Ročník 4, číslo 4/ september 2011, vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia európskych programov a projektov

SPRAVODAJCA
Operačného programu Zdravotníctvo

Milí čitatelia,
uplynul ďalší rok implementácie Operačného programu Zdravotníctvo. Tento rok vydávame
v novom formáte už štvrté číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo.
Prinášame v ňom informácie o pokračovaní realizácie Operačného programu Zdravotníctvo
a o návštevách viacerých zdravotníckych zariadení, ktoré úspešne zrealizovali svoje projekty.
Z obsahu čísla:
| Rozhovor so zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom | Prvá konferencia Operačný program Zdravotníctvo v projektoch | Piate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ |
Návšteva štyroch podporených projektov v Nitre | Chronológia udalostí v rámci OPZ v roku 2010
a 2011 | Schválené projekty z výziev 2010
Želáme všetkým prijímateľom úspešnú realizáciu projektov, veľa tvorivých nápadov a všetkým
najmä pevné zdravie.

Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR
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Rozhovor so zástupcom Európskej komisie
v Bruseli Christopherom Toddom
| Prvýkrát od Vášho nástupu do pozície vedúceho oddelenia pre Slovensko na Generálnom
riaditeľstve pre regionálnu politiku ste mali
možnosť stretnúť sa s pracovníkmi riadiaceho
orgánu a byť podrobne informovaný o aktuálnom stave realizácie OPZ počas zasadnutia
Monitorovacieho výboru OPZ, ktorý sa konal
11. apríla 2011 v Bratislave. Aký je Váš názor na úroveň napredovania pri realizácii OPZ
v Slovenskom a Európskom kontexte?
V prvom rade
musím povedať, že mi bolo
potešením
zúčastniť
sa
na zasadnutí
monitorovacieho výboru.
Prvýkrát som
mal
príležitosť vidieť ako
program
napreduje a osobne sa stretnúť
so zástupcami
riadiaceho orgánu a členmi
monitorovacieho výboru.
Stretnutie bolo
veľmi produktívne a poskytlo mi veľa informácií. Veľmi na mňa urobilo dojem,
ako sa členovia výboru zapájali do diskusie. Keďže
som sa zúčastnil na mnohých zasadnutiach monitorovacieho výboru v iných členských štátov, toto
zasadnutie považujem za ukážku dobrej praxe!
OP Zdravotníctvo je z hľadiska aktuálneho sta-
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vu realizácie veľmi úspešným programom, pretože 99 % prostriedkov je schválených a 98 %
prostriedkov je už zazmluvnených. Z hľadiska
poskytnutých platieb prijímateľom (viac ako 29 %
alokácie programu) OPZ presahuje priemer všetkých operačných programov na Slovensku.
Vo zvyšnej časti programového obdobia bude dôležité efektívne ukončiť finančnú implementáciu
a zdôrazniť výsledky a prínosy programu pre občanov. Z projektov, ktoré sa realizujú v rámci OPZ, už
majú aj ďalej budú mať priamy osoh občania SR
napríklad pri záchrane ich života, pri poskytovaní
lepšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti najzávažnejších ochorení, pri efektívnejšom transfúziologickom systéme a efektívnejšej prevencií
rizík. Osobitne je potrebné poukázať na príspevok
Európskej únie pri dosahovaní týchto výsledkov.

| Sprievodnou aktivitou monitorovacieho výboru boli prezentácie a monitorovacia návšteva štyroch projektov realizovaných v meste
Nitra. Aké sú Vaše dojmy z projektov, obzvlášť
v kontexte dosahovania cieľov politiky súdržnosti?
Opäť veľmi dobrým príkladom dobrej praxe bolo
zabezpečenie prezentácií štyroch projektov priamo na zasadnutí MV a návšteva zdravotníckych
zariadení členmi monitorovacieho výboru v nasledujúci deň.
Projekty, ktoré sme v Nitre navštívili – rozšírenie
nemocničného zariadenia, vysokošpecializovaná
technológia v kardiocentre, časť nových transfúziologických služieb a technológia v novej očnej
klinike – na mňa zapôsobili. Viditeľná bola silná
zaangažovanosť a zanietenosť odborníkov týchto zdravotníckych zariadení a všetci zúčastnení

mohli vidieť reálne aj potenciálne budúce prínosy
poskytovaných služieb pre obyvateľov Nitry a jej
okolia.
Podstatné je, aby sa o projektoch financovaných z
EÚ a ich výsledkoch skutočne vedelo. Uvítal som
skutočnosť, že sa na návšteve jednotlivých projektov a na následnej tlačovej konferencii zúčastnili aj médiá a novinári. Informácia o projektoch
sa dostala do širokého povedomia a tento spôsob
propagácie by sa mal využívať čo najčastejšie.

| Prvé návrhy nových nariadení pre programové obdobie 2014 – 2020 by mali byť zverejnené v októbri 2011. Čo budú hlavné odlišnosti
alebo novinky v porovnaní s nariadeniami súčasného programového obdobia 2007 – 2013?
Hlavné rozdiely v návrhoch nových nariadení pre
ďalšie programové obdobie sú v tom, že reflektujú zmeny, ktoré Európska komisia zdôraznila
v diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti, napríklad v 5. kohéznej správe alebo v návrhu nového
viacročného finančného rámca.
Tu je možné spomenúť:
väčší súlad kohéznej politiky so Stratégiou Európa 2020, napríklad tak, že sa programy budú
viac zameriavať na oblasti prinášajúce moderné prístupy, udržateľný a inkluzívny rast,
koncentráciu na kľúčové investičné oblasti,
ktoré môžu priniesť viac výsledkov a prispieť
k európskej pridanej hodnote,
väčšie zameranie na výkon a dosahované
výsledky programov v rámci nových partnerských zmlúv a stimulov napríklad prostredníctvom výkonnostných rezerv,

uistenie, že intervencie politiky súdržnosti sú
efektívnejšie pri ex-ante zadefinovaní istých
kondicionalít,
zlepšenie a zjednodušenie implementačného systému napríklad formou zjednodušenia
vykazovania výdavkov (paušály a paušálne
sadzby),
zlepšenie využívania finančných nástrojov
ako revolvingové fondy, ktoré možno opätovne investovať do projektov v ďalšom programovom období.

| Na záver, budú podľa Vášho názoru investičné projekty v oblasti zdravotníctva stále relevantné aj v obsahovom kontexte novej politiky súdržnosti a Stratégie 2020?
Prvým krokom pre zodpovedné slovenské orgány bude dôkladné zhodnotenie potrieb a priorít
operačných programov nového programového obdobia ako súčasť posilnenia strategického
programovania a plánovania orientovaného predovšetkým na výsledky. Záväzky by mali byť
upravené v partnerskej zmluve medzi SR a EK
a následne podrobnejšie rozpracované v návrhoch
nových operačných programov. V prípade partnerskej zmluvy je nevyhnutné, aby bola pripravovaná v spolupráci s relevantnými partnermi.
Kľúčovou otázkou bude, či investičné zdravotnícke
projekty budú schopné prispievať k prioritám EÚ
v oblasti dosiahnutia moderných prístupov, udržateľného a inkluzívneho rastu napríklad posilnením
výskumu, technologického rozvoja a prostredníctvom inovácií.
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Prvá konferencia Operačný program Zdravotníctvo
v projektoch
Po troch rokoch od schválenia samostatného Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) a po dvoch
ročníkoch informačnej aktivity Dňa otvorených
dverí Ministerstvo zdravotníctva SR zorganizovalo prvýkrát konferenciu pod názvom Operačný
program Zdravotníctvo v projektoch. Konferencia pod záštitou ministra zdravotníctva SR Ivana
Uhliarika sa konala 4. novembra 2010 v Banskej
Bystrici. Venovaná bola úspešne zrealizovaným
projektom podporeným z OPZ, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zameraná bola na prezentáciu prínosov projektov
v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení v regiónoch Slovenska.
Podujatie bolo určené zástupcom zdravotníckych
zariadení, orgánov štátnej správy, regionálnych
a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, profesijných komôr a združení a odbornej
i laickej verejnosti. Centrálny koordinačný orgán
na konferencii zastupovali zamestnanci Krajskej
rozvojovej agentúry Banská Bystrica.

Z príhovoru ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika
Vybrali sme z príhovoru ministra zdravotníctva
Ivana Uhliarka, ktorý sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť na konferencii:
„Ochorenia kardiovaskulárneho systému sú
stále najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku,
preto je potrebné rozvíjať vysokošpecializovanú liečbu. Je pozitívne, že na Slovensku máme
skutočne špičkové kardiologické ústavy s kvalitným zázemím a odborníkmi, ktorí vykonávajú
komplikované zákroky, poskytujú kompletnú

Počas registrácie hostí prichádzajúcich
na konferenciu Operačný program Zdravotníctvo v projektoch
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ambulantnú aj lôžkovú zdravotnú starostlivosť,
dispenzárnu, konziliárnu, diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť. Sú vybavené
najmodernejšou zdravotníckou technikou, dnes
už aj vďaka finančným prostriedkom Európskej
únie. Počet výkonov sa postupne zvyšuje, čo
zodpovedá aj našim cieľom – čoraz výraznejšie
sa priblížiť k pacientovi, zabezpečiť dostupnosť
kardiologickej starostlivosti a podporovať špecializovanú liečbu.“

Zástupkyňa Európskej komisie
pôsobiaca na Slovensku
Mgr. Ľubomíra Mihaleje–Hromková, PhD.

Na hlavnej informačnej aktivite OPZ sa zúčastnila zástupkyňa Európskej komisie pôsobiaca na Slovensku Mgr. Ľubomíra Mihaleje–Hromková, PhD.

Z príhovoru hostky
Hostka Mgr. Ľubomíra Mihaleje–Hromková
na konferencii okrem iného konštatovala, že
„ ... doteraz reflektujeme dobré výsledky vo
vzťahu k implementácii programu. To preukazuje, že MZ SR robí svoju prácu veľmi dobre. Je
nutné však podotknúť, že je potrebné garantovať, aby fondy, alebo inak povedané, finančné
prostriedky, boli alokované na tie priority, ktoré
Program odborného podujatia tvorili tri prezentácie rozčlenené na základné informácie o projekte,
na jeho prínos pre región a na ďalšie plány špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.
O účelnosti projektu pod názvom „Komplexná
modernizácia SÚSCCH, a. s., za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“ informovala námestníčka generálneho
riaditeľa pre liečebný a diagnostický úsek Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb,
a.s. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.
Zámerom projektu bolo vybaviť novovybudované
priestory SÚSCCH, a.s., najmodernejšou operačnou, diagnostickou a inou zdravotníckou techniku a zariadením nevyhnutným na poskytovanie
špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali
6 970 616,82 EUR, z ktorých NFP tvoril
6 622 085,98 EUR.
MUDr. Kaliská v prezentácii okrem iného konštatovala: „Po realizácii projektu stúpli všetky výkony
v ústave. Najvýznamnejší vzostup sa zaznamenal

boli vopred dohodnuté. Musíme tiež garantovať,
že všetky práce, ktoré sa týkajú operačného
programu, sú vykonávané férovo, transparentne
a otvorene. Podstatné je tiež, že musíme garantovať, aby dotované projekty skutočne priniesli
kvalitatívnu zmenu do života občanov Slovenska“.

v tých činnostiach, kde boli nasmerované prostriedky z projektu. Počet hospitalizácií v ústave celkove
stúpol o 53 %. Počet operácií srdca stúpol o 66 %,
koronarografie o 35 %, katétrové ablácie arytmií
o 35 %, cievne sonografie o 206 %. Začali sme robiť intervenčné výkony na periférnych cievach. Zvýšila sa radiačná ochrana pacientov aj personálu.“
O regionálnom prínose projektu s názvom „Nákup angiografického prístroja pre komplexné
kardiologické aplikácie,“ hovoril riaditeľ a vedúci lekár KARDIOCENTRA NITRA s.r.o. MUDr. Marián
Hranai.
Cieľom projektu bolo prostredníctvom nákupu
špičkového angiografického prístroja zvýšiť počet
výkonov zabezpečujúcich kvalitnejšiu diagnostiku
a liečbu narastajúceho počtu pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 1 749 764, 32 EUR,
z ktorých nenávratný finančný príspevok tvoril
1 662 276,10 EUR.
MUDr. Hranai počas prezentácie zdôraznil: „Projekt hradený z eurofondov bola pre kardiocentrum
jedinečná a historicky ojedinelá šanca na vybudovanie pracoviska, ktoré po technickej stránke zod-
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Generálny riaditeľ VÚSCH, a s.
MUDr. František Sabol, PhD., poskytol
rozhovor médiám.

povedá najmodernejším
požiadavkám súčasnej
medicíny. Po realizácii
projektu kardiocentrum
rozšírilo spektrum diagnostických a liečebných
možností a zapojilo sa
do vedeckého výskumu
spolu s ostatnými špičkovými pracoviskami vo
svete.“
Podľa MUDr. Hranaia
viac napovie reč čísiel:
„Kým rok pred realizáciou projektu sa vykonalo 12 extra koronárnych
výkonov, po inštalovaní
nového prístroja ich počet stúpol na 60, nárast
bol v tomto prípade
500 %-ný. Na RTG pracovisku pred realizovaním
projektu za rok sme evidovali 2 085 vybavených
pacientov a za 12 mesiacov po skončení projektu
ich už bolo 3 032, čo predstavuje nárast o 45,4 %.
Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu lekári
kardiocentra poskytli 476 pacientom neodkladnú
zdravotnú starostlivosť (život ohrozujúce stavy)
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a za rovnaké obdobie
po realizácii projektu
poskytli neodkladnú ZS
653 pacientom, prírastok
predstavuje 37,2 %.“
Údaje o výsledkoch projektu s názvom „Modernizácia zdravotníckej
infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych
služieb VÚSCH, a.s.“
prezentoval generálny
riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových
a cievnych chorôb a.s.
MUDr. František Sabol,
PhD.
Cieľom projektu bolo prostredníctvom investícií
do špičkovej zdravotníckej techniky zabezpečiť komplexnosť poskytovaných zdravotníckych
služieb VÚSCH, a.s. Celkové oprávnené výdavky
predstavovali 3 484 417,15 EUR, z ktorých NFP
tvoril 3 310 196,29 EUR.
Počas prezentácie MUDr. Sabol okrem iného povedal: „Projekt sa týkal nákupu špičkovej zdravotníckej diagnosticko-operačnej techniky, ktorou
sa vybavila kardiologická klinika. Prínos projektu
vidíme v zlepšení dostupnosti akútnej, aj plánovanej liečby srdcovo-cievnych ochorení vo východoslovenskom regióne. Zvýšili sa počty intervenčných
výkonov, a tým sa skrátili čakacie listy na jednotlivé vyšetrenia ako aj zákroky.“
MUDr. Sabol poukázal na to, že „výrazne stúpol počet implantácii trvalého kardiostimulátora.
Kým pred realizáciou projektu od 01. 01. 2009 do
30. 06. 2009 sa zaznamenal počet implantácií TKS
164 za rovnaké obdobie po realizácii projektu v
roku 2010 ich bolo 229. Nárast v tomto prípade
činil 39,63 %.
V prvom polroku roku 2009 pred realizáciou projektu sa vykonalo 149 katétrových ablácií a za rovnaké obdobie 2010 ich bolo 242. (Katétrová ablácia

Videosekvenkcie priamo z operácií vykonaných
vo VÚSCH, a.s. na nových prístrojoch prítomných zaujali.

Prednášajúci na konferencii Operačný program
Zdravotníctvo v projektoch zľava MUDr. Marián
Hranai, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C.,
MUDr. František Sabol, PhD.

je invazívna liečebná metóda používaná na liečbu
niektorých porúch srdcového rytmu.) Rast výkonov
bol 62,42 %.
Kým pred realizáciou projektu od 01. 01. 2009 do
30. 06. 2009 sa zrealizovalo 493 výkonov PCI (Perkutánna koronárna intervencia - postup používaný
na liečbu zúžených vencovitých tepien na srdci), za
rovnaké obdobie po realizácii projektu v roku 2010
ich bolo 667, čo predstavuje nárast o 35,29 %.“

Na záver konferencie sa uskutočnila diskusia, ktorá sa týkala tvorby projektov, ich realizácie, trvalej
udržateľnosti a budúcnosti samotných zariadení.
Všetky prezentované projekty a záverečná diskusia prítomných presvedčili, že aktivity Operačného programu Zdravotníctvo spolufinancované
z prostriedkov Európskej únie prinášajú reálnu
kvalitatívnu zmenu do života občanov Slovenska
prostredníctvom dostupnejšej a vysoko kvalitnej
špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Centrálny koordinačný orgán zastupovali
zamestnanci Krajskej rozvojovej agentúry
Banská Bystrica.

Informačné panely, ktoré obsahujú fakty
o skončených projektoch a ich prínos
pre región.
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Piate zasadnutie Monitorovacieho
výboru pre OPZ
Hlavným bodom zasadnutia Monitorovacieho
výboru (MV) pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ), ktoré sa uskutočnilo 11. apríla 2011,
bolo prerokovať výročnú správu o vykonávaní
Operačného programu Zdravotníctvo za rok
2010. Táto správa obsahuje rad údajov a faktov
o rozsiahlej činnosti súvisiacej s realizáciou OPZ
v uplynulom roku. Členovia MV po diskusii výročnú správu schválili. Výročná správa bola poslaná na posúdenie a schválenie Európskej komisii
v júni 2011.

Generálny riaditeľ SEPP Ing. Ľubomír Partika
viedol zasadnutie Monitorovacieho výboru
pre OPZ.

Na zasadnutí MV sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre
regionálnu politiku v Bruseli Christopher Todd
a Martina Benčatová.
Okrem výročnej správy boli členom MV predložené na schválenie nasledujúce dokumenty:
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Revízia Operačného programu Zdravotníctvo,
Úprava štatútu Monitorovacieho výboru pre
Operačný program Zdravotníctvo, Úprava hodnotiacich a výberových kritérií pre Operačný
program Zdravotníctvo. Aj tieto dokumenty boli
členmi MV schválené.
Po tom, čo sa členovia MV pre OPZ oboznámili so správami o vyhodnotení výziev a vzali ich
na vedomie, bola im odprezentovaná informácia
o opatreniach RO vyplývajúcich z odporúčaní zá-

Aktívny záujem o celý priebeh zasadnutia MV
prejavoval zástupca Európskej komisie
z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu
politiku v Bruseli Christopher Todd.

verečnej hodnotiacej správy „Zhodnotenie implementácie Operačného programu Zdravotníctvo“,
informácia o záverečnej správe z prieskumu verejnej mienky o úrovni informovanosti verejnosti
o Operačnom programe Zdravotníctvo a informácia o aktuálnom stave implementácie operačného
programu.

Súčasťou neoficiálnej časti zasadnutia MV boli
prezentácie projektov nitrianskeho regiónu z každého opatrenia OPZ, ktoré boli následne predmetom monitorovacej návštevy 12. apríla 2011.
Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra MUDr. Kamil
Koleják, PhD. informoval o projekte „Novostavba
liečebného pavilónu“ (opatrenie 1.2 OPZ), projektová manažérka NTS SR Mgr. Martina Grožajová
oboznámila prítomných s projektom „Dobudova-

Vedúci pracovníci sekcie európskych
programov a projektov s riaditeľmi
zdravotníckych zariadení.

nie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“
(opatrenie 2.2 OPZ), riaditeľka zariadenia Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., MUDr. Eva Dzurillová
hovorila o zrealizovanom projekte „Imunoalergológia - nadstavba“ (opatrenie 2.1 OPZ) a riaditeľ
a vedúci lekár Kardiocentra Nitra s.r.o. MUDr. Marián Hranai prezentoval výsledky projektu „Nákup
angiografického prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie“ (opatrenie 1.1 OPZ).

Riaditeľka zariadenia MUDr. Eva Dzurillová
hovorila o zrealizovanom projekte
„Imunoalergológia - nadstavba“.

Členovia Monitorovacieho výboru OPZ.
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Návšteva štyroch podporených
projektov v Nitre
Zástupcovia Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku v Bruseli Christopher Todd a Martina Benčatová a viacerí členovia
Monitorovacieho výboru Operačného programu
Zdravotníctvo (OPZ) navštívili 12. apríla 2011 štyri
zdravotnícke zariadenia v Nitre, ktorých projekty
boli spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Boli to Fakultná nemocnica Nitra,
Národná transfúzna služba SR, Imunoalergológia
Dzurilla s.r.o. a KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.. Monitorovacia návšteva podporených projektov sa
uskutočnila pri príležitosti 5. riadneho zasadnutia
Monitorovacieho výboru pre OPZ, ktoré sa konalo
11. apríla 2011 v Bratislave.

Christopher Todd (uprostred) pri prehliadke
novostavby Liečebného pavilónu v areáli
Fakultnej nemocnice Nitra

Prvým navštíveným zdravotníckym zariadením
bola Fakultná nemocnica Nitra, ktorá je počtom
lôžok 870 najväčšou všeobecnou nemocnicou
v Nitrianskom samosprávnom kraji. Realizuje sa
v nej projekt pod názvom „Novostavba liečebného
pavilónu“. Celkové oprávnené výdavky projektu
sú vo výške 22 502 047,39 EUR. Realizácia projektu sa skončí v októbri 2011.
V novostavbe liečebného pavilónu bude umiestnená Kardiologická klinika, Interná klinika, Neurologická klinika a ústavy patológie, mikrobiológie a laboratórnej medicíny. Riaditeľ FN Nitra
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MUDr. Kamil Koleják, PhD., víta hostí
v zrekonštruovanom priestore vybavenom
novým lineárnym urýchľovačom.

MUDr. Kamil Koleják, PhD., počas návštevy zástupcov EK a členov MV OPZ konštatoval: „Dostavbou nového liečebného pavilónu zvýšime kvalitu
a efektivitu liečebných procesov. Nový liečebný pavilón zodpovedá kritériám a požiadavkám dnešnej
doby. Presťahovaním už existujúcich lôžkových častí
kliník, ambulancií a laboratórnych činností budeme
poskytovať celý rad úkonov a zákrokov pod jednou
strechou, čím porastie efektivita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosť našich pacientov.“
Okrem stavebnej časti bol projekt zameraný aj na
dodávku najmodernejšej zdravotníckej techniky.
Veľkým nedostatkom nemocnice bol nefunkčný
lineárny urýchľovač. Onkologickí pacienti preto
museli kvôli zdravotníckym výkonom navštevovať
nemocnice v Bratislave a Banskej Bystrici. Daný
stav neumožňoval nemocnici poskytovať pacientom kompletnú liečbu. 3. júna 2010 na oddelení rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej
nemocnice Nitra slávnostne uviedli do prevádzky lineárny urýchľovač hradený z prostriedkov
projektu. Riaditeľ FN Nitra p. Koleják zdôraznil:
„Výrazným prínosom pre obyvateľov mesta Nitra
a širokého okolia je dodávka lineárneho urýchľovača. Ide o prístroj s najmodernejšou výbavou v rámci
všetkých rádioterapeutických centier na Slovensku.

Je vybavený viacerými excelentnými rádioterapeutickými metódami, umožňuje s vysokou presnosťou
ožiariť cieľový orgán a aplikovať predpísanú dávku
žiarenia do nádorovej oblasti pri značne zníženom
riziku postihnutia okolitých orgánov, čím výrazne
zvyšuje účinnosť, ako aj komfort pacienta.“
Následne bola predmetom návštevy Národná
transfúzna služba SR (NTS SR) - pobočka Nitra, kde sa realizuje národný projekt „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby
SR“. Projekt rieši centralizáciu spracovania krvi
a komplexnú modernizáciu pracovísk NTS SR. Pozostáva z troch hlavných celkov, a to rekonštrukcie
priestorov NTS Košice pre účely spracovateľského
centra, nákupu nového prístrojového vybavenia
pre jednotlivé spracovateľské a odberové centrá
a nákupu špeciálnych vozidiel na prepravu krvi
a krvných produktov.

Vedúca lekárka pracoviska Národnej transfúznej
služby SR Nitra MUDr. Mária Broďániová ukazuje
hosťom z EK a členom monitorovacieho výboru
pre OPZ zrekonštruované priestory, nové ležadlá
a zakúpené prístroje.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške
7 302 243,75 EUR. Realizácia projektu sa skončí
v septembri 2011.
Realizáciou projektu sa zvýšia možnosti zabezpečenia najvyššej možnej kvality a bezpečnosti krvných prípravkov a zlepší sa zásobovanie nemocníc
krvnými prípravkami, čím sa prispeje ku kvalite
zdravotnej starostlivosti a naplneniu jednej
z priorít – zabezpečovaniu ochrany zdravia obyvateľstva Slovenska.

Po realizácii projektu budú na Slovensku tri spracovateľské centrá (SC) – SC NTS Bratislava, NTS
Banská Bystrica a NTS Košice. Odberové pracoviská (organizačne zaradené do SC) budú NTS
Bratislava Kramáre (SC NTS Bratislava) a NTS Banská Bystrica FNsP (SC NTS Banská Bystrica). Ostatné odberové centrá budú NTS Bratislava Ružinov,
NTS Prešov, NTS Trnava, NTS Žilina, NTS Nitra,
NTS Trenčín, NTS Martin, NTS Poprad a NTS Nové
Zámky.
Podľa projektovej manažérky NTS SR Mgr. Martiny Grožajovej najpodstatnejším prínosom projektu je centralizácia spracovania krvi a krvných
prípravkov do troch spracovateľských centier,
čím sa zabezpečí nielen efektivita a optimalizácia pracovných postupov. „Táto zmena zároveň
umožní zavádzať nové pracovné postupy, čím sa
zabezpečí maximálna možná kvalita krvných prípravkov a uvedená zmena nás zaradí medzi európsky štandard v transfúziológii. Vďaka finančným
prostriedkom z OPZ sa do dnešného dňa vykonala
rekonštrukcia priestorov NTS Košice pre účely spracovateľského centra, nákup a dodávka prístrojového vybavenia pre spracovateľské a odberové centrá, nákup a dodávka špecializovaných sanitných
motorových vozidiel na prepravu a zvoz krvi a krvných prípravkov. Do skončenia projektu plánujeme
spustiť testovacie prevádzky troch spracovateľských
centier a plánujeme taktiež dobudovať informačný
systém NTS SR,“ konštatovala.
Tretím navštíveným zariadením bola Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., kde sa v decembri 2010
dokončil projekt s názvom „Imunoalergológia
– nadstavba“. Keďže kapacitné možnosti dvoch
budov zdravotníckeho zariadenia neumožňovali
rozširovanie nevyhnutných činností v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti ochorení
skupiny 5, bolo potrebné vybudovať nadstavbu.
Vďaka nej sa vytvorili nové ambulancie – pneumologická, onkologická, klinická imunológia
a alergológia a oftalmologická ambulancia s jednodňovou očnou chirurgiou. Predmetom projektu
bolo okrem iného stavebno-technickými úpravami zabezpečiť bezbariérový prístup do všetkých
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priestorov zariadenia. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 1 733 736,64 EUR.

Novovybudovaná operačná sála v Očnej ambulancii Sv. Otílie v Imunoalergológii Dzurilla
s.r.o. v Nitre bola vybavená najmodernejšou
vzduchotechnikou a prístrojovým vybavením.

Po realizácii projektu – nadstavby a vybavení jednotlivých ambulancií, operačného traktu očnej
chirurgie a laboratória – sa vytvorili podmienky
pre zvyšovanie počtu preventívnych prehliadok
a výkonov v oblasti ochorení skupiny 5. Vybudovaním výťahu sa zabezpečil bezbariérový prístup
do všetkých novovybudovaných priestorov. Riaditeľka zariadenia MUDr. Eva Dzurillová počas
návštevy konštatovala: „Zdravotnícke zariadenie
v projekte kládlo dôraz na komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti klinickej imunológie, ktorá priamo kooperuje s ostatnými odbormi, hlavne klinickou onkológiou. Koncepcia vybudovania
onkoimunologickeho centra prepojeného na ďalšie
špecializácie - pneumológia, oftalmológia a iné, je
jedinečná v rámci celej SR.“

Vedúci lekár KARDIOCENTRA NITRA s.r.o.
MUDr. Marián Hranai ukazuje hosťom najmodernejší typ angiografu v SR zakúpený v rámci
projektu.
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Návšteva v Nitre vyvrcholila prehliadkou štvrtého
zariadenia KARDIOCENTRA NITRA s.r.o., kde sa
30. septembra 2009 dokončil projekt pod názvom
„Nákup angiografického prístroja pre komplexné
kardiologické aplikácie“. Jeho zámerom bolo obstarať nové sofistikované zdravotnícke prístrojové
vybavenie – angiograf – na liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Účelom projektu bolo zvýšiť počet
výkonov zabezpečujúcich kvalitnejšiu diagnostiku
a zlepšiť prevenciu pred narastajúcim počtom
kardiovaskulárnych ochorení.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 1 749 764, 32 EUR.
Riaditeľ a vedúci lekár MUDr. Marián Hranai počas prehliadky okrem iného zdôraznil: „Hlavným
dôvodom, pre ktorý KARDIOCENTRUM NITRA vzniklo, bolo zabezpečiť dostupnosť tzv. direktnej PCI pre
akútne infarkty – čo je metóda voľby (state of the
art) pre liečbu týchto stavov. Aj vďaka zariadeniu
zakúpenému z fondov EÚ sme sa stali v roku 2010
pracoviskom s najvyšším počtom ošetrených akútnych (STEMI) infarktov v rámci českej a slovenskej
republiky. Sú to stovky zachránených ľudských životov – prínos, ktorý sa nedá zmerať iba číslami.“
Zástupca EK Christopher Todd po prehliadke
zdravotníckych zariadení poukázal na úspešnosť projektov realizovaných v rámci Operačného programu Zdravotníctvo z hľadiska ich
implementácie a zmysluplného financovania.
Za dôležité považuje informovanie obyvateľov regiónu Nitra a celého Slovenska o prínose projektov, akými sú novostavba liečebného pavilónu či rekonštrukcia a modernizácia
Národnej transfúznej služby SR, a ostatných
projektov v regióne. Konštatoval, že Európska
únia pomáha investovať do najmodernejších
technológii v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Zdôraznil, že na Slovensku sa realizuje veľa dobrých projektov, ktoré
si zaslúžia pozornosť obyvateľov nielen v rámci Slovenska, ale aj celej Európskej únie.

Chronológia udalostí v rámci OPZ a hlavných aktivít
MZ SR ako RO pre OPZ v roku 2010 a 2011
Nadväzuje na chronológiu z predchádzajúceho čísla 3, ktorá bola ukončená dátumom 21.10.2010.
04. 11. 2010 RO pre OPZ zorganizoval prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z OPZ. Konferencia venovaná úspešne zrealizovaným projektom podporeným z OPZ sa uskutočnila
v Banskej Bystrici. Zameraná bola na prezentáciu
regionálneho prínosu projektov v oblasti skvalitnenia
diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení
04. 11. 2010 RO pre OPZ vydal brožúru „Úspešne
zrealizované projekty v rámci OPZ“ obsahujúcu informácie o prvých úspešné ukončených projektoch
predložených v rámci výzvy OPZ 2008/1.1/01 a tretie číslo Spravodajcu Operačného programu Zdravotníctvo. Elektronické verzie publikácií sú k dispozícii na
webovej stránke RO www.opz.health-sf.sk.
21. 11. 2010 RO pre OPZ aktualizoval Programový
manuál Operačného programu Zdravotníctvo, verzia
10.0.
06. 12. 2010 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej
stránke www.opz.health-sf.sk správu o vyhodnotení
výzvy OPZ 2010/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská. Správa obsahuje podrobné informácie
o procese hodnotenia a výberu projektov. Zároveň
bol samostatne zverejnený aj zoznam schválených
žiadostí o NFP. Z 30 predložených žiadostí o poskytnutie NPF boli schválené 4.
10. 12. 2010 sa uskutočnilo výročné stretnutie
zástupcov Európskej komisie s Centrálnym koordinačným orgánom, riadiacimi orgánmi jednotlivých
operačných programov a koordinátormi horizontálnych priorít. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu aktuálneho stavu implementácie operačných
programov, informovanie o problémoch súvisiacich
s implementáciou a príkladoch dobrej praxe. V rámci
stretnutia bol odprezentovaný dokument tzv. „Joint
Road Map“, ktorý sa využíva ako nástroj pre sledovanie pokroku kľúčových aktivít pri implementácii EÚ
fondov na Slovensku s cieľom prijať rýchle nápravné

opatrenia tam, kde sú potrebné, a posilniť partnerskú
spoluprácu medzi EK a slovenskými autoritami.
15. 12. 2010 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej
stránke indikatívny harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP v rámci OPZ na rok 2011.
14. 01. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej stránke správu o vyhodnotení výzvy OPZ
2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská,
ktorá bola vyhlásená v rámci schválených lokálnych
stratégií komplexného prístupu. Správa obsahuje
podrobné informácie o procese hodnotenia a výberu
projektov. Následne RO zverejnil samostatne aj zoznam schválených žiadostí o NFP. Z 29 predložených
žiadostí o poskytnutie NFP bolo schválených 10.
17. 01. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej stránke Usmernenie RO č.7 k aktualizácii zmluvy
o poskytnutí NFP.
19. 01. 2011 RO pre OPZ predložil členom MV
pre OPZ procedúrou per rollam na odsúhlasenie
úpravu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá
Operačného programu Zdravotníctvo“. Dokument bol
po ukončení písomného postupu prijatia rozhodnutia
3. 2. 2011 členmi MV schválený.
04. 02. 2011 RO pre OPZ aktualizoval indikatívny harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti
o NFP v rámci OPZ na rok 2011.
25. 02. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej stránke www.opz.health-sf.sk v sekcii Riadenie,
monitorovanie, hodnotenie výsledky prieskumu verejnej mienky o OPZ, ktoré sú uvedené v dokumente
„Prieskum verejnej mienky o Operačnom programe
Zdravotníctvo - Záverečná správa“.
31. 03. 2011 RO pre OPZ aktualizoval indikatívny harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti
o NFP v rámci OPZ na rok 2011.
11. 04. 2011 sa konalo piate riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo. Monitorovací výbor schválil výročnú správu
Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2010.
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Registrovanie účastníkov na informačný
seminár k výzve pre polikliniky a zdravotné
strediská, 19. 5. 2011 v Bratislave

Jeden z diskutujúcich účastníkov informačného
seminára, 19. 5. 2011 v Bratislave

Záujemkyne čakajú na odpovede
na predložené otázky na informačnom
seminári, 19. 5. 2011 v Bratislave

Účastníci na informačnom seminári
k výzve, 22. 6. 2011 v Banskej Bystrici

Jeden z diskutujúcich na informačnom
seminári k výzve, 22. 6. 2011 v Banskej Bystrici

Celkový pohľad na účastníkov informačného
seminára k výzve, 22. 6. 2011 v Banskej Bystrici

Zástupcovia MZ SR
na informačnom seminári
k výzve, 23. 6. 2011
v Košiciach
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Výročná správa OPZ bola po schválení monitorovacím výborom predložená Európskej komisii. Súčasťou
neoficiálnej časti zasadnutia MV boli prezentácie projektov Operačného programu Zdravotníctvo z nitrianskeho regiónu, ktoré boli predmetom monitorovacej
návštevy 12. 4. 2011.
12. 04. 2011 sa v Nitre uskutočnila monitorovacia
návšteva štyroch projektov Operačného programu
Zdravotníctvo za účasti zástupcov Európskej komisie,
RO pre OPZ, členov MV a médií.
26. 04. 2011 RO pre OPZ zverejnil výzvu OPZ
2011/2.1/01 na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na „zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na
prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny
5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového
vybavenia“.
26. 04. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej stránke dokumenty: Príručka pre žiadateľa o NFP,
verzia 9.0, Usmernenie RO č.8 k postupom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác
a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu a aktualizáciu Programového manuálu
Operačného programu Zdravotníctvo, verzia 11.0.
12. 05. 2011 RO pre OPZ predložil členom MV pre
OPZ procedúrou per rollam na odsúhlasenie aktualizáciu finančného plánu Programového manuálu
Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007
- 2013. Dokument bol po ukončení písomného postupu prijatia rozhodnutia 27. 5. 2011 členmi MV
schválený.
17. 5. 2011 sa uskutočnil informačný seminár k výzve OPZ 2011/2.1/01 pre potenciálnych žiadateľov
o NFP v Banskej Bystrici.
18. 05. 2011 sa uskutočnil informačný seminár k výzve OPZ 2011/2.1/01 pre potenciálnych žiadateľov
o NFP v Košiciach.
19. 05. 2011 uskutočnil informačný seminár k výzve OPZ 2011/2.1/01 pre potenciálnych žiadateľov
o NFP v Bratislave.
26. 05. 2011 RO zverejnil na svojej webovej stránke
Usmernenie RO č.9 k aktualizácii zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.

30. 05. 2011 RO pre OPZ zverejnil výzvu OPZ
2011/2.1/02 na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na „zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na
prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny
5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového
vybavenia“ v rámci schválených lokálnych stratégií
komplexného prístupu. Uzávierka prijímania žiadostí
o NFP je stanovená na 14. 10. 2011.
30. 05. 2011 RO pre OPZ aktualizoval Programový
manuál Operačného programu Zdravotníctvo, verzia
12.0.
06. 06. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej
stránke Usmernenie RO č.10 k definovaniu minimálnych požiadaviek na postupy obchodnej verejnej súťaže a zákazky s nízkou hodnotou.
17. 06. 2011 RO pre OPZ zaslal na Európsku komisiu
výročnú správu o implementácii Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2010.
22. 06. 2011 sa uskutočnil informačný seminár k výzve OPZ 2011/2.1/02 pre potenciálnych žiadateľov
o NFP v Banskej Bystrici,
23. 06. 2011 sa uskutočnil informačný seminár k výzve OPZ 2011/2.1/02 pre potenciálnych žiadateľov
o NFP v Košiciach.
26. 07. 2011 bola uzavretá výzva OPZ 2011/2.1/01.
Ku dňu uzávierky predkladania žiadostí bolo doručených a zaregistrovaných 34 žiadostí o NFP.
01. 08. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej
stránke Usmernenie RO č.11 k transformácii prijímateľov zo štátnych príspevkových organizácií na akciové spoločnosti.
02. 08. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej
stránke Usmernenie RO č.12 k zmluve o poskytnutí
NFP v nadväznosti na transformáciu zdravotníckych
zariadení a Usmernenie RO č.13 k zmluve o poskytnutí NFP.
14. 09. 2011 RO pre OPZ zverejnil na svojej webovej
stránke Usmernenie RO č.14 k vykazovaniu hodnôt
vybraných ukazovateľov dopadu v následných monitorovacích správach.
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Schválené projekty z výziev 2010
Názov výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia
pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.“
Kód výzvy: OPZ 2010/2.1/01
Názov žiadateľa
Obec Oščadnica
Poliklinika Senica
n. o.
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Lučenec, n. o.
Obec Likavka
Celkom

Názov projektu
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Oščadnica – odstránenie
havarijného stavu
Rekonštrukcia a modernizácia
Polikliniky Senica
Rekonštrukcia a modernizácia
polikliniky
Stavebné úpravy a zateplenie
Zdravotného strediska Likavka
4

Výška schváleného NFP v EUR
761 979,46
1 128 720,81
1 828 618,21
1 135 341,26
4 854 659,74

Názov výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia
pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“ v rámci schválených
lokálnych stratégií komplexného prístupu.
Kód výzvy: OPZ 2010/2.1/02
Názov žiadateľa
Mesto Podolínec
Obec Muráň
Obec Petrovany
Mesto Giraltovce
Poliklinika Sabinov, n. o.
Obec Turňa nad Bodvou
Obec Raslavice
Obec Sačurov
Obec Ľubotín

Obec Markušovce
Celkom

16

Názov projektu
Komplexná rekonštrukcia
a modernizácia zdravotného
strediska v meste Podolínec
Prístavba a rekonštrukcia zdravotného
strediska Muráň
Rekonštrukcia zdravotného strediska
v obci Petrovany
Rekonštrukcia polikliniky
Modernizácia Polikliniky Sabinov, n. o.
Rekonštrukcia a stavebné úpravy
zdravotného strediska v obci Turňa nad
Bodvou
Rekonštrukcia zdravotného strediska
v Raslaviciach
Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Sačurov
Komplexná modernizácia a rekonštrukcia objektu zdravotného strediska
Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie
energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska, vrátane prístrojov
a IKT vybavenia v obci Markušovce
10

Výška schváleného NFP v EUR
651 308,20
454 608,44
423 689,68
1 550 220,36
1 164 697,14
506 788,05
387 499,13
321 355,32
396 891,53

402 102,85
6 259 160,70

