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DODATOK č. 1 
ku Kontraktu na rok 2020, zo dňa 12. 2. 2020 

 
číslo u zadávateľa:  10/2020 
číslo u riešiteľa:    2/2020 
 
Zmluvné strany: 
 
Zadávateľ:                          Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:    Limbová ul. č. 2, 837 52 Bratislava 37 
IČO:    00 165 565 
Zastúpené:   MUDr. Marek Krajčí, minister  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK6981800000007000150115 

(ďalej len „zadávateľ“) 
 

a 
 

Riešiteľ:                               Národné centrum zdravotníckych informácií 
           Sídlo:    Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 
           IČO:    00 165 387 
           Zastúpené:   Ing. Peter Bielik, generálny riaditeľ 
           Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
           IBAN:                SK2481800000007000185166 
    (ďalej len „riešiteľ“) 
(zadávateľ a riešiteľ spolu len „zmluvné strany“) 
 

Článok I 
Preambula  

 
V súlade s čl. V bodom 1. Kontraktu na rok 2020 zo dňa 12. 2. 2020 číslo u zadávateľa 
10/2020 a číslo u riešiteľa 2/2020 (ďalej len „kontrakt“) zmluvné strany uzatvárajú tento 
Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa kontrakt. 

 
Článok II 

Predmet dodatku 
 
1. V čl. III. kontraktu sa v bode 2. za bod 2.8. vkladá nový bod 2.9. v nasledujúcom znení: 

 
     2.9. Vykonávanie špecifických úloh a činností súvisiacich s uznesením vlády SR č. 111 z 

11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásením núdzového stavu z dôvodu ochorenia 
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“). Finančné 
prostriedky spojené s potrebou zabezpečenia zvýšeného čerpania výdavkov priamo 
implikovaných pandémiou. Zabezpečovanie úloh a činností týkajúcich sa spúšťania 
aplikácie eKaranténa, zvýšenie počtu zamestnancov, participácia lekárov, poskytovanie 
informácií pre krízový štáb a ostatné organizácie, nepretržitá prevádzka infolinky COVID 
19, triáže pacientov, tvorba analyticko-vizuálnych reportov, nákup IT techniky, tvorba 
aplikácií a distribúcia mobilných zariadení pre zdravotníckych pracovníkov zapojených do 
testovania na COVID 19.  
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Odhad celkových nákladov na činnosti:                             731 260,00 € (zdroj 111) 
 

2. V čl. III. kontraktu sa v bode 3. bod 3.2. mení nasledovne: 
     „3.2. Účelovo určené na zabezpečenie činností špecifikovaných v ustanoveniach čl. III body 

2.5 až 2.9., tohto Kontraktu v celkovej výške:  

                                                                                                          4 259 260,00 € (zdroj 111) 
Navýšenie prostriedkov bežného transferu zo štátneho rozpočtu oproti Kontraktu 
číslo 10/2020 je o 731 260,00 €  
 

3. V Čl. IV kontraktu sa dopĺňa nový bod 3. v nasledujúcom znení: 
„ Zadávateľ poskytne prijímateľovi bežný transfer jednorazovo na jeho bežný účet vedený 
v Štátnej pokladnici uvedený v záhlaví tohto kontraktu v zmysle listu o pridelení bežných 
výdavkov zo štátneho rozpočtu zadávateľa.“ 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a je vyhotovený v štyroch 
rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá dva exempláre. 

2. Tento dodatok č. 1 ku kontraktu nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými    
stranami  a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

3.         Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak 
čoho ho slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú. 

4.         Ostatné ustanovenia kontraktu sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
 
V Bratislave dňa: 
Zadávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 
 
                                                                             
     
        MUDr.  Marek Krajčí   
                                                                                                minister 
 
V Bratislave dňa: 
 Riešiteľ: Národné centrum zdravotníckych informácií 

 
                                                                                                       
               
               Ing. Peter Bielik 
                                                                                                     generálny riaditeľ                                


