
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1565/2021/OZ 

Zmluva o spolupráci č. 100 1 / 20.21 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

(ďalej len „Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej, republiky

sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava
konajúce prostredníctvom: brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister 
ICO: 00165565
DIC: 2020830141
bankové spojenie: XXXXXXXXX
číslo účtu IBAN: XXXXXXXXXXXXX
( ďalej len „Ministerstvo")

a 

2. Prešovský samosprávny kraj

sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
konajúci prostredníctvom: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
IČO: 37870475
DIC:2021626332
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN: SK07 8180 0000 0070 0018 3726
(ďalej len „VÚC" alebo „Prešovský samosprávny kraj")

(ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana" a spolu aj ako „Zmluvné strany") 

PREAMBULA 

1) Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike
vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie
COVID-19, minister zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j)
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydal Prešovskému samosprávnemu kraju poverenie
č. S 10106-2021-M-39, zo dňa 11. februára 2021, na zabezpečenie plnenia úloh (ďalej
len „Poverenie"), v ktorom minister zdravotníctva Slovenskej republiky uložil
úlohu samosprávnemu kraju zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami
koordináciu očkovania pandemickou vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v
jeho územnej



pôsobnosti, pričom súčasťou predmetnej koordinácie bude aj spolupráca pri zriadení
a organizácii veľkokapacitných očkovacích centier.

2) Slovenská republika nadobudla do vlastníctva majetok, a to pandemíckú vakcínu (ďalej
len "liek") a injekčné striekačky a ihly (ďalej len "zdravotnícke pomôcky") za účelom
realizácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky.

Článok I.
Predmet zmluvy

L) Slovenská republika podľa § 2 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o liekoch") obstarala pre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti liek a zdravotnícke pomôcky špecifikované v bode 2)
Preambuly tejto Zmluvy.

2) Ministerstvo je v súlade s § 3 ods. 3 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov správcom majetku štátu definovaného v bode 2)
Preambuly tejto Zmluvy, ktorý má vo svojej správe.

3) Ministerstvo v zmysle bodu 1) tohto článku Zmluvy obstaralo liek a zdravotnícke
pomôcky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich zdravotnú
starostlivosť na území Slovenskej republiky, na ktorých Ministerstvo v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi previedlo správu tohto majetku alebo
vlastníctvo k lieku alebo k zdravotníckym pomôckam, a to uzatvorením zmluvy
o prevode správy majetku štátu alebo darovacej zmluvy.

4) Predmetom tejto Zmluvy je úprava práva povinností Zmluvných strán pri plnení
činností vyplývajúcich z Poverenia, ktorými sú predovšetkým:

a) zabezpečenie koordinácie očkovania liekom v územnej pôsobnosti VÚC v spolupráci
s mestami a obcami;

b) poskytnutie spolupráce zo strany VÚC pri zriaďovaní a organizácií veľkokapacitných
očkovacích centier v zmysle usmernenia pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ha
zriadenie veľkokapacitného očkovacieho centra a očkovaní výjazdovými očkovacími
službami a usmernenia pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom
výjazdovej očkovacej služby organizovanej vyšším územným celkom (VUC).
Usmernenia podl'a predchádzajúcej vety budú zaslané kontaktnej osobe VÚC
prostredníctvom e-mailovej správy, a to najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy, pričom Ministerstvo sa zároveň zaväzuje bezodkladne zasielať kontaktnej
osobe VÚC prostredníctvom e-mailovej správy aj následné aktualizácie týchto
usmernení;

c) vykonávanie iných činností podľa písomných pokynov Ministerstva, ak výkon týchto
činnosti bude potrebný na naplnenie účelu tejto Zmluvy.



( ďalej len „Činnosti") 

5) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že touto Zmluvou nedochádza k prevodu vlastníctva
k lieku a ani k zdravotníckym pomôckam.

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) VÚC sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to počas celej doby trvania tejto
Zmluvy.

2) VÚC sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy spolupracovať s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti špecifikovanými v článku I. bode 3) tejto Zmluvy, a to počas
celej doby trvania tejto Zmluvy.

3) VÚC sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy zabezpečiť, aby sa v jeho územnej
pôsobnosti nakladalo s liekom a so zdravotníckymi pomôckami výlučne
prostredníctvom osôb na to oprávnených v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.

4) VÚC je povinný písomne oznámiť Ministerstvu v dostatočnom časovom predstihu,
najneskôr sedem (7) dní pred realizáciou očkovania, úmysel zriadiť veľkokapacitné
očkovacie centrum zaslaním evidenčného fonnulára očkovacieho miesta, ktorého vzor
tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. VÚC je povinný písomne oznámiť Ministerstvu
najneskôr sedem (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy informáciu o už
zriadených veľkokapacitných očkovacích centrách. Písomné oznámenie podľa
predchádzajúcej vety musí obsahovať najmä adresu veľkokapacitného očkovacieho
centra, dátum zriadenia veľkokapacitného očkovacieho centra, počet očkovacích kóji
pri zriadení ako aj meno a priezvisko kontaktnej osoby.

5) VÚC je povinný písomne oznámiť Ministerstvu v dostatočnom časovom predstihu,
najneskôr sedem (7) dní pred realizáciou očkovania, úmysel zriadiť výjazdovú
očkovaciu službu zaslaním evidenčného formulára výjazdovej očkovacej služby,
ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. VÚC je povinný písomne oznámiť
Ministerstvu najneskôr sedem (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
informáciu o už zriadených výjazdových očkovacích službách. Písomné oznámenie
podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať najmä počet výjazdových očkovacích
tímov ako aj dátum zriadenia výjazdových očkovacích tímov.

6) Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely bodu 4) a bodu 5) tohto článku tejto Zmluvy sa
za písomné oznámenie Ministerstvu považuje taktiež oznámenie uskutočnené
prostredníctvom e-mailovej správy adresovanej kontaktnej osobe Ministerstva



špecifikovanej v bode 7) tohto článku tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, ak Ministerstvo do troch (3) dní od doručenia písomného oznámenia podľa 
predchádzajúcej vety nedoručí VÚC nesúhlasné stanovisko, má sa za to, že Ministerstvo 
s takýmto písomným oznámením a jeho obsahom súhlasí. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pre účely tejto Zmluvy sú:

Za Ministerstvo: 

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Hlasná 
Tel. č.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX

Za VÚC: 

Meno a priezvisko: MUDr. JozefTekáč, MPH 
Tel. č.: XXXXXXXXX
E-mail: jozef.tekac@vucpo.sk

8) Ministerstvo sa zaväzuje poskytnúť VÚC:
a) osobitné plnomocenstvo za účelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ bude

takéto plnomocenstvo potrebné;
b) finančné prostriedky na zabezpečenie Činností podľa tejto Zmluvy;
c) všetku potrebnú súčinnosť pre úspešné naplnenie predmetu tejto Zmluvy.

9) Ministerstvo sa zaväzuje poskytnúť VÚC všetky potrebné informácie (najmä
požiadavky na zaobchádzanie s liekom stanovené výrobcom a/alebo držiteľom
registrácie lieku) a doklady nevyhnutné pre riadne naplnenie predmetu tejto Zmluvy.

l O) Ministerstvo sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu lieku prostredníctvom subjektu, ktorý 
je držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov humánnych liekov podľa § 7 ods. 1 
písm. b) bodu 3 zákona o liekoch. 

11) Ministerstvo zodpovedá za škodu alebo akúkoľvek ujmu, ktorá VÚC vznikne
v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka o náhrade škody (§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka), a to
najviac do sumy finančných prostriedkov poskytnutých VÚC v zmysle bodu 8) písm.
b) tohto článku.

12) Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo je oprávnené kontrolovať plnenie
povinností dohodnutých v tejto Zmluve, a to aj prostredníctvom poverenej osoby a VÚC
sa zaväzuje strpieť takýto výkon kontroly a poskytnúť Ministerstvu všetku potrebnú
súčinnosť. Pri zistení nedostatkov je VÚC povinný vykonať neodkladné opatrenia na
zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov a súladu s touto Zmluvou
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

mailto:ockovanie.covidI9@health.gov.sk
mailto:jozef.tekac@vucpo.sk


Článok III.
Poskytnutie finančných prostriedkov 

1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Metodické usmernenie na zabezpečenie
procesu očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „Usmernenie")
vrátane zoznamu oprávnených výdavkov, ktoré ďalej bližšie špecifikuje práva a
povinnosti Zmluvných strán s ohľadom na obsah Poverenia. Usmernenie vrátane
zoznamu oprávnených výdavkov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tejto Zmluvy
tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že VÚC za výkon Činností podľa tejto Zmluvy má nárok na
poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zoznamu
oprávnených výdavkov Usmernenia.

3) VÚC je povinný oznámiť Ministerstvu počet zaočkovaných osôb samosprávneho kraja
formou vykazovania do systému NCZI - ISZI a aplikácie Moje ezdravic.

4) Ministerstvo na základe oznámenia, resp. žiadosti VÚC podľa Usmernenia poskytne
VÚC finančné prostriedky v požadovanej výške vrátane poskytnutia paušálov fonnou
transferu do dvadsiatich (20) kalendárnych dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia,
resp. takejto žiadosti Ministerstvu. Oznámenie, resp. žiadosť, ktorú VÚC zašle
Ministerstvu každý kalendárny mesiac, musí obsahovať okrem vyplneného zoznamu
oprávnených výdavkov podľa Usmernenia aj vyčíslenie objemu finančných
prostriedkov jednotlivo, a to za každé jednotlivé očkovacie centrum, presný počet kójí,
presný počet dní prevádzky očkovacieho centra, presný zoznam reálnych výdavkov na
každé jednotlivé očkovacie centrum samostatne, dátum vzniku očkovacieho centra
a v prípade, že očkovacie centrum disponuje výjazdovou očkovacou službou, VÚC
uvedie počet dní prevádzky výjazdovej očkovacej služby v prípade individuálneho
výjazdu a v prípade skupinového výjazdu.

5) Výjazdová očkovacia služba v prípade individuálneho výjazdu je povinná detu1e
zaočkovať v priemere 12 ľudí. Výjazdová očkovacia služba v prípade skupinového
výjazdu je povinná denne zaočkovať v priemere 100 ľudí.

6) Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo poskytne finančné prostriedky aj na
oprávnené výdavky v zmysle zoznamu oprávnených výdavkov podľa Usmernenia,
ktoré vznikli VÚC odo dňa nadobudnutia účitu1osti Poverenia. Oprávnené výdavky
podľa predchádzajúcej vety na očkovanie osôb samosprávneho kraja musia súvisieť
s účelom definovaným v zmysle Poverenia. Tieto výdavky predloží VÚC Ministerstvu
súčasne s prvou žiadosťou o poskytnutie oprávnených finančných prostriedkov, a to
v zmysle zoznamu oprávnených výdavkov podľa Usmernenia s ohľadom na bod 7)
a bod 4) tohto článku tejto Zmluvy.



7) Prehľad oprávnených výdavkov predkladá VÚC za predchádzajúci mesiac do 20.
(dvadsiateho) dňa príslušného mesiaca v súlade s bodom 4) tohto článku Zmluvy.

8) Ak VÚC nepredloží prehľad oprávnených výdavkov za predchádzajúci mesiac do 20.
(dvadsiateho) dňa príslušného mesiaca v súlade s bodom 4) tohto článku Zmluvy
Ministerstvu, výdavky za príslušný mesiac sa považujú za neoprávnené a na tieto
výdavky predložené po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.

9) V prípade, že dôjde k prefinancovaniu finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle
tejto Zmluvy z iných finančných zdrojov, VÚC je povinný vrátiť tieto finančné
prostriedky na depozitný účet Ministerstva vo formáte
IBAN SK25 8180 0000 0070 0015 0131 vedený v Štátnej pokladnici, pričom
špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímateľa, variabilným
symbolom v platobnom styku bude rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre prijímateľa
uvedie „VKOC".

Článok IV. 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

l) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2021, maximálne však do doby
naplnenia účelu tejto Zmluvy, a to v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností
nastane skôr.

2) Táto Zmluva sa zrušuje:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
b) odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany od tejto Zmluvy, a to aj pred uplynutím doby

jej trvania a bez uvedenia dôvodu. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia
písomného prejavu vôle o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Ak sa v prípade
doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka ako
nedoručená/neprevzatá v odbernej lehote alebo nedoručiteľná, považuje sa za
doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej opakované doručovanie
(usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné
strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností druhej Zmluvnej strane je rozhodná
adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy;

c) ak zanikne účel, pre ktorý bola uzavretá.

3) Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán
v nej zakotvené, okrem oprávnených nárokov na zaplatenie finančných prostriedkov
podľa článku III. tejto Zmluvy, nárokov na náhradu spôsobenej škody VÚC, nárokov
na zákonné sankcie a úroky alebo iných nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré
podľa ich povahy majú zostať zachované aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.



4) Ustanoveniami bodu 2) písm. b) tohto článku tejto Zmluvy o doručovaní sa bude
spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi Zmluvnými stranami, ak to nie
je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo ustanoveniami tejto Zmluvy.

Článok V. 

Dôvernost' informácií 

l) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli počas trvania platností tejto Zmluvy a nezverejniť žiadne
informácie súvisiace s ich činnosťou súvisiacou s predmetom plnenia podľa tejto
Zmluvy, a to aj po skončení jej platnosti, ak to nie je v rozpore s kogentnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ustanoveniami tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie tohto bodu tejto Zmluvy sa nepovažuje 
poskytnutie alebo sprístupnenie informácie tretím osobám týkajúcej sa počtu 
zaočkovaných osôb. 

2) VÚC sa zaväzuje zaviazať svojich zamestnancov povinnosťou zachovávať mlčanlivosť
a dôvernosť informácií podľa tohto článku tejto Zmluvy bezodkladne po nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy.

3) VÚC sa zaväzuje na požiadanie vrátiť Ministerstvu všetky doklady, technické
informácie, vyhotovené fotokópie súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, a to
bezodkladne po vykonaní činností podľa tejto Zmluvy. To neplatí, akje VÚC v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interne záväzných predpisov také
doklady, informácie a fotokópie podľa predchádzajúcej vety povinný archivovať.

4) Ak v dôsledku porušenia povinnosti VÚC zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť
informácií podľa tohto článku tejto Zmluvy vznikne Ministerstvu strata, škoda alebo
bude voči Ministerstvu uplatnená sankcia zo strany zmluvných partnerov alebo tretích
osôb, je VÚC povinná uhradiť Ministerstvu náhradu vzniknutej straty, škody alebo
sankcie.

5) Tento článok Zmluvy sa nevzťahuje na poskytovanie infonnácií alebo dokumentov
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorými má VÚC na účely plnenia predmetu
tejto Zmluvy uzatvorenú zmluvu o spolupráci.



Článok VI. 
Spoločné ustanovenia 

1) Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená previesť alebo postúpiť na iný subjekt,
v celosti alebo čiastočne, akékoľvek práva a povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo je oprávnené na účely plnenia tejto Zmluvy
poskytnúť informácie o VÚC svojim zmluvným partnerom a tretím osobám, a to aj bez
osobitného súhlasu VÚC. Za účelom odstránenia pochybností sa Zmluvné strany
dohodli, že VÚC podpísaním tejto Zmluvy udeľuje Ministerstvu súhlas s poskytnutím
informácií o VÚC, ako aj informácie o obsahu tejto Zmluvy, svojim zmluvným
partnerom a tretím osobám.

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ") podľa § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s §
Sa ods. 1, 4 a 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy v CRZ
podľa predchá�zajúcej vety zabezpečí Ministerstvo a o dátume jej zverejnenia
bezodkladne informuje VÚC.

2) V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy bude neplatné, resp. v rozpore
s právnymi predpismi, Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť také
ustanovenie ustanovením, ktoré sa bude čo do obsahu a zámeru najviac približovať
pôvodnému ustanoveniu.

3) Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len na základe vzájomnej dohody obidvoch
Zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných
obidvoma Zmluvnými stranami.

4) Táto Zmluva, ako aj právne vzťahy, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy, sa budú
riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

5) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom po jej podpise si každá
zo Zmluvných strán ponecháva dve (2) vyhotovenia.



6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že táto bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju podpisujú.

7) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. l - Evidenčný fonnulár očkovacieho miesta.

Príloha č. 2- Evidenčný fonnulár výjazdovej očkovacej služby.
Príloha č. 3-Metodické usmernenie na zabezpečenie procesu očkovania vakcínou proti
ochoreniu COVID-19 vrátane zoznamu oprávnených výdavkov.

}Jj S Jr J/ V Bratislave, dňa.� .... : .... :.� .. \'.':' .. 
2 7 -rfr 2az1 

V Bratislave, dňa ........................ . 

Za Prešovský samosprávny kraj: Za Ministerstvo: 

. mm1ster 

Táto zmluva bola zverejnená na webovom sídle PSK dňa: 17.6.2021
Prvé zverejnenie MZ SR v CRZ dňa 27.5.2021
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 28.5.2021



Príloha Č. Ile Zmluve o spolupráci č.

EVIDENčNÝ FORMULÁR OČKOVACIEHO MIESTA

Vypfňa Miesto vakcinácie jednorazovo pri nahlásení údajov a pri aktualizácii

Evidenčný záznam Miesta Vakcinácie I
Očkovacieho miesta (F4)

Denná trvanie
kapacita / Začiatok Koniec vakcinácie od

Miesto Vakcinácie / Očkovacie miesto Počet l tím vakcinácie vakcinácie (hod) dátumu

Ambulancia !vakcinačné tímy

Mobilné Hmy na očkovanie

"Na očkovanie do ZSs bude potrebný len lekár, ZSSvraj zabezpečia zdravotné sestry.

Kontakty za MV v ZZ I nemocnici meno priezvisko mail telefón

Štatutár

osoba zodpovedná za prevzatie vakcín pre MV

osoba zodpovedná za skladovanie a evidenciu vakcín I
nahlasovanie údajov do NeZI

osoba zodpovedná za prevádzku MV (kapacity očkovania,
technicko/materiálne a personálne vybavenie)

osoba zodpovedná za IT (NCZI a nemocničný / ambulantný
software)

Identifikácia subjektu - Miesto dodávky sídlo subjektu - zdravotníckeho zaríadenía

Názov

Ulica sídla vyplňte, ak je rozdielne ako miesto dOQC1f!ia

Číslo domu vyplňte, ak Je rozdielne oko miesto dodania

PSČ vyplňte, ok]« rozdielne ako miesto dodania

Mesto vyplňte, ok je rozdielne oko miesto dodania

IČO

DIČ



Príloha Č. 2 k Zmluve o spolupráci č.

EVIDENČNÝ FORMULÁR VÝJAZDOVEJ OČKOVACEJ SLUŽBY

Názov poskytovatel'a

vos
IČO

Adresa Ulica, číslo

Mesto

PSČ
Kontaktná osoba za Meno a priezvisko
VOS*

Email

Pevná linka/Mobil

vos Denná kapacita
očkovania (na každý
deň v týžd ni)

VOS MV Vakcína MESTO max Dátu Priemern Čas Čas Denný PO UT STR
ID VOS vzdia lenosť m á.denná začiatku ukončenia počet

vkm spuste kapacita práce práce VOS hodín
nia očkovaní VOS prevádz.ky
prevá VOS
dzkV
VOS

MV
VOSl
MV
VOS2
MV
VOS3



Príloha Č. 3 k Zmluve o spolupráci č.

Metodické usmernenie na zabezpečenie procesu očkovania vakcínou proti ochoreniu
COVID-19 (d'alej len ~~usmernenie") vrátane zoznamu oprávnených výdavkov

Účelom tohto usmernenia je zabezpečit' jednotný postup a pravidlá poskytnutia
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle poverenia ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky číslo SI01 06-2021-M, zo dňa ll. februára 2021, na zabezpečenie plnenia
úloh podľa § 46 ods. l písm. j)zákona Č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa ll. februára 2021 (ďalej len
"poverenie"). V zmysle tohto poverenia bola VÚC v spolupráci s mestami a obcami uložená
povinnosť zabezpečenia koordinácie očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 v jeho
územnej pôsobnosti, pričom súčasťou koordinácie je aj spolupráca pri zriadení a organizaci i
veľkokapacitných očkovacích centier.

Oprávnené výdavky súvisiace s procesom vakcinácie sú bežné alebo kapitálové
výdavky uvedené v tomto usmerneni, ktoré Ministerstvo schválilo ako odôvodnené; Oprávnené
výdavky obsahujú príslušné položky jednotlivých druhov výdavkov, ktoré musia preukázateľne
a priamo súvisieť so zabezpečením procesu koordinácie vakcinácie definovaným v zmysle
poverenia určeného VÚC.

VÚC budú v zmysle § 8 ods. 1 písm. e) zákonač. 523/2004 Z. z. 0 rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon č ..523/2004 Z. z.") poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva. Z celkových oprávnených výdavkov Ministerstvo
poskytne VÚC finančné prostriedky podľareálneho vykazovania oprávnených výdavkov
a paušálov.

V súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov štátneho rozpočtu sa nehospodárne,
neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a nedodržanie ustanoveného
alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami považuje v zmysle ustanovenia
§ 31 ods. 1 písm. j) a k) zákona Č. 523/2004 Z. z. za porušenie finančnej disciplíny.

Pri zadávaní zákazky je VÚC povinný postupovať podľa zákona č, 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V prípade refundácie poskytnutých finančných prostriedkov z prostriedkov Európskej
únie je VÚC povinný vrátiť tieto finančné prostriedky na výdavkový účet Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky vo formáte IBAN SK69 81800000007000150115 vedený
v Štátnej pokladnici, pričom špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímatel'a,
variabilným symbolom v platobnom styku rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre prijímateľa
uvedie "VKOC".

V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú refundované z prostriedkov
Európskej únie, tieto finančné prostriedky podliehajú v súlade so zákonom Č. 52312004 Z. z.



povinnému finančnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom príslušného rozpočtového roka,
pričom o procese zúčtovania týchto prostriedkov bude VÚC včas písomne informovať sekcia
financovania Ministerstva,

Finančné vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov je vypracované v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a obsahuje písomný
prehľad a predloženie čitateľných fotokópií dokladov (vrátane fotokópií účtovných dokladov)
preukazujúcich účel použitia týchto prostriedkov. Za správnosť údajov uvedených vo
finančnom vyúčtovaní zodpovedá štatutárny orgán VÚC.

V prípade neúčelného, nehospodárneho, neefektívneho alebo neúčinného čerpania
a použitia finančných prostriedkov respektíve čerpania a použitia finančných prostriedkov
v rozpore s podmienkami stanovenými v zmluve je prijímateľ povinný na základe písomného
oznámenia poskytovateľa vrátiť tieto finančné prostriedky na depozitný účet Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky vo formáte IBAN SK25 81800000007000150131 vedený
v Štátnej pokladnici, pričom špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímatel'a,
variabilným symbolom v platobnom styku bude rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre
prijímateľa uvedie "VKOC".

VÚC je povinný vrátiť finančné prostriedky v prípade, že dôjde k prefinancovaniu
finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle Zmluvy z iných zdrojov, pričom uvedené sa
vzťahuje aj na úhradu výkonu pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19, v lehote podľa
určeného termínu vyúčtovania týchto prostriedkov sekciou financovania Ministerstva. VÚC je
povinný vrátiť tieto finančné prostriedky na depozitný účet Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky vo formáte !BAN SK25 8180 0000 0070 0015 0131 vedený v Štátnej
pokladnici, pričom špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímateľa,
variabilným symbolom v platobnom styku bude rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre
prijímateľa uvedie "VKOC".



Rgi!fel~rile 1I~.d~lIli.o.vna ZJiiad!!nl!! ~ '~inno~ C1čkoll~d!!h!l'_Qenna

VStupn!!" Den•••.!i.~iil(1ri : ::;In"el"
MnllE:it'lloMZSR'na Me-rnli Celn-Ha

C~nil.
p,,~, TOV.iIf:1~~iti..il' vYi!'~;fa lkóJu Jednotka Jednotku

k6j. "mil~6J~ VY~~a:;:...e

'Reálne ~vvkalo:vanie vjd~,!!l\:_ov

Pers ctf'l

1 ITpodpora .1 OSoobilleererum tp:oz.ri pm:n.ámku' ·
z Pni' pomoc t:rdravOtJiIk zzs .i!lebo ARO pt3n:onál) 2;osoby!l;entnJm rpalri

x
po:zn~mku.

3 KoordiMtor ol:kouanlil1 osoba/ centrum ·. Navigátor l oooba nill 2 kôje ·
S Adrnlnlstr-au\I.ill OIi'Dbana 115 k6J~ ·• MlTlin~nratíva 2,moby na VOS·Uen :5kupinovV výJ:ud) ·
1 Šofér .1 ~oba na vos ·
8 Indívlduálny výjazd: VOS .1 lekár CI 1 sestra x

g Podpor:iii pr.e:.kilentov- te'ef'onldc,;l. 2 osoby/c:entrum ·
10 Kontrola pri Y$tu_pe4 asobv/c.;nltum ·
II ~ávkovanie a skladovanie vakcfn! osobylc-entrum ·
12 MDnltoring osôb 2, osoby/centrum ·
13 Strava,; občerstvenie :pre personál ·

'Oslatno v~d3';ky

l. Pre •.•6jom prills.IQI'QV lv •.ilal1ll' ene.rgH} ·
1S Pren.dljom paJalliinov, doprava, montiioi ;aldcmonläi paravanov ,
16 Stfpiky • cestné bariéry •• vytvorenonie koridorou ·
11 Na.lgathó •• bUle [~af a kOŇtrukdaj ·,. Slgnallzamlj svstém s a'spoň !tyrmf statusmi [vizuálny mechanický pripadne ·.lekt,oolckvl

19 Ochrana povrch •.•(.•.kje pOli'e:bn:i) tl;llwitJ~ koberce ·
IO Elektroni.;ké rozvody [kabeláž vrátane montáiea demontáze) ·
21 hd.t:illáda a delM-taliicia poXttaoo....:iI tJaďalT!f- slulba JT ·
II wln .deť -fntumet ·
23 N~hra dnl<ky .oftwaov x

24 ucencte _,softWare A1S ",
l~ Paú!;ll - mObil"" tolofón ·
z. UP':iltcVac:ľiil sll.d~ ·
H St<á!na .I •• ba

2. OdvoZ komunálny odp.d ·
19 Odvoz blolDg1ckýodpado neb''''''''n,rld rav. odpad ·
30 Stoličkv ·
l~ StolV •
sz Ve~liiillk ,
3~ PrvIii pcmoc;J",bel:pečená ako otHtar1lvaná sruibil ·
3.

ProtHokove. 'tiyba\iiln'e - MTZ na pNe. pomoc podra M12 pril povlnltd· \/ybiillvO:l'tle
x ks

ambt.i!ancte, (oprávnéne ak nie je ako obstarávaná služba)

35
Resuscitačný set _ MTZ na prvú:_pamoc. podra MTZ pre povinné vybavenie · ks
ambu'iiiIIN:!i:e.(opŕ.ivn.Il'né ak nie je ako ob:5i-i:aráva~ s-ILJ:Ib;a)

,. Pohonné hmatny ,

17 PrenáJom m-obného moeorwého vozdUa ,
3. Jednorázové ~astOllé poháre na horúci nápoj OJ:!1 x

ss Rfchlavamá :kanvlca x



Rozilelenoi~ výdavkov na zriadenie a činnost' očko"vacíeho"ceritra "" Con. Lllod.o'ku1
V!51:u:pné'I Denné Ré3rne. Mnofstvo MZ SR Mem.' o' C-enllll!E!lkorn 5 I

p'.~ TQ~'äi/5Iu:i~:f~ !lýi(avkyQiJ' vY~a",rcy,'na' Vý~_~o•••anl~ nalkóju jednceka prie~~::::IDPH DPK I
k6ju k6lu vt<!.vka.,

Jedn~r~~ové<výdavky na zrlagenie-vStvPN{\IÝ[!AVKY

ea~šál na vstlllpné \I1(davky prepočftané na k6tu ,(:polri;l sa p.pdril pOČ~ll k6JO

Kan<el~r.ke "lHadei!le,na RÓju

1 Pofitaič:-notebook ,II 1,20 ks 549.58 659,50

2 My. k PC '. 1,20 ks 4,,35 s.zz

3 Člt.fh no kartu lekára , too k, 26,16 26,16

4 niiUareň x 1.00 ks 183:,37 183,31

50 Noinice x 1,00 ks 2,31 l,31

6 Zašl'vačka .il 1,20 ks 8-,90 10,6$

7 Pečiatky • ~OO ks 17,(14 17,04

Sumi!l za kancelár5ky materiál na I'ednu kóju 904-,28-

~U(Dvi SUl1'Í3 za k3nce_líkskv,matedáM/~tky :k61~ Po~t k6Ji 1 \904.28'

z5J.ra~vaJj1'c~k~Ziilti~d~Ol'i!'l1a kEj.!:!

8 Mobilný &.""Icldnv ii.ri< vhodný n. pO,uiitľe ~j" prltom"osťi rudi • ~OO ks 472,80 472,80

9 Errdtn~ mrsk.i!I! jI[ 2,00 k~ 2,12 4.24

IQ Nádoba na náplarta )Il 1,00 k:5 ~61 2.61

U Nádoba na tampóny JI ~OO ks 2161 2,61

12 Nerez'ová dóza 5vekom :r 2;00 ki SG.B4 113,68

13 Tácka nl!!rezová x 1,00 k:5 13,29 11,29

14 I.nlt",m.nt~~ný vejfk x ~2{) k, 300,55 350,66

15 Prep:ravkiil s vaecm )( 2:,00 k-s 35,65 71,30

Vstupné výdavky na iednu k61u: 1041;'19

Celkové Wda.kv oOdr.,oDltu'kóll RC[~Wóli 1 1,D4l,19

Paušál na vstllpm~ ,\I1(dalil!Yn.u,dravIitnFcke ·zarljJdenle v' I~vch prie:stQroeh vilkdnacnéhl! cé ntl';l

15 MD~!1"ý K~'mlc;dny II.tl< Vhodný n. po"!ltlo aj II prltom"",,1 rudJ • 4,00 k, 472,80 1891,20

15 Chladničk. llokárnlckal x 1,00 k, 3133,92 l133,92

17 Mraznlčk. [lekárnicka do .zoq , ~OO k, 4352,32 4852,32

1S Pr.nosná <hiadničk. n••• kdny [Iekár.lokál ' 2,00 k, 652,80 1305;50

19 Zájol"yagregát '1,00 k' 259,52 259,52

20 Kallbrol,laľl'Vth.errt1,ol"gger )I 4,00 ks 40-2;80 1611;.20

21 Sterilizátor • 1,00 k, 2 060.52 2050,52

22 lôllm~nárny bOl< x 1,00 k~ S 039,21ii 5 a19~2S

II AE:Dautomaticky eKterný defibrilátor x 1,00 ks 2.051,12 2,OS-1,U

24 Fonendo5kClp a tlakomer· set ~ 1,~ ~et/k5 28,80 28,80

25 BiI;:utotykov\i dezJnfektilnt .II 4,QO ks 276,99 f 101,'96

26- Elektronický teplomer x 2.00 ks 40,97 81,94

"11 Invalidný vozIk :il 1,00 ks :;11,14 ;11.,14

28 Lehátka/lôžko '1,00 ks 357,lO 357,20

29 Infú..,v stoIon • 1,00 ks 78,18 78,18

30 In!trumentaZný vozrk )I 2,00 ~5 3oQ,SS sn.ic

31 Zdrovol.rcka 5Ioll1ka x 2.00 ~, 224,86 449,72

hélko'vé:liÝda",k2,nai~r avotnrcke.zarlaäenle v tnych .p~iestorod\ v€ 2Š'iloj72

'Pa'~šál na vstupné Wé;javky na ostatné 2ari~e!!ie tr iných pri'estOl'ooh vakcihilcn'IIiho centri!
II I!ýdol.fI<y vody • b••• !o~h • 4,00 k, 26,46 IOS,M

33 Odpadkový ka>. vekom ikomun;llny odpad I 1201 , 4,00 k, 31,07 124,28

34 Vel1cé digitálne hodiny i.redov.nle času PD očkovanij c' 100 lo< 82,85 a~85

35 Mobilný telef6n "2,00 ks 162.56 325,12

V<'itťlp-né'~'jÍlIavky.Ifa o$tatn~t!·i3th!lfden'eJnYcH p'r'ié5tO'tt1ll ve '63B~09'

CELKOVÉ,VSTUPNÉ vÝDAVKY NA ZRIADENIEVAKCiNAČNÉHOCENTRA 27804,28



RI>~d~IB!lle.;vYjjavk9" nalri~deÍ1ii! a~i1:!.n.osfoi;kó\1a~ll!!Jo ~el:ltta Cen •••
jed!'1DlJcu,· Cl!tniL

VňI:!p.né; '~i1(1é ~áln~l Mnoistvo MZ5Rna Marn,jJedn()tkil prie~ér!! eelkem e
I~.~ TDVitr/sh.lzba ,~l:IillVItynOa ll'idavl(y,n';) """':U0Jl'anrll! 1 kóJu pri~,'ikUmU5 DPH

kóJu ~6j~ vý~.~v DPH

P.ay~álnabemé .výdavky (denná'sllotreba) prepočítané na k6ju

K.~te.rJÓ'Ske vybaV'.lo H.Mltľ.P"'!~oI>v

1 Pero I( 3,00 ks 1)~!l9 1,47

2 Splnkv do zo!ív.čkV • O,SO bol. 0,~1 0,21

3 Zokla.d_Č. n•• d~l.d.nl.lo,in.lár.v • 2.00 ks J,n 354

4: Euroobaly x 2,00 bÔl'I. 4~09 8.18

5 l(!plac:a pá~~ IC 1,00 ks L·[]4 1,04

6 Papierové 5k~••diilné ut.erky IC 1.~ bal. O~S7 0,S7

7 Toni1:ery de. tl~l!larna I( 0.20 ks 236_!"9G 47.3S1

a Kancelárs"y papier x 2,.00 bal. 4,0] 8,02

9 Salenä vOIda",bareloeh IC 4,00 O,jog. 1.16

10 jednorazové plastové, pohoire II 2,.00 bal. 1,29 4,58

Suma za kanc'eJiifsky materiál na Jednu k6Ju 76,46

~lko~.1i,i:!ln'ii!'•• ~a;;~.l;ľi'i!!ý,lm.l.rl~1 ~!iitliY k6J!" p.~~!k~fr·l 7§.46

~drauo;hl~1ŕf 1l1~I.rtál d~.rin~j.•P'•.tr .•~~.y.

II Nápl.sto • 200,00 ks 0,01 4,00

II Tampóny ·x 400,00 ~S 0,03 12,00

13 O.zlnf.k~n~ 'o>tok • O,~O 21,~6 (\,74

14 Lieh 80.9Z% • O,2G 6,54 1,31

15, Oazlnfe:kl!:nvprostriedok na dezlnfekc:lu fllk, - mj)nu~lny x ],00 7,51 1,53

16 Dezinfekčné u~lerky :ol! 2,,00 bal. 8.93. ]7;86

17 Obkl.d gólový • 2,00 k, 2,51 5,02

lB Elasti,ký ób-viä2: x 0,50 ks 0,87 0,44

19 lJ'araclean rcll .•papier na vyšelr. hUko ]C 0.40 1~,~/rólka S,9B 2.39

lO JlI!!:dnClrô!z.ové "'",Je1cy na paster lo: 0,20 ks 0.950 O~19

13 Zberná nádoba na pou!ltólhly • striekačky 101 ,1,20 k,' 4,04 4,85

14 Odpadko.vý k&I na bl"logický nQbDZpm odp'ed ,501 x l,DO ks. 1S,,87 l8,!!.7

SumE! la zdravotnícky materi iii na Jednu: kójLi 91..2;0

celkovhuma za mr •• otnlcky, m.terlál v!Í!tkyltÓJe' 1p.~'.t'1I6jr i äl,1II

OO~ ~
l

15 Chl,ur,glcký plá1t • 6,00 k, 3,3" 20,28

26 ~e$p'l!'ilit.,r lo:: 9,75 ks 0,50 4,88

17 RukalJh:e )I 211,3 pár 0;33 69,71

28 fiapka, II G ks; 0;07 0,42

29 ~tll )I 3 kos: 6;-56 19!68

:JO RťJ~kD )! 9,75 ks D,14 1.37

Sumiiilza OOpp na Jodnu ltóJu 116,34

p;i~.o.iii",m", •• ,OO~P, lÍ"tkyk·~!. ~óčet'.k~Jr í 116,34

pau~_älna belné výdal/kv (denná spotrebal prepotftané na Iny'prlestor \lakdna~ného ~entr.l
oopp vid' b,bul'ku niifte

31 ChIrurgický pláff • .15,00 ks 3;38 50,70

32 Resplrl1tor ]1,:56 k5 O,~ 18,00

33 Rukavice ,)( 8S par 0,:33 29,OS.

34 á.pk. • 15 k, 0,07 ~DS

36 Rú!kG • 36 ks 0,14 5,04

~um_al~ OOP~ ,~,

Iné .• ýdavky d.rin.jSll.t,eb~

37 Nápi" do be,dotykového dezlnfekt.otu '2.00 n,so 67,00

39 sá!ky nil k.,mun~ln,;, odpad 1201 .; 4,00 k5 0,16 0,64

Sumil.la !n'~ivý,lavkýlaenneJi~,otr:eby; 67~~

CELKOVÁ SUMA ZA DENN~ VÝDAVKY VAKCINAČNÉHO CENTRA 444;.48'



" ,Zói1a/pQče,t'osôb v zóne/p"ir?aden'ie ,výdavkov podľa zóliy- eo~pI oopp· na k6fu Spolu

Oilvl'g-;itol" QJ$ regľštráda o~H~aCralr

osoliv,n,a, 9,~So,,,by na (', ~6J~
k~Jq kól~ o ~ost ra

Respirátor 0,5.3 0,75.3 2><3 9,75
Ritka.lte 0,5.5 0,75.5 205 211,25
flapka 2:<3 6

hit
Rúško 0,5<3 0,75.3 2><$ 9,75
Ch;,urgitk~ pl_šť 2><3 MO

oopp Inyprlosto' SPOLU

rb~n(f~~O~d ~~iiil_p'N'eJ, ~~~~::~~: Ikon trOia v$_fu u4 ~a_éttdlná~Db
a,mI_estnos(Z pDmod~~1 akd - -' - ". -by p O~Dvanlill,l

•• oby ••• b~ ~~,;,;;~ os!> . oSi>~.

Rospl,átor b:3 2:<3 3x3 4.3 1x3 36
Rukavite 21<5 2><10 3xIO 4.5 1x5 SS
ČIapka 2><3 3x3 15

~tlt
Rúšk.. 2><3 2x3 3.3 4<3 1x3 36

Chlru'gi<ký pl_šť 2><.3 3,3 15

PD"d",ka: 'ol§ko, ,.spl,~t.,. ohlru,giok9 pl~ff. čiapk. - •.ýmen. «a 3
ai4hDdlny



Iróz~ele nie vidillikQv !ta zriadenie a činŕlost"\lQS", Cona •• j.dn.t~"
'ilsll!lfn"é' ~nlÍé _Rcá1n·e Mnof~tvDMZS.R _Merná priemer l Cena celkom s

,e;~ TOIiOlJI.s.lufbjl, ~d.a~kY,n.ilIl výd~~~ ""1;1 '~MtoYilnl'i: na 1.VOS Jednotka prieskumu s DPM DPH
vos "\leS výdav~O't!'~

i~nl?rliróvé výdavky n~zrl~~nl~Y$"WPNf.I{fDAiikY
Aa,U:~Jilna ys(ullné wttävkV prepoč(tallé, na VQ~

Kancel,hske :rar.laél'eJ'Íleln-a~ve~s

l Počítač - notebook !II: 1,00 ks 549,58 549jSS

2 Mvš k PC • 1,00 ks 4,35 4,35

3: lit-a~ka, na kartu lekára I( i.oo ki: 26,16 26,16

4 U.~I.,.iI • 1,00 ks 183,37 183,37

50 Nomice I( 1,00 k:!. 2,3] 2,031

6 Zošívačka J( 1,00 ks 8.,90 8,;90

7 Pečiatky •. Ml<) ks: 17104 17,04

Kancelarskezariadenie na VOS 791/71

eeikoil'é IIjdavkv'PDdrá,poClíl'VQS 'P,oJ,'t l, 79;;71,

ldÍ"a'l.Dtnrc'ke-zarlaclen!e na VOS

gEmiI." 01101<" • 1,00 k, 2,12 2,12

9'Nádaba na 03pl'llste III 1,00 k1i 2,61 2,61

In Nádob. na tampóny • 1,00 ks 2,6,1 2,6,1

11 Prepravkil s vekom JII l}OO k$ 35;65 -3;5,65

Vstupné výdavky na Jednu VOS 42,99

~lk"vJ "Ý,d•• kVpodr. p.~" VQS ~<i~.t ! 42;99

ľa;u~ll:J~ vstl!:p"é Wdallky ,fia zilravotnrckl'! ,zari~'dimie.',VOS
12: Prenosna Chladnička na vakdny Ook~rl"!i[kOÍi) x ],00 ks 652;80 652;80

13 KaUbravimý thermologger JII 1,00 ks 402.80 40-2,&0

14 AED automaticky ,externv defibrilátor II 1,00 ks 2051,12 2051,12

!5 Fon"ndo.kop • tl.komer· set • 1,00 ,.t/k, 211,80 zs.so

16 Elektronic,kyteplomiu )I ],'00 ks 40,97 40,91

17 Mobilná r-e5L1~cital:n;i súprava :II ],00 ks 408.0j: 4ús.,Oa

,CelkO:v~~~I:I;fvk'i''na,fVOS, 3f~.52,

Pal!šal na vstupné wdavky na.9.statn~za!tadJ!Jil~"V:O~
IS Mobilný t.lofón x 1,00 ks 16,,56 162,56

1{Stup'"~výa~v~'i" iI~·~.5t~!]jÍ,~!,~<!"fi!iVQS ~~6,

CELKOVÉVSTUPNÉ.VÝDAVKYNA ZRIADENIEVOS 4581,78



Rozd_le~le výdavkov na fi"" osť VOS - jeden .kuplnový výjald (100 .aočkovaných osôb J
C.na·nJ..,dnaHu ~

~ V~f,!~Í'I~~ thlnn"VJt~ "li:d!r'-~ IIdnDktvD •••••Z5Ftn:.,1
Mt(r'I:iJcd~atlQ pri.muz

Cerlac.ellwm
p~ TO'W::!iJ,il~ ~.=JI,l -nal-i.iI~' ~~a "'Ýlilm

prlQ~umu liDPH
!'DPH

!"aiJšál na b'eŽRé"ydavk.v (!Ienná 51l,c o ~r~"J e.epo~flan~ ~ta •.k!!Pi'l~\fý~i;ll!!
""~o:o!<',l'Ý!!;oy.o!ji. <!!o"l"'lspotn;by

l PI!I"D , l,OO k, O;4i 1,47

• Spinky dOJoJhtilfky · O,SO b3T. 0.·12 0,11

> P.apit'lJ'O'ol'é sklad.mé utIeny 0,50 b,:III. 0,87 0,44· Tonne.ry dcJ.tl-ilčliJ.1TII! O.iD •. llfi,9G 23.70

s Kancelltirsky pa.pler · 1.[10 l bil~ä'500l!s ",Ol 4,0.1

:5urn~ Iii killlQllánky mall!rliiot n:a s.kuplnový výjiizd 2.9,8Z

G!:lkNJ,'sui'na ZI!I'~Jíqtlri;~'ť.l'[(a.n!rI~,rv~etgy'wýl_~~ Celkový pocel výja.dov . ~ 2$1"';82;

:Z;,dr.iII.·~ck:,,·mmr~;i1 denMj ,spoUeby~

• l'IIá~ils[e · 100,00 k. 0,0:2: 2.00

1 Tilomp6oy · 2:00,00 •. 0,03 Ii,OO

• De:rlnhklný roztok · 0,15 22:.4& s,n
• U!:h80-?!" 0,10 ",54 0,65'

IC De.zlnrck~nj"prostrfe;dok nao ~21I'1fQkch.i tUJe - manuálny Dr50 1/::;3. l-,n

II D.ull'lfl!ki!:ndo U11~rlc.'y · 1,00 bill. .,." 3.,93

II Obkladlél",,", Z.OO k. Z,51 s"C::!

13 Ehll_IJtk!cyotNäz · D.n .. 0,87 O,U

"
Zbern;í, nildoha ,na 1jlOUi11illhly il sulekOlny' 101 1.00 k, 4,0-4 -4,O~

Sum; la :z:dr.lwotnlcky matei'ltJl ~ skupinov'i viliud 3011,00

éill11ov.i 'SiJr'nill'3 :rdi'3VQ'lJitčkv lTIQlteň.J Yletky '!-ÝJ~~dy Celkový počet výj".,dov ·1 J4_íClO

OOPP

iS, Chln.rra:~dcý ptM1' x 6,00 .. 3,16 20,2.8

16 Res.Pl'r.itOf .1~ •. 0,5-0 6,00

1.·7 R~ayl~ · :ns: ." o,n 70,950

II O::IIpk::. · • ko 0,07 OA2

19 ~I~ · • ko 6,56 Z6,24

zo Flúlka , 11 k. O~14 l.65

Suma l:jl OOI'f' na :s'kuPlI1lWÝ 'aI"'iUd 125,57

C2ill_.:.vi,~~iI_~ O~OP,,-'I'I3,s,klolpimvŕ,vYJaz:d Cel kový počet výjazdov ~ '12-5,S~
1r~'výda.1ói <1<"11</iJl<l!rOl>Y'

2l Sdii!:.V n.ilkom~ny odpad 1201 , 1,00 '" 0,16 0,1&:

SlJma'.6I [j;'6VýíHlik~ dtirn"Iir:!I~I'I!Sý' nä~~5Ii1F!lnaxY'V,ýi'!!Id í:J.~)

~lkmJ" Him'" Z~ tné "Ýdall'kv dtnn'tl spulrc'by no. S-kuplnovV výjilld Celkový počet výjazdov l 0,16

cnKOVÁ SUMA ZA DENNfNÁl<tAPy SKUPINOV~HO VÝJAZDU lQ.9,.!(S

~OOPP'NI vYJá~,:r
CáPP:rIiII,v;t_ Spolu

<.dmll\l.r.KM1
9.~'~~['ffl~:~PlKDm~~,'2._
\(fl!~~j .

••• by

Resp!~tDr >cl 2_.3 !2
RUc.ill..,iu: Z_~.5 ,.s 215-
flapka ." •~tf1 , , ·Rólk. w Z" II
d,i""8Jokv pI~,C W s.ec

Pmnámk,,!: ~k-gl res;P(~tOf~cÍ1lrutgltký pI~U; llollph - \tÝml!N (~!I af 4 hodIny



        
Rozdelenie"výailvkDll1na,zriifdenie a1finntfsť lridíviduálliilho'výjázdu '(l'li rudij . I I c..na.. ·~O '    

- ,. • I lodnotku" Mf.'J\  
V.hu-pnf Denné, -Reälne, Mnoistvo,MZ5RnaMemáJednDtka pri-e.merz ~       

p;~ 19~~frls.tl,[ijja výd,~ky'ri~ l. t.i~~~'n~'~ ~,~ŕire: 1~jiud prle-sll.1..i'mus DPH

Y/J;nd I "Íl·,d lÍfd·vkov, DPH

paúšiil n~ I:le,fné vjdävRy ld,en",,!, spDti'élla) na !ndJl«iQu~II'1Vvýjaz'" . .o, - - '"

~n~I~.f.k~ vvbÔ!iéJ>I"-denill!J"BQtr$y
. ".

1 P,ero II J,DO ks. 0,49 1•.47

2 Spinky d•••• !í•• čky ,D,10 bal, M~ 0,04

3 Papierové skladané utierky -x 0,20 bal. 0,87 0;:17

4 Tonnery do tl'ačiari1e li: D,01 ks 23G~96 2,37

5 Kanc-elársky papier -x c,sa_ bal. 4;01 2.0~

S.urna la kanc;el.dir:Sky materi.álna jednu vYJ~rd 6.QE:

CeI~·ó,,'·'OII!"" ~k~ň'_.I~r.kylní.!orl~1 in~ljj!~u~lnVI'i'íJ"'!l'l, PoCel.kUP~:~~'1j aadl12 1 ~06

"Zdra!tlotnr~ky.materUiI dann_eJ<spotreby

li Náplaste .ll :10,00 ks 0,02 0,20

7 Tilrnpóny II: 20,0::» ks 0,03 0.60

ll. Dezinfckfnv rozto'k II 0,01 22,46 0,22

9 Uob 80.92% • 0,01 I 6,54 0.07

11;1 Oez:lnfeklný prostriedok na derinfekciu rúk -manuaľny )( 0,01 I 7•.S3 0,08

II DezlnfaHné utlarky 'IC 0,05 bal. 8,93 0,015

12 Obklad giHový ,2,00 k, 2,51 5,OZ

13 Elasticky obväz II: 0.10 k.!i 0,87 0,09

14 Zberná nádoba na poui~.é IhlYifstrjekačky 101 K 1,00 ks 4.04 4,04

Suma za ulravotnrcky materl:ál na Jednu kóju 10-;77

Ql!~ová.~",a,";zlIrav.jnr'kV ",a't.~lifllnat.ld,~~lny v'i1~uI, ·p~&t.~~g~:;riJ~d[~ '~' li);T!

OOpp.

IS Ó'llrurgl<ký pl~iť • 6,00 k, 3,l,8 lD,~B

16 Respirátor K li ks OJ5(t 3,00

17 Rukavice Ir: l·B pár 0,33 5,94

lB O.pk. • 6 k, 0;07 OAZ

19 ŠIli • 2 k,. 6,56 13,12

20 Rúlko Je t"; ks 0.14 0,84

Suma la oopp na Jednu kólu 43,60

cellw.~' ",'a ~ (!lCPl' oili!ik ;kóJô 1t·_e;,nJ\!lJ'l.!lqI'ýJiýl~ (1.2 ' ~i ••'~.'
~." ",~'L ~" ,. Y I ludQ' •• ,-

In4,\I~d•..•.ty donn.oJ'PCltreby y

II Sá~ky no k.m"n~l"y odpad lZ01 • 1,00 ks 0,16 0,16

Sumam'lí:fé v:V~.qv.~y.d!!tn~(eJsjJtľúel:Jv, o;:t&

CELKOVÁSUMA ZA.DENNÉVÝDAVKYINDIVIDUÁLNEHOVÝJAZDU 6D)5!!

QGPP.I'!ii!,výj,gd
oopp nilvýl~d SpDlu

I oaoV3cf

''i'Il •• ~'
tl.ká •.••~SlR

:1
R"M>.inhor 2113 6
Ruh'lice 18 18
~ hl 6
~Ht 2 2
Rúško 2113 6

Chirurgický plášť 1x3 6,00

Poznámka: nl!ko, resptréecr, -chl•.",rglc:ký pláft', čiapka -\lYm.~F!a eea 3
oU hodiny
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