových protilátok metódou KFR. Na dôkaz špecifických protilátok
metódou ELISA vyšetrilo 188 vzoriek v triede IgM, 186 vzoriek v triede IgA, 186 vzoriek v triede IgE, 187 vzoriek v triede IgG a 138 vzoriek
na stanovenie avidity IgG protilátok. Metódou imunoblotu vyšetrilo 6 vzoriek sér. Ďalej NRC vyšetrilo 19 vzoriek biologického materiálu
(plodová voda, krv, likvor, pitevný materiál) metódou priameho dôkazu pôvodcu molekulárno-biologickými metódami. NRC pokračovalo v
surveillance toxoplazmózy gravidných žien (90 vzoriek sér od 75 gravidných žien) s cieľom vyhľadať prípady aktívnej a kongenitálnej
toxoplazmózy. Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis NRC vyšetrilo pomocou aglutinácie 140 dvojíc sér na prítomnosť
B.parapertussis. ELISA dôkazovými metódami bolo vyšetrených 170 vzoriek na prítomnosť protilátok triedy IgG antiPT a 170 vzoriek na
prítomnosť protilátok triedy IgA antiPT. Pomocou real-time PCR sa vyšetrilo spolu 656 materiálov na dôkaz prítomnosti Bordetella sp. a 562
materiálov na dôkaz prítomnosti B.parapertussis/B.bronchiseptica. Dôkaz prítomnosti génu zodpovedného za tvorbu pertussického toxínu
bol vykonaný pomocou real-time PCR v 435 prípadoch. Kultivačne bolo vyšetrených 250 nasofaryngeálnych výterov na prítomnosť
B.pertussis a B.parapertussis. Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy. NRC vyšetrilo a identifikovalo 112
kmeňov, resp. pôvodných biologických materiálov S. pneumoniae izolovaných z invazívnych ochorení zaslaných do NRC na sérotypizáciu
a bližšiu identifikáciu. Na prítomnosť H.influenzae bol vyšetrený 1 kmeň izolovaný z invazívnych ochorení. Informačné centrum pre
bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane IC vyšetrilo 4 podozrivé zásielky a materiály z vonkajšieho prostredia na detekciu prítomnosti
spór B.anthracis. Od začiatku existencie (t.j. od roku 2001) vyšetrilo IC celkovo 877 materiálov podozrivých na prítomnosť agensov
biologických zbraní. Laboratórium virológie. Laboratórium virológie vyšetrilo 578 vzoriek biologického materiálu, čo predstavuje 42127 analýz.
Bolo pripravených 6544 bunkových kultúr. V rámci surveillance chrípky bolo vyšetrených 283 vzoriek metódou klasickej kultivácie na
bunkových kultúrach MDCK, 124 vzoriek bolo vyšetrených aj metódou rýchlotestu. Kultivačne na prítomnosť enterovírusov bolo vyšetrených
88 odpadových vôd. V rámci surveillance ACHO bolo vyšetrených 34 materiálov. 60 vzoriek bolo vyšetrených na protilátky proti vírusom
Polio1,3 a Coxsackie B 1–6, A7 a A9. Na zabezpečenie internej kontroly kvality laboratórium vykonalo 15250 analýz. Laboratórium sérológie.
Laboratórium sérológie vyšetrilo celkom 1043 vzoriek biologického materiálu, čo predstavuje 11720 analýz. Špecializované pracovisko pre
vírusové hepatitídy, ktoré zabezpečovalo sérologickú diagnostiku vírusových hepatitíd A-E a vyšetrilo 181 vzoriek. V rámci zabezpečenia
internej kontroly kvality laboratórium vykonalo 1650 analýz. Laboratórium vykonávalo sérologické vyšetrenia pre potreby NRC pre
toxoplazmózu a NRC pre pertussis a parapertussis. Laboratórium molekulárnej biológie. Laboratórium molekulárnej biológie vyšetrilo
pomocou PCR metód celkovo 2503 vzoriek, čo predstavuje 14544 analýz. V rámci zabezpečenia internej kontroly kvality vykonalo 6180
analýz. Laboratórium vykonávalo molekulárno-biologické vyšetrenia a analýzy pre všetky NRC zriadené na RÚVZ BB. Odbor lekárskej
mikrobiológie, RÚVZ Košice. Laboratóriá všetkých NRC a oddelení v roku 2019 prijali a vyšetrili 5888 vzoriek, vykonali 17894 vyšetrení ukazovateľov a 185256 analýz. Laboratóriá ďalej vykonávali testovania na zabezpečenie kvality výkonu vyšetrení v počte 2041 ukazovateľov
a 15107 analýz. NRC pre diftériu.V roku 2019 bolo v laboratóriu NRC pre diftériu vyšetrených 32 vzoriek, u ktorých bolo vykonaných 100
vyšetrení. NRC pre črevné parazitózy. V roku 2019 NRC pre črevné parazitózy vyšetrilo 8 vzoriek, u ktorých bolo vykonaných 20 vyšetrení.
NRC pre syfilis.
Na danom prvku boli rozpočtované aj finančné prostriedky v celkovej sume 633 000,00 € účelovo určených na poskytnutie dotácií
z rozpočtu kapitoly MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok rozpočtový rok 2019 (verejná výzva na dotácie). Skutočne poskytnuté
boli dotácie v sume 632 783,47 €.

0790204 - Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Schválený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
rozp. 2019
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
40 000
50 000
50 000
Spolu
40 000
50 000
50 000
Cieľ: Od roku 2009 očkovaním a špecializovanou preventívnou osvetou u vnútrožilových užívateľov drog znížiť, resp. udržať početnosť
výskytu hepatitídy typu C medzi vnútrožilovými užívateľmi drog.
Monitorovanie cieľa: V CPLDZ Bratislava bolo v roku 2019 celkovo vykonaných 395 vyšetrení/odberov na prítomnosť anti-HCV protilátok
(Hepatitída C), z nich bolo 57 (14,4 %) s pozitívnym výsledkom, kým v roku 2018 to bolo zo 486 testovaných 53 pacientov (13,7 %) s
pozitívnym výsledkom na protilátky. Napriek poklesu celkového počtu pozitívnych, nebol medziročný rozdiel štatisticky významný. Veľkú časť
tvorili pacienti, ktorí neužívali drogy injekčne. Zo 172 testovaných pacientov liečených prvýkrát pre problémy s drogami boli u 32 (18,6 %) z
nich zistené protilátky proti hepatitíde typu C. Opäť sa jednalo o všetkých testovaných, teda aj tých, ktorí neboli injekčnými užívateľmi a tvorili
veľkú časť vzorky. V roku 2018 to bolo z 192 testovaných 32 s pozitivitou (16,6 %). Rozdiel nebol štatisticky významný. U 51 testovaných
injekčných prvýkrát liečených užívateľov psychoaktívnych látok boli zistené protilátky proti vírusu hepatitídy typu C u 29 z nich (56,9 %).
Medziročná zmena (nárast) nebola štatisticky signifikantná. Pri pravidelnom testovaní na prítomnosť anti-HCV protilátok pri vyšetreniach po
roku v metadónovom udržiavacom programe bolo u 48 pacientov naordinované testovanie, z toho 11 pacientom nebolo možné testovanie
vykonať. Pozitívny výsledok malo 2,1 % pacientov - incidencia. Z vyšetrení z predchádzajúcich rokov bolo pozitívnych na prítomnosť anti-HCV
protilátok 194 pacientov, teda 78,5 % zo všetkých pacientov, ktorí boli v roku 2019 aspoň 1 rok v metadónovom udržiavacom programe. V
CPLDZ Bratislava bolo v roku 2019 vykonaných 559 vyšetrení/odberov na prítomnosť anti-HIV protilátok (HIV), z nich bolo 0,35 % s pozitívnym
výsledkom. Pri priebežnom sledovaní počtu infikovaných HIV medzi užívateľmi drog v CpLDZ Bratislava v roku 2019 zaznamenali 2 pozitívne
prípady na protilátky, pričom v jednom prípade sa jedná o pacienta, ktorý sa u nás liečil prvýkrát v živote. U testovaných pacientov liečených
sa prvýkrát v živote, ktorí užívali psychoaktívne látky injekčne, neboli zistené protilátky proti vírusu HIV u žiadneho pacienta. Pri pravidelnom
testovaní na prítomnosť infekcie vírusu HIV pri vyšetreniach po roku v metadónovom udržiavacom programe bolo u 236 pacientov
naordinované testovanie, pričom 72 pacientom nebolo možné testovanie vykonať. Pozitívny výsledok bol zistený u jedného pacienta 0,4%
incidencia. Z vyšetrení z predchádzajúcich rokov boli pozitívni na HIV dvaja pacienti, ktorí boli v roku 2019 aspoň 1 rok v metadónovom
udržiavacom programe. V CPLDZ Bratislava bolo v roku 2019 celkovo vykonaných 233 vyšetrení/odberov na prítomnosť anti-HBc protilátok
(Hepatitída B), z nich bolo 5,6 % (13 pacientov) s pozitívnym výsledkom. V predchádzajúcom roku to bolo 18 (6,3 %) pacientov s pozitívnym
zistením prekonanej infekcie. Pokles v roku 2019 ale nebol štatisticky významný. Pokiaľ ide o prevalenciu infekcie hepatitídy typu B, v tomto
období CpLDZ u 121 testovaných pacientov, ktorí sa liečili prvý raz v živote zaznamenal 4,1 % (5 pacientov) pozitívnych prípadov na HB-core
antigén, svedčiacich o prekonanej infekcii vírusom hepatitídy typu B. V roku 2018 bol absolútny počet infikovaných o málo vyšší - 9 pacientov,
z celkového počtu 109 testovaných to tvorilo iba 8,3 %. Zostup nebol štatisticky významný. U 36 testovaných prvýkrát liečených injekčných
(vnútrožilových) užívateľov psychoaktívnych látok boli zistené protilátky proti hepatitíde B u 3 pacientov. V roku 2018 to bolo 9 pacientov zo
41 testovaných. Medziročný rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Prítomnosť anti-HBc protilátok sa pri vyšetreniach po roku u pacientov v
metadónovom udržiavacom programe nevykonáva. Uvedené ciele programu 0790204 - Zdravie pre vnútrožilových užívateľov drog
financovaného z rozpočtových prostriedkov kapitoly (111) MZ SR boli v roku 2018 splnené

0790206 - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
122 764
Spolu
122 764
Cieľ: Monitorovanie a implementácia šiestich indikátorov drogovej situácie na Slovensku.

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
80 574
80 574

Skutočnosť do
31.12.2019
78 491
78 491

Monitorovanie cieľa: Pridelené finančné prostriedky zo ŠR vo výške 122 764,- eur na uvedený program boli spolu s prostriedkami agentúry
EÚ Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

(EMCDDA) 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.

07903 - Národný program podpory zdravia
Zámer: Zvýšenie povedomia obyvateľstva o zdravom životnom štýle a jeho rozšírenie v bežnom živote obyvateľstva.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Schválený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
rozp. 2019
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
949 312
583 693
583 693
Spolu
949 312
583 693
583 693
Cieľ: Prostredníctvom modelu zdravého spôsobu života vytvárať podmienky pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
Monitorovanie cieľa: Za ťažiskové úlohy na odbore ochrany zdravia pred žiarením v roku 2019 je možné považovať aktivity (výkon
štátneho dozoru v radiačnej ochrane a vydané právne akty) súvisiace s uvedením do prevádzky jadrových blokov 3 a 4
v Mochovciach. Najdôležitejšie právne akty sú uvedené nižšie. Rozhodnutím č. OOZPŽ/7604/2018 zo dňa 23.11.2018 vydal ÚVZ
SR povolenie zriadiť uzol čerstvého jadrového paliva na lokalite MO34. Pred vydaním povolenia, vykonali zástupcovia ÚVZ SR štátny
dozor na danom pracovisku dňa 23.10.2018. zástupcovia obchodnej spoločnosti SE, a.s. boli upozornení na nedostatky, ktoré boli
povinní pred vydaním rozhodnutia ÚVZ SR odstrániť. Pre poskytovanie služieb osobnej dozimetrie ÚVZ SR kladne posúdil
predloženú dokumentáciu MO34 (list OOZPŽ/7953/2016). Obchodná spoločnosť SE, a.s. môže poskytovať služby osobnej
dozimetrie na základe platného povolenia č. OOZPŽ/7043/2012. Rozhodnutím č. OOZPŽ/4603/2019 zo dňa 15.10.2019 vydal ÚVZ
SR povolenie na uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri prevádzke JE EMO 1,2,3 spod administratívnej kontroly ich
vypúšťaním do životného prostredia. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
ÚVZ SR vydá žiadateľovi povolenie z hľadiska radiačnej ochrany v jadrovom zariadení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
– prevádzka jadrového zariadenia JE EMO 1,2,3, na základe žiadosti žiadateľa, ktorá spĺňa požadované náležitosti a žiadateľ

preukáže splnenie podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. Pred vydaním povolenia, vykonali zástupcovia
ÚVZ SR štátny dozor na danom pracovisku dňa 28.6.2019. Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia (pre 3. blok) je potrebné
už k etape uvádzania 3. bloku do prevádzky, t.j. k začiatku Fyzikálneho spúšťania. Listom doručeným dňa 18.10.2019 Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obchodná spoločnosť SE, a.s. v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej
ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadali o zmenu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky č. OOZPŽ/7042/2012 zo dňa 23.10.2012 na prevádzku jadrových reaktorov dvoch blokov atómovej elektrárne Mochovce
vrátane prevádzky technologických zariadení súvisiacich s prevádzkou reaktorov a vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, ktoré
sú potrebné na zabezpečenie prevádzky jadrových reaktorov. Po preskúmaní podania spolu s predloženou dokumentáciou ÚVZ
SR vyzval listom č. OOZPŽ/7878/2019 zo dňa 05.11.2019 SE, a.s. na doplnenie a zosúladenie dokumentácie s požiadavkami prílohy
č. 6, časť 2, I.A zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Následný krok bude
prerušenie konania do doby, kým SE, a.s. nedoplnia kompletnú dokumentáciu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozsiahlu
dokumentáciu je predpoklad, že ÚVZ SR predĺži 60 dňovú lehotu na vydanie rozhodnutia o ďalších 60 dní. V súvislosti s vydávaním
tohto rozhodnutia plánuje OOZPŽ vykonať niekoľko previerok (štátny dozor), aby si preveril skutočnosti prezentované v predloženej
dokumentácii priamo na pracovisku. Obchodná spoločnosť SE, a.s. musí pred uvádzaním do prevádzky 3. bloku predložiť ÚVZ SR
na posúdenie Vnútorný havarijný plán podľa § 32 ods. 3 písm. a) bod 8 Zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane...Listom č.
SE/2019/058613, ktorý bol ÚVZ SR doručený dňa 29.10.2019 požiadali SE, a.s. o posúdenie Vnútorného havarijného plánu.
Obchodná spoločnosť SE, a.s. listom doručeným dňa 4.11.2019 na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, požiadala
v súlade s § 32 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane... o posúdenie etapy „Fyzikálneho spúšťania“
uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky.

0790301 - Výchova k zdraviu
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Schválený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
rozp. 2019
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
854 054
583 693
583 693
Spolu
854 054
583 693
583 693
Cieľ: Každoročne zvyšovať informovanosť verejnosti v súlade s prioritami Národného programu podpory zdravia a WHO minimálne
prostredníctvom 10 aktivít.
Monitorovanie cieľa: Zdravotno–výchovné aktivity zamerané na problematiku mládeže sa realizovali prostredníctvom viacerých
programov, ako je napríklad Hovorme o jedle, projekt Viem, čo zjem. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR – odbory podpory
zdravia a výchovy ku zdraviu sa podieľali na realizácii skupinových intervencií na školách. Aktivity týkajúce sa starších ľudí. Cieľom
regionálnych aktivít v oblasti plnenia úloh Národného programu aktívneho starnutia je podporovať aktívne starnutie, životný štýl, celkové
zdravie, tiež zdravotné uvedomenie seniorov a eliminovať tak sociálnu izoláciu, ktorá má negatívny vplyv na mortalitu a morbiditu starších
ľudí. Úrady verejného zdravotníctva v SR participovali svojimi zdravotno-výchovnými aktivitami na medzinárodnej kampani „Týždeň mozgu“
a Svetovom dni Alzheimerovej choroby. Boli zrealizované prednášky s besedami, vedomostné a kognitívne aktivity. V rámci medzinárodnej
kampane „Týždeň mozgu“ úrady verejného zdravotníctva v zariadeniach pre seniorov, v knižniciach, na ZŠ, SŠ zrealizovali prednášky
spojené s diskusiou, vedomostné kvízy, kognitívne aktivity na témy napr. „Vplyv nezdravého životného štýlu na činnosť mozgu, Mozog – čo
mu škodí a čo prospieva, Mozog a jeho fungovanie“. Cieľom aktivít bolo upriamiť pozornosť širokej verejnosti na ľudský mozog a jeho
činnosť, hovoriť o prevencii mozgových ochorení a o vplyve zdravého životného štýlu na dobré fungovanie mozgu. V rámci Svetového dňa
Alzheimerovej choroby bola pre širokú verejnosť zabezpečená realizácia zdravotno-výchovných aktivít zameraných na priblíženie
problematiky demencie, zvýšiť povedomie o tomto závažnom ochorení a v oblasti prevencie poukázať na aktívny a zdravý spôsob života.
Pracovníci úradov verejného zdravotníctva uskutočnili prednášky spojené s diskusiou, vedomostnými a kognitívnymi aktivitami najmä pre
cieľovú skupinu seniorov na témy: „ Alzheimerova choroba – vznik, príznaky, prevencia, Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri
Alzheimerovej chorobe“. Aktivity týkajúce sa vzdelávania, edukačnej činnosti pre Rómov. Na plnení cieľov Stratégie Slovenskej republiky
pre integráciu Rómov bol zameraný hlavne realizovaný projekt „Zdravé komunity“, ktorý od roku 2014 zabezpečuje Ministerstvo
zdravotníctva SR v spolupráci s neziskovou organizáciou Zdravé komunity. Cieľom je podpora zdravia segregovaných a separovaných
rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zdravotnej výchovy. V rámci ochrany a podpory zdravia znevýhodnených
komunít úrady verejného zdravotníctva v rámci plnenia úloh vyplývajúcich so Stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 v priorite zdravie
dlhoročne spolupracujú so školami s vyššou koncentráciou žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a detí z rómskych komunít. Žiaci
sú opakovane intervenovaní v oblastiach ako zdravý spôsob života a hygiena životného prostredia, stomatohygiena, prvá pomoc
a prevencia úrazov, výchovy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu, zdravá výživa, starostlivosť o ľudské telo, škodlivosť látkových
a nelátkových závislostí, fajčenia, alkoholu, prevencia parazitárnych nákaz a infekčných chorôb, dospievanie a zmeny telesnej oblasti.

07904 - Národné preventívne programy
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
1 000 000
400 000
342 186
Spolu
1 000 000
400 000
342 186
Monitorovanie cieľa: Na danom prvku boli rozpočtované finančné prostriedky určené na dotácie. Viac informácií je uvedených v textovej
časti materiálu.
Schválený
rozp. 2019

07A - Zdravotná starostlivosť
Zámer: Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Schválený
rozp. 2019
1 115 195 000
16 129 729
0
0
1 131 324 729

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 210 026 120
16 129 729
22 367 135
125 370 854
1 373 893 838

Skutočnosť do
31.12.2019
1 210 005 296
16 129 729
22 367 135
125 370 854
1 373 873 014

07A01 - Poistné za poistencov štátu
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

1 015 000 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 113 667 286

0

22 322 195

22 322 195

0
1 015 000 000

66 791 496
1 202 780 977

66 791 496
1 202 780 977

Schválený
rozp. 2019

131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Skutočnosť do
31.12.2019
1 113 667 286

Monitorovanie cieľa: V súlade s ustanovením § 17 ods. 8 a § 11 ods. 8 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 zákona č. 718/2004 Z. z./ v znení
neskorších predpisov poukazuje MZ SR zdravotným poisťovniam preddavok na štátom platené poistné za poistenca, ktorý nie je
zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ak nemá príjem, ktorý podlieha dani z príjmov vyšší ako 1/2 úhrnu minimálnych
miezd v rozhodujúcom období.

07A03 - Zdravotné a liečebné výkony
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený
rozp. 2019
195 000
195 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
235 000
235 000

Skutočnosť do
31.12.2019
214 957
214 957

Monitorovanie cieľa: Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky pre Národné toxikologické centrum a prostriedky v
zmysle § 9 zákona 580/2004 Z.z.

07A030B - Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona č. 580/2004 Z.z. (bezdomovci)
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený
rozp. 2019
50 000
50 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
90 000
90 000

Skutočnosť do
31.12.2019
69 957
69 957

Monitorovanie cieľa: 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“) boli v roku 2018 poukázané finančné prostriedky Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., vo výške 39 052,69 € (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 29 013,77 €. 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.

07A030C - Toxikologické centrum
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený
rozp. 2019
145 000
145 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
145 000
145 000

Skutočnosť do
31.12.2019
145 000
145 000

Monitorovanie cieľa: Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) KPLaT, Univerzitná nemocnica Bratislava je jediné pracovisko
v SR, ktoré poskytuje špecializovanú odbornú konzultačnú a informačnú činnosť pri akútnych intoxikáciách liekmi, chemikáliami,
priemyslovými prípravkami, hubami, rastlinami, 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.
V roku 2019 NTIC poskytlo 6 291 toxikologických konzultácií, z toho 3 272 zdravotníckym pracovníkom a 2 995 neodbornej verejnosti. NTIC
podalo 585 konzultácií Operačnému stredisku zdravotnej záchrannej služby. V porovnaní s rokom 2018 výrazne stúpol celkový počet
konzultácií, ako aj počet konzultácií poskytnutých neodbornej verejnosti. Najväčší podiel intoxikácií tvorili lieky (38%), potom chemikálie
(31%), rastliny a huby (9%), pesticídy (4%), živočíšne toxíny (1%), drogy (2%) a iné (15%). Z celkového počtu toxikologických konzultácií sa
59 % týkalo detí do 18 rokov. Najviac bola zastúpená veková skupina 0-3 roky. Išlo tu takmer vždy o náhodné otravy, väčšinou v domácom
prostredí. K najzávažnejším intoxikáciám dochádzalo vo vekovej skupine 11-18 rokov, v ktorej prevládali suicídiá. Vypracovala
a aktualizovala sa povinná zásoba sortimentu antidot pre zdravotnícke zariadenia v SR pre rok 2019. V NTIC a v nemocničnej lekárni
v Martine a v Košiciach sú uložené zriedkavo používané, ťažko dostupné a finančne náročné antidotá: botulinum antitoxin, digoxin
antibodies, fomepizole, potassium ferric hexacyanoferrate a sodium 2,3-dimercaptopropane sulphonate. Antidotum botulinum antitoxin je
uložený aj v nemocničnej lekárni v Banskej Bystrici. Antidotá sú k dispozícii podľa potreby všetkým zdravotníckym zariadeniam v SR. NTIC
spracovalo 543 prepúšťacích správ intoxikovaných pacientov konzultovaných s NTIC a spolupracovalo s ECHA (Európska chemická
agentúra) ohľadom používania PCN databázy (Poison Centres Notifications) database, ktorá by mala byť spoločná pre všetky členské štáty
EÚ. Používanie PCN databázy súvisí s novou úlohou NTIC - predkladanie informácií o chemických látkach a priemyslových prípravkoch,
ktorá bude pre SR jediným informačným zdrojom o zložení priemyslových prípravkov pri akútnych intoxikáciách a chemických hrozbách
(článok 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP). Do Národnej toxikologickej databázy boli doplnené nové
karty bezpečnostných údajov (25 000 KBÚ) a karty údajov o zložkách detergentov zaslaných do NTIC od výrobcov a dovozcov priemyslových
prípravkov v zmysle zákona NR SR č. 67/ 2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ( chemický zákon). NTC vykonalo štatistickú analýzu intoxikácií biocídnymi prípravkami, podrobné výsledky
boli uviedené v správe pre MZ SR v zmysle zákona č. 217/2003 Z. z. a novely zákona o biocídnych výrobkoch č. 319/2013 o podmienkach
uvedenia biocídnych výrobkov na trh a smernice Európskeho spoločenstva 98/8/ES. Súhrnná správa o prípadoch otráv sa zasiela Európskej
komisii. Národná toxikologická databáza bola doplnená o nové zaregistrované lieky a aktualizovali sa nové terapeutické postupy pri
intoxikáciách xenobiotikami, na základe najnovších vedeckých poznatkov a na základe odporúčaní Európskej asociácie toxikologických
centier a klinických toxikológov (EAPCCT) a WHO. NTIC vydalo rozbor intoxikácií drogami na Slovensku pre Európske monitorovacie
centrum pre drogy a drogové závislosti v Lisabone. NTIC sa v spolupráci s Európskymi toxikologickými centrami podieľalo na sledovaní
výskytu prípadov expozícií tekutými náplňami elektronických cigariet.

07A0403 - Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

0
16 129 729

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
952 096
16 129 729

Spolu

16 129 729

17 081 825

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
952 096
16 129 729
17 081 825

Monitorovanie cieľa: V zmysle návrhu vládneho zákona o štátnom rozpočte, ktorý bol schválený zákonom č. 370/2018 Z.z. o štátnom
rozpočte na rok 2019 boli na rok 2019 pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky rozpočtované finančné
prostriedky na zdroji 11H.

07A0408 - Ostatná technika zdravotníckych zariadení
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Schválený
rozp. 2019
100 000 000
0
100 000 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
57 697 073
44 125 947
101 823 021

Skutočnosť do
31.12.2019
57 696 292
44 125 947
101 822 239

Monitorovanie cieľa: Na danom prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky, ktoré sú podrobne rozpísané v textovej časti záverečného účtu
MZ SR za rok 2019.

07A040G - Stavby zdravotníckych zariadení
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)

0
0

131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
0
Spolu
0
Cieľ: Od roku 2009 podporovať financovanie stavieb zdravotníckych zariadení zo štátneho rozpočtu

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
37 474 664
44 940
14 453 411
51 973 015

Skutočnosť do
31.12.2019
37 474 664
44 940
14 453 411
51 973 015

Monitorovanie cieľa: Okrem iných akcií Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorilo v máji 2019 zmluvu o dielo na Stavebné práce- búracie
práce – rozostavanej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava v lokalite Rázsochy, v celkovom finančnom objeme 10 697 184,25 EUR
bez DPH. 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. Zmluva a projekt asanácie je rozdelený do 3. etáp: 1. etapa - (a)sanácia hornej stavby po
úroveň základovej dosky ukončená vo februári 2020, finančný objem určený pre 1 etapu, 2. etapa - (a)sanácia plošných základových
konštrukcií a základových pásov finančný objem určený pre 2 etapu, 3. etapa - (a)sanácia čiastočná hlbinných základových konštrukcií (pilót)
na určenú výškovú kótu a vybudovanie zemných telies pre ochranu základovej škáry.

07B - Tvorba a implementácia politík
Zámer: Realizácia transformačných opatrení v praxi.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
Spolu

Schválený
rozp. 2019
40 808 010
18 894 825
0
0
0
59 702 835

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
41 363 459
18 894 825
89 033
978 538
83 650
61 409 506

Skutočnosť do
31.12.2019
41 261 062
18 894 825
89 033
978 538
83 650
61 307 108

07B01 - Riadenie, podpora programov
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja

32 549 128
0

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
29 747 297
89 033

3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
Spolu

0
0
32 549 128

978 538
83 650
30 898 518

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
29 644 899
89 033
978 538
83 650
30 796 121

07B0101 - Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

9 974 036
9 974 036

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
11 659 209
11 659 209

Skutočnosť do
31.12.2019
11 595 561
11 595 561

Monitorovanie cieľa: Na danom prvku sú rozpočtované a čerpané finančné prostriedky Úradu MZ SR, vrátane transferov pre príspevkové
organizácie.

07B0102 - Zahraničná oblasť v zdravotníctve
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

400 000
400 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
248 123
248 123

Skutočnosť do
31.12.2019
231 464
231 464

Cieľ: Od roku 2009 zabezpečovať činnosti súvisiace so zahraničnými aktivitami v oblasti zdravotníctva.
Monitorovanie cieľa: Prvou je realizácia zahraničných pracovných ciest do medzinárodných organizácií (EÚ, WHO, Rada Európy, OSN,
BWC...atď.), ktorých je SR členom, a teda, experti rezortu zdravotníctva sa zúčastňujú expertných rokovaní, zasadnutí pracovných skupín či
ďalších rokovaní, ktoré SR vyplývajú z členstva v týchto medzinárodných organizáciách. Rovnako, vyslaní zástupcovia MZ SR sa zúčastňujú
na zahraničných pracovných cestách v rámci rozvoja bilaterálnych vzťahov a výmeny informácií. Rovnako sú počas roka usporadúvané rôzne
bilaterálne a multilaterálne podujatia v SR. Druhá časť zodpovedá platbám členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií.

07B0103 – Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

4 705 672

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
3 607 343

Skutočnosť do
31.12.2019
3 606 962

Spolu
4 705 672
3 607 343
3 606 962
Monitorovanie cieľa: Najvýznamnejšie sumy z dotácie na rok 2018 boli použité na programy: * Bezpríspevkové darcovstvo krvi ( ďalej len
BDK), * Zdravotná výchova, * Medzinárodné humanitárne právo , * Rekondičné tábory, * Prevádzka SČK. V programe BDK boli finančné
prostriedky použité na organizáciu, zabezpečenie a propagáciu všetkých aktivít súvisiacich s darovaním krvi. V oblasti zdravotnej výchovy
bola dotácia použitá na realizáciu školení a zakúpenia pomôcok potrebných pri výchove. Oblasť MHP v sebe zahŕňa hlavne príspevok do
federálneho účtu ČK. Rekondičné tábory boli organizované pre sociálne slabšie rodiny. Všetky aktivity a napĺňanie hlavnej činnosti SČK boli
vykonávané vďaka zamestnancom, s ktorými súvisia mzdové náklady a samozrejme aj náklady na prevádzku SČK a tiež veľkému počtu
dobrovoľníkov v vďaka ktorým šírime dobré meno SČK. Dotácia z MF SR za rok 2018 bola v plnej výške použitá na hlavnú činnosť SČK. "
Na danom prvku boli realizované aj platby, ktoré nesúviseli priamo s činnosťou Úradu MZ SR napr. poplatky, pokuty, pomoc ÚVZ SR a RÚVZ
v neočakávaných situáciách. Na danom prvku boli zabezpečované aj nasledujúce aktivity:

celoslovenská kampaň Črevo tour v 9 slovenských mestách v spolupráci s Europacolon,

bilboardy k skríningu Kampaň odvahy,

výroba letáku v spolupráci s Ligou proti rakovine – „Aj vy na ňu máte nárok“.

07B0104 - Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Skutočnosť do
rozpočet k
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
10 577 752
6 699 137
6 699 137
Spolu
10 577 752
6 699 137
6 699 137
Monitorovanie cieľa: Na danom prvku sú rozpočtované prostriedky pre príspevkové organizácie MZ SR. Uvedené informácie sú podrobne
rozpísané v textovej časti materiálu. Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách (vrátane ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov) sa realizuje prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na jednotlivých fakultách (Lekárska
fakulta, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Fakulta verejného zdravotníctva a Fakulta zdravotníctva v Banskej
Bystrici). Vyhodnotenie programu (počet študentov v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia v príslušných študijných odboroch na
jednotlivých fakultách, počet absolventov v akreditovaných špecializačných a certifikačných študijných programoch a počet absolventov
vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania). Počet študentov v rezidentskom programe v roku 2019 bol 460. Počet študentov/rezidentov
zaradených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore:
A) lekári:
Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

všeobecné lekárstvo 302, pediatria 133, anestéziológia a intenzívna medicína 3, gynekológia a pôrodníctvo 1, chirurgia 3, kardiológia 2,
neurológia 1, oftalmológia 5, ortopédia 1, otorinolaryngológia 1, rádiológia 1, urológia 2, vnútorné lekárstvo 1,
B) sestry:
anestéziológia a intenzívna starostlivosť 1, inštrumentovanie v operačnej sále 2, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 1.
Počet absolventov, ktorí v roku 2019 ukončili štúdium v rezidentskom štúdiu spolu 40 rezidentov, z toho 32 všeobecné lekárstvo a 8pediatira.
Počet predpokladaných absolventov s dátumom predpokladaného ukončenia rezidentského štúdia spolu 222 rezidentov:
Poznámka:
Rozdiel medzi celkovým počtom rezidentov 460 a počtom 223 predpokladaných absolventov s predpokladom ukončenia špecializačného
štúdia v rámci rezidentského štúdia do roku 2023 je 237 rezidentov, z ktorých 81 je toho času na MD, RD alebo dlhodobej PN (SZU Bratislava
68, JLF UK Martin 5 MD, RD, 1 dlhodobá PN, UPJŠ Košice 7) a pri 156 rezidentoch sa predpokladá dátum ukončenia rezidentského štúdia
po roku 2023. Rezidentské štúdium ako špecifická forma ďalšieho vzdelávania je významným nástrojom stabilizácie pracovnej sily v
zdravotníctve na regionálnej vnútroštátnej úrovni, pri ktorom MZ SR garantuje odbornú a finančnú podporu a reaguje na nedostatok
špecialistov v regiónoch, s cieľom zníženia ich vekového priemeru, ako aj zvýšenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. MZ SR od
1.10.2019 rozšírilo rezidentské štúdium o ďalšie špecializačné odbory pre lekárov a pre sestry a na svojom webovom sídle zverejnilo všetky
špecializačné odbory s uvedením počtu rezidentov 250.

Pre lekárov sa rezidentské štúdium rozšírilo o špecializačné odbory anestéziológia a intenzívna medicína, detská psychiatria, FBLR, geriatria,
gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, kardiológia, klinická biochémia, neonatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia,
rádiológia, úrazová chirurgia, urgentná medicína, urológia a vnútorné lekárstvo. Pre sestry o špecializačné odbory anestéziológia a intenzívna
starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

07B0106 - Činnosť Komunikačného odboru MZ SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
15 000
20 098
20 098
Spolu
15 000
20 098
20 098
Monitorovanie cieľa: Na danom prvku boli rozpočtované finančné prostriedky pre Komunikačný odbor MZ SR. Realizovali sa z neho
mesačné platby na denný monitoring tlače a elektronických médíí, ako aj spravodajský servis poskytovaný Tlačovou agentúrou Slovenskej
republiky. Realizovala sa akcia Ceny ministerky 2019 ( plakety, fotograf, video stena, kultúrny program).Kúpa fotoaparátu pre potreby
Komunikačného odboru
Schválený
rozp. 2019

07B0108 - Lieková politika
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Upravený
Skutočnosť do
Zdroje financovania
rozpočet k
31.12.2019
31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
5 721 668
6 014 060
6 013 986
Spolu
5 721 668
6 014 060
6 013 986
Monitorovanie cieľa: Na danom prvku boli realizované výdavky spojené s činnosťou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Jeho prehľad
príjmov a výdavkov je uvedený v textovej časti materiálu.
Schválený
rozp. 2019

07B0109 - Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
9 549
9 549

Skutočnosť do
31.12.2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
525 000
9 549
Spolu
525 000
9 549
Monitorovanie cieľa:
Akreditačná komisia MZ SR v roku 2019 zasadala spolu 6 krát. V rámci svojej pôsobnosti vykonávala nasledovné činnosti:

posudzovala žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných
programov sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktora prvej pomoci,


vypracovávala a schvaľovala minimálne štandardy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a ich inovácie,



participovala na príprave právnych predpisov a materiálov v oblasti ďalšieho vzdelávania (Zásady akreditácie na
uskutočňovanie študijných programov),



plnila ďalšie úlohy v oblasti akreditácie a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Rada MZ SR pre tvorbu a hodnotenie štátnych vzdelávacích programov odbornej prípravy vzdelávania pre zdravotnícke študijné odbory na
stredných zdravotníckych školách

zasadala 2x na MZ SR,


zaoberala sa inováciami odbornej zložky štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé zdravotnícke povolania,



zúčastnila sa na tvorbe ŠVP v študijnom odbore praktická sestra,



participovala na diskusiách v oblasti duálneho vzdelávania na SZŠ v SR,



zrealizovala monitoring a následne analyzovala výsledky odbornej zložky maturitných skúšok v študijnom odbore na vybraných
SZŠ,



venovala sa problematike učebníc pre odbornú zložku prípravy pre jednotlivé zdravotnícke povolania, zrealizovala monitoring
podmienok realizácie odbornej zložky prípravy v súvislosti so vznikom novej SZŠ v Prievidzi.

07B010A - Činnosť Osobného úradu MZ SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
560 000
Spolu
560 000
Monitorovanie cieľa: Finančné prostriedky boli v roku 2019 v rámci daného programu využité na:
1.
2.
3.
4.

5.

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 428 273
1 428 273

Skutočnosť do
31.12.2019
1 407 657
1 407 657

Systémovú údržbu programu HUMAN (spracovanie personalistiky a miezd na MZ SR) a Časového manažéra (modul Spracovanie
dochádzky a Plánovanie dochádzky).
Účasť zamestnancov MZ SR na školiacich a vzdelávacích akciách v počte 116 akcií, ktorých sa zúčastnilo 248 zamestnancov.
Výberové konania a výbery na obsadenie funkcií štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR v počte 7.
Vyhlasovanie a zverejňovanie výberových konaní a výberov na obsadenie:
 Funkcií štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (denník SME
a Hospodárske noviny) v počte 7.
 Funkcie člena štatutárneho orgánu (predstavenstva) v spoločnosti 2 (Hospodárske noviny, SME) v počte 2.
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 dohody o brigádnickej práci študenta v počte 15).

07B010B - Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

Schválený
rozp. 2019
60 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
60 350

Skutočnosť do
31.12.2019
59 332

Spolu
60 000
60 350
59 332
Monitorovanie cieľa: Z pridelených finančných prostriedkov na rok 2019 bola zabezpečená odmena pre šiestich členov Štátnej kúpeľnej
komisie, podľa § 41 ods. 11 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 a úhrada cestovného členom
Štátnej kúpeľnej komisie, ktorí si tento nárok uplatnili.

07B010F - Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

Schválený
rozp. 2019
10 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 154

Skutočnosť do
31.12.2019
1 154

Spolu
10 000
1 154
Monitorovanie cieľa: Na danom prvku boli realizované výdavky spojené s činnosťou Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR.

1 154

07B02 - Systém zdravotníctva
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

Schválený
rozp. 2019
590 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 704 011

11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
18 894 825
18 894 825
Spolu
19 484 825
20 598 836
Cieľ: Definovať štandardy, ktoré budú záväzné pre ďalšie používanie informačných technológií v zdravotníctve.

Skutočnosť do
31.12.2019
1 704 011
18 894 825
20 598 836

07B0204 - Zber, spracovanie a analýza údajov
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
11H - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

Schválený
rozp. 2019
590 000
18 894 825

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 704 011
18 894 825

Skutočnosť do
31.12.2019
1 704 011
18 894 825

Spolu
19 484 825
20 598 836
20 598 836
Monitorovanie cieľa: Na danom prvku sú sledované finančné prostriedky schválené pre Národné centrum zdravotníckych informácií (zdroj
11H). Ďalej tu boli sledované finančné prostriedky pre Národnú transplantačnú organizáciu (ďalej len NTO). Na základe Kontraktu NTO viedlo
Národný transplantačný register v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Údaje o odberovej a transplantačnej aktivite orgánov pre jednotlivých
poskytovateľov NTO zverejňovalo na webovej stránke kumulatívne v štvrťročných intervaloch. NTO registrovalo živých a mŕtvych darcov
tkanív a buniek. Výsledky odberovej aktivity v oblasti tkanív a buniek budú zverejnené na webovej stránke v zákonnom termíne spolu so
záverečnou správou. V súčasnosti prebieha zber štatistických údajov a výročných správ z tkanivových zariadení. NTO poskytla MZ SR
medzinárodné kódy tkanivových zariadení, ktoré požiadali o súhlas na činnosť podľa zákona č. 317/2016 Z. z.. NTO zverejní aktuálny zoznam
tkanivových zariadení spolu so záverečnou správou, ktorá obsahuje aj spracované údaje zo záverečných správ jednotlivých tkanivových
zariadení. V oblasti vývozu a dovozu NTO v roku 2019 evidovala cca 350 žiadostí o vývoz tkanív alebo buniek. V oblasti dovozu NTO povolila
dovoz tkanív alebo buniek v cca 100 prípadoch, väčšinou individuálny dovoz tkanív alebo buniek pre konkrétneho príjemcu. Presné čísla
budú k dispozícii po krížovej kontrole štatistických údajov a záverečných správ jednotlivých tkanivových zariadení. Údaje budú súčasťou
záverečnej správy NTO. NTO koordinovala odberové a transplantačné aktivity na celoštátnej úrovni a dohliadala na výmenu orgánov so
zahraničím. Na výmenu orgánov pre ktoré sa nenašiel príjemca v SR je NTO zapojená do európskeho projektu FOEDUS, ktorý pre SR
prioritne slúži na výmenu orgánov s ČR. NTO v priebehu roka 2019 spravovalo Transplantačný informačný systém Slovensko (TISS)
dostupný pre oprávnených užívateľov (príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tkanivové zariadenia) v nepretržitom režime. NTO
zaviedla prideľovanie jednotného európskeho kódu pre tkanivá a bunky (SEK kód). V riešení je prideľovanie uvedeného kódu pre zariadenia
asistovanej reprodukcie a kmeňové hematopoetické bunky. NTO viedla systém hlásenia závažných nežiaducich reakcií a závažných
nežiaducich udalostí pre tkanivové zariadenia v SR. V roku 2019 NTO vykonávala referenčnú činnosť v oblasti stanovenia HLA systému.
Vykonávala kontrolu kvality stanovenia protilátok proti HLA metódou mikrolymfocytotoxického testu v laboratóriách jednotlivých
transplantačných centier pre transplantáciu orgánov. Na uvedené činnosti boli čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle Kontraktu.
V roku 2019 boli okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtované aj príjmy v celkovej výške 140 000,00 € ako zdroj 46. Skutočne
dosiahnuté vlastné príjmy za zdravotnícke výkony sú vyššie z dôvodu realizácie zmlúv so Zdravotnými poisťovňami: 1/ na podporu
odberového programu na transplantácie orgánov, platba za indikovaných a realizovaných darcov, kde NTO redistribuje finančné prostriedky
na základe uzatvorených Zmlúv o vzájomnej spolupráci indikujúcim pracoviskám a transplantačným centrám, 2/ za realizáciu projektu Kvapka
nádeje na typizáciu HLA potenciálnych darcov kostnej drene, kde NTO hradí náklady spojené s výkonmi na základe zmluvy s Nadáciou
Kvapka nádeje. Na zdroji 111 boli na danom prvku sledované aj finančné prostriedky Národného referenčného centra v rámci Slovenskej
zdravotníckej univerzity.

07B03 - Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený
rozp. 2019
7 668 882
7 668 882

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
9 912 151
9 912 151

Skutočnosť do
31.12.2019
9 912 151
9 912 151

07B0301 - Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

5 968 882

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
7 719 688

Spolu

5 968 882

7 719 688

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
7 719 688
7 719 688

Monitorovanie cieľa: Na danom prvku sú sledované finančné prostriedky určené na činnosť Slovenskej zdravotníckej univerzity.

07B0307 - Veda a výskum v zdravotníctve
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený
rozp. 2019
1 700 000
1 700 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
2 192 463
2 192 463

Skutočnosť do
31.12.2019
2 192 463
2 192 463

Monitorovanie cieľa: Na danom prvku sú sledované finančné prostriedky určené na vedu a výskum v zdravotníctve.

06E03 - MZ SR - Zdravotnícka podpora
Zámer: Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku zdravotníckej podpory v rozsahu a štruktúre podľa
požiadaviek OS SR.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený
rozp. 2019
220 653
220 653

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
220 653
220 653

Skutočnosť do
31.12.2019
220 653
220 653

Cieľ: Udržiavať zdravotnícke kapacity s 5 980 lôžkami v určených stacionárnych nemocničných zariadeniach podľa požiadaviek OS
SR.
Monitorovanie cieľa: 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 220 653,00 €. 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. K 31.12.2019 bolo vyčerpaných celkovo 220 653,00 €. 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.

06G1V - OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MZ SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

0
0
0
0
0
0

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
2 751
143 642
25 348
52 639
9 289
233 670

13R4 - Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

0

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
2 751

1AC1 - Európsky sociálny fond
1AC2 - Európsky sociálny fond
3AC1 - Európsky sociálny fond

0
0
0

143 642
25 348
52 639

143 642
25 348
52 639

3AC2 - Európsky sociálny fond
Spolu

0
0

9 289
233 670

9 289
233 670

Zdroje financovania
13R4
1AC1
1AC2
3AC1
3AC2
Spolu

-

Schválený
rozp. 2019

Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond
Európsky sociálny fond

Skutočnosť do
31.12.2019
2 751
143 642
25 348
52 639
9 289
233 670

06G1V01 - Prioritná os 4 Operačný program Ľudské zdroje
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
2 751

Cieľ: Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému
zdravotnej starostlivosti.
Monitorovanie cieľa: Finančné prostriedky boli využité na povinné spolufinancovanie ktoré vyplýva z legislatívy v oblasti EŠIF
a zároveň výdavky, ktoré nie je možné vzhľadom na obsah výzvy priamo financovať, pre národné projekty. Tvorba nových
a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe. 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.

Cieľom projektu je vytvorenie jednotných postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej
starostlivosti a tým skvalitniť výkon prevencie (dostupnosť k rovnako kvalitnej medicínskej prevencii na celom území Slovenska) a
zvýšiť počet vykonávaných preventívnych prehliadok. 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.

06H08 - Hospodárska mobilizácia MZ SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

1 555 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
1 555 000

Spolu

1 555 000

1 555 000

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
1 445 129
1 445 129

Cieľ 1:
Cieľom programu je permanentná aktualizácia údajov krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu
prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.
Monitorovanie cieľa: 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. S týmito 66 subjektmi hospodárskej mobilizácie boli na rok 2019 uzatvorené zmluvy o financovaní
výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.

09705 - Príspevky SR do MO - MZ SR
Zámer: Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

Schválený
rozp. 2019
656 000

Spolu
656 000
Cieľ: Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z členstva SR vo WHO a iných medzinárodných organizáciách.

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
656 000

Skutočnosť do
31.12.2019
649 235

656 000

649 235

Monitorovanie cieľa: Príspevky SR 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 €.

0DB - Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej
organizácie v SR
Zámer: Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalostí podliehajúcich MZP SZO.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly

15 000

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
14 300

Spolu

15 000

14 300

Zdroje financovania

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
14 300
14 300

Monitorovanie cieľa: 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
Medzinárodnm zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie. Rozpočet bol schválený zákonom o štátnom rozpočte č. 370/2018
Z. z. vo výške 15 000 €. Z programu boli čerpané 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.

0EK0G - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zdravotníctva SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného
poistenia
Spolu

1 395 972

Upravený
rozpočet k
31.12.2019
2 270 198

0

33

33

1 395 972

2 270 231

2 267 893

Schválený
rozp. 2019

Skutočnosť do
31.12.2019
2 267 860

Monitorovanie cieľa: Všetky prostriedky z daného programu boli čerpané na zabezpečenie prevádzky IKT a IS MZ SR a rozpočtové
organizácie v jeho pôsobnosti. Tieto prostriedky boli čerpané efektívne a všetky prostriedky boli vynaložené na zabezpečenie prevádzky po
riadnom procese verejného obstarávania. Uvádzam prehľad čerpania týchto prostriedkov na jednotlivé systémy :
a)
DALI – 23 208 €
b)
Resulta SLA na sieťové prvky IKT – 11 040 €
c)
SLA Kategorizácia – 83 730 €
d)
Úprava siete MZ SR a tvorba DMZ, podľa požiadaviek ŠDTP a IZP - 39 000 €
e)
Tablety pre ŠPDTP – 12 150 €
f)
Projekt Fabasoft + SLA – 131 400 €
g)
Časové pečiatky a certifikáty pre kategorizačné portály – 35 304 €
h)
Úprava SW komponentov pre podpisovanie el.rozhodnutí – 38 400 €
i)
ASPI – 18 823 €
j)
Portál Akreditácii SZ – 31 080 €
k)
SLA na serverovú IKT – 80 676 €
l)
STATA licencie – 5640 €
m) Analýza pre projekty SZ – 5760 €
n)
Aktualizácie kategorizácie podľa úpravy zákona – 47 758 €
o)
Crystal Consulting registre pre OP, SFaLP a IKŽ – 30 000 €
p)
Projekt Imuthes – 17 986 €
q)
NFR – 14 400 €
r)
Služby synchronizácie a bezpečného zdieľania súborov – 17 820 €
Drobné nákupy, opravy NB, dokúpenie licencií pre Registratúru, mandátne certifikáty a iné v celkovej výške cca. 23 000 € za rok 2019.

