SPRAVODAJCA
Operačného programu Zdravotníctvo
Ročník 2, číslo 2/ November 2009, vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia európskych programov a projektov

Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR
Milí čitatelia,
uplynul už rok od vydania prvého čísla občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo. Opäť k Vám
prichádzame, aby sme Vás informovali o tom ako pokračuje realizácia Operačného programu Zdravotníctvo, o dosiahnutých
výsledkoch a aktivitách.
Z obsahu čísla: Príhovor ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho Rozhovor so zástupcom Európskej komisie Seanom
McGradom Chronológia hlavných aktivít MZ SR v roku 2008 a 2009 Prehľad schválených projektov Čoho sa vystríhať
pri podávaní žiadostí o NFP Úspešná akcia roka 2008 – Deň štrukturálnych fondov v Zdravotníctve Prezentácia projektu
Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.
Želáme Vám veľa zrealizovaných projektov, tvorivých nápadov a najmä pevné zdravie.
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte mi na úvod využiť reč čísiel. Od začiatku realizácie Operačného programu Zdravotníctvo (ďalej len OPZ) bolo v rámci deviatich
vyhlásených výziev predložených 98 žiadostí
o nenávratný ﬁnančný príspevok (ďalej len
NFP). K 31. októbru 2009 je schválených 20
žiadostí, z ktorých je už uzavretých 16 zmlúv
o poskytnutí NFP na projekty vo výške viac
ako 113 miliónov EUR. Táto suma predstavuje takmer 40 % prostriedkov OPZ.
Objem doteraz vyčerpaných ﬁnančných
prostriedkov OPZ vo výške viac ako 11 miliónov EUR predstavuje
takmer 4 % z alokácie OPZ na prioritné osi 1 a 2. Vzhľadom na skutočnosť, že prvé schválené projekty sa začali realizovať až v roku 2009,
výrazný nárast čerpania očakávame v poslednom štvrťroku tohto roka
a začiatkom roka 2010, následne bude čerpanie priebežne stúpať.
Pozitívne vnímam skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia majú záujem o zdroje zo štrukturálnych fondov a darí sa im čerpať ﬁnancie zo
štrukturálnych fondov plynule a efektívne v prospech našich pacientov,
skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a vytvárania vhodných pracovných podmienok pre zdravotníckych pracovníkov.

Ako príklad, že to naozaj ide, môžem uviesť projekt Fakultnej nemocnice Nitra, kde bol 15. októbra 2009 položený základný kameň výstavby
liečebného pavilónu. Projekt vo výške 22,5 milióna EUR je zameraný
na vybudovanie modernej infraštruktúry s najnovším soﬁstikovaným
zdravotníckym vybavením, vrátane najmodernejších informačno-komunikačných technológií s prednostným zameraním na liečbu onkologických ochorení. Výstavba bezbariérového pavilónu sa začala
16. októbra a mala by byť ukončená v septembri 2011.
Dovoľte, aby som zaželal všetkým prijímateľom úspešnú realizáciu ich
komplexných projektov, nakoľko vypracovanie, predloženie a schválenie kvalitného projektu je len začiatkom náročnej cesty, ktorá vedie
k zmodernizovanej zdravotníckej infraštruktúre s cieľom skvalitniť prevenciu, diagnostiku a liečbu najzávažnejších ochorení.
Verím, že sa nám zároveň podarí vďaka zrealizovaným projektom prispieť k realizácii cieľa štrukturálnej politiky Európskeho spoločenstva,
ktorým je zníženie existujúcich rozdielov medzi ekonomicky silnými a
zaostávajúcimi regiónmi.

MUDr. Richard Raši, MPH
Minister zdravotníctva SR, predseda monitorovacieho výboru

Rozhovor so zástupcom Európskej komisie Seanom McGradom
1/ Ako hodnotíte spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR
(ďalej len MZ SR) ako riadiacim orgánom pre Operačný program
Zdravotníctvo?
Spolupráca bola doteraz veľmi dobrá a tešíme sa na jej pokračovanie
v ďalšom období implementácie OPZ. Európska komisia (ďalej len EK)
zvlášť oceňuje dobre zvládnuté preklady podkladových materiálov a
zabezpečenie tlmočenia zo strany MZ SR.
2/ Ako hodnotíte prácu Monitorovacieho výboru pre OPZ, na ktorom sa pravidelne zúčastňujete?
Usilujem sa podporovať aktívnejší prístup členov monitorovacieho výboru k zasadnutiam. Uvedomujem si, že MZ SR sa snaží riešiť čo najviac
oblastí diskusie už v predstihu, ale zasadnutia výboru sú pre jeho členov
významnou príležitosťou diskutovať navzájom akékoľvek témy týkajúce
sa implementácie OPZ a strategické záležitosti. Predpokladám, že iniciatíva členov výboru bude stúpať s nárastom intenzity implementácie
OPZ a s tým súvisiacim množstvom tém, ktoré bude treba diskutovať.
3/ EK mala k existencii samostatného OPZ na začiatku roka 2007
niekoľko výhrad, podarilo sa Ministerstvu zdravotníctva SR do-

terajšou realizáciou OPZ tieto výhrady
eliminovať?
Výhrady sa týkali najmä vzniku dodatočných nákladov na zriadenie samostatného riadiaceho orgánu pre relatívne malé
množstvo ﬁnančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými operačnými programami v rámci cieľa Konvergencia. Bolo
však rozhodnuté realizovať samostatný
operačný program a EK sa teší na účinné
vykonávanie dohodnutých plánov.
4/ V čom vidíte silné a slabé stránky,
resp. riziká realizácie OPZ?
V súčasnom stave realizácie je ešte príliš skoro na hodnotenie. Dôležitou témou
bude správny manažment regionálnej rovnováhy počas ďalšej implementácie OPZ.
Rovnako dôležité bude zabezpečenie, aby
ﬁnančné prostriedky určené pre rómsku

Projekt je spoluﬁnancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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populáciu zostali vyčlenené pre tento účel. Dôležitým faktorom bude
tiež správne načasovanie implementácie, nakoľko v prípade niektorých
väčších projektov bude dodržanie pravidla n+3 / n+2 skutočnou výzvou. A samozrejme v relevantnom čase bude veľmi dôležitou témou
evaluácia programu a jeho intervencií.
5/ Pripravila EK zmeny v oblasti pravidiel implementácie štrukturálnych fondov v aktuálnom programovom období 2007 – 2013,
ktoré by reagovali na dôsledky hospodárskej krízy?

1. ročník Dňa štrukturálnych
fondov v zdravotníctve
Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve bol 20. novembra 2008
na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Predstavoval hlavnú informačnú aktivitu roka 2008 pre Operačný program Zdravotníctvo.
Deň štrukturálnych fondov navštívilo takmer 90 záujemcov z celého
Slovenska za účelom získania nielen všeobecných informácií o OPZ,
ale aj konkrétnych odpovedí súvisiacich s vyhlásenými výzvami. OPZ
prináša jedinečnú možnosť získať ﬁnančné prostriedky pre oblasť
zdravotníctva oveľa komplexnejším spôsobom ako v minulom programovom období.
Jedným z cieľov informačného dňa bolo tiež zvýšiť povedomie občanov SR o štrukturálnych fondoch, o Európskej únii a jej úlohe v oblasti
kohéznej politiky.

EK v reakcii na ﬁnančnú krízu rýchlo prijala ozdravný balík, ktorý obsahuje zjednodušenie niektorých postupov pre urýchlenie realizácie a
čerpania. Slovenské orgány vypracovali plán obnovy, ktorý zohľadňuje
vnútroštátne opatrenia, ako aj nasledovné pomocné opatrenia schválené EK: dodatočný 2 % preddavok v roku 2009, dočasné zvýšenie
úrovne pomoci de minimis na 500,000 EUR, rozšírenie systému predﬁnancovania pre príjemcov zo súkromného sektora, dodatočných
5 miliónov EUR pre vidiecke oblasti atď. Riadiace orgány prijali príslušné opatrenia v závislosti od charakteru problémov, ktorým čelia.
hodnotím veľmi pozitívne. Som veľmi rád, že navrhnutý model informačnej aktivity bol dobre pripravený a v aktuálnom stave implementácie OP Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 OP Vzdelávanie vystihol dopyt
odbornej aj laickej verejnosti po presných a kvalitných informáciách.
Kombinácia pravidelných krátkych prehľadných prezentácií s možnosťou individuálnej konzultácie vlastných špeciﬁckých otázok, v príjemnom tvorivom prostredí, umožnila účastníkom pochopiť problematiku a
možnosti čerpania štrukturálnych fondov v rezorte zdravotníctva v oveľa
hlbšom rozmere, ako by sa to mohli dozvedieť z webových stránok alebo médií. Osobne si viac ako dobrú účasť na podujatí cením skutočnosť, že sme sa – ja aj ostatní moji kolegovia – po celý deň stretávali iba

Deň bol organizovaný netradične, v hodinových intervaloch sa opakovali krátke prezentácie o základných faktoch, oprávnených aktivitách a možnostiach získania nenávratného ﬁnančného príspevku na
ﬁnancovanie zdravotníckej infraštruktúry a vzdelávania pracovníkov
v zdravotníctve. Program pokračoval počas jednotlivých prezentácií aj
po ich skončení v dočasne vytvorenom konzultačnom stredisku, kde
pracovníci sekcie európskych programov a projektov poskytovali individuálne konkrétnejšie odborné informácie. Každý účastník informačného dňa si zo dňa odniesol informačný balíček, ktorý obsahoval brožúru Operačného programu Zdravotníctvo, informačný leták o OPZ,
informačný leták o opatrení 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
a prvé číslo Spravodajcu OPZ.
Spokojnosť s podujatím neskrýval ani Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru programov EÚ, sekcia európskych programov a projektov, Ministerstvo zdravotníctva SR: „Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve

s pozitívnymi reakciami spokojných účastníkov. Všetci pracovníci sekcie
európskych programov a projektov MZ SR odviedli výbornú prácu.“

Chronológia hlavných aktivít
MZ SR v roku 2008 a 2009
•

•
•
•

•

20. 11. 2008 - Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve – hlavná
informačná aktivita roka 2008. Cieľom podujatia bolo informovať
verejnosť o oprávnených aktivitách a možnostiach získania NFP na
ﬁnancovanie zdravotníckej infraštruktúry a vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Jedným z dôležitých cieľov informačného dňa
bolo tiež zvýšiť povedomie občanov SR o štrukturálnych fondoch,
o Európskej únii a jej úlohe v oblasti kohéznej politiky.
15. 12. 2008 - Vydanie indikatívneho harmonogramu výziev OPZ
na rok 2009 pre opatrenia 1.1, 1.2 a 2.1 OPZ.
18. 12. 2008 - školenie pre prijímateľov NFP v rámci výzvy OPZ
2008/1.1/01, Bratislava.
31. 3. 2009 - Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru (ďalej len
MV) pre OPZ.
Členovia MV prerokovali a schválili Výročnú správu o vykonávaní
OPZ za rok 2008. Schválili Plán hodnotení OPZ na programové
obdobie 2007 – 2013 ako aj aktualizáciu Štatútu Monitorovacieho výboru pre OPZ vzhľadom na aktualizáciu Systému riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007-2013. Schválili tiež aktualizované Hodnotiace a výberové kritéria
pre OPZ, ktoré boli aktualizované v nadväznosti na zákon č. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007
– 2013.Vzali na vedomie Správu o vyhodnotení výzvy OPZ 2008/1.1/01
a oboznámili sa s Informáciou o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Zdravotníctvo a o aktivitách vykonaných v roku
2009.
31. 3. 2009 - výročné stretnutie (tzv. annual meeting) zástupcov
Európskej komisie a riadiaceho orgánu (ďalej len RO) pre OPZ.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Na výročnom stretnutí EK a RO pre OPZ za účasti zástupcov Certiﬁkačného orgánu a Orgánu auditu diskutovali o doterajšom priebehu implementácie OPZ. Zástupca EK Sean McGrade vyjadril
spokojnosť s doterajším postupom a výsledkami implementácie
OPZ.
14. 4. 2009 - Aktualizácia Programového manuálu OPZ, verzia 4.0.
20. 4. 2009 - vyhlásenie výzvy OPZ 2009/1.1/01 pre špecializované
nemocnice s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“.
5. 5. 2009 - Informačný seminár v Košiciach k výzve 2009/1.1/01.
6. 5. 2009 - Informačný seminár v Bratislave k výzve 2009/1.1/01.
12. 5. 2009 - školenie pre prijímateľov z výzvy OPZ 2008/2.1/01,
Bratislava.
27. 5. 2009 - školenie pre prijímateľov z výzvy OPZ 2008/1.2/01,
Bratislava.
28. 5. 2009 - Aktualizácia Programového manuálu OPZ, verzia
5.0.
28. 5. 2009 - Ukončenie písomného postupu prijatia rozhodnutia
(rozhodovania per rollam) MV pre OPZ. Členovia MV odsúhlasili
aktualizované Hodnotiace a výberové kritériá Operačného programu Zdravotníctvo.
29. 5. 2009 - vyhlásenie výzvy OPZ 2009/2.1/01 pre polikliniky a
zdravotné strediská pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a
modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej
starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu
zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.
29. 5. 2009 - vyhlásenie výzvy OPZ 2009/2.2/01 na národný projekt pod názvom „Nákup mobilných mamograﬁckých jednotiek“.
11. 6. 2009 - Informačný seminár v Bratislave k výzve OPZ
2009/2.2/01.
22. 6. 2009 - Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve OPZ
2009/2.1/01.

•

23. 6. 2009 - Informačný seminár v Košiciach k výzve OPZ
2009/2.1/01.
24. 6. 2009 - Informačný seminár v Bratislave k výzve OPZ
2009/2.1/01.
27. 7. 2009 - Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev
na rok 2009. Do harmonogramu bolo doplnené vyhlásenie novej
výzvy pre opatrenie 2.1.
14. 8. 2009 - Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2008.
18. 9. 2009 - Aktualizácia Programového manuálu OPZ, verzia 6.0.
18. 9. 2009 - Vyhlásenie výzvy OPZ 2009/2.1/02 pre polikliniky a
zdravotné strediská pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a
modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej
starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu
zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.
28. 9. 2009 - Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve OPZ
2009/2.1/02.
29. 9. 2009 - Informačný seminár v Košiciach k výzve OPZ
2009/2.1/02.
30. 9. 2009 - Informačný seminár v Bratislave k výzve OPZ
2009/2.1/02.
14. 10. 2009 - Aktualizácia Programového manuálu OPZ, verzia 7.0.
21. 10. 2009 - školenie pre prijímateľa z výzvy OPZ 2008/2.2/01,
Bratislava.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Čoho sa vystríhať pri podávaní
žiadostí o NFP
•
•
•

•

Nepresnej formulácie jednotlivých bodov žiadosti o NFP a
opisu projektu
Formulácie cieľov, ktoré nie sú v súlade s cieľmi výzvy a
cieľmi Operačného programu Zdravotníctvo
Používania všeobecných informácií v jednotlivých častiach
žiadosti o NFP, opisu projektu, Komplexného reštrukturalizačného programu (ďalej len KRP) a pod.
Nesúladu analytickej časti KRP a nadeﬁnovanej stratégie,
koncepcie, investičných plánov a zadeﬁnovaného projektu

•

29. 10. 2009 - vyhlásenie výzvy OPZ
2009/1.2/01 pre všeobecné nemocnice
pod názvom „Zabezpečenie
rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry
všeobecných
nemocníc s prednostným
zameraním na liečbu
ochorení skupiny 5“.

MZ SR počas celého obdobia priebežne aktualizovalo webovú stránku www.opz.health-sf.sk. Všetky vyššie uvedené dokumenty boli
na stránke zverejňované.
Od 22. 4. 2008 do 31. 10. 2009 webová stránka www.opz.health-sf.
sk zaznamenala 38 410 vstupov z 41 štátov sveta. Z tohto počtu bolo
36 613 návštev zo Slovenskej republiky (54 miest Slovenska). Záujem
o stránku prejavilo 14 484 registrovaných adries (osôb). Webová stránka zaevidovala 183 147 zobrazení (počet materiálov z obsahu stránky,
ktoré si návštevníci prezerali).

•
•
•

•

•
•

Nereálne nadeﬁnovaných investičných plánov
Prípravy žiadosti o NFP, ktorá nenapĺňa princíp komplexnosti
Výberu merateľných ukazovateľov, ktoré nie sú v súlade
s metodikou k tvorbe ukazovateľov zverejnenou pri výzve na
predkladanie žiadostí o NFP
Nesúladu žiadosti o NFP a jej príloh (napr. stavebné povolenie nie je v súlade so zameraním projektu, Komplexného reštrukturalizačného programu a rozpočtu projektu; nesúlad stavebného rozpočtu a rozpočtu v žiadosti
o NFP a opise projektu a pod.)
Matematických chýb v rozpočtoch (nepresné zaokrúhľovanie)
Nadeﬁnovania neoprávnených výdavkov

Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s. za účelom zvyšovania úrovne
poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj z prostriedkov štrukturálnych fondov
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s. so sídlom
v Banskej Bystrici (ďalej len SÚSCCH, a. s.) je zaradený do siete zdravotníckych zariadení ako špecializovaná nemocnica. Zabezpečuje
komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť o dospelých pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca a veľkých ciev predovšetkým zo spádového územia stredného Slovenska.
V rámci špecializovanej starostlivosti v odbore kardiológia, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, funkčná diagnostika, angiológia, rádiológia a kardiovaskulárna rehabilitácia, poskytuje
SÚSCCH a. s. špecializovanú ústavnú starostlivosť na lôžkových
oddeleniach, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, diagnostiku
a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, dispenzárnu starostlivosť, prevenciu, ako aj konziliárne služby.
SÚSCCH, a. s. vykonával svoju činnosť
v prenajatých priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D.
Roosevelta v Banskej
Bystrici až do marca
2009, keď bola ukončená rekonštrukcia a
dostavba budovy chirurgického
pavilónu
a priľahlých objektov
v tzv. starom nemocničnom areáli, ktoré sú
od vzniku SÚSCCH,
a. s. v jeho majetku. Práce na prestavbe sa začali v novembri 2006
a v marci tohto roku boli už v rekonštruovaných priestoroch prijatí prví
pacienti. Náklady na túto investičnú akciu prevýšili 28 miliónov EUR.
V súvislosti so zvýšením priestorových kapacít a tým aj s možnosťou
reálne zvýšiť počet výkonov, vznikla nevyhnutná potreba vybaviť nové
priestory modernou zdravotníckou technikou a zariadeniami, ktoré

budú slúžiť na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti.
V súlade so strategickými cieľmi spoločnosti, ktorými sú:
• poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti u pacientov
s akútnymi formami kardiovaskulárnych chorôb, časové skrátenie
realizácie výkonov a sprístupnenie tejto starostlivosti aj pre okrajové regióny banskobystrického a žilinského kraja,
• zvyšovanie počtu výkonov plánovanej zdravotnej starostlivosti
a skracovanie čakacích lehôt u chronicky chorých pacientov s chorobami obehovej sústavy,
• zavádzanie nových diagnostických, liečebných a chirurgických
techník, ktoré urýchlia diagnostiku a skrátia liečbu pacientov,
SÚSCCH a. s. hľadal možnosti získania ﬁnančných prostriedkov za
účelom vytvorenia optimálnych materiálno-technických podmienok
v nových priestoroch s kvalitným personálnym, prístrojovým a materiálnym vybavením.
Globálny cieľ Operačného programu Zdravotníctvo: „Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom,
ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality,
efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry“, plne korešpondoval s cieľmi
ústavu.
Ihneď po vyhlásení prvej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc,
Opatrenia 1.1 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc, zo dňa 22. 7. 2008 sme sa rozhodli požiadať o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku a začali sme pripravovať
žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok.
Vychádzali sme zo spracovaného projektu vybavenia rekonštruovaného areálu zdravotníckou technikou. V nových priestoroch sme potrebovali doplniť hlavne vybavenie operačných sál, mimotelový obeh,
echokardiograﬁcké prístroje, röntgenové prístroje pre výkony na periférnych cievach a pre intervenčné rytmologické výkony, monitorovacie
systémy pre kardiologických pacientov a pacientov po operácii srdca,
ventilačnú techniku, nové polohovateľné pojazdné lôžka vrátane prí-
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slušenstva a ďalšiu zdravotnícku techniku nevyhnutnú na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s ochorením
obehovej sústavy.
Celkový objem nenávratného ﬁnančného príspevku na dodávku
zdravotníckej techniky v rámci projektu „Komplexná modernizácia
SÚSCCH, a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“, o ktorý sme žiadali, predstavoval čiastku
6 634 003,81 EUR (199 855 999,02 SKK), pričom 349 158,10 EUR
(10 518 736,92 SKK) malo byť ﬁnancovaných z vlastných zdrojov
SÚSCCH, a.s, teda celkové výdavky projektu predstavovali
6 983 161,91 EUR (210 374 735,81 SKK).
Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok, spolu so spracovaným Komplexným reštrukturalizačným programom sme predložili v stanovenom
termíne, t. j. 23. 10. 2008.
V rámci výzvy OPZ 2008/1.1/01 bola naša žiadosť o NFP schválená,
následne sme dostali Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok, ešte v decembri 2008 sme odoslali Akceptačný list
s požadovanými prílohami a vo februári 2009 bola podpísaná Zmluva
o poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku s Ministerstvom
zdravotníctva SR ako Riadiacim orgánom pre OPZ.
Na základe výberového konania bol vybraný zhotoviteľ diela, jeho ponuka bola vo výške 6 970 668,13 EUR (209 998 348 SKK), na základe čoho sa požadovaná výška nenávratného ﬁnančného príspevku
upravila na 6 622 085,98 EUR (199 496 962,33 SKK) Dodatkom č.1
k zmluve o poskytnutí NFP. V tomto dodatku bola riešená aj zmena sídla
SÚSCCH, a. s. po presťahovaní sa do zrekonštruovaných priestorov.
Preberacie protokoly o inštalovaní a odovzdaní zdravotníckej techniky
do prevádzky boli podpísané koncom mája 2009 a v júni sme mohli
žiadať o prvú platbu – predﬁnancovanie nášho projektu. Predtým, samozrejme, Riadiaci orgán OPZ zdokumentoval skutkový stav priamo
na mieste.
Súčasne so žiadosťou o platbu sme požiadali Riadiaci orgán OPZ
o uvoľnenie našich ﬁnančných prostriedkov, ktoré sme mali vinkulované na špeciálnom účte vo výške 5 % hodnoty projektu, aby bolo

možné hneď po získaní
prostriedkov z NFP zabezpečiť úhradu dodávateľskej faktúry vrátane
použitia vlastných zdrojov. Po zrealizovaní platby
13. 8. 2009 sme následne
podali žiadosť o zúčtovanie
predﬁnancovania
(schválená v septembri).
Začiatkom októbra nasledovalo ďalšie overovanie
na mieste pred záverečnou žiadosťou o platbu,
ktorá bude zaplatená formou refundácie. Riadiaci orgán OPZ preveril
dodávku zdravotníckej techniky na základe poslednej dodávateľskej
faktúry, ako aj zabezpečenie publicity a informovanosti.
Celý proces od spracovania Komplexného reštrukturalizačného
programu, Žiadosti o NFP až po záverečnú žiadosť o platbu - refundáciu môžeme hodnotiť ako pomerne administratívne náročný, ale
na druhej strane sme sa stretli s podporou formou informačných
seminárov, aktuálnych informácií na webovej stránke OPZ, konzultácií pri overovaní na mieste s pracovníkmi Riadiaceho orgánu OPZ.
A čo je najdôležitejšie, podarilo sa nám získať ﬁnančné prostriedky
na vybavenie našich nových, zrekonštruovaných priestorov modernou
zdravotníckou technikou, ktorá slúži tým, pre ktorých sme zriadení –
pacientom.

V Banskej Bystrici, október 2009
Ing. Edita Beňová
námestníčka GR pre ekonomiku a obchod SÚSCCH, a. s.

Schválené projekty
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Výzva OPZ 2008/1.1/01
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.,
Komplexná modernizácia SÚSCCH, a. s. za účelom zvyšovania
úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výška schváleného
NFP 6 634 003,82 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Modernizácia Východoslovenského onkologického ústavu, a. s. v Košiciach, výška schváleného NFP 3 311 093,41 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.,
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie
komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH, a. s., výška schváleného NFP 3 312 080,43 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, výška schváleného NFP 4 976 727,96 EUR
KARDIOCENTRUM NITRA, s. r. o., Nákup angiograﬁckého prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie, výška schváleného
NFP 1 662 276,11 EUR

•

Výzva OPZ 2008/2.1/01
CT Martin s. r. o., Modernizácia technológie zariadenia ambulantnej starostlivosti CT Martin, s. r. o., výška schváleného NFP
1 642 933,01 EUR
Imunoalergológia Dzurilla, s. r. o., Imunoalergológia – nadstavba,
výška schváleného NFP 1 649 954,69 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Predchádzanie zdravotným rizikám z ochorení skupiny 5 v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, formou
komplexného zabezpečenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
a formou vybudovania ďalších troch ambulancií zameraných na iné
rizikové ochorenia, výška schváleného NFP 1 573 090,62 EUR
ŽILPO, s. r. o., Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s. r. o., výška schváleného NFP 1 644 788,60 EUR

•

Výzva OPZ 2008/1.2/01
Nemocnica Poprad, a. s., Prístavba, komplexná rekonštrukcia,
technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a. s., výška
schváleného NFP 13 953 194,88 EUR

•

4

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Modernizácia
FNsP Nové Zámky, výška schváleného NFP 8 298 478,37 EUR
Nemocnica s poliklinikou Žilina, Komplexné riešenie urgentnej a
onkologickej zdravotnej starostlivosti v NsP Žilina, výška schváleného NFP 13 277 428,14 EUR
Fakultná nemocnica Nitra, Novostavba liečebného pavilónu, výška schváleného nenávratného ﬁnančného príspevku
22 544 335,61 EUR
Martinská fakultná nemocnica, Dostavba chirurgického pavilónu
04, výška schváleného NFP 14 937 262,30 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici, výška
schváleného NFP 6 629 215,38 EUR
Výzva OPZ 2008/2.2/01
Národná transfúzna služba SR, Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR, výška schváleného NFP
7 302 243,75 EUR
Výzva OPZ 2009/1.1/01
Národný ústav reumatických chorôb, Technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania
komplexnej zdravotnej starostlivosti, výška schváleného NFP
491 070,00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
v Košiciach, n. o., Modernizácia prístrojového vybavenia VšOÚG
sv. Lukáša, n. o., výška schváleného NFP 473 103,62 EUR
ORL HUMENNÉ, s. r. o., Modernizácia špecializovanej nemocnice ORL Humenné, s. r. o., výška schváleného NFP
455 917,94 EUR
Národné rehabilitačné centrum, Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb NRC Kováčová, výška schváleného NFP 499 960,00 EUR
OFTAL s. r. o., Komplexná modernizácia zdravotníckej techniky
špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológie, Oftal s. r. o.,
výška schváleného NFP 345 454,68 EUR
Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Modernizácia a rekonštrukcia Sanatória Dr. Guhra, n. o., výška schváleného NFP 479 104,99 EUR

