Poznámky
štátnej príspevkovej organizácie
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA
k 31.12.2014
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Antolská 11, 850 07 Bratislava 57
IČO : 17336210
DIČ : 2020845827
tel.č.: 68 206 111
email: zachrana@emergency-ba.sk
štatutárny orgán organizácie je MUDr. Boris Moťovský
štatutárny zástupca organizácie námestník riaditeľa pre úsek zdravotnej starostlivosti MUDr.
Miroslav Chabroň
Činnosti organizácie :
Tieto sú dané zriaďovacou listinou a rozhodnutím MZ SR 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 spolu s jej neskoršími zmenami vydanými zriaďovateľom MZ SR.
Predmetom činnosti ZZS 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 aktuálnych rozhodnutí MZ SR o povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby, vydaných 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, je predmetom činnosti ZZS
Bratislava poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciou záchrannej
zdravotnej služby.
Organizácia je podľa výpisu živnostenského registra č -103-22052, OU-BA-OZPI2013/22342-2 zo dňa 27.12.2013 držiteľom živnostenského oprávnenia na vykonávanie
dopravnej zdravotnej služby od 1.1.2014.
Organizácia je taktiež i držiteľom živnostenského oprávnenia č. OŽP – A/2008/44168-2 zo
dňa 6.10.2008, na základe ktorej je oprávnená 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
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uvedenej prevádzkovej činnosti č: ObU-BA-OZPI-2013/24891-00002 zo dňa 27.03.2013, kde
sa mení obdobie pozastavenia dňom 27.03.2013.
Prevádzkovanie ambulancií ZZS Bratislava v roku 2014 :
Na základe rozhodnutí MZ SR č: S01446-OP-2014 zo dňa 06.02.2014 a č. S03171-OP-2014
zo dňa 8.4.2014 boli sprevádzkované nové 16 ambulancií ZZS:
-ZZS Bratislava Karlova Ves 1 od :13.4.2014
-ZZS Bratislava Karlova Ves 2 od :13.4.2014
-ZZS Dolné Orešany od: 13.4.2014
-ZZS Dudince
od: 19.3.2014
-ZZS Kolta
od: 30.4.2014
-ZZS Nové Zámky 2 od: 30.4.2014
-ZZS Oravská Polhora od: 5.4.2014
-ZZS Oravské Veselé od: 5.4.2014
-ZZS Senohrad
od: 7.4.2014
-ZZS Zákamenné
od: 5.4.2014
-ZZS Nitra 4
od: 8.4.2014
-ZZS Nitra 2
od: 8.4.2014
-ZZS Nové Zámky 1 od: 8.7.2014
-ZZS Trenčín 1
od: 5.5.2014
-ZZS Trenčín 2
od: 8.7.2014
-ZZS Trnava
od: 8.7.2014
-ZZS Zavar
od: 1.11.2014
V mesiacoch apríl, máj a júl a október 2014 organizácii uplynula platnosť rozhodnutia MZ
SR, na základe ktorého organizácia prevádzkovala ambulancie ZZS a týmto sa ukončila
činnosť 8 ambulancií ZZS (uplynutím štyroch rokov prevádzkovania staníc ZZS) a to :
ZZS RLP Nováky dňom 4.5.2014
ZZS RZP Piešťany dňom
ZZS RZP Handlová dňom 4.5.2014
ZZS RZP Nitrianske Rudno dňom 4.5.2014
ZZS RZP Nitrianske Pravno dňom 4.5.2014
ZZS RZP Ostratice dňom 13.5.2014.
ZZS RZP Staré Hory dňom 4.7.2014
ZZS RLP Trnava dňom 31.10.2014
Organizácia prevádzkuje k 31.12.2014 stanice záchrannej služby v počte 62.
Hospodárenie ZZS Bratislava:
K 31.12..2014 vykazuje ZZS Bratislava nasledovné hospodárske výsledky:
Majetok spolu ( aktíva )

4 808 630,17 €

Neobežný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok

3 262 588,53 €
28 649,69 €
3 233 938,84 €
1 528 750,68 €
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- zásoby
- pohľadávky
- finančné účty spolu
Časové rozlíšenie

158 935,47 €
618 346,60 €
751 468,61 €
17 290,96 €

Pasíva (vybrané údaje)
Rezervy krátkodobé
Zúčtovanie transferov
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

304 099,61 €
1 280 178,98 €
14 307,79 €
2 782 489,34 €

Záväzky spolu

4 381 075,72 €

ZZS Bratislava hospodári ako správca majetku štátu samostatne so zvereným majetkom štátu
ako zdravotnícka organizácia s právnou subjektivitou. Vykázala výsledok hospodárenia
k 31.12.2014 v sume 27 255,92 €.
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 v Bratislave. Súhlas so zmluvou bol udelený
MZ SR dňa 19.1.2005 č. 03063-13/2005-SP. V objekte sídli riaditeľstvo ZZS Bratislava a 3
ambulancie ZZS. Všetky ostatné ambulancie ZZS organizácia prevádzkuje v prenajatých
priestoroch na území 5 krajov SR.
Vozidlá RLP, RZP a MIJ 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.
Štátna príspevková organizácia k 31.12.2014 eviduje 615 zamestnancov.
Osobné náklady k 31.12.2014 sú v sume 10 370 927,41 € (mzdové náklady, zákonné sociálne
poistenie a zákonné sociálne náklady).
Záver:
Snahou ZZS Bratislava, ako organizácie so špecifickým poslaním vo verejnom záujme, je
aj naďalej poskytovať občanom - pacientom kvalitné služby, ktoré budú ekonomicky výhodné
a efektívne.
V Bratislave dňa 28.02.2015
Vypracovala:
Silvia Cerulová
vedúca ekonomického oddelenia
MUDr. Boris Moťovský
riaditeľ ZZS Bratislava
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