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DODATOK Č. 6 
ku Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

vedenom pod č. 77/2022 

a 

Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave 

vedenom pod č. RSZU45/2022 

na rok 2022 

(ďalej len „Dodatok č. 6“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:  Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 

Konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

IBAN:   

IČO:  00165565 

(ďalej len „MZ SR“ alebo „zadávateľ“) 

 

a 

 

Názov:  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

Sídlo:  Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

Konajúca prostredníctvom:  Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Š imko, CSc., rektor 

IBAN:  

IČO:  00165361  

(ďalej len „SZU“ alebo „prijímateľ“); 

 

(zadávateľ a prijímateľ ďalej osobitne aj ako „zmluvná strana“ a spolu aj ako „zmluvné 

strany“). 

 

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 6 v súlade s článkom IX ods. 3 Kontraktu uzatvorenom 

medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedenom pod č. 77/2022 

a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave vedenom pod č. RSZU45/2022 na rok 

2022 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 (ďalej len 

„Kontrakt na rok 2022“). 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 6 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku IV ods. 2 Kontraktu na rok 2022 tak, 

že pôvodný text článku IV ods. 2 Kontraktu na rok 2022 sa vypúšťa v plnom rozsahu 

a nahrádza sa novým nasledovným znením: 
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„Týmto kontraktom je pre SZU určená suma v celkovej výške 14 536 200,00 EUR  

(slovom: štrnásťmiliónovpäťstotridsaťšesťtisícdvesto eur). 

 

Navýšenie prostriedkov bežného transferu oproti Kontraktu na rok 2022 je o 4 236 200,00 

EUR (slovom: štyrimiliónydvestotridsaťšesťtisícdvesto eur). 

 

Navýšenie prostriedkov bežného transferu oproti Kontraktu na rok 2022 v znení dodatku 

č. 5 je o 354 435,00 EUR  

(slovom: tristopäťdesiatštyritisícštyristotridsaťpäť eur).“ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli že v článku IV ods. 3 Kontraktu na rok 2022 sa za písm. h) 

vkladá nové písm. ch) a to v nasledovnom znení: 

 

„ch) V súvislosti s povinnosťou realizácie vyplatenia odmien vyplývajúcou z Dodatku č. 1 

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) na rok 2022, podľa ktorého 

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augusta 

2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur, pričom 

odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 

31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je 

ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa predchádzajúcej vety 

sa pomerne kráti. Zadávateľ na zabezpečenie vyplatenia odmeny univerzitou podľa 

Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní na rok 2022, poskytne univerzite zo 

štátneho rozpočtu formou bežného transferu jednorazovú platbu vo výške 354 435,00 EUR. 

Táto platba bude prijímateľovi poskytnutá na jeho účet vedený v Štátnej pokladnici 

uvedený v záhlaví tohto kontraktu.“  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku IV ods. 7 Kontraktu na rok 2022 a to 

tak, že pôvodný text článku IV ods. 7 Kontraktu na rok 2022 sa vypúšťa v plnom rozsahu 

a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

„Z celkovej sumy bežného transferu podľa ods. 2 tohto článku je na program 07B0301 

„Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách“ určená suma  

11 853 075,00 EUR 

 (slovom: jedenásťmiliónovosemstopäťdesiattritisícsedemdesiatpäť eur) podľa rozpočtovej 

klasifikácie 600 nasledovne: 
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Ekonomická klasifikácia rozpočtu                   Rozpočet 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a vyrovnania 7 493 744,00 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní     2 667 316,00 € 

630 Tovary a služby     1 380 000,00 € 

637 027    Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru           162 015,00 € 

642 036 Štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho 

rozpočtu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

     150 000,00 € 

SPOLU: 11 853 075,00 € 

                  .“ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Kontraktu na rok 2022, ktoré týmto Dodatkom č. 6 nie sú dotknuté, 

zostávajú nezmenené a v platnosti. 

 

2. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Prvé zverejnenie Dodatku č. 6 

zabezpečí MZ SR. 

 

3. Tento Dodatok č. 6 zverejnia obidve zmluvné strany na svojich webových sídlach do 3 

mesiacov po jeho podpise. 

 

4. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých si zadávateľ 

ponechá tri (3) exempláre a prijímateľ si ponechá jeden (1) exemplár.  

 

5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 6 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, 

na znak čoho ho slobodne, vážne a vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave dňa 24.11.2022 V Bratislave dňa 21.10.2022 

 

 

 

 

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

minister rektor 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

Slovenská zdravotnícka univerzita v 

Bratislave 

 


