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K o n t r a k t 

na rok 2023 
 

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37  

IČO: 00 165 565 

zastúpené:                    MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0015 0115 

(ďalej len „zadávateľ“) 

číslo kontraktu u zadávateľa: 82/2023 

 

a 

 

názov: Zdravé regióny 

so sídlom: Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 

IČO:  50 626 396 

zastúpené:  Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľka 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK44 8180 0000 0070 0056 4561 

(ďalej len „prijímateľ“) 

číslo kontraktu u prijímateľa: Z202306 

 

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

 

 

 

 

PREAMBULA 

 

Zmluvné strany uzatvárajú tento kontrakt na rok 2023 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi 

ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami (ďalej len „uznesenie“). Kontrakt 

na rok 2023 je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom 

štátnej správy a podriadenou organizáciou a nie je zmluvou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „kontrakt“). 

 

Čl. I 

ČAS  TRVANIA  KONTRAKTU 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. 
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Čl. II 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie úloh a činností v rozsahu podľa špecifikácie predmetu kontraktu      

uvedenej v čl. III kontraktu, 

b) poskytnúť prijímateľovi všetky materiály, konzultácie a prípadne materiálno-technické 

prostriedky potrebné k vykonávaniu dohodnutých úloh a činností, 

c) včas informovať prijímateľa o požadovaných zmenách v zadaní dohodnutých úloh a činností.  

 

2. Zadávateľ má právo: 

a) vykonať raz ročne vyhodnotenie plnenia úloh a činností prijímateľa dohodnutých týmto 

kontraktom, ktoré sa uskutoční najneskôr do 30. apríla 2024 za účasti zástupcov zmluvných 

strán. Podkladom pre vyhodnotenie bude výročná správa prijímateľa. 

 

3. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) preukázateľným spôsobom, riadne, v požadovanej kvalite, rozsahu a podľa stanovených 

termínov vykonať úlohy a činnosti dohodnuté týmto kontraktom, 

b) dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na 

vykonanie dohodnutých úloh a činností, 

c) bezodkladne písomne informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu 

plnenia úloh a činností, 

d) zabezpečiť ochranu všetkých údajov, ktoré zadávateľ poskytne prijímateľovi a to i po 

skončení kontraktu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

e) dodržiavať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami poskytnutými na základe kontraktu v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

4. Prijímateľ má právo: 

a) bezplatne získať od zadávateľa všetky materiály a podklady potrebné na plnenie dohodnutých 

úloh a činností, 

b) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávaných úloh a činností vytvoril príslušné 

technické a organizačné podmienky na ich prezentáciu a overenie. 

 

 

Čl. III 

PREDMET  KONTRAKTU 
 

1. Predmetom kontraktu je zabezpečovanie plnenia úloh prijímateľa ako príspevkovej organizácie v 

súlade s jeho predmetom činnosti vymedzeným v zriaďovacej listine. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli pre rok 2023 na riešení úloh a činností prijímateľa v nasledujúcom 

rozsahu: 

a) plnenie opatrení a aktivít definovaných v Akčnom pláne Prioritnej oblasti Zdravie k Stratégii 

rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, 

b) zber údajov a výmena informácii, rozvoj mechanizmu monitorovania a hodnotenia 

determinantov zdravia marginalizovaných komunít, 

c) riešenie problematiky podpory zdravia a prevencie ochorení v prostredí marginalizovaných 

komunít, 

d) implementácia politík zdravia v marginalizovaných komunitách priamo v teréne, 

e) zabezpečenie podpory pre výskum, inovácie a zber dát za účelom tvorby politík zdravia 

znevýhodnených skupín v regiónoch, 

f) spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, samosprávou a orgánmi verejného 

zdravotníctva, 

g) plánovanie a realizácia vzdelávania pre príslušníkov znevýhodnených komunít, pre skupiny 

obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením a zamestnancov prijímateľa. 

 

 

Čl. IV 

HODNOTA KONTRAKTU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zadávateľ zabezpečí financovanie predmetu kontraktu definovaného v čl. III kontraktu, ktoré nie 

je možné hradiť v plnej výške z Európskych štrukturálnych fondov, poskytnutím príspevku zo 

štátneho rozpočtu formou bežného transferu v celkovej výške 319 565,00 € (slovom: 

tristodevätnásťtisícpäťstošesťdesiatpäť eur), ktorý bude poskytnutý prijímateľovi v mesačných 

tranžiach. 

2. Finančné prostriedky podľa bodu 1. tohto článku kontraktu sú určené výlučne na plnenie úloh a 

činností prijímateľa vymedzených predmetom kontraktu podľa čl. III kontraktu.  

3. Orientačný plánovaný počet zamestnancov prijímateľa pre rok 2023 je 370 zamestnancov 

v priemernom evidenčnom prepočítanom počte.   

4. Finančné prostriedky podľa bodu 1. tohto článku kontraktu budú použité najmä na úhradu:  

a) mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu súvisiacu so zabezpečením 

činností prijímateľa,  

b) režijných nákladov na zabezpečenie technických a materiálnych podmienok v súvislosti s 

riešením úloh a činností prijímateľom,  

c) služieb BOZP, tvorbu sociálneho fondu, poštových služieb, internetových služieb, prenájmu 

priestorov, aktualizácie a podpory účtovného, mzdového a personálneho softvéru, príspevku 

zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov, poplatkov a daní a iných bežných výdavkov 

nevyhnutných pre činnosť prijímateľa. 

5. Zadávateľ sa zaväzuje poukazovať prijímateľovi finančné prostriedky pravidelne mesačne 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. 

6. Zadávateľ poskytne prijímateľovi príspevok v mesačných platbách vo výške 1/12 z ročného 

objemu výšky bežného transferu uvedeného v čl. IV bode 1 kontraktu. Mesačné platby budú 
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prijímateľovi poskytnuté najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca na jeho účet vedený v Štátnej 

pokladnici uvedený v záhlaví tohto kontraktu. 

Čl. V 

ZMENY  KONTRAKTU 

 

1. Zmeny v kontrakte počas doby jeho trvania sú možné na základe dohody zmluvných strán formou 

písomných a očíslovaných dodatkov. 

 

2.  Pre vykonanie zmien v kontrakte sú kompetentnými osobami štatutárny zástupca zadávateľa alebo 

ním poverený zodpovedný pracovník a štatutárny zástupca prijímateľa alebo ním poverený 

zodpovedný pracovník. 

 

Čl. VI 

SPÔSOB  ZÚČTOVANIA 

 

1. Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa čl. IV tohto kontraktu sa uskutoční 

v zmysle usmernenia zadávateľa.  

 

 

Čl. VII 

PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA 

 

1. Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako 

„ministerstvo“ (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) a „partner ministerstva“ 

(prijímateľ), sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného týmto kontraktom dodržiavať a 

presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu. 

2.  Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera ministerstva, či už 

priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné 

podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tohto 

kontraktu a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie ministerstva od Zmluvy, pričom partner 

ministerstva je povinný nahradiť ministerstvu všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania 

alebo v súvislosti s odstúpením od kontraktu vznikla. 

 

Čl. VIII 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Tento kontrakt je vypracovaný v súlade s návrhom opatrení na zdokonalenie systému kontraktov 

medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, ktorý bol schválený 

uznesením. 

2. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Tento Kontrakt  

je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
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a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 

berú na vedomie a súhlasia, že tento kontrakt bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 

„Register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

Slovenskej republiky v elektronickej podobe; Register je informačný systém verejnej správy. 

Zverejnenie kontraktu v Registri sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie obchodného tajomstva a 

informácie, ktoré sú označené v tomto kontrakte ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného 

zákonníka, sa nepovažujú za dôverné informácie. Kontrakt je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v Registri. Prvé zverejnenie kontraktu zabezpečí zadávateľ.  

3. Kontrakt zverejnia obidve zmluvné strany na svojich webových sídlach do 28. 02. 2023. 

4. Kontrakt 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 kontrakt prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho ho 

slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa 22.02.2023 V Bratislave, dňa 13.02.2023 

 

 

 

.................................................. .................................................. 

za zadávateľa za prijímateľa 

         MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH,                      Mgr. Tatiana Hrustič 

minister riaditeľka 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky                    Zdravé regióny 

 


