Poznámky
štátnej príspevkovej organizácie
Záchranná zdravotná služba Bratislava
za rok 2013
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Antolská 11, 850 07 Bratislava 57
IČO : 17336210
DIČ : 2020845827
tel.č.: 68 206 111
zachrana@emergency-ba.sk
riaditeľ organizácie od 1.1.2013 do 31.12.2013 MUDr.Boris Moťovský
námestník riaditeľa pre úsek zdravotnej starostlivosti MUDr. Miroslav Chabroň, štatutárny
zástupca
Činnosti organizácie :
sú dané rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny č. 04247 – 6 / 2008 zo dňa 28.1.2008, ktorá
mení zriaďovaciu listinu č. 3724/1991 – A / XXI – 3 zo dňa 4.12.1991 a jej neskoršími
zmenami vydanými MZ SR.
Predmetom činnosti ZDZS Bratislava na základe zriaďovacej listiny zo dňa 28.8.2008 je:
 poskytovanie prednemocničnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území
Slovenskej republiky v ambulanciách
 rýchla lekárska pomoc
 rýchla lekárska pomoc vrátane mobilnej intenzívnej jednotky
 rýchla zdravotná pomoc
podľa aktuálneho rozhodnutia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
orgánom príslušným na jeho vydanie podľa príslušných ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Organizácia bola podľa výpisu živnostenského registra č. Žo – 2003/18574/1/DPA zo dňa
27.10.2003 držiteľom živnostenského oprávnenia na vykonanie dopravnej zdravotnej služby.
Ku dňu 30.6.2013 sa ukončilo podnikanie dopravnej zdravotnej služby Bratislava pod číslom
ObU-BA-OZPI-2012/11535-2.
Taktiež je držiteľom živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2008/44168-2 zo dňa 6.10.2008
na vykonávanie vzdelávacej činnosti (organizovanie kurzov, školení, seminárov).
Od 1.12.2011 do 30.11.2014 bola uvedená živnosť pozastavená v zmysle Oznámenia
o pozastavení prevádzkovania živnosti zo dňa 29.11.2011.
Na obvodný úrad Bratislava bolo podané oznámenie o zmene pozastavenia uvedenej
prevádzkovej činnosti č: ObU-BA-OZPI-2013/24891-00002 zo dňa 27.03.2013 kde sa mení
obdobie pozastavenia dňom 27.03.2013.
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Na základe zrušenia dopravnej služby sa rozhodnutím MZ SR č. Z34880-2013-OZZAP
zmenil aj názov organizácie zo Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby , na Záchranná
zdravotná služba Brartislava s účinnosťou od 1. Septembra 2013.
Prevádzkovanie ambulancií ZDZS Bratislava 2013 :
Na základe rozhodnutia MZ SR č: S07137-OP-2013 zo dňa 20.9.2013 bolo sprevádzkovaných
nových 3 ambulancií RLP : Čadca 4.12.2013, Námestovo 10.12.2013, Trstenná 4.12.2013.
V mesiacoch november a december 2013 nám skončila licencia uplynutím štyroch rokov na
prevádzkovanie troch staníc :
RLP Bánovce nad Bebravou dňom 25.11.2013
RLP Piešťany dňom 9.12.2013
RZP Trenčianske Jastrabie dňom 25.11.2013
Od 1.apríla 2013 nastala zmena stanice namiesto RLP vznikli RZP Handlová, Rovinka,
Vajnory, Antolská, Banská Štiavnica, Kremnica.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava prevádzkovala v roku 2013
celkovo 53 ambulancií.
Hospodárenie ZDZS Bratislava:
K 31.12.2013 vykazuje ZDZS Bratislava nasledovné výsledky:
Majetok spolu ( aktíva )

7 373 282,91 €

Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok

5 842 996,04 €
32 016,30 €
5 810 979,74 €

Obežný majetok
- zásoby
- pohľadávky
- finančné účty spolu

1 463 701,24 €
98 901,46 €
477 376,52 €
887 423,26 €

Časové rozlíšenie

66 585,63 €

Pasíva (vybrané údaje)
Rezervy krátkodobé
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

591 061,95 €
13 575,52 €
4 886 304,11 €

ZDZS Bratislava hospodári samostatne so zvereným majetkom štátu ako zdravotnícka
organizácia s právnou subjektivitou a vykázala výsledok hospodárenia k 31.12.2013
v sume 73 457,45 €.
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Technické a personálne podmienky pre činnosť organizácie:
Zmluvou o prevode správy nehnuteľného majetku štátu uzavretou dňa 7.10.2004 nadobudla
ZDZS Bratislava budovu so sídlom Antolská 11. Súhlas so zmluvou bol udelený MZ SR dňa
19.1.2005 č. 03063-13/2005-SP. V objekte sídli riaditeľstvo ZZS Bratislava a 3 výjazdové
ambulancie. Všetky ostatné výjazdové ambulancie organizácia prevádzkuje v prenajatých
priestoroch.
Vozidlá RLP, RZP sú vybavené zdravotníckou technikou na riešenie kritických stavov,
vrátane kardiopulmonálnej resuscitácie. Technika je vystavená náročnej celodennej
prevádzke, čím sú kladené vyššie nároky na jej údržbu.
Príspevková organizácia k 31.12.2013 eviduje 546 zamestnancov.
Osobné náklady za rok 2013 sú v sume 9 721 851,52 € (mzdové náklady, zákonné sociálne
poistenie a zákonné sociálne náklady).
Finančné a rozpočtové predpisy:
Na základe Príkazu riaditeľa bola vykonaná riadna inventarizácia stavu majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v ZDZS Bratislava k 31.12.2013. Výsledkom je písomná
Správa predsedu ústrednej inventarizačnej komisie o riadnej inventarizácii stavu majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 .

Záver:
Snahou ZDZS Bratislava ako organizácie so špecifickým poslaním je aj naďalej poskytovať
občanom kvalitné služby, ktoré budú ekonomicky výhodné a efektívne.
V Bratislave dňa 8.2.2014

Vypracovala:

Silvia Cerulová
hlavný účtovník

MUDr. Boris Moťovský
riaditeľ ZDZS Bratislava
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