Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 212/2013
na rok 2013 zo dňa 8.7.2013

Zmluvné strany:
Zadávateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo:
IČO:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
00 165 565
JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka
Štátna pokladnica
7000150115/8180
(ďalej len „zadávateľ“)
a

Riešiteľ:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo:
IČO:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
00 165 387
Ing. Ľuboš Černý, riaditeľ
Štátna pokladnica
7000185166/8180
(ďalej len „riešiteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku IV bod 1 Kontraktu na rok 2013 dohodli na
tomto dodatku:
Článok III bod 2 sa ruší a nahrádza týmto znením:
Finančné prostriedky na zabezpečenie stálych úloh a činností riešiteľa boli stanovené v zmysle
§861 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
rozpočtované zadávateľom v celkovej výške 4 726 664,50 €, z toho bežné výdavky vo výške
2 626 664,50 € a kapitálové výdavky vo výške 2 100 000.-€.
Článok III Rozsah stálych úloh a činností riešiteľa uvedených v bode 1 sa ruší a nahrádza týmto
znením:
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Rozsah stálych úloh a činností riešiteľa
1. NCZI ako vykonávateľ úlohy v oblasti „informatizácie zdravotníctva, správy národného
zdravotníckeho informačného systému“ v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 153/2013 Z. z.
o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1.1. je správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného
systému - financované z bežných výdavkov,
1.2. vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkovfinancované z bežných výdavkov,
1.3. overuje zhodu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
so štandardami na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému
systému- financované z bežných výdavkov,
1.4. určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní
elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení
k tomu určených- financovaných bežných výdavkov,
1.5. plní úlohy certifikačnej autority pre používanie elektronického podpisu
v zdravotníctve - financované z bežných výdavkov,
1.6. poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systémufinancované z bežných výdavkov,
1.7. zabezpečuje testovacie prostredie pre NZIS a zvýšenie bezpečnosti prevádzky NZIS
ako správcu a prevádzkovateľa NZIS- financované z kapitálových výdavkov.

Spôsob financovania: v zmysle §861 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (príspevok na správu NZIS).
Odhad celkových nákladov objednávanej činnosti: 3 332 153,50 €, a to v oblasti bežných
výdavkov vo výške 1 232 153,50 € a v oblasti kapitálových výdavkov vo výške
2 100 100.- €.
Počet zamestnancov: 77
Ostatné ustanovenia Kontraktu na rok 2013 zostávajú nezmenené.
Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si účastníci ponechajú po dvoch
exemplároch.
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Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu na rok 2013 č. 212/2013.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Bratislave dňa: 11.12.2013

zadávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
JUDr. Zuzana Zvolenská
ministerka

V Bratislave, dňa: 11.12.2013
riešiteľ
Národné centrum zdravotníckych informácií
Ing. Ľuboš Černý
riaditeľ
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