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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo organizácie:
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
IČO:
00165387
Tel. číslo/Fax:
+421 257 269 111, fax: +421 252 635 490
E-mailová adresa:
nczisk@nczisk.sk
Internetová stránka:
www.nczisk.sk
Rezort organizácie:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Riaditeľ organizácie:
Ing. Ľuboš Černý
Forma hospodárenia:
štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou
Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len NCZI) bolo riadené a metodicky usmerňované
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR). Hospodárenie NCZI bolo
napojené na štátny rozpočet prostredníctvom Kontraktu na rok 2012, uzavretého s MZ SR v Bratislave
dňa 13. 12. 2011.
Národné centrum zdravotníckych informácií, ako štátna príspevková organizácia s právnou
subjektivitou, hospodárilo v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov, správu majetku vykonávalo v súlade so zákonom 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Navonok vystupovalo pod svojím názvom a jeho
právna zodpovednosť nepresahovala hodnotu zvereného majetku.
V zmysle vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte, ktorý bol schválený zákonom č.511/2011 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2012 a v zmysle uznesenia č. 3/GP schváleného gremiálnou poradou
ministra zdravotníctva dňa 24.1.2012 boli na rok 2012 pre našu organizáciu rozpočtované finančné
prostriedky v celkovej sume 2 500 000,- €.
Listom č.Z06315-2012-OVVHR zo dňa 16.2.2012 boli pridelené finančné prostriedky v oblasti
bežných výdavkov v celkovej sume 200 000,- € na zabezpečenie prevádzky výkonnej zložky
implementácie programu e-Health.
Listom č.Z61713-2012-OVVHR zo dňa 20.12.2012 boli poukázané finančné prostriedky v oblasti
bežných výdavkov v celkovej sume 174 379,32 €.
Poukázané finančné prostriedky v roku 2012 spolu: 2 874 379,32 €.
Čerpanie:
610 - mzdy.
620 - odvody
630 - tovary, služby
640 - transfery
Čerpanie spolu
Zostatok k 31.12.2012

1 353 528,37 €
483 310,82 €
913 016,90 €
124 523,23 €
2 874 379,32 €
0,- €

Úlohy a činnosti, na ktoré boli finančné prostriedky použité, vychádzali zo štatútu NCZI a boli
vyšpecifikované na základe konkrétnych požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov a hlavných
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odborníkov MZ SR a domácich resp. zahraničných užívateľov (Štatistický úrad SR, WHO, OECD,
EUROSTAT).
Medzi kľúčové patria aj úlohy a činnosti súvisiace s pokračujúcim zabezpečovaním harmonizačného
procesu v oblasti zdravotníckej štatistiky a informatizácie v rezorte zdravotníctva s príslušnými
štruktúrami Európskej únie.
V roku 2012 boli príjmy (okrem transferov zo štátneho rozpočtu) rozpočtované vo výške 17 000,- €.
Skutočne dosiahnuté vlastné príjmy za knižničné služby, predaj publikácií, spracovanie
neštandardných informácií a iné boli vo výške 98 862,23 €. Tieto vlastné zdroje sme použili na úhradu
prevádzkových výdavkov a na úhradu časti miezd a odvodov zamestnancom.
Počiatočný stav na účte k 1.1.2012
Príjmy v roku 2012
Čerpanie
610 – mzdy
621 – odvody
630 – tovary a služby
640 – transfery
Čerpanie spolu
Zostatok na účte k 31.12.2012

67 473,44 €
98 862,23 €
36 900,- €
2 490,83 €
96 974,31 €
100,- €
136 465,14 €
29 870,53 €

V roku 2012 nám boli poukázané aj mimorozpočtové finančné prostriedky na Projekt PARENT JA
z IVZ ( Inštitút verejného zdravotníctva Slovinskej republiky) výške 51 402,02 €.
Z tejto sumy boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 896,54 €.
V priebehu roku 2012 našej organizácii neboli pridelené finančné prostriedky v oblasti kapitálových
výdavkov.
Prehľad nevyčerpaných kapitálových finančných prostriedky z r. 2010, 2011:

dátum
list.z MZ SR č. poskytnutia
Z59416/2010
Z35557/2011

Z67626-2011

možnosť
č.inv.ak
použitia do cie
účel

24.11.2010 24.11.2012
11.7.2011

11.7.2013

27.12.2011 27.12.2013

26118 NCP hardvér,softvér,inštalácia
24898 2.etapa budovania JRÚZ
Realizácia projektu centrálneho
nákupu liekov a centrálneho
27530 finančn. riadenia

zostatok k
31.12.2012
v €
17,58
302 940,00

44 861,13

Zostatok nevyčerpaných
kapitálových finančných
prostriedkov k 31.12.2012 spolu 347 818,71
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Záverom je potrebné poznamenať, že NCZI bude naďalej maximálne hospodárne vynakladať
pridelené finančné prostriedky v súlade s uzatvoreným kontraktom s MZ SR na rok 2013 pri plnení
všetkých stanovených úloh.

Ing. Ľuboš Černý
riaditeľ
Národné centrum zdravotníckych informácií
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