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DODATOK č. 1 

ku Kontraktu na rok 2021 zo dňa  15. 2. 2021 
 

číslo u zadávateľa:  224/2021 

číslo u riešiteľa:    5/2021 

 

Zmluvné strany: 

 

Zadávateľ:                          Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo:    Limbová ul. č. 2, 837 52 Bratislava 37 

IČO:    00 165 565 

Zastúpené:   MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK69 8180 0000 0070 0015 0115 

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

 

a 

 

Riešiteľ:                               Národné centrum zdravotníckych informácií 

           Sídlo:    Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 

           IČO:    00 165 387 

           Zastúpené:   Ing. Pavol  Capek, generálny riaditeľ 

           Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

           IBAN:                SK24 8180 0000 0070 0018 5166 

    (ďalej len ,,NCZI“ alebo „riešiteľ“) 

(zadávateľ a riešiteľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

PREAMBULA  

 

 

V súlade s čl. V bodom 1. Kontraktu na rok 2021, zo dňa 15. 2. 2021, číslo u zadávateľa 224 

/2021 a číslo u riešiteľa 5/2021 (ďalej len „kontrakt“) zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok 

č. 1, ktorým sa dopĺňa kontrakt. 

 

Čl. II 

PREDMET DODATKU 

 

1. V Čl. III. kontraktu sa v bode 2. bod 2.7. mení nasledovne: 

Odhad celkových nákladov na činnosti:                           708 439,00 € (zdroj 111) 

 

2. V  Čl. III. kontraktu sa v bode 2. za bod 2.7. vkladá nový bod 2.8. v nasledujúcom znení: 

 

2.8. Zabezpečenie úloh a činností vyplývajúcich z uznesenia 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 a nadobudnutím účinnosti zákona 

č. 286/2020 Z. z., zo dňa 14. 10. 2020.  Pre NCZI sa tým navýšili povinnosti 

zabezpečiť informačnú podporu pre občanov SR na zber udalostí a reporty výsledkov 

pre  riadiace orgány a zapojené inštitúcie operatívne riešiace pandemickú situáciu 
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na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Ide o realizáciu špecifických 

a mimoriadnych úloh v oblastiach v rozsahu Prílohy č. 11. Príloha obsahuje rozpis 

reálnych výdavkov: rozvoj a úpravy NZIS a podporných IS, technického 

a personálneho vybavenia  MOM a Call Centra, telekomunikačných služieb a ďalších 

súvisiacich aktivít vyplývajúcich z rozhodnutí krízového štábu. 

 

Odhad celkových nákladov na činnosti:                    2 878 968,00 € (zdroj 111) 

 

3. 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 2.8., tohto Kontraktu v celkovej výške:  

                                                                                                        3 600 407,00 € (zdroj 111) 

4. V Čl. VIII. kontraktu sa v bode 2. mení Príloha č. 9 a vkladá nová Príloha č. 11. 

 

 

Čl. 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. Vladimír Lengvarský          

                                                                                                minister 

V Bratislave dňa: 

 Riešiteľ: Národné centrum zdravotníckych informácií 

 

                                                                                                      

               

               Ing. Pavol Capek 

                                                                                                     generálny riaditeľ      
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Príloha č. 9 

 

Rozsah úloh a činností súvisiacich s vytvorením a realizáciou „Centrálneho 

registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní“ 

 

Rozpočet výdavkov na realizáciu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom 

vzdelávaní bol v rámci LP/2021/103 upravený v nasledovnej štruktúre: 

 

Rozpis odhadovaných nákladov -  úloha č. 2.7 Suma s DPH 

Bežné výdavky (600) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania (610) 
13 905,00 € 

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 4 854,00 € 

Tovary a služby (630) 689 680,00 € 

Spolu 708 439,00 € 
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Príloha č. 11 

Rozpis výdavkov NCZI  vynaložených na úlohy a činnosti súvisiace 

s pandémiou COVID – 19 za obdobie január až máj 2021 

 

Rozpis výdavkov NCZI súvisiacich s pandémiou COVID -19 
 Výdavky 
1-5/2021 

Personálne výdavky komplexne činnosti súvisiace s pandémiou, interného Call Centra a 

činnosti so zabezpečením MOM, konzultácie, mentoring lekárov a ďalšie špecifické 

činnosti v oblasti IS a nastavení IKT služieb. 
720 535,00 € 

Výpočtová technika  a príslušenstvo pre zabezpečenie chodu MOM (15 ks tablety - 

obstarané NCZI, 107 ks prevod z MZ SR), prevádzkové náklady za dátové SIM karty 

(mesačné poplatky za 182 ks)  a 200 ks licencií Office 365 Enterprise E1 (MS TEAMS) 
17 782,00 € 

Telekomunikačné služby komplexná realizácia služieb SMS Gateway ako informačnej 

podpory osobám (oznamovanie termínov testovania/očkovania a ich výsledkov) súvisiaca 

s opatreniami prijímaných na základe rokovaní pandemickej komisie SR, Ústredného 

krízového štábu SR a syntetizovanie údajov a informácií v aplikačných IS. 

1 245 274,00 € 

Osobné ochranné pracovné pomôcky  (COVID-19) respirátory, dezinfekčné prostriedky) 2 812,00 € 

Potraviny (zabezpečenie stravovania pre príslušníkov ozbrojených síl výpomoc Call 

Centrum - miesto výkonu Bratislava, Zvolen) 
10 279,00 € 

Špeciálne služby právne služby súvisiace s aktivitami a bojom proti pandémií,  

balíky služieb na portáli www.profesia.sk (nábor dohodárov na Call Centrum, IT 

analytici) 
12 339,00 € 

Odmeny zamestnancom  mimopracovného pomeru výkon triáže žiadateľov na dennej 

báze (lekárov, študentov medicíny a iných odborníkov) zabezpečujúcich procesy počas 

pandémie. 
463 214,00 € 

Analýza súčasného stavu pre zabezpečenie plynulej a bezporuchovej prevádzky IS ESZ 

a ESZ RF a RS na základe cieľových požiadaviek k dočasným certifikátom na úrovní 

podporných služieb. 
82 992,00 € 

Návrh riešenia -  na  konfigurácie nových vzniknutých požiadaviek k požadovaným 

technickým zmenám pre následné generovanie dočasných certifikátov podporných 

služieb. 
102 524,00 € 

Konfigurácia úprav  a technických zmien pre generovanie dočasných certifikátov v 

rámci kontraktu pre zabezpečenie plynulej a bezporuchovej prevádzky IS ESZ a ESZ 

RF a RS na základe cieľových úrovní podporných služieb. 
188 635,00 € 

API služby Google poplatky pay-as-you-go ,1000 requests, mesačné poplatky 

500€/mes. 
6 000,00 € 

IT podporný servis v ISZI reporting dát a informácií ohľadom COVID -19 1 770,00 € 

Penetračné testy – funkcionalita aplikácii Moje eZdravie,  očkovací modul v aplikácii 

Moje eZdravie a  v ISZI (penetračný test pred nasadením novej funkcionality na 

systéme očkovania a úprav formulárov old.korona.gov.sk, pred spustením nového 

portálu vakcinacia.nczisk.sk, test v rámci ISZI na nový HW, 

výkonnostné testy pred spustením portálu vakcinacia.nczisk.sk, na preverenie systému 

na výkonnostné  požiadavky- nápor verejnosti. 

24 812,00 € 

SPOLU VÝDAVKY 2 878 968,00 € 

 


