
 

 

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na 
skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v 
zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení 

subjektov hospodárskej mobilizácie
 

 
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC214-2020-61 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program   
Výzvu vyhlásil:                Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu (zdroje EÚ):  48 000 000 EUR  

(37 800 000 pre menej rozvinuté regióny, 10 200 000 pre viac rozvinuté regióny) 
 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

Oprávneným žiadateľom sú nemocnice - subjekty ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č.  
578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,  stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je: 

- príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej 
správy, 

- rozpočtová organizácia a príspevková organizácia  v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce, 
- právnická osoba, 
- nezisková organizácia. 

 
Zoznam oprávnených subjektov s uvedením maximálnej výšky finančných prostriedkov, ktorú môžu žiadať, 
je prílohou tohto zhrnutia.  
 
Žiadateľ preukazuje postavenie subjektu hospodárskej mobilizácie kópiou rozhodnutia ústredného orgánu 
vo svojej pôsobnosti (ak rozhodnutie o určení subjektu hospodárskej mobilizácie bolo vydané v stave 
bezpečnosti). 
 

Podporované aktivity v rámci výzvy:  

Aktivity projektu musia byť plne v súlade s  činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie 
súvisiacej so šírením pandémie COVID-19. 
 
Typy aktivít: 

A. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu 
pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, 

B. Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre 
deti a dorast ako epidemiologických ambulancií, 

C. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného 
zdravia. 

 
Žiadateľ spolu so žiadosťou o NFP predkladá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie mobilného 
odberového miesta vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ak ním disponuje. 



 

 

Územie, kde sa môže projekt realizovať:  

Celé územie SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, v súlade so zoznamom oprávnených 
subjektov, ktorý tvorí prílohu tohto zhrnutia. 
 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

Minimálna výška nie je stanovená. Maximálna výška je osobitne stanovená pre každého oprávneného 

žiadateľa zo zoznamu oprávnených subjektov (viď príloha).  

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ Právna forma 

Výška príspevku zo zdrojov 
IROP (EFRR + št.rozpočet) 
z celkových oprávnených 

výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška 
spolufinancovania 

zo zdrojov 
prijímateľa v % 

Subjekty 
verejnej 
správy 

Príspevkové organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a 
iného ústredného orgánu štátnej správy 

100 0 

Rozpočtové organizácie alebo príspevkové 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
VÚC alebo obce 

95 5 

Subjekty 
súkromného 
sektora 

Právnické osoby 90 10 
Neziskové organizácie 

95 5 

 

Časová oprávnenosť realizácie projektu: 

Časová oprávnenosť výdavkov je od 12.3.2020. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená najneskôr 
do 31.12.2021 s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov v závislosti od vývoja  epidémie. 
 

Termín na podanie projektov:                                                       

 
 
 
 

 

 

 

Kontakt pre bližšie informácie:   Octigon, a.s. 

Zuzana Olšová 
Mobil: +421 908 127 783 

Tel.: +421 910 590 978 
E-mail: olsova@octigon.sk 

 
 

Hodnotiace kolo č. 1 18.09.2020 
Hodnotiace kolo č. 2 02.10.2020 

Hodnotiace kolo č. 3 16.10.2020 
Hodnotiace kolo č. 4 30.10.2020 

Hodnotiace kolo č. 5 13.11.2020 
Hodnotiace kolo č. 6 27.11.2020 
Hodnotiace kolo č. 7 11.12.2020 

Hodnotiace kolo č. 8 31.12.2020 

mailto:olsova@octigon.sk


P.Č OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 1. VÝZVA

 Maximálna výška 
fin. prostriedkov                         

                (zdroje 
EFRR) 

1 Univerzitná  nemocnica Bratislava 9,292,893 €
2 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4,042,725 €
3 Fakultná nemocnica Trenčín 3,538,689 €
4 Univerzitná nemocnica Martin 3,127,361 €
5 Fakultná nemocnica Nitra 2,973,549 €
6 Fakultná nemocnica Trnava 2,329,550 €

7
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková 
organizácia

2,328,960 €

8 Fakultná nemocnica s poliklinikou  F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1,719,754 €

9 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 1,481,487 €
10 Nemocnica Poprad, a.s. 1,266,463 €
11 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1,003,957 €
12 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 864,718 €
13 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 778,927 €
14 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 677,779 €

15

Svet zdravia, a. s., prevádzka všeobecná nemocnica Rimavská 
Sobota a prevádzaka všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

629,093 €

16 Národný ústav detských chorôb, Bratislava 552,156 €
17 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 531,102 €
18 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 530,104 €
19 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 494,216 €
20 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 454,979 €
21 Nemocnica Komárno s. r. o. 443,979 €
22 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 422,895 €
23 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 421,460 €
24 Nemocnica Zvolen a.s. 419,861 €
25 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 396,083 €
26 Nemocnica Levice s. r. o. 390,648 €
27 Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa 385,208 €
28 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 385,003 €
29 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 370,017 €

30
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský 
Mikuláš

362,734 €

31 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 352,725 €
32 Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou 351,545 €
33 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 349,857 €
34 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 343,586 €
35 Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany 332,389 €

36
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého 
Dolný Kubín

326,788 €

Zoznam oprávnených žiadateľov pre výzvu IROP-PO2-SC214-2020-61                                                                    
                                 Subjety ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov 

hospodárskej mobilizácie



37
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie  Vyšné Hágy

319,088 €

38 Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske 316,125 €
39 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 301,047 €
40 Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 299,938 €
41 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 293,226 €
42 Detská fakultná nemocnica Košice 289,891 €
43 Nemocnica s poliklinikou Myjava 282,702 €
44 Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 273,053 €
45 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice 254,200 €
46 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 211,448 €

47
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská 
Bystrica

189,258 €

48 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 149,885 €
49 Nemocnica Snina s.r.o. 146,900 €


