Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

OPERAČNÝ PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritná os 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc“
Opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
Cieľ opatrenia
−

Zabezpečiť

výstavbu,

rekonštrukciu

a modernizáciu

zdravotníckej

infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu
ochorení „skupiny 5. Sú to:
-

ochorenia obehovej sústavy,

-

onkologické ochorenia,

-

vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí,

-

choroby dýchacej sústavy,

-

choroby tráviacej sústavy.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Komplexné projekty výstavby nových kapacít vrátane vybavenia –
(technicko-prevádzkového,
prístrojového

informačno-technologického,

diagnostického

a

vybavenia). Táto aktivita môže zahŕňať aj likvidáciu starých

kapacít pri zabezpečení požiadavky na efektívnosť tohto riešenia
Skupina oprávnených aktivít
Výstavba nových kapacít, likvidácia starých kapacít *
- stavebných objektov
- prevádzkových súborov
Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej
techniky **
- prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika
diagnostická
operačná
demonštračná
iná

RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Operačný program Zdravotníctvo

Budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávka a výmena
morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.
* Výstavba nových kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť objektov,
možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu
a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.
** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

2. Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít
vrátane vybavenia (technicko-prevádzkového, diagnostického, informačnotechnologického a prístrojového vybavenia
Skupina oprávnených aktivít
modernizácia a rekonštrukcia budov *
- stavebných objektov
- prevádzkových súborov
Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej
techniky **
- prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika
diagnostická
operačná
demonštračná
iná
Budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávka a výmena
morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.
* Modernizácia a rekonštrukcia kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť
objektov, možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre občanov so zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.
** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

Jednotlivé aktivity musia v sebe zahŕňať komplexný prístup, v rámci projektov
podporených z OPZ nemôžu byť jednotlivé aktivity riešené parciálne.

Definovanie oprávneného územia
− Celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja
Opatrenie

Opatrenie 1.1
Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
špecializovaných
nemocníc

inovačné
póly

kohézne
póly

obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

Zdôvodnenie smerovania príspevkov
do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu:
Pre účely zabezpečenia dostupnosti
zdravotnej starostlivosti vo všetkých
regiónoch a zabezpečenia liečby
ochorení, pre ktoré je nevyhnutné, aby
zariadenia boli situované v oblastiach
so špecifickými klimatickými
a prírodnými podmienkami, ktoré sú
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potrebné pri výkone liečby

Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1
právnické osoby založené za účelom podnikania v
zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (akciová spoločnosť, spoločnosť
s ručením obmedzeným a pod.),
neziskové organizácie založené podľa zákona č.
213/1997
Z.z.
o
neziskových
organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby a podľa
zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny
niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií na neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o
podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v
znení neskorších predpisov
príspevkové
organizácie
v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR a iného ústredného orgánu štátnej
správy v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

intenzita pomoci v %*
ERDF

ŠR

Vlastné zdroje

80,75

14,25

5

80,75

14,25

5

85

15

0
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Opatrenie 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc“
Cieľ opatrenia
− Zabezpečiť

výstavbu,

rekonštrukciu

a modernizáciu

zdravotníckej

infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení
„skupiny 5“.
Skupiny oprávnených aktivít
1. Komplexné projekty výstavby nových kapacít vrátane vybavenia (technickoprevádzkového,

diagnostického,

informačno-technologického

a prístrojového

vybavenia). Táto aktivita môže zahŕňať aj likvidáciu starých kapacít pri zabezpečení
požiadavky na efektívnosť tohto riešenia
Skupina oprávnených aktivít
Výstavba nových kapacít, likvidácia starých kapacít *
- stavebných objektov
- prevádzkových súborov
Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej techniky **
- prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika
diagnostická
operačná
demonštračná
iná
Budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávka a výmena
morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.
* Výstavba nových kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť objektov,
možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu
a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.
** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

2. Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít
vrátane

vybavenia

(technicko-prevádzkového,

diagnostického,

informačno-

technologického a prístrojového vybavenia)
Skupina oprávnených aktivít
Modernizácia a rekonštrukcia budov *
- stavebných objektov
- prevádzkových súborov
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Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej
techniky **
- prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika
diagnostická
operačná
demonštračná
iná
Budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávka a výmena
morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia
* modernizácia a rekonštrukcia kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť
objektov, možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre občanov so zníženou schopnosťou
pohybu a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.
** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

Jednotlivé aktivity musia v sebe zahŕňať komplexný prístup, v rámci projektov
podporených z OPZ nemôžu byť jednotlivé aktivity riešené parciálne.
Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.2

právnické osoby založené za účelom podnikania v zmysle
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
(akciová
spoločnosť,
spoločnosť
s ručením
obmedzeným a pod.)
neziskové organizácie založené podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny
niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v
znení neskorších predpisov
príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR
v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC
alebo obce v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

intenzita pomoci v %*
ERDF

ŠR

Vlastné
zdroje

80,75

14,25

5

80,75

14,25

5

85

15

0

85

10

5**

5

Definovanie oprávneného územia
−

miesto realizácie projektu sa nachádza na území SR s výnimkou územia
Bratislavského samosprávneho kraja

Opatrenie

inovačné
póly

kohézne
póly

obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

opatrenie 1.2 Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia všeobecných nemocníc
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Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

Cieľ opatrenia
− Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej
zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u
ochorení „skupiny 5“, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane
komplexného

vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného,

technicko-prevádzkového,

zdravotníckeho,

diagnostického,

operačného,

technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Skupina oprávnených aktivít
Modernizácia, rekonštrukcia, budov *
- stavebných objektov
- prevádzkových súborov
Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej techniky **
- prevádzkové súbory:
- diagnostická
- detekčná
- demonštračná
Zabezpečenie IKT s možnosťou obojstrannej komunikácie s NZIS a NZP s využitím štandardov,
číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie. Výmena
morálne zastaraného IT a iného prístrojového vybavenia.
*Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná s ohľadom na nízku
energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre občanov so
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a
štandardy EÚ.
** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.
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Definovanie oprávneného územia
- miesto realizácie projektu sa nachádza na území SR s výnimkou územia Bratislavského
samosprávneho kraja.
Opatrenie

inovačné
póly

kohézne
póly

obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

opatrenie 2.1 Rekonštrukcia
a modernizácia zariadení
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

Zdôvodnenie smerovania
príspevkov do obcí, ktoré nie sú
pólmi rastu:
Pre účely zabezpečenia
dostupnosti zdravotnej
starostlivosti vo všetkých
regiónoch je vhodné pokryť aj
zariadenia, ktoré sa nachádzajú
mimo pólov rastu.

Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

intenzita pomoci v %*
ERDF

ŠR

Vlastné
zdroje

právnické osoby založené za účelom podnikania v zmysle
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
(akciová
spoločnosť,
spoločnosť
s ručením
obmedzeným a pod.)

80,75

14,25

5

neziskové organizácie založené podľa zákona č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny
niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov

80,75

14,25

5

príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ
SR, iného ústredného orgánu štátnej správy, samosprávneho
kraja alebo obce v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

85

15

0

samosprávny kraj v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch),

85

10

5**

obec v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

85

10

5**
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Opatrenie 2.2 Obnova a modernizácia zdravotnícke techniky
Cieľ opatrenia
− Zabezpečiť obnovu a modernizáciu zdravotníckej techniky a dobudovanie Národnej
transfúznej služby SR
Skupiny oprávnených aktivít
Skupina oprávnených aktivít
Nákup mobilných mamografických jednotiek
Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR
- prevádzkové súbory (s technologických vybavením)
- stavebné objekty*

* Výstavba nových kapacít, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná
s ohľadom na nízku energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania
pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové
normy SR a štandardy EÚ.

Ciele projektov sa dosiahnu prostredníctvom nasledovných aktivít:
•

nákup mamografických jednotiek,

•

rekonštrukcia a modernizácia transfúziologických pracovísk,
o prevádzkové súbory
o

stavebné objekty

Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná s ohľadom na nízku
energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia bezbariérového prístupu pre
imobilných občanov a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.
Prípadná likvidácia zastaraného prístrojového vybavenia musí byť realizovaná v súlade s platnou
legislatívou.

•

dodávka prístrojového vybavenia,

•

dodávka IKT vrátane on-line prepojenia transfúziologických pracovísk.

Definovanie oprávneného územia
opatrenie

inovačné
póly

kohézne
póly

obce, ktoré nie sú pólmi
rastu

opatrenie 2.2 Nákup zdravotníckej techniky
Pozn.: pole

znamená, že projekty budú realizované v uvedenom type obcí.
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Pre transfúziologické pracovisko situované v Bratislave budú samostatné a nezávislé funkčné aktivity
a ich výsledky financované ako neoprávnené náklady z národných zdrojov. V prípade investícií s
dopadom na obyvateľstvo celého Slovenska vrátané Bratislavského kraja (on-line prepojenia
transfúziologických pracovísk), bude uplatnený princíp pro rata, na základe ktorého časť alokácie
pripadajúca na ekvivalent obyvateľov Bratislavského kraja (11,4%) bude financovaná ako neoprávnený
náklad z národných zdrojov.
Pre účely zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch je nevyhnutné pokryť
aj územie mimo pólov rastu.

Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2
Súkromný sektor
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (pre NP 1)
Verejný sektor
Národná transfúzna služba (pre NP 2)

intenzita pomoci v %*
ERDF
80,75

ŠR
14,25

Vlastné zdroje
5

85

15

0
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1.3 Prioritná os 3 „Technická pomoc“
Opatrenie 3.1 „Technická pomoc pre prípravu, monitorovanie, vykonávanie
a kontrolu implementácie Operačného programu Zdravotníctvo“

Cieľ opatrenia
− podporiť aktivity spojené so zabezpečením efektívneho riadenia prípravy,
implementácie, monitorovania, finančného riadenia, kontroly a auditu Operačného
programu Zdravotníctvo prostredníctvom materiálno-technického vybavenia,
personálneho zabezpečenia a podporou ďalších aktivít v zmysle prioritnej témy 85.

Skupiny oprávnených aktivít
1. personálne zabezpečenie prípravy, riadenia a kontroly Operačného programu
Zdravotníctvo a projektov, vrátane činností zriadených výborov a komisií,
vrátane vzdelávania personálu;
2. potrebné

materiálno-technického

zabezpečenia

súvisiace

s riadením

a kontrolou Operačného programu Zdravotníctvo;
3. zabezpečenie služieb (dokumentov, software apod.) súvisiacich s prípravou,
riadením a kontrolou Operačného programu Zdravotníctvo a projektov.
Definovanie oprávneného územia
− V rámci opatrenia 3.1 sa princíp územnej koncentrácie neuplatňuje.
Oprávnení prijímatelia
- Ministerstvo zdravotníctva SR
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Opatrenie 3.2 „Technická pomoc na hodnotenie, štúdie, informácie a komunikáciu
Operačného programu Zdravotníctvo“
Cieľ opatrenia
− podporiť propagáciu a hodnotenie Operačného programu Zdravotníctvo, zabezpečiť
posilnenie absorpčnej schopnosti vhodným poskytovaním informácií vrátane
propagácie, vyhodnocovania, analýz a výmeny skúseností v zmysle prioritnej témy
86.
Skupiny oprávnených aktivít
1. poskytovanie informácií, šírenie povedomia o Operačnom programe
Zdravotníctvo a zabezpečenie publicity Operačného programu Zdravotníctvo
na primeranej úrovni v zmysle článku 69 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a
Oddielu 1 nariadenia Komisie č. 1828/2006 pre prijímateľov, potenciálnych
prijímateľov a verejnosť;
2. vytváranie sietí kontaktných miest a informačných a komunikačných kanálov;
3. príprava a implementácia Komunikačného plánu pre Operačný program
Zdravotníctvo;
4. zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na
pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu
skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva
a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít
pre monitorovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity apod.;
5. zabezpečenie jednotlivých hodnotení realizácie Operačného programu
Zdravotníctvo v súlade s požiadavkami na hodnotenie podľa čl. 47 nariadenia
Rady (ES) č. 1083/2006 vrátane predbežného hodnotenia v procese prípravy
Operačného programu Zdravotníctvo;
6. spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na
životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou
a vykonávaním Operačného programu Zdravotníctvo.
Definovanie oprávneného územia
−

V rámci opatrenia 3.2 sa princíp územnej koncentrácie neuplatňuje.

Oprávnení prijímatelia
− Ministerstvo zdravotníctva SR
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