
 

Výzva zameraná na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

 
Kód výzvy:   IROP-PO2-SC213-2017-25 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo zdravotníctva SR   

Dátum vyhlásenia:  15.1.2018 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 40 000 000 EUR 

 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:   

v rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete 
poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme 
integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti (okrem žiadateľov, ktorým už bolo vydané 
rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP v rámci ŠC 2.1.3)131:   

• rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce, 

• príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej 
správy,  

• právnické osoby,  

• neziskové organizácie. 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

                                                 
1 http://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve 

      Min. príspevok:  

 nestanovené  
Max. príspevok:  

15 000 000 Eur 



 

 

Financovanie projektu: 

• rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo 
obce: 95% EÚ a ŠR  

• príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a iného ústredného orgánu štátnej 
správy: 100% EÚ a ŠR 

• právnické osoby: 90% EÚ a ŠR 

• neziskové organizácie: 95% EÚ a ŠR 

Spôsob financovania:  

predfinancovanie a refundácia, resp. ich kombinácia (systém zálohových platieb sa neuplatňuje) 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

v rámci ŠC 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú 
starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné 
typy aktivít projektu:  

• vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,  

• výstavba nových budov,  

• modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,  

• prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov 
existujúcich stavebných objektov,  

• zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,  

• dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,  

• budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým 
pripojením a nákupu softvérového vybavenia,  

• budovanie bezbariérových prístupov,  

• opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 
 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Oprávnené územie: 

Menej rozvinutý región (celé územie SR okrem BSK) 

 

Doba realizácie projektu:  
maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená na 36 mesiacov 

 

 15.03.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

31.05.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

28.9.2018 
Tretie 

hodnotiace 
kolo  



 

 

 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• predloženie a schválenie Transformačného plánu 

• vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu 

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP SO pre IROP bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby 

• žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora  

• žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, na zdravotnom a sociálnom poistení  

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze 
alebo v reštrukturalizácii  

• žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (ak predloží žiadosť o NFP v rámci 2. alebo 3. hodnotiaceho 
kola, predkladá účtovnú závierku za rok 2017) 

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin  

• žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP predložiť pri nadlimitnej zákazke kompletnú 
dokumentáciu k vyhláseniu VO na 1. ex ante kontrolu a pri inej ako nadlimitnej zákazke preukázať 
začatie a vyhlásenie VO 

• žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t. j. preukázateľne zabezpečí 
spolufinancovanie projektu vo výške určenej vo výzve 

 
 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Helena Krempaská 
Mobil: +421 917 497 078 
Tel.: +421 2 4464 53 84 
E-mail: krempaska@octigon.sk 
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