
 

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou 
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti 

 
Kód výzvy:   IROP-PO2-SC212-2018-33  

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program (IROP)  

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo zdravotníctva SR   

Dátum vyhlásenia:   28.08.2018 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 70 000 000 EUR 

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP za dodržania podmienky, že projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP 

má vydanú hodnotiacu správu PZ. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP bez ohľadu na to, či mu bola vydaná 

pozitívna alebo negatívna hodnotiaca správa k PZ. 

 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:   

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: 

- subjekty územnej samosprávy obec, VÚC – platí v prípade, ak v PZ1 je ako forma zabezpečenia 
partnerstva CIZS2 určená zmluva o partnerstve;  

- nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom 
ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete 
činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany 
zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS 
určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 
 

Výška finančných prostriedkov (EFRR+ŠR), o ktoré je možné žiadať: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 projektový zámer 
2 centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti 

      Min. príspevok:  

    nie je stanovený  
Max. príspevok:  

823 529 EUR 



 

 

 

Financovanie projektu: 

 

Žiadateľ 
príspevok zo zdrojov 

IROP 
príspevok 
žiadateľ 

EÚ (%) ŠR (%)  (%) 

 
subjekty verejnej správy (obec, VÚC) 
 

85 10 5 

 
neziskové organizácie 
 

85 10 5 

 
 

Podporované aktivity: 

 
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásená táto výzva. Zároveň sú oprávnené aj výdavky na informovanie a komunikáciu spojené s 
realizáciou projektu. V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:  
 

A. výstavba nových budov; 
B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov; 
C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov 

existujúcich stavebných objektov; 
D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia; 
E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia; 
F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým 

pripojením a nákupu softvérového vybavenia; 
G. budovanie bezbariérových prístupov; 
H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

 
Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.) alebo 
C.). K typu oprávnenej aktivity B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.) Vo výzve sú pre 
žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu – na publicitu projektu.  
 

 

Termín uzavretia výzvy: 

 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 

       23.11.2018 

 
Uzávierka 

výzvy  



 

 

 

Doba realizácie projektu: 

 
Max. celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu  je 24 mesiacov. 
 
 

Oprávnené územie,  kde sa môžu aktivity projektu realizovať: 

 
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu (ďalej len MRR). Za 
oprávnené územie sa považujú oprávnené spádové oblasti v samospráve pre umiestnenie CIZS a k tomu 
definované obce s rankingom 1 alebo 2 podľa zoznamu oprávnených spádových oblastí uvedeného 
v prílohe č. V 05 tejto výzvy.  
 
 

Podmienka súladu ŽoNFP a PZ:  

 
Pri predkladaní ŽoNFP musí byť dodržaný súlad medzi predloženým PZ a predloženou ŽoNFP v 
nasledovných častiach: 

• súlad s intervenčnou stratégiou IROP; 

• súlad s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS s dôrazom na 
a) definovanie zloženia povinných služieb - všeobecná a špecializovaná zdravotná 

starostlivosť, minimálne personálne zabezpečenie, 
b) špecifikovanie jednotlivých druhov fakultatívnych služieb, ak relevantné; 

• súlad so zoznamom oprávnených spádových oblastí a umiestnenie CIZS podľa definovaných obcí v 
oprávnenej spádovej oblasti; 

• súlad majetkovo-právnych vzťahov – realizácia projektu na určenom majetku/nehnuteľnosti;  

• súlad architektonickej štúdie s projektovou stavebnou dokumentáciou (rozloženie využitia 
jednotlivých priestorov v kontexte poskytovaných služieb, priestorové a architektonické 
požiadavky); 

• určenie formy zabezpečenia partnerstva v CIZS. 
 
Pri predkladaní ŽoNFP je prípustná úprava – zvýšenie výšky NFP na úrovni 10 % z oprávnených výdavkov, 
pričom súbežne musia byť splnené výzvou stanovené podmienky. 
 

Podmienky, ktoré je potrebné splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 
- žiadateľ preukazuje majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu, 

alebo na ktorých sa bude projekt realizovať; 
- súlad s metodikou pre realizáciu a fungovanie CIZS s dôrazom na:  

a) definovanie zloženia povinných služieb - všeobecná a špecializovaná zdravotná 
starostlivosť, minimálne personálne zabezpečenie,  

b) špecifikovanie jednotlivých druhov fakultatívnych služieb, ak relevantné;  
-       poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lekára, ktorý pôsobí v 

oprávnenej spádovej oblasti minimálne dva roky. Podmienka dlhodobého pôsobenia v oprávnenej 
spádovej oblasti sa vzťahuje na osobu lekára, nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tzn. aj v 
prípade, ak lekár v posledných dvoch rokoch zmenil formu, akou vykonáva povolanie lekára (napr. 



 

 

založil s. r. o.), podmienka minimálne dvojročného pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa 
posudzuje bez ohľadu na túto zmenu. Zároveň má poskytovateľ v oprávnenej spádovej oblasti 
kmeň pacientov. 
Ak sa takýto poskytovateľ/lekár ktorý má záujem o presun do CIZS v oprávnenej spádovej oblasti 
nenachádza, je možné osloviť poskytovateľa/lekára aj z iného regiónu alebo rezidenta, na ktorých 
sa nevzťahuje podmienka minimálne dvojročného pôsobenia a podmienka kmeňa pacientov v 
oprávnenej spádovej oblasti;  

- podmienka zavedenia povinných služieb poskytovaných v CIZS; v rámci CIZS sa vyžaduje zavedenie 
povinných služieb v nasledovnom rozsahu:  

• všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých,  

• všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast,  

• špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť;  
- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti v danom odbore so všetkými zdravotnými poisťovňami;  
- ku dňu otvorenia prevádzky ambulancie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/lekár, ktorý 

bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v CIZS, musí mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami;  

- podmienka zaradenia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – 
gynekológ, stomatológ do CIZS;  

- podmienka zaradenia poskytovateľov sociálnych služieb do registra poskytovateľov sociálnych 
služieb (ak relevantné); 

- podmienka preukázania formy zabezpečenia partnerstva CIZS (zmluva o partnerstve / nezisková 
org.); 

- podmienka spustenia prevádzky CIZS. 
 
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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mailto:krempaska@octigon.sk

