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Čl. I. 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 

číslo u zadávateľa: 222/2021 

číslo u prijímateľa: RSZU37/2021  

 

Zmluvné strany: 

 

Zadávateľ :  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo :  Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 

Štatutárny zástupca : MUDr. Marek Krajčí – minister zdravotníctva SR 

Bankové spojenie :   

Číslo účtu :   

IČO :  00 165 565 

 (ďalej len „zadávateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ:  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

Sídlo:  Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

Štatutárny zástupca:  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. - rektor 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

IČO:  00 165 361  

 (ďalej len „prijímateľ“) 

 (zadávateľ a prijímateľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

Kontrakt je uzavretý podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002. Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom 

vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a podriadenou organizáciou a nie je zmluvou 

v zmysle Obchodného zákonníka. 

 

Čl. II. 

TRVANIE KONTRAKTU 

 

1. Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 

 

Čl. III. 

PREDMET ČINNOSTI 

 

1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v súlade so zákonom č. 401/2002 Z. z.  o zriadení 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a v súlade s doplnením zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o 
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poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňuje: 

o vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na výkon jednotlivých zdravotníckych povolaní 

v akreditovaných študijných programoch študijných odborov vysokoškolského vzdelávania, 

o vzdelávanie v akreditovaných špecializačných  študijných programoch a akreditovaných 

certifikačných študijných programoch ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

o prípravu na výkon práce v zdravotníctve, 

o zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie učiteľov odborných predmetov na stredných zdravotníckych 

školách, 

o vedu a výskum v zdravotníckych oblastiach bádania, 

o vedie centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon 

práce v zdravotníctve, vydaných v Slovenskej republike podľa dátumu ich vydania. 

 

Čl. IV 

ROZSAH BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV 

 

1. Prostriedky bežného transferu zo štátneho rozpočtu sú určené na úhradu bežných výdavkov prijímateľa na 

vysokoškolské vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, prevádzku univerzity a vedecký výskum, ako aj na zber, 

spracovanie a analýzu údajov. Tieto činnosti univerzita realizuje s oprávnenými a tiež preukázateľnými 

príjmami a výdavkami tak, aby bol dosiahnutý vyrovnaný hospodársky výsledok ku koncu roka. Objem 

príjmov zo štátneho rozpočtu, ktoré sa podieľajú na vyrovnanom hospodárení univerzity je v súlade so 

znením § 24, ods.7,  Zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, preukázaný a potvrdený predchádzajúcimi rozpočtovými 

obdobiami a je odvodený od reálnych potrieb pri plnení požadovaných úloh Slovenskou zdravotníckou 

univerzitou v Bratislave v systéme prípravy zdravotníckych pracovníkov. 

Týmto kontraktom je pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave určená suma v celkovej výške:  

 

7 000 000,00 EUR 

Slovom: sedem miliónov eur. 

 

1.1 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je  primárne vzdelávacia inštitúcia a podľa čl. III 

tohto kontraktu, plní nasledovné úlohy a činnosti: 

a) Podľa schváleného počtu prijímaných študentov (§ 45 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

pre akademický rok 2020/2021 akreditovaných študijných odboroch pre jednotlivé študijné 

programy v pregraduálnom štúdiu vysokoškolského štúdia má univerzita schválených spolu 

455 (plánovaný počet prijatých) novoprijatých študentov študujúcich v slovenskom jazyku 

v dennej forme štúdia. Finančné prostriedky spojené s výučbou súvisia predovšetkým 

so zabezpečením osobných výdavkov pre učiteľov v pregraduálnom a postgraduálnom  štúdiu 

v predpokladanom objeme  7 000 000,00 €. Ďalšie výdavky spojené s výučbou súvisia 

so zabezpečením didaktickej techniky a príslušného software pre pedagogickú a vedeckú 
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činnosť, a taktiež s uhradením poplatkov za vstup do odborných databáz, ktoré sú nevyhnutné 

pre pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť. S výdavkami na štúdium súvisí aj rozšírenie 

knižničného fondu, rozšírenie prístrojového a materiálno-technického vybavenia laboratórií. 

Časť prostriedkov je nutné použiť na riešenie primárnych havarijných problémov, ako je napr. 

elektroinštalácia ubytovacieho zariadenia v Bratislave, likvidácia vonkajšieho keramického 

obkladu na ubytovacom zariadení, ktorý ohrozuje zdravie prechádzajúcich osôb a  pod. 

Univerzita musí tiež pokračovať v nutných opravách budov, predovšetkým vo výmene 

existujúcich okien za plastové, nakoľko aj podľa energetického auditu má univerzita vysoké 

prevádzkové straty na vykurovaní. Aktuálne je tiež nové pokrytie striech budov, nakoľko 

dochádza k zatekaniu a ich znehodnocovaniu. 

b) V zmysle rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 26.01.2015, zabezpečuje Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave činnosť ôsmich národných referenčných centier a 

Slovenského ústredia radiačnej a monitorovacej siete. Na ich činnosť je určená suma 

200 000,00 EUR.  

c) Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave pokračuje a rozširuje sa výučba 

v programe zubné lekárstvo a odborná praktická príprava študentov zubného lekárstva sa 

realizuje vo vlastných odborných učebniach v zrekonštruovaných priestoroch. Štúdium je však 

jedno z finančne najnáročnejších na materiálové zabezpečenie výučby ako sú kompozity, 

odsávačky, dezinfekčné roztoky, odtlačkové hmoty a iné.  

d) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave už v roku 2020 zaznamenala zvýšené nároky na 

prevádzku aj z dôvodu zásadného rastu požiadaviek na dezinfekciu a zabezpečenie 

protiepidemiologických opatrení. Tento dôvod pretrváva aj v r. 2021. Univerzita zabezpečuje 

karanténne ubytovanie pre zdravotníckych zamestnancov UNB Bratislava a Národného 

onkologického ústavu. Rovnako sa využíva aj ubytovacie zariadenie Fakulty zdravotníctva  

v Banskej Bystrici. Náklady na takúto prevádzku sú nad predpokladané výdavky a zhoršujú 

bilanciu príjmov a výdavkov, keďže aj vlastné príjmy univerzity klesli na cca 40 % bežných 

príjmov. 

e) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave taktiež v rámci svojich možností poskytuje 

ubytovanie obmedzenej časti študentov v dennom štúdiu v počte cca 200 (125 Bratislava, 75 

Banská Bystrica) a prispieva na náklady s ním spojené, tzn. že na splnenie hygienických 

noriem a služby spojené s ubytovaním musí vyčleniť finančné prostriedky v potrebnom 

objeme. 

1.2  V zmysle § 96a, ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je predpokladaná výška motivačných štipendií z prostriedkov 

štátneho rozpočtu za akademický rok 2020/2021 pre 10 % z celkového počtu 

študentov v sume 30 000,00 €. Motivačné štipendium môže vysoká škola priznať za výsledky 

predchádzajúceho akademického roku, kedy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave mala 

z 1217 študentov 123 takýchto študentov študujúcich v slovenskom jazyku. V roku 2021 je 

z celkového počtu 2062 študentov, 1419 študentov dennej formy štúdia (1269 študujúcich 

v slovenskom jazyku, 150 študujúcich v anglickom jazyku) a 643 študentov externej formy štúdia. 
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1.3  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zabezpečuje činnosti v bode 1.1 tohto článku, 

písmena a) až e) v r. 2021 s celkom 522,31 zamestnancami v prepočítanom stave a to v členení 

Lekárska fakulta 268,15 zamestnancov, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

38,79 zamestnancov, Fakulta verejného zdravotníctva  39,35 zamestnancov, Fakulta zdravotníctva v 

Banskej Bystrici 53,99 zamestnancov, rektorátne útvary a podnikateľská činnosť 122,03 

zamestnancov. Celkový stav zamestnancov v riadnom pracovnom pomere (rôzna výška úväzku) je 

740. 

1.4  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa zaväzuje pokračovať v priebehu roku 2021 v 

racionalizačných opatrenia v oblasti hospodárenia, ktorých realizácia napomôže mať vyrovnané 

hospodárenie na úrovni nákladov a výnosov. Ide predovšetkým o racionalizáciu mzdových 

nákladov, keďže tie tvoria zásadný a rozhodujúci podiel na nákladoch. Súčasné študijné odbory v 

pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní, (ktoré je na SZU najrozsiahlejšie v porovnaní s ostatnými 

univerzitami), si však vyžaduje osobné náklady, ktoré pri existujúcom nastavení kontraktu nutne 

spôsobujú deficit, predovšetkým v možnosti úhrady odvodových záväzkov voči štátu. Vlastné 

príjmy univerzity z poplatkov za špecializačné štúdiá sú limitované, ich maximálnu výšku regulujú 

príslušné vyhlášky a nepokrývajú výšku nutných  osobných nákladov. 

1.5  Z celkovej sumy bežného transferu  podľa  čl. IV bod.1  je na program 07B0301 „ Vysokoškolské    

vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách“ určená suma 6 800 000,00 EUR (šesť miliónov 

osemstotisíc eur), podľa rozpočtovej klasifikácie nasledovne:      

 

Ekonomická klasifikácia rozpočtu                                        Rozpočet 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a vyrovnania          4 779 548 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní          1 670 452 € 

630 Tovary a služby             200 000 € 

642036 Štipendiá poskytované z prostriedkov ŠR v zmysle  zákona     

131/2002 Z. z. o vysokých školách  

            150 000 € 

SPOLU: 6 800 000 € 

 

1.6 Z celkovej sumy bežného transferu podľa Čl. IV bod.1 tohto kontraktu je na program 07B0204 

„Zabezpečenie činnosti národných referenčných centier a Slovenského ústredia radiačnej 

a monitorovacej siete“ určená suma 200 000 € (dvestotisíc eur), podľa rozpočtovej klasifikácie 600 

nasledovne:              
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Ekonomická klasifikácia rozpočtu                   Rozpočet 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   80 000 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní   20 000 € 

630 Tovary a služby 100 000 € 

SPOLU:                     200 000 € 

 

 

Čl. V 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zadávateľ sa zaväzuje zasielať prijímateľovi finančné prostriedky na číslo účtu uvedené v záhlaví tohto 

kontraktu spôsobom uvedeným v čl. V bod 2 tohto kontaktu v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona       

č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

2. Zadávateľ poskytne prijímateľovi príspevok v mesačných splátkach vo výške 1/12 z ročného objemu 

výšky bežného transferu uvedeného v čl. IV v bode 1.5 a 1.6 tohto kontraktu. Mesačné splátky budú 

prijímateľovi poskytnuté najneskôr do 10. dňa bežného mesiaca na jeho bežný účet vedený v Štátnej 

pokladnici uvedený v záhlaví tohto kontraktu. V prípade potreby a na žiadosť prijímateľa môže zadávateľ 

poskytnúť časť príspevku aj vo forme mimoriadnej splátky.  

 

Čl. VI 

SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

 

1. Plnenie všetkých úloh a činností tvoriacich predmet kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania 

kontraktu formou záverečného kontrolného dňa, ktorý stanoví zadávateľ a uskutoční sa najneskôr 

do 31. 1. 2022 za účasti zodpovedných zástupcov zadávateľa a prijímateľa.  

2. Kontrolu a hodnotenie plnenia úloh a činností dohodnutých v kontrakte vykonáva zadávateľ formou 

jedného kontrolného dňa počas trvania kontraktu. O konaní a termíne kontrolného dňa zadávateľ včas 

informuje prijímateľa. 

3. Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov uvedených v tomto kontrakte sa uskutoční v zmysle 

usmernenia zadávateľa. 

4. Hodnotiace parametre plnienia úloh kontraktu : 

4.1 Počet akreditovaných špecializačných študijných programov a počet absolventov       

akreditovaných špecializačných študijných programov v roku 2021. 

4.2.   Počet akreditovaných certifikačných študijných programov a počet absolventov akreditovaných 

         certifikačných študijných programov v roku 2021. 

4.3.   Počet akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania počet absolventov  

         akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania v roku 2021. 
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4.4 Počet akreditovaných študijných odborov študijných programov pregraduálneho vzdelávania  

              na fakultách SZU v Bratislave v roku 2021. 

4.5 Počet absolventov akreditovaných študijných odborov študijných programov pregraduálneho   

              vzdelávania na fakultách SZU v Bratislave v roku 2021. 

4.6 Počet akreditovaných študijných odborov študijných programov postgraduálneho vzdelávania  

              na fakultách SZU v Bratislave v roku 2021. 

4.7 Počet absolventov akreditovaných študijných odborov študijných programov postgraduálneho  

              vzdelávania na fakultách SZU v Bratislave v roku 2021. 

4.8 Počet predkladaných návrhov na vymenovanie profesorov. 

 

 

Čl. VII 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

1. Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie činnosti uvedených v čl. III. kontraktu v závislosti od vývoja 

hospodárskeho stavu Slovenskej republiky.  

2. Zadávateľ má právo: 

a) zmeniť dodatkom ku kontraktu dohodnutý objem finančných prostriedkov v nutných prípadoch a  

v rozsahu a termínoch určených príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky, ako aj 

v závislosti od vývoja hospodárskeho stavu Slovenskej republiky, 

b) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom, 

c) kontrolovať použitie finančných prostriedkov podľa č. III v akreditovaných študijných programoch. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) riadne a podľa termínov určených v protokoloch úloh, ktoré zadávateľ zadá, protokolárne odovzdať 

dohodnuté výsledky riešenia  týchto úloh, resp. vykonávať činnosti dohodnuté týmto kontraktom 

v rozsahu objektívnych možností financovania v roku 2021, 

b) hospodárne, účelne a efektívne nakladať s pridelenými finančnými prostriedkami dohodnutými 

kontraktom a neprekročiť celkovú výšku poskytnutého transferu v zmysle kontraktu, resp. jeho 

dodatkov,  

c) včas informovať zadávateľa o prípadných problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu vykonávania 

činností  podľa čl. III, 

d) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako 

produkt riešenia úloh a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných úloh bez súhlasu zadávateľa 

aj po skončení platnosti tohto kontraktu, 

e) predložiť zadávateľovi záverečnú správu obsahujúcu parametre plnenia úloh kontraktu uvedených 

v Čl. VI bod 4 v termíne do 15. februára 2022 

 



8 

4. Prijímateľ má právo: 

a) bezplatne získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia 

jednotlivých úloh (rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov pre jednotlivé úlohy, činnosti 

alebo služby sa určí v protokole), 

b) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdanej práce vytvoril príslušné technické a 

organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie, 

c) vykonať presuny v rámci jednotlivých položiek ekonomických kategórii svojho rozpočtu bežných 

a kapitálových výdavkov formou vnútorného rozpočtového opatrenia, 

d) vykonať presuny medzi rôznymi ekonomickými kategóriami rozpočtu, ktoré však musia byť 

vykonané formou písomného dodatku k tomuto kontraktu.  

 

 

 

Čl. VIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento kontrakt zverejní zadávateľ a prijímateľ ma svojich internetových stránkach hneď po jeho podpise 

obidvoma stranami.  

Vyhodnotenie plnenia úloh kontraktu zverejní prijímateľ na svojej internetovej stráneke do 28. februára 

2022. 

2. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá dva 

exempláre. 

3. Kontrakt je možné počas doby trvania meniť a dopĺňať písomne, a to formou očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma stranami. 

4. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluvné strany si kontrakt prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho tento 

kontrakt slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 15.02.2021     V Bratislave dňa 04.02.2021 

Za Ministerstvo zdravotníctva      Za Slovenskú zdravotnícku 

Slovenskej republiky      univerzitu v Bratislave 

 

MUDr. Marek Krajčí, v. r.      prof. MUDr. Peter  Šimko, CSc., v. r.  

minister zdravotníctva SR      rektor 

 


