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SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY
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„Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných
zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu
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Opatrenie:

2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 09. február 2015
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 11. máj 2015
Charakter výzvy: časovo ohraničená výzva

28. október 2015

I. Vyhodnotenie výzvy, uzávierky
doručených žiadostí o NFP

výzvy

a registrácie

Počas vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sa uskutočnili 2 informačné semináre
pre potenciálnych žiadateľov o NFP z Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len
„OPZ“). Na informačnom seminári v Bratislave dňa 6. marca 2015 sa zúčastnilo 29
záujemcov a na seminári v Košiciach dňa 5. marca 2015 sa zúčastnilo 16 záujemcov.
V priebehu vyhlásenia výzvy mali potenciálni žiadatelia možnosť získavať informácie
prostredníctvom webového sídla www.opz.health-sf.sk, telefonicky, osobnými konzultáciami
s pracovníkmi riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“), písomne alebo elektronicky na mailovej
adrese: info.opz@health.gov.sk.
V priebehu vyhlásenia výzvy RO nezaznamenal sťažnosti žiadateľov, týkajúce sa
poskytovania informácií, kvality pokynov alebo dokumentov zverejnených spolu s výzvou
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 10 204 545,25
EUR.
Minimálna a maximálna výška NFP bola stanovená nasledovne:
Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi

50 000,00 EUR

Maximálna výška NFP jednému žiadateľovi

2 000 000,00 EUR
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V rámci výzvy bolo prijatých a zaregistrovaných 19 žiadostí o NFP.
Do výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sa zapojili nasledovní žiadatelia:
Por. č.

Názov žiadateľa

1.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

2.

PRO VITAE n.o.

3.

wesper, a.s.

4.

Medicínske centrum Nitra, spol. s.r.o.

5.

Fakultná nemocnica Trnava

6.

Mesto Krompachy

7.

MANUS – MED, s.r.o.

8.

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

9.

Nemocnica Košice – Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica

10.

MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o.

11.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

12.

PURUS, s.r.o.

13.

Poliklinika MarMedico, s.r.o.

14.

CS – SALVUS, spol. s.r.o.

15.

NZZ, s.r.o.

16.

PANMED, s.r.o.

17.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

18.

MEJ, spol. s.r.o.

19.

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
IMEA-CC, s.r.o.1

Prijaté žiadosti (uvedené v tabuľke vyššie) splnili záväzné podmienky predloženia žiadosti
o NFP stanovené vo výzve OPZ 2015/2.1/01 a boli zaregistrované. Podrobnejšie údaje
o jednotlivých prijatých a zaregistrovaných žiadostiach sa nachádzajú v tabuľke č. 1.

1

Pri tejto žiadosti bolo v procese kontroly formálnej správnosti zastavené konanie o žiadosti o NFP (vo fáze
úplnosti – po doplnení) na základe písomného oznámenia žiadateľa, že sťahuje svoju žiadosť bez udania dôvodu.
Z tohto dôvodu predmetná žiadosť nie je započítaná do celkového počtu zaregistrovaných žiadostí o NFP, ktoré
boli predmetom kontroly formálnej správnosti a ani nebola zohľadnená vo vyhodnotení 1. fázy schvaľovacieho
procesu.
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Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP

Celkový počet
žiadostí

Celkové výdavky
žiadostí o NFP
(v EUR)

Celková žiadaná výška
NFP
(v EUR)

Percentuálny podiel
žiadaného NFP z celkovej
alokácie finančných
prostriedkov na výzvu

19

15 792 750,97 €

14 959 265,89 €

146,59 %
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Tab. č. 1: Zoznam prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP
Reg. číslo
žiadosti o NFP

Kód ITMS

OPZ
2015/2.1/01/001

NFP
28120120237

OPZ
2015/2.1/01/003

NFP
28120120231

OPZ
2015/2.1/01/004

NFP
28120120238

OPZ
2015/2.1/01/005

NFP
28120120240

OPZ
2015/2.1/01/006

NFP
28120120243

OPZ
2015/2.1/01/007

NFP
28120120245

OPZ
2015/2.1/01/008

NFP
28120120236

OPZ
2015/2.1/01/009

NFP
28120120234

OPZ
2015/2.1/01/010

NFP
28120120248

OPZ
2015/2.1/01/011

NFP
28120120230

Názov projektu

Miesto realizácie
Výška
projektu
žiadaného NFP
(úroveň NUTS III)
(v EUR)

Názov žiadateľa

Adresa žiadateľa

Univerzitná nemocnica L.
Pasteura Košice

Rastislavova 43,
04190 Košice - Juh

Košický kraj

914 179,10

PRO VITAE n.o.

Nemocničná 33,
05601 Gelnica

Košický kraj

743 576,40

wesper, a.s.

Garbiarska 16,
04001 Košice - Staré
Mesto

Prešovský kraj

461 926,25

Medicínske centrum
Nitra, spol. s.r.o.

Fatranská 5,
94901 Nitra

Nitriansky kraj

1 114 331,15

Fakultná nemocnica
Trnava

A. Žarnova 11,
91775 Trnava

Trnavský kraj

1 174 257,60

Modernizácia ambulantnej
infraštruktúry

Mesto Krompachy

Nám. slobody 1,
05342 Krompachy

Košický kraj

1 850 485,97

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia MANUS – MED, s.r.o.

MANUS – MED, s.r.o.

Štefana Závodníka
506/41,
97101 Prievidza

Trenčiansky kraj

704 476,68

Prešovský kraj

292 600,00

Modernizácia mamografického
pracoviska UN L. Pasteura
Košice na Tr. SNP 1
Modernizácia a dovybavenie
zdravotníckej techniky v
ambulanciách PRO VITAE n.o.
Modernizácia Polikliniky Sekčov
pre zvýšenie komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie komplexnosti
služieb zdravotnej starostlivosti
Sofistikované prístrojové
vybavenie pre ambulantnú časť
FN Trnava

Rekonštrukcia a modernizácia
zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti Poliklinika Giraltovce
Kompletizácia ambulantných
röntgenologických vyšetrení
zriadením pracoviska MR
Modernizácia zdravotníckeho
vybavenia a informačno –
komunikačných technológií v

Poliklinika Giraltovce
ILB, s.r.o.

Kukorelliho 334/16,
087 01Giraltovce

Nemocnica Košice –
Šaca, a.s. 1. súkromná
nemocnica

Lúčna 57,
04015 Košice - Šaca

MEDICENTRUM
Piešťany, s.r.o.

Pod Párovcami
5190/3C,
92101 Piešťany

Košický kraj
Trnavský kraj

1 425 000,00

175 126,80
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zdravotníckom zariadení
MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o.
OPZ
2015/2.1/01/012

NFP
28120120235

Modernizácia zdravotníckeho
vybavenia polikliniky v Levoči

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.

Probstnerova cesta
2/3082,
05401 Levoča

Prešovský kraj

719 046,45

Modernizácia polikliniky PURUS,
spol. s r.o. v Ilave

PURUS, s.r.o.

Pod Lachovcom
1727/55 ,
020 01 Púchov

Trenčiansky kraj

603 835,84

Poliklinika MarMedico,
s.r.o.

Za riekou Nitrou
1498/9,
958 01 Partizánske

Trenčiansky kraj

220 173,90

CS – SALVUS, spol.
s.r.o.

Kpt. Nálepku 32,
93401 Levice

Nitriansky kraj

1 395 841,61

NZZ, s.r.o.

Hlavné námestie 12,
060 01 Kežmarok

Prešovský kraj

219 624,15

571 220,29

OPZ
2015/2.1/01/013

NFP
28120120232

OPZ
2015/2.1/01/014

NFP
28120120242

OPZ
2015/2.1/01/015

NFP
28120120239

OPZ
2015/2.1/01/016

NFP
28120120246

OPZ
2015/2.1/01/017

NFP
28120120247

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia PANMED, s.r.o.

PANMED, s.r.o.

Tatranská 615/48,
940 55 Nové Zámky

Nitriansky kraj

OPZ
2015/2.1/01/018

NFP
28120120241

Modernizácia centra zobrazovacích
metód Unikliniky kardinála Korca
Prievidza

UNIPHARMA - 1.
slovenská lekárnická
akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4,
97201 Bojnice

Trenčiansky kraj

OPZ
2015/2.1/01/019

NFP
28120120249

MEJ, spol. s.r.o.

Štefánikova 94,
085 01 Bardejov

Prešovský kraj

368 670,30

NsP Sv. Jakuba, n.o.,
Bardejov

Ul. Sv. Jakuba 21,
08501 Bardejov

Prešovský kraj

819 459,84

OPZ
2015/2.1/01/020

Skvalitnenie a zefektívnenie
poskytovania zdravotnej
starostlivosti v Poliklinike
MarMedico
Modernizácia prístrojového
vybavenia neštátneho
zdravotníckeho zariadenia
Mediklinik
Modernizácia prístrojového
vybavenia neštátneho
zdravotníckeho zariadenia
Poliklinika ALEXANDRA

Rekonštrukcia a modernizácia
zdravotného strediska
Kukorelliho 1494, Bardejov
Modernizácia prístrojového
vybavenia ambulantnej
NFP
zdravotnej starostlivosti so
28120120250
zameraním na prevenciu a
podporu zdravia u ochorení
skupiny 5
Počet prijatých Žiadostí o NFP

19

Spolu:

1 185 433,56

14 959 265,89
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Tab. č. 2: Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa zamerania projektu
Aktivita
Počet

Stavebné
práce
0

Technológie

IKT

18

13

Tab. č. 3: Prehľad prijatých žiadostí o NFP a výška žiadaného NFP v členení podľa
miesta realizácie projektu
VÚC
Prešov

VÚC
Košice

VÚC
Trenčín

VÚC
Nitra

VÚC
Trnava

6

4

4

3

2

2 881 326,99

4 933 241,47

2 713 919,98

3 081 393,05

19,26

32,98

18,14

20,60

VÚC
Počet prijatých
žiadostí
o NFP
Výška
žiadaného NFP
v EUR
Žiadaná výška
NFP
v
%
vyjadrení
(z celko vej
výšky
žiadaného
NFP)

1 349 384,40

9,02

Tab. č. 4: Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie
činností žiadateľov (NACE)
NACE
Počet
prijatých
žiadostí
o NFP/ Počet
žiadateľov
o NFP

84112

86213

86224

68205

86106

86907

1

1

10

0

5

2

2

Všeobecná verejná správa
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
4
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
5
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
6
Činnosti nemocníc
7
Ostatná zdravotná starostlivosť
3
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Tab. č. 5: Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy
Prioritná téma

76

Počet prijatých
žiadostí
o NFP

19

Tab. č. 6: Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa
VÚC
Počet
prijatých
žiadostí
o NFP

VÚC
B.
Bystrica

VÚC
Košice

VÚC
Prešov

VÚC
Žilina

VÚC
Trenčín

VÚC
Trnava

VÚC
Nitra

VÚC
Bratislava

0

5

5

0

4

2

3

0

Tab. č. 7: Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa
Právna
Štátna
Mesto/
forma
príspevková
obec
žiadateľa organizácia
Počet
prijatých
2
1
žiadostí
o NFP

8

s.r.o.

Akciová
spoločnosť

Nezisková
organizácia8

10

4

2

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
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II. Proces hodnotenia doručených žiadostí o NFP podľa
jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu
1.Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP
Termín vykonania kontroly: 12.05.2015 – 03.07.2015
Subjekty vykonávajúce kontrolu: manažéri posudzovania projektov odboru posudzovania
projektov Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR).
Kontrola formálnej správnosti pozostávala z kontroly oprávnenosti, kontroly úplnosti
a predbežnej finančnej kontroly.
A. Kontrola oprávnenosti preukázala, že z 19 predložených žiadostí o NFP 12 naplnilo
podmienky oprávnenosti definované vo výzve.
Podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve nenaplnil nasledovný žiadateľ:
1. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, žiadosť s názvom „Modernizácia
mamografického pracoviska UN L. Pasteura Košice na Tr. SNP 1“ – Žiadateľ
nesplnil podmienku poskytnutia pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti žiadateľa:
„Žiadateľ ku dňu uzávierky výzvy nemal vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom.“

2. Fakultná nemocnica Trnava, žiadosť s názvom „Sofistikované prístrojové
vybavenie pre ambulantnú časť FN Trnava“ – Žiadateľ nesplnil podmienku
poskytnutia pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti žiadateľa: „Žiadateľ ku dňu
uzávierky výzvy nemal vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.“
3. MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o., žiadosť s názvom „Modernizácia
zdravotníckeho vybavenia a informačno – komunikačných technológií v
zdravotníckom zariadení MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o.“ – Žiadateľ nesplnil
podmienku poskytnutia pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti žiadateľa: „Žiadateľ
nepredložil platnú nájomnú zmluvu (Zmluvu o prenájme nebytových priestorov).
Bola predložená nájomná zmluva, kde prenajímateľ nebol v čase podpisu zmluvy
vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti. Predmetná zmluva bola uzavretá so
spätnou účinnosťou k dátumu skoršiemu ako je dátum platnosti a účinnosti
zmluvy.“
4. Poliklinika MarMedico, s.r.o., žiadosť s názvom „Skvalitnenie a zefektívnenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti v Poliklinike MarMedico“ – Žiadateľ
nesplnil podmienku poskytnutia pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti žiadateľa:
„Žiadateľ je podnájomcom vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti, čím nenapĺňa
definičné znaky oprávneného žiadateľa, keďže oprávneným žiadateľom môže byť
iba vlastník, nájomca alebo správca zdravotníckeho zariadenia.“
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5. CS – SALVUS, spol. s.r.o., žiadosť s názvom „Modernizácia prístrojového
vybavenia neštátneho zdravotníckeho zariadenia Mediklinik“:
- „žiadateľ nesplnil podmienku poskytnutia pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti
žiadateľa: „Žiadateľ nepredložil zmluvu o výkone správy, ktorá by deklarovala,
že NsP Levice je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Žiadateľ nie je vlastník, správca ani nájomca zdravotníckeho zariadenia.
Žiadateľ nepredložil relevantnú nájomnú zmluvu medzi vlastníkom
nehnuteľnosti a žiadateľom. Predložil list vlastníctva, na ktorom nie sú
vyžiadané ťarchy;
- žiadateľ predložil neplatný súhlas vlastníka s realizáciou projektu, nakoľko nie je
podpísaný oprávnenou osobou, resp. nebolo predložené splnomocnenie danej
osoby konať v mene samosprávneho kraja;
- žiadateľ nepredložil originál alebo overenú kópiu schválenia ordinačných hodín.
- Predložené pôdorysy neboli dostatočne popísané.“

6. MEJ, spol. s.r.o., žiadosť s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného
strediska Kukorelliho 1494, Bardejov“:
- žiadateľ nesplnil podmienku poskytnutia pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti
žiadateľa „žiadateľ nepredložil povolenia na prevádzkovanie a ordinačné
hodiny;
- na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom predloženej žiadosti je vedené záložné
právo;
- žiadateľ uvádza ako jednu z hlavných aktivít stavebné práce, čím nesplnil
podmienku uvedenú vo výzve, ktorá stanovuje len aktivity súvisiace so
zabezpečením prístrojového vybavenie a IKT.“
7. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, žiadosť s názvom „Modernizácia prístrojového
vybavenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na prevenciu a
podporu zdravia u ochorení skupiny 5“ – Žiadateľ nesplnil podmienku poskytnutia
pomoci, ktorá sa týka oprávnenosti žiadateľa: „Žiadateľ ku dňu uzávierky výzvy
nemal vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.“

B. Kontrola úplnosti - z 12 žiadostí o NFP, ktoré naplnili podmienky oprávnenosti,
nesplnili podmienky úplnosti 3 žiadosti o NFP.
Všetkým 12 žiadateľom, ktorých žiadosti boli predmetom kontroly úplnosti zaslal RO
výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Z počtu 12 vyzvaných žiadateľov doplnilo
chýbajúce náležitosti v zmysle podmienok definovaných vo výzve na doplnenie
chýbajúcich náležitostí 9 žiadateľov. Deväť žiadostí tak naplnilo podmienky úplnosti.
Formálne náležitosti chýbajúce v predložených žiadostiach o NFP:
-

nájomné zmluvy žiadateľa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
povolenia na prevádzkovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
schválenie ordinačných hodín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
prehľad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,
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- pôdorys zdravotníckeho zariadenia (súčasný stav a stav po realizácii projektu) s
popisom a vyznačením ambulancií poskytovateľov ambulantnej zdravotnej
starostlivosti podľa predloženého prehľadu a zároveň s popisom využitia a
vyznačením ostatných priestorov zdravotníckeho zariadenia, ktoré neslúžia na
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
- nesúlady v jednotlivých prílohách žiadosti (opis projektu, KRP),
- bližší popis špecifikácie položiek rozpočtu projektu v opise projektu v rozpočtovej
časti,
- čestné vyhlásenie, že žiadateľ bude/nebude počas implementácie projektu na
činnosti s realizáciou projektu uplatňovať odpočítanie dane z pridanej hodnoty,
- čestné vyhlásenie k finančnej analýze,
- tabuľka overenia udržateľnosti projektu v rámci finančnej analýzy,
- formulár stanovenia výšky náhrady vrátane popisu k stanoveniu výšky náhrady
poskytovanej zo zdrojov Európskej Únie a štátneho rozpočtu SR,
- povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
- záverečný účet obce schválený príslušným zastupiteľstvom,
- správa o výsledku auditu,
- tabuľka udržateľnosti projektu v zmysle Metodického pokynu k vypracovaniu
finančnej analýzy,
- doklad o pridelení IČO potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa,
- elektronické médium,
- finančná analýza,
- list vlastníctva k nehnuteľnosti, súhlas vlastníka s realizáciou projektu,
- podpísané životopisy osôb v projektovom tíme, resp. kontaktných osôb,
- súhlasy dotknutých osôb v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov,
Z celkového počtu nenaplnili podmienky úplnosti 3 žiadatelia:
- žiadatelia – Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o., Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča, a.s. a NZZ, s.r.o. nedoplnili chýbajúce náležitosti platné a úplné v zmysle
podmienok definovaných vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí.

C. Predbežná finančná kontrola
V rámci predbežnej finančnej kontroly boli v žiadostiach o NFP identifikované
nasledovné chyby pri zostavovaní rozpočtov v predložených žiadostiach o NFP:
- matematické - súčtové chyby,
- identifikované neoprávnené výdavky,
- nesprávne zaradenie do skupín výdavkov,
- nesprávne stanovenie hodnôt výsledkových, dopadových ukazovateľov
a relevancie k horizontálnym prioritám,
- chyby pri zostavovaní finančnej analýzy,
- chyby pri výpočte náhrady poskytovanej zo zdrojov Európskej Únie a štátneho
rozpočtu SR,
- nesprávne nastavenie harmonogramu aktivít,
- nesprávne zvolený názov hlavnej aktivity projektu.
Výsledok kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP: 9 z predložených 19 žiadostí o
NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a postúpilo do procesu odborného
hodnotenia.
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Tab. č. 8: Zoznam žiadostí o NFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
Reg. číslo ŽoNFP

Kód ITMS

OPZ
2015/2.1/01/001

NFP
28120120237

OPZ
2015/2.1/01/006

NFP
28120120243

OPZ
2015/2.1/01/009

NFP
28120120234

OPZ
2015/2.1/01/011

NFP
28120120230

OPZ
2015/2.1/01/012

NFP
28120120235

OPZ
2015/2.1/01/014

NFP
28120120242

OPZ
2015/2.1/01/015

NFP
28120120239

OPZ
2015/2.1/01/016

NFP
28120120246

OPZ
2015/2.1/01/019

NFP
28120120249

OPZ
2015/2.1/01/020

NFP
28120120250

Názov projektu
Modernizácia
mamografického
pracoviska UN L. Pasteura
Košice na Tr. SNP 1
Sofistikované prístrojové
vybavenie pre ambulantnú
časť FN Trnava
Rekonštrukcia a
modernizácia zariadení
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti - Poliklinika
Giraltovce
Modernizácia
zdravotníckeho vybavenia a
informačno –
komunikačných technológií
v zdravotníckom zariadení
MEDICENTRUM
Piešťany, s.r.o.
Modernizácia
zdravotníckeho vybavenia
polikliniky v Levoči

Názov žiadateľa

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti/úplnosti

Univerzitná
nemocnica L.
Pasteura Košice

Oprávnenosť

Fakultná
nemocnica Trnava

Oprávnenosť

Poliklinika
Giraltovce ILB,
s.r.o.

Úplnosť

MEDICENTRUM
Piešťany, s.r.o.

Všeobecná
nemocnica s
poliklinikou
Levoča, a. s.

Skvalitnenie a zefektívnenie
poskytovania zdravotnej
Poliklinika
starostlivosti v Poliklinike MarMedico, s. r. o.
MarMedico
Modernizácia prístrojového
vybavenia neštátneho
CS - SALVUS
zdravotníckeho zariadenia
spol. s r.o.
Mediklinik
Modernizácia prístrojového
vybavenia neštátneho
NZZ, s.r.o.
zdravotníckeho zariadenia
Poliklinika ALEXANDRA
Rekonštrukcia a
modernizácia zdravotného
MEJ, spol. s r.o.
strediska Kukorelliho 1494,
Bardejov
Modernizácia prístrojového
vybavenia ambulantnej
zdravotnej starostlivosti so
NsP Sv. Jakuba,
zameraním na prevenciu a
n.o., Bardejov
podporu zdravia u ochorení
skupiny 5

Oprávnenosť

Úplnosť

Oprávnenosť

Oprávnenosť

Úplnosť

Oprávnenosť

Oprávnenosť
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Tab. č. 9: Zoznam žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej
správnosti
Reg. číslo ŽoNFP

Kód ITMS

OPZ
2015/2.1./01/003

NFP
28120120231

OPZ
2015/2.1./01/004

NFP
28120120238

OPZ
2015/2.1./01/005

NFP
28120120240

OPZ
2015/2.1./01/007

NFP
28120120245

OPZ
2015/2.1./01/008

NFP
28120120236

OPZ
2015/2.1./01/010

NFP
28120120248

OPZ
2015/2.1./01/013

NFP
28120120232

OPZ
2015/2.1./01/017

NFP
28120120247

OPZ
2015/2.1./01/018

NFP
28120120241

Názov projektu

Názov žiadateľa

Modernizácia
a dovybavenie
zdravotníckej techniky v
PRO VITAE n.o.
ambulanciách PRO
VITAE n.o.
Modernizácia Polikliniky
Sekčov pre zvýšenie
wesper, a.s.
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia
Medicínskeho centra
Medicínske centrum
Nitra pre zvýšenie
Nitra, spol. s r.o.
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia
ambulantnej
Mesto Krompachy
infraštruktúry
Modernizácia
zdravotníckeho
MANUS-MED,
zariadenia MANUS –
s.r.o.
MED, s.r.o.
Kompletizácia
Nemocnica Košiceambulantných
Šaca a.s. 1.
röntgenologických
súkromná
vyšetrení zriadením
nemocnica
pracoviska MR
Modernizácia polikliniky
PURUS, spol. s r.o. v
Ilave
Modernizácia
zdravotníckeho
zariadenia PANMED,
s.r.o.
Modernizácia centra
zobrazovacích metód
Unikliniky kardinála
Korca Prievidza

Výzva na
doplnenie
chýbajúcich
náležitostí

áno

áno

áno

áno

áno

áno

PURUS, s r.o.

áno

PANMED, s.r.o.

áno

UNIPHARMA - 1.
slovenská
lekárnická akciová
spoločnosť

áno

Identifikované problémy a nedostatky
1. Chýbajúce formálne náležitosti potrebné na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.
Prijaté riešenie: RO vyzval žiadateľov na doplnenie chýbajúcich náležitostí.
2. Identifikácia neoprávnených výdavkov a matematických chýb pri zostavovaní rozpočtov v
rámci predbežnej finančnej kontroly.
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Prijaté riešenie: RO navrhol v 4 žiadostiach o NFP znížiť výšku žiadaného NFP. Viac
v tabuľke č. 11.
Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
MZ SR ako RO pre OPZ už nebude v končiacom PO 2007 – 2013 vyhlasovať ďalšie výzvy.
Skúsenosti získané v tomto PO relevantne vyžije v budúcnosti pri vyhlasovaní výziev v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu.
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2.Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
Termín odborného hodnotenia: 08.07.2015 – 10.07.2015
Subjekty vykonávajúce odborné hodnotenie: každá zo žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom
odborného hodnotenia, bola posudzovaná dvomi externými odbornými hodnotiteľmi.

Výsledok odborného hodnotenia žiadostí o NFP: z 9 žiadostí, ktoré boli predmetom
odborného hodnotenia, nenaplnila kritériá odborného hodnotenia žiadosti o NFP 1 žiadosť:
-

žiadateľ Mesto Krompachy - žiadosť s názvom „Modernizácia ambulantnej
infraštruktúry“ nedosiahla potrebných minimálne 60% z maximálneho počtu bodov.

Všetky ostatné žiadosti o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia naplnili
minimálne kritériá odborného hodnotenia - minimálne 60% z maximálneho celkového počtu
bodov a minimálne 50% z maximálneho počtu bodov v príslušnej skupine hodnotiacich
kritérií. Odborní hodnotitelia zároveň v žiadostiach potvrdili navrhované zníženie výšky NFP
v dôsledku identifikovaných neoprávnených výdavkov, matematických chýb a zaokrúhlenia
výšky intenzity pomoci v ITMS na 2 desatinné miesta, úpravy rozpočtových tabuliek v
žiadosti a v opise projektu na základe identifikovaných neoprávnených výdavkov, úpravy
projektových ukazovateľov, stanovenie relevancie k horizontálnym prioritám, úpravy
harmonogramu projektu navrhnuté po predbežnej finančnej kontrole jednotlivých žiadostí.
Identifikované problémy a nedostatky
Počas procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne nedostatky.
Doplňujúce informácie k žiadosti, ktorá nenaplnila kritériá odborného hodnotenia sa
nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:
Tab. č. 10: Žiadosť o NFP, ktorá nesplnila minimálne požadované kritériá odborného
hodnotenia
Poradie

Počet
bodov

Reg. číslo
ŽoNFP

1.

82

OPZ
2015/2.1/01/007

Kód ITMS

NFP
28120120245

Názov projektu

Miesto
realizácie
(NUTS III)

Výška
žiadaného NFP
(v EUR)

Modernizácia
ambulantnej
infraštruktúry

Košický kraj

1 850 485,97

Zoznam odborných hodnotiteľov, ktorí vykonali odborné hodnotenie žiadostí o NFP:
1. Ing. Marta Eckhardtová, MPH
2. Ing. Ivan Hutňan
Zoznam a celkové poradie žiadostí podľa dosiahnutého počtu bodov, ktoré splnili minimálne
kritéria odborného hodnotenia s uvedením žiadanej a navrhovanej výšky NFP je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. č. 11: Zoznam žiadostí o NFP, ktoré splnili minimálne požadované kritériá odborného hodnotenia
Poradie

Počet
bodov

Reg. číslo ŽoNFP

Kód ITMS

1.

124

OPZ
2015/2.1./01/003

NFP
28120120231

2.

113

OPZ
2015/2.1./01/010

NFP
28120120248

3.

104

OPZ
2015/2.1./01/013

NFP
28120120232

4.-5.

101

OPZ
2015/2.1./01/004

NFP
28120120238

4.-5.

101

OPZ
2015/2.1./01/017

NFP
28120120247

6.

99

OPZ
2015/2.1./01/005

NFP
28120120240

7.

96

OPZ
2015/2.1./01/018

NFP
28120120241

8.

93

OPZ
2015/2.1./01/008

NFP
28120120236
Spolu

Názov projektu
Modernizácia a
dovybavenie zdravotníckej
techniky v ambulanciách
PRO VITAE n.o.
Kompletizácia
ambulantných
röntgenologických vyšetrení
zriadením pracoviska MR
Modernizácia polikliniky
PURUS, spol. s r.o. v Ilave
Modernizácia Polikliniky
Sekčov pre zvýšenie
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia
zdravotníckeho zariadenia
PANMED, s.r.o.
Modernizácia Medicínskeho
centra Nitra pre zvýšenie
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia centra
zobrazovacích metód
Unikliniky kardinála Korca
Prievidza
Modernizácia
zdravotníckeho zariadenia
MANUS – MED, s.r.o.

Miesto realizácie
(NUTS III)

Výška žiadaného
NFP (v EUR)

Navrhovaná výška NFP
(v EUR)

Košický kraj

743 576,40

743 576,40

Košický kraj

1 425 000,00

1 422 834,00

Trenčiansky kraj

603 835,84

603 550,27

Prešovský kraj

461 926,25

461 926,25

Nitriansky kraj

571 220,29

562 593,87

Nitriansky kraj

1 114 331,15

1 114 331,15

Trenčiansky kraj

1 185 433,56

1 185 433,56

Trenčiansky kraj

704 476,68

691 412,28

6 809 800,17

6 785 657,78
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Tab. č. 12: Celkové finančné vyjadrenie NFP po odbornom hodnotení
Celkový počet žiadostí

Celková navrhovaná výška

o NFP, ktoré naplnili kritériá

NFP po odbornom hodnotení

odborného hodnotenia

(v EUR)

8

6 785 657,78

Podiel na celkovej alokácii na
výzvu
66,50%

3. Výber a schválenie žiadostí o NFP
Termín zasadnutia Poradnej komisie MZ SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber
a schvaľovanie žiadostí o NFP pre OPZ (ďalej len „Poradná komisia MZ SR“): 20.07.2015
Poradná komisia MZ SR bola informovaná o predchádzajúcich fázach hodnotiaceho procesu.
Zloženie Poradnej komisie MZ SR:
1. Ing. Martin Neštický, MBA – Asociácia štátnych nemocníc SR
2. MUDr. Igor Pramuk, MPH – Asociácia nemocníc Slovenska
3. JUDr. Filip Barbarič – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
4. Ing. Dušan Duffek – Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Mgr. Markéta Paulusová – Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Mgr. Edmund Škorvaga – Ministerstvo zdravotníctva SR, predseda
Nakoľko žiadosť o NFP žiadateľa Mesto Krompachy, nenaplnila kritériá odborného
hodnotenia, ktorého výsledok predstavuje zároveň výberové kritérium č.1, nemohla byť
predmetom výberového procesu.
Všetky žiadosti o NFP, ktoré splnili výberové kritériá č. 1 a č. 2, boli zoradené podľa počtu
dosiahnutých bodov po naplnení výberového kritéria 1 a 2. Poradie žiadostí o NFP (celkom 8
žiadostí o NFP) je uvedené v tabuľke č. 13.

Tab. č. 13: Celkové poradie žiadostí o NFP po vyhodnotení 1. a 2. výberového kritéria
podľa počtu dosiahnutých bodov
Por.
č.

Počet
bodov

Reg. číslo
ŽoNFP

Kód
ITMS

1.

120,28

OPZ
2015/2.1/01/003

NFP
28120120231

2.

103,96

OPZ
2015/2.1/01/010

NFP
28120120248

3.

95,68

OPZ
2015/2.1/01/013

NFP
28120120232

Názov projektu
Modernizácia a
dovybavenie
zdravotníckej techniky
v ambulanciách PRO
VITAE n. o.
Kompletizácia
ambulantných
röntgenologických
vyšetrení zriadením
pracoviska MR
Modernizácia
polikliniky PURUS,
spol. s r.o. v Ilave

Miesto
realizácie
(NUTS III)

Výška NFP
(v EUR)

Košický kraj

743 576,40

Košický kraj

1 422 834,00

Trenčiansky
kraj

603 550,27
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4.

75,75

OPZ
2015/2.1/01/004

NFP
28120120238

5.

73,73

OPZ
2015/2.1/01/017

NFP
28120120247

6.

71,28

OPZ
2015/2.1/01/005

NFP
28120120240

7.

67,20

OPZ
2015/2.1/01/018

NFP
28120120241

8.

63,24

OPZ
2015/2.1/01/008

NFP
28120120236

Modernizácia
Polikliniky Sekčov pre
zvýšenie komplexnosti
služieb zdravotnej
starostlivosti
Modernizácia
zdravotníckeho
zariadenia PANMED,
s.r.o.
Modernizácia
Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia centra
zobrazovacích metód
Unikliniky kardinála
Korca Prievidza
Modernizácia
zdravotníckeho
zariadenia MANUS –
MED, s.r.o.

Prešovský kraj

461 926,25

Nitriansky kraj

562 593,87

Nitriansky kraj

1 114 331,15

Trenčiansky
kraj

1 185 433,56

Trenčiansky
kraj

691 412,28

Z počtu 8 žiadostí, ktoré naplnili výberové kritériá 1 a 2 Poradná komisia MZ SR
k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o NFP pre OPZ
nenavrhla z dôvodu nenaplnenia výberového kritéria č. 3 „Alokácia finančných prostriedkov
na príslušnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP a regionálna finančná alokácia na
prioritnú os na OPZ“ na neschválenie žiadnu žiadosť o NFP. Prehľad žiadostí o NFP
navrhnutých na neschválenie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 14: Zoznam žiadostí o NFP, ktoré nenaplnili výberové kritériá
Reg. číslo
projektu

Kód ITMS

Názov projektu

Názov žiadateľa

Nenaplnenie
výberového kritéria

-

-

-

-

-

Poradná komisia MZ SR na základe naplnenia jednotlivých výberových kritérií pre opatrenie
2.1 a alokácie na predmetnú výzvu odporučila na schválenie 8 žiadostí o NFP. Výška NFP
žiadostí navrhnutých na schválenie predstavuje 6 785 657,78 EUR.
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Tab. č. 15: Zoznam žiadostí o NFP odporučených Poradnou komisiou MZ SR na
schválenie
Reg. číslo
ŽoNFP

Kód ITMS

Názov projektu
Modernizácia a
dovybavenie
zdravotníckej techniky v
ambulanciách PRO
VITAE n. o.
Modernizácia Polikliniky
Sekčov pre zvýšenie
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia
Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti

Názov žiadateľa

Výška
žiadaného
NFP (EUR)

Navrhovaná
výška NFP
(EUR)

PRO VITAE n. o.

743 576,40

743 576,40

wesper, a.s.

461 926,25

461 926,25

Medicínske
centrum Nitra,
spol. s r.o.

1 114 331,15

1 114 331,15

OPZ
2015/2.1/01/003

NFP
28120120231

OPZ
2015/2.1/01/004

NFP
28120120238

OPZ
2015/2.1/01/005

NFP
28120120240

OPZ
2015/2.1/01/008

NFP
28120120236

Modernizácia
zdravotníckeho zariadenia
MANUS – MED, s.r.o.

MANUS-MED,
s.r.o.

704 476,68

691 412,28

OPZ
2015/2.1/01/010

NFP
28120120248

Kompletizácia
ambulantných
röntgenologických
vyšetrení zriadením
pracoviska MR

Nemocnica Košice
– Šaca a.s. 1.
súkromná
nemocnica

1 425 000,00

1 422 834,00

OPZ
2015/2.1/01/013

NFP
28120120232

Modernizácia polikliniky
PURUS, spol. s r.o. v
Ilave

PURUS, spol.
s r.o.

603 835,84

603 550,27

OPZ
2015/2.1/01/017

NFP
28120120247

Modernizácia
zdravotníckeho zariadenia
PANMED, s.r.o.

PANMED, s.r.o.

571 220,29

562 593,87

OPZ
2015/2.1/01/018

NFP
28120120241

Modernizácia centra
zobrazovacích metód
Unikliniky kardinála
Korca Prievidza

UNIPHARMA –
1. slovenská
lekárnická akciová
spoločnosť

1 185 433,56

1 185 433,56

8

Spolu

6 809 800,17

6 785 657,78

Celkový počet žiadostí o NFP
odporučených na schválenie

Tab. č. 16: Výška žiadostí o NFP odporučených na schválenie z pohľadu regionálneho
členenia
VÚC
Košice

VÚC
Trenčín

Počet žiadostí
o NFP
2
3
odporučených
na schválenie
Výška NFP 2 166 410,40 2 480 396,11

VÚC
Prešov

VÚC
Nitra

1

2

461 926,25

1 676 925,02
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odporučená
na schválenie
(v EUR)
Výška NFP
odporučená
na schválenie
v % vyjadrení
z celkovej
sumy
odporučenej
na schválenie

31,93

36,55

6,81

24,71

Identifikované problémy a nedostatky
V procese výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy ani nedostatky.
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III. Vydanie rozhodnutí o schválení / neschválení žiadostí o
NFP
Na základe výstupov zo zasadnutia Poradnej komisie MZ SR, RO vypracoval a odoslal
úspešným žiadateľom žiadosť o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok
poskytnutia pomoci. V stanovenom termíne do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti
o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci predložili
všetci žiadatelia predmetné dokumenty na RO. Na základe kontroly dokumentov
preukazujúcich splnenie podmienky poskytnutia pomoci boli dokumenty žiadateľa PRO
VITAE n. o. neúplné a žiadateľovi bola zaslaná Výzva na doplnenie chýbajúcich
dokumentov. Žiadateľ predložil dokumenty v stanovenom termíne do 7 kalendárnych dní a
dokumenty predložené žiadateľom PRO VITAE n.o. boli úplné. Všetci žiadatelia tak naplnili
podmienky poskytnutia pomoci.

Tab. č. 17: Predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia
pomoci
Kód ITMS

Názov projektu

Názov žiadateľa

Výzva na
doplnenie
chýbajúcich
dokumentov

OPZ
2015/2.1/01/003

NFP
28120120231

Modernizácia a dovybavenie
zdravotníckej techniky v
ambulanciách PRO VITAE n. o.

PRO VITAE n. o.

Áno

OPZ
2015/2.1/01/004

NFP
28120120238

Modernizácia Polikliniky Sekčov
pre zvýšenie komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti

wesper, a.s.

Nie

OPZ
2015/2.1/01/005

NFP
28120120240

Modernizácia Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie komplexnosti
služieb zdravotnej starostlivosti

Medicínske centrum
Nitra, spol. s r.o.

Nie

OPZ
2015/2.1/01/008

NFP
28120120236

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia MANUS – MED, s.r.o.

MANUS-MED, s.r.o.

Nie

OPZ
2015/2.1/01/010

NFP
28120120248

Kompletizácia ambulantných
röntgenologických vyšetrení
zriadením pracoviska MR

Nemocnica Košice –
Šaca a.s. 1. súkromná
nemocnica

Nie

OPZ
2015/2.1/01/013

NFP
28120120232

Modernizácia polikliniky PURUS,
spol. s r.o. v Ilave

PURUS, spol. s r.o.

Nie

OPZ
2015/2.1/01/017

NFP
28120120247

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia PANMED, s.r.o.

PANMED, s.r.o.

Nie

OPZ
2015/2.1/01/018

NFP
28120120241

Modernizácia centra zobrazovacích
metód Unikliniky kardinála Korca
Prievidza

UNIPHARMA – 1.
slovenská lekárnická
akciová spoločnosť

Nie

Reg. číslo
ŽoNFP
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Výzva na doplnenie chýbajúcich dokumentov

Počet žiadateľov:

1

RO následne po predložení úplných dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok
poskytnutia pomoci vydal rozhodnutia o schválení 8 úspešným žiadateľom vo výške
nenávratného finančného príspevku, ktorý odporučila Poradná komisia MZ SR a odoslal
rozhodnutia o schválení úspešným žiadateľom. RO zároveň odoslal úspešným žiadateľom
žiadosť o predloženie podkladov k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. V stanovenej lehote 7 kalendárnych dní všetci žiadatelia predložili predmetné
podklady. Podklady k uzavretiu zmluvy boli úplné.

Tab. č. 18: Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
OPZ 2015/2.1/01
Výška
Názov žiadateľa
Sídlo žiadateľa
Názov projektu
schváleného
NFP v EUR
Modernizácia a dovybavenie
zdravotníckej techniky v
ambulanciách PRO VITAE n. o.
Modernizácia Polikliniky Sekčov pre
zvýšenie komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti

PRO VITAE n. o.

Nemocničná 33,
05601 Gelnica

wesper, a.s.

Garbiarska 16,
04001 Košice - Staré
Mesto

Medicínske centrum
Nitra, spol. s r.o.

Fatranská 5,
94901 Nitra

Modernizácia Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie komplexnosti
služieb zdravotnej starostlivosti

1 114 331,15

MANUS-MED, s.r.o.

Štefana Závodníka
506/41,
97101Prievidza

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia MANUS – MED, s.r.o.

691 412,28

Nemocnica Košice –
Šaca a.s. 1. súkromná
nemocnica

Lúčna 57,
04015 Košice - Šaca

Kompletizácia ambulantných
röntgenologických vyšetrení
zriadením pracoviska MR

1 422 834,00

PURUS, spol. s r.o.

Pod Lachovcom
1727/55 ,
020 01 Púchov

Modernizácia polikliniky PURUS,
spol. s r.o. v Ilave

603 550,27

PANMED, s.r.o.

Tatranská 615/48,
940 55 Nové Zámky

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia PANMED, s.r.o.

562 593,87

UNIPHARMA – 1.
slovenská lekárnická
akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4,
97201 Bojnice

Modernizácia centra zobrazovacích
metód Unikliniky kardinála Korca
Prievidza

1 185 433,56

8

6 785 657,78

Počet schválených žiadostí o NFP a výška
schváleného NFP spolu

743 576,40

461 926,25
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Tab. č. 19 Stručný opis projektov schválených ŽoNFP
Názov žiadateľa
Názov projektu
Stručný opis
Projektom
sa
realizuje
modernizácia
a
dovybavenie
zdravotníckej
techniky
a
informačno-komunikačných
technológií. Špecifickými cieľmi je
zabezpečenie
príslušného
prístrojového
vybavenia
zdravotníckej techniky pre účely
vybavenia
špecializovaných
ambulancií so zameraním sa na
prevenciu a diagnostiku ochorení
„skupiny 5“ a zefektívnenie
poskytovanej ambulantnej ZS.
Realizáciou projektu sa dosiahne
Modernizácia a
zlepšenie prístrojového a IKT
vybavenia
ambulancií:
dovybavenie
PRO VITAE n.o.
zdravotníckej techniky gynekologickej, ortopedickej, ORL,
pneumologicko-ftizeologickej,
v ambulanciách PRO
urologickej, internej, angiologickej,
VITAE n. o.
gastroenterologickej, ambulancie
vonkajších
vplyvov
a
rádiologického
pracoviska.
Realizácia
aktivít
projektu
podmienky
na
zabezpečí
poskytovanie ZS na vysokej
kvalitatívnej úrovni a pacienti zo
spádovej oblasti nebudú musieť
cestovať do väčších miest mimo
spádovej oblasti svojho bydliska. ,
keďže budú mať zabezpečenú
porovnateľnú
zdravotnú
starostlivosť v rámci svojej
spádovej oblasti.
Realizácia a naplnenie cieľov
projektu
bude
zabezpečené
prostredníctvom hlavnej aktivity,
ktorou je nákup, dodávka a montáž
Modernizácia
nového zariadenia CT a Zostavy
Polikliniky Sekčov pre popisovacej stanice uvedenej do
wesper a.s.
zvýšenie komplexnosti prevádzky.
služieb zdravotnej
Realizáciou projektu sa prispeje k
starostlivosti
zlepšeniu
zdravotného
stavu
obyvateľstva
zvýšením
komplexnosti služieb zdravotnej
starostlivosti.
Medicínske centrum Nitra,
spol. s r.o.

Modernizácia
Medicínskeho centra

Realizáciou projektu sa zvýši
komplexnosť
infraštruktúry

23

Nitra pre zvýšenie
komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti

MANUS-MED, s.r.o.

Modernizácia
zdravotníckeho
zariadenia MANUS –
MED, s.r.o.

polikliniky najmä z pohľadu
tematickej,
technologickej
a
informačno-komunikačnej. V rámci
projektu dôjde k modernizácii
zdravotníckej techniky a IKT, t.j. k
nákupu zariadenia magnetickej
rezonancie a zostavy popisovacej
stanice.
Opodstatnenosť
navrhovaného projektu vychádza z
analýzy potrieb trhu, z ktorej
vyplýva, že zdravotnícke služby, na
ktoré je projekt zameraný, sú v
rámci spádovej oblasti okresu Nitra
nedostatočné a z hľadiska trendu
vývoja príslušných ukazovateľov je
realizácia
takýchto
aktivít
opodstatnená. Realizácia hlavnej
aktivity - nákup, dodávka a montáž
zariadení,
významnou
mierou
prispeje k zlepšeniu prevencie,
diagnostiky a liečby nielen
ochorení skupiny 5, ktoré majú
najvyšší podiel na príčinách
úmrtnosti. V nadviazaní na výstupy
projektu sa zvýši počet pacientov,
ktorým bude poskytnutá ZS v
modernizovanej
infraštruktúre,
počet preventívnych prehliadok a
výkonov počas min. 5 rokov od
ukončenia projektu.
Realizáciou projektu, dôjde ku
skvalitneniu
poskytovaných
zdravotníckych služieb v regióne v
oblasti prevencie, liečby a podpory
zdravia s prednostným zameraním
na ochorenia skupiny 5, a to aj v
súvislosti s chirurgiou ruky. Hlavné
aktivity projektu vyplývajú z
potreby obstarania prístrojovej
techniky za účelom modernizácie
v súvislosti s
operačnej sály
chirurgiou ruky a potreby nového
RTG pracoviska - obstaranie
nového RTG digitálneho prístroja
so systémom PACS a RTG 3D
panoráma
stomatologické
do
novozariadeného RTG pracoviska.
Výsledky, ktoré prinesie realizácia
projektu:
jednozmennej
-zabezpečenie
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Nemocnica Košice – Šaca
a.s. 1. súkromná nemocnica

Kompletizácia
ambulantných
röntgenologických
vyšetrení zriadením
pracoviska MR

prevádzky
v
rámci
novozariadeného RTG pracoviska,
čím bude možné vyšetriť vyšší
počet pacientov,
-zrýchlenie vyšetrenia pacientov,
nakoľko bude k dispozícii viac
röntgenových prístrojov,
-spresnenie
a
zrýchlenie
diagnostiky,
-skrátenie času čakania pacientov
na vyšetrenie,
-umožnenie
pacientom
iných
poskytovateľov ZS sídliacich v
dotknutej
budove
zrealizovať
potrebné RTG vyšetrenie „pod
jednou strechou“,
-zníženie RTG dávky ožiarenia
pacientov novým RTG digitálnym
prístrojom o cca 20 – 25 %, čím sa
znižuje riziko nádorových ochorení,
-archivácia v systéme PACS pre
lepšiu interpretáciu a v konečnom
dôsledku aj pre nižšie náklady.
Po ukončení projektu bude v
novopostavenom
monobloku
Nemocnice Košice-Šaca
1.
Zriadené pracovisko MR
(MR prístroj, anestéziologický
prístroj) – vhodné priestorové
kapacity nemocnice, najpresnejšie
priestorové zobrazenie mäkkých
tkanív vyšetrovanej lokality –
zameranie na ochorenia skupiny 5.
2. Napojenie MR prístroja s
príslušenstvom na existujúci PACS
nemocnice a NIS – kvalitné
zobrazenie výstupov
z MR
prístroja, a ich zdieľanie v NIS,
rýchlejšia obrazová komunikácia
medzi
odosielajúcim
a
vyšetrujúcim lekárom, zníženie
nárokov na priestory archívu,
možnosť porovnania nálezov toho
istého
objektu
na
rôznych
modalitách, vyššia výkonnosť a
presnosť lekárov pri popisovaní
nálezov (3 prípojky do WAN – 2x
diagnostický PC a 1 x operátorská
konzola)
3. Rozšírenie dátového úložiska pre
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PURUS, spol. s r.o.

PANMED, s.r.o.

Modernizácia
polikliniky PURUS,
spol. s r.o. v Ilave

Modernizácia
zdravotníckeho
zariadenia PANMED,
s.r.o.

výstupy z MR prístroja - okamžitá
dostupnosť všetkých aj starších
nálezov, zníženie nárokov na
priestory archívu
Zriadenie
pracoviska
MR
(vybavenie pracoviska MR s
príslušenstvom
a
anesteziologického
prístroja,
vrátanie napojenia na PACS a NIS),
rozšírenie dátového úložiska vedie
k zvýšeniu úrovne poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a podpore
zdravia pri ochoreniach "skupiny
5".
Polikliniku PURUS tvoria 2
vzájomne prepojené budovy, v
ktorých funguje 16 ambulancií.
Realizáciou
projektu
bude
zmodernizované
prístrojové
vybavenie
Polikliniky
predovšetkým
v ambulanciách:
kardiologická,
interná,
očná,
rádiologická, neurologická, kožná,
stomatologická, ORL, ambulancia
všeobecného
lekárstva,
diabetologická
a reumatologická
ambulancia. Okrem modernizácie
prístrojového vybavenia je projekt
zameraný aj na zvýšenie komfortu
pacientov v spoločných priestoroch
a čakárňach obstaraním nových
lavíc. Projekt prispeje aj k
modernizácii
IKT
základne
Polikliniky. Zvýši sa bezpečnosť
spracovávania a archivácie údajov
o pacientoch.
Súhrnne
možno
očakávať od realizácie projektu
vytvorenie integrovaného centra
ambulantnej starostlivosti, ktoré
bude
koncentrovanou
formou
uspokojovať potreby pacientov
spádovej oblasti Ilavského okresu.
Po realizácii projektu budú všetky
ambulancie
zdravotníckeho
zariadenia
vybavené
vysoko
rýchlostným
internetom
a
výkonnou IKT infraštruktúrou,
ktorými sa dosiahne vzájomné
prepojenie jednotlivých ambulancií
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UNIPHARMA – 1.
slovenská lekárnická
akciová spoločnosť

Modernizácia centra
zobrazovacích metód
Unikliniky kardinála
Korca Prievidza

a
zavedenie,
sprístupnenie
elektronických služieb, čo prispeje
vo výraznej miere k zvýšeniu
kvality a efektívnosti v rámci
poskytovania
zdravotnej
starostlivosti. Najviac vyťažené
ambulancie: gastroenterológia a
oftalmológia,
budú
vybavené
kvalitatívne
najnovším,
sofistikovaným
zdravotníckym
vybavením v súlade s existujúcim a
budúcim dopytom po službách a
potrebami
zdravotníckeho
zariadenia a regiónu s ohľadom na
zvyšujúci sa počet pacientov. Zvýši
sa počet zamestnancov v oboch
ambulanciách, počet preventívnych
prehliadok, preventívnych výkonov
ako aj pacientov, ktorým bude
možné
poskytnúť
zdravotnú
starostlivosť v modernizovanej
infraštruktúre.
Pacienti
budú
vyšetrovaní kvalitnejšie, rýchlejšie
a zároveň efektívnejšie. Konečným
dôsledkom realizácie projektu
zlepšenie
podmienok
ovplyvňujúcich zdravotný stav
obyvateľstva
regiónu
v
produktívnom,
ako
aj
neproduktívnom
veku,
so
zameraním na prevenciu a podporu
zdravia u ochorení "skupiny 5".
Výsledkom
projektu
bude
vybavenie centra zobrazovacích
metód najmodernejším prístrojom
magnetickej rezonancie, digitálnym
RTG
prístrojom
s dvoma
detektormi a špecializovaným
softvérom na ďalšie spracovanie
obrazových dát.
Nový MR prístroj zvýši kvalitu
vyšetrení najmä v diagnostike
neurologických a onkologických
pacientov.
Jedinečnosť
tohto
zariadenia bude znamenať aj nárast
nových pacientov nielen zo
spádového územia zdravotníckeho
zariadenia,
ale
v
prípade
špecifických diagnóz aj pacientov z
celého Slovenska. Priepustnosť sa
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zvýši o 30%, čím sa výrazne skráti
čakacia
doba
pacientov
na
vyšetrenie.
Nový digitálny RTG prístroj
umožní výrazné zníženie radiačnej
záťaže
pacientov
všetkých
vekových kategórií. Skráti sa tiež
čas
každého
rádiografického
vyšetrenia. čo umožní zvýšiť počet
vyšetrených pacientov a uspokojiť
stále rastúci dopyt po týchto
vyšetreniach.
Po ukončení realizácie projektu sa
skráti čakacia doba na termín
kompletného vyšetrenia. Vzrastie
počet vyšetrení, skráti sa čas medzi
diagnostikovaním ochorenia a
zahájením adekvátnej liečby a tým
sa zníži pravdepodobnosť rozvoja
závažného ochorenia, resp. vznik
komplikácií. Zvýši sa šanca
pacienta na vyliečenie, liečba bude
menej finančne náročná.

Schválené žiadosti o NFP z pohľadu deklarovaného príspevku k naplneniu cieľov
horizontálnych priorít:

Tab. č. 20: HP Marginalizované rómske komunity
Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa

Názov projektu

Výška schváleného
NFP v EUR

PRO VITAE n.o.

Nemocničná 33,
056 01 Gelnica

Modernizácia a dovybavenie
zdravotníckej techniky v ambulanciách
PRO VITAE n. o.

743 576,40

wesper, a.s.

Garbiarska 16,
040 01 Košice –
Staré Mesto

Medicínske centrum Nitra,
spol. s r.o.

Fatranská 5,
949 01 Nitra

Modernizácia Polikliniky Sekčov pre
zvýšenie komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti
Modernizácia Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie komplexnosti
služieb zdravotnej starostlivosti

Štefana Závodníka
Modernizácia zdravotníckeho
506/41,
zariadenia MANUS – MED, s.r.o.
971 01Prievidza
Lúčna 57,
Kompletizácia ambulantných
Nemocnica Košice – Šaca
040 15 Košice - röntgenologických vyšetrení zriadením
a.s. 1. súkromná nemocnica
Šaca
pracoviska MR
MANUS-MED, s.r.o.

461 926,25

1 114 331,15

691 412,28

1 422 834,00
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PANMED, s.r.o.

Tatranská 615/48,
940 55 Nové
Zámky

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia PANMED, s.r.o.

562 593,87

UNIPHARMA – 1.
slovenská lekárnická
akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4,
972 01 Bojnice

Modernizácia centra zobrazovacích
metód Unikliniky kardinála Korca
Prievidza

1 185 433,56

Tab. č. 21: HP Rovnosť príležitostí
Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa

Názov projektu

Výška schváleného
NFP v EUR

-

-

-

-

Tab. č. 22: HP Trvalo udržateľný rozvoj
Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa

Názov projektu

Výška schváleného
NFP v EUR

-

-

-

-

Tab. č. 23: HP Informačná spoločnosť
Názov žiadateľa

Sídlo
žiadateľa

Názov projektu

Výška
schváleného
NFP v EUR

Modernizácia a dovybavenie
Nemocničná 33,
zdravotníckej techniky v ambulanciách
056 01 Gelnica
PRO VITAE n. o.

743 576,40

wesper, a.s.

Garbiarska 16,
040 01 Košice –
Staré Mesto

Modernizácia Polikliniky Sekčov pre
zvýšenie komplexnosti služieb
zdravotnej starostlivosti

461 926,25

Medicínske centrum Nitra, spol.
s r.o.

Fatranská 5,
949 01 Nitra

Modernizácia Medicínskeho centra
Nitra pre zvýšenie komplexnosti
služieb zdravotnej starostlivosti

1 114 331,15

PRO VITAE n.o.

MANUS-MED, s.r.o.

Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1.
súkromná nemocnica
PURUS, spol. s r.o.

PANMED, s.r.o.

Štefana
Závodníka
Modernizácia zdravotníckeho
506/41,
zariadenia MANUS – MED, s.r.o.
971 01Prievidza
Lúčna 57,
Kompletizácia ambulantných
040 15 Košice - röntgenologických vyšetrení zriadením
Šaca
pracoviska MR
Pod Lachovcom
1727/55 ,
020 01Púchov
Tatranská
615/48,
940 55 Nové
Zámky

691 412,28

1 422 834,00

Modernizácia polikliniky PURUS,
spol. s r.o. v Ilave

603 550,27

Modernizácia zdravotníckeho
zariadenia PANMED, s.r.o.

562 593,87
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Identifikované problémy a nedostatky
ITMS
V žiadostiach o NFP, pri ktorých žiadatelia zle zaradili výdavky k skupinám výdavkov, resp.
urobili matematické súčtové chyby nastalo po zadaní správnych schválených súm do rozpočtu
v ITMS podľa skupín výdavkov nepresné vykazovanie neoprávnených výdavkov a celkových
výdavkov žiadosti o NFP. Dôsledkom uvedeného je rozdiel medzi schválenými sumami
neoprávnených výdavkov pre skupiny výdavkov uvedenými v ITMS a správnymi údajmi
uvedenými v predmete podpory, ktorý bude súčasťou zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. Vykazovanie nesprávnych schválených súm neoprávnených výdavkov
a celkových výdavkov projektu v ITMS nemá vplyv na proces prípravy zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a implementáciu schválenej žiadosti, nakoľko v samotnej
zmluve budú uvedené správne údaje. Uvedený problém bol už v minulosti konzultovaný
s Centrálnym koordinačným orgánom zodpovedným za vývoj, prevádzku a údržbu ITMS.
Uvedený problém nie je možné v ITMS odstrániť.
Informovanie žiadateľov o neschválení žiadosti o NFP
Na základe odporučenia Poradnej komisie MZ SR, RO vydal a odoslal rozhodnutia
o neschválení 11 žiadostí o NFP v stanovenej lehote do 10 kalendárnych dní od podpisu
Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP.

Tab. č. 24: Zoznam neschválených žiadostí o NFP
Reg. číslo
projektu

Kód ITMS

OPZ
2015/2.1/01/001

NFP
28120120237

OPZ
2015/2.1/01/006

NFP
28120120243

OPZ
2015/2.1/01/007

NFP
28120120245

OPZ
2015/2.1/01/009

NFP
28120120234

OPZ
2015/2.1/01/011

NFP
28120120230

Názov projektu

Názov žiadateľa

Modernizácia
Univerzitná
mamografického
nemocnica L.
pracoviska UN L.
Pasteura
Pasteura Košice na Tr.
Košice
SNP 1
Sofistikované prístrojové
vybavenie pre
Fakultná
ambulantnú časť FN
nemocnica Trnava
Trnava
Modernizácia
ambulantnej
Mesto Krompachy
infraštruktúry
Rekonštrukcia a
modernizácia zariadení
Poliklinika
ambulantnej zdravotnej
Giraltovce ILB,
starostlivosti s.r.o.
Poliklinika Giraltovce
Modernizácia
zdravotníckeho
vybavenia a informačno
MEDICENTRUM
– komunikačných
Piešťany, s.r.o.
technológií v
zdravotníckom zariadení
MEDICENTRUM
Piešťany, s.r.o.

Dôvod neschválenia
ŽoNFP

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti
Nenaplnenie kritérií
odborného hodnotenia

Nenaplnenie kritérií
úplnosti

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti
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OPZ
2015/2.1/01/012

NFP
28120120235

OPZ
2015/2.1/01/014

NFP
28120120242

OPZ
2015/2.1/01/015

NFP
28120120239

OPZ
2015/2.1/01/016

NFP
28120120246

OPZ
2015/2.1/01/019

NFP
28120120249

OPZ
2015/2.1/01/020

NFP
28120120250

Modernizácia
Všeobecná
zdravotníckeho
nemocnica s
vybavenia polikliniky v
poliklinikou
Levoči
Levoča, a. s.
Skvalitnenie
a zefektívnenie
Poliklinika
poskytovania zdravotnej
MarMedico, s. r. o.
starostlivosti v
Poliklinike MarMedico
Modernizácia
prístrojového vybavenia
CS - SALVUS
neštátneho
spol. s r.o.
zdravotníckeho
zariadenia Mediklinik
Modernizácia
prístrojového
vybavenia neštátneho
NZZ, s.r.o.
zdravotníckeho
zariadenia Poliklinika
ALEXANDRA
Rekonštrukcia
a modernizácia
zdravotného strediska
MEJ, spol. s r.o.
Kukorelliho 1494,
Bardejov
Modernizácia
prístrojového vybavenia
ambulantnej zdravotnej
NsP Sv. Jakuba,
starostlivosti so
n.o., Bardejov
zameraním na prevenciu
a podporu zdravia u
ochorení skupiny 5

Nenaplnenie kritérií
úplnosti

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti

Nenaplnenie kritérií
úplnosti

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti

Nenaplnenie kritérií
oprávnenosti

Preskúmanie rozhodnutí o neschválení žiadostí o NFP
V stanovenej lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia Rozhodnutia o neschválení využili
možnosť na podanie Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok 3 žiadatelia – Mesto Krompachy, Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča, a. s., Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.
Minister zdravotníctva SR zriadil na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o
neschválení žiadosti o NFP komisiu MZ SR na posúdenie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
o neschválení žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len
„Odvolacia komisia“). Zasadnutie Odvolacej komisie sa konalo dňa 25.08.2015. Odvolacia
komisia v prípade žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení podanej žiadateľmi
Mesto Krompachy, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. a Poliklinika
Giraltovce ILB, s.r.o. na základe preskúmania naplnenia jednotlivých výberových kritérií
prijala uznesenie, ktorým ministrovi zdravotníctva SR odporučila predmetnú žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neschválení zamietnuť a pôvodné rozhodnutie o neschválení
potvrdiť. Minister zdravotníctva SR na základe odporúčania Odvolacej komisie zamietol
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP Mesta Krompachy,
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. a Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o. a
potvrdil pôvodne vydané rozhodnutie o neschválení.
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Tab. č. 25: Schválenie / neschválenie žiadostí o poskytnutie NFP podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu
Fáza schvaľovacieho
procesu
Kontrola formálnej
správnosti
Odborné hodnotenie
Výber a schvaľovanie

Schválené žiadosti o NFP
Počet
%

Neschválené žiadosti o NFP
Počet
%

Spolu

9

47,37

10

52,63

19

8
8

88,89
100

1
0

11,11
0

9
8

V celom procese schvaľovania žiadostí o NFP boli podľa jednotlivých fáz identifikované
nasledovné dôvody neschválenia predložených žiadostí o NFP:
1. V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP
- nenaplnenie podmienky oprávnenosti
- nenaplnenie podmienky úplnosti
2. V rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP
- nenaplnenie kritérií odborného hodnotenia
3. V rámci výberu a schválenia žiadostí o NFP
- nenaplnenie kritérií odborného hodnotenia
Vyjadrenie percentuálneho podielu identifikovaných dôvodov neschválenia žiadostí o NFP
v celom procese hodnotenia a schvaľovania je obsahom nasledujúcich tabuliek.

Tab. č. 26: Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia v 1. fáze schvaľovacieho
procesu - Kontrola formálnej správnosti
Identifikovaný nedostatok
Nenaplnenie podmienky
oprávnenosti
Nenaplnenie podmienky
úplnosti
Spolu

Počet

% podiel z celkového
počtu chýb v danej
fáze

% podiel z celkového
počtu chýb v
schvaľovacom
procese

7

70,00

63,64

3

30,00

27,27

10

-

90,91

Tab. č. 27: Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia v 2. fáze schvaľovacieho
procesu - Odborné hodnotenie Žiadostí o NFP
Identifikovaný nedostatok
Nenaplnenie kritérií
odborného hodnotenia
Spolu

Počet

% podiel z celkového
počtu chýb v danej
fáze

% podiel z celkového
počtu chýb v
schvaľovacom
procese

1

100

9,09

1

-

9,09
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Tab. č. 28: Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia v 3. fáze schvaľovacieho
procesu - Výber a schvaľovanie
Počet

% podiel z celkového
počtu chýb v danej
fáze

% podiel z celkového
počtu chýb
v schvaľovacom
procese

Zastavenie konania o
žiadosti

0

0

0

Spolu

0

0

0

Identifikovaný nedostatok
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