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Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú 

starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti  

IROP-PO2-SC213-2017-20 

 

1. Rozpočet stavby - je potrebné robiť prieskum trhu aj na stavebnú časť alebo postačuje 

nacenený výkaz výmer od architekta?  

Do rozpočtu v žiadosti o NFP je potrebné použiť rozpočet stavby vypracovaný 

a opečiatkovaný autorizovanou osobu tak, ako je uvedené v Pravidlách oprávnenosti výdavkov 

pre ŠC 2.1.3, verzia 1.0 (ďalej len „pravidlá oprávnenosti“), ktoré tvoria prílohu č. 2 

Príručky pre žiadateľa, verzia 1.1.  

Žiadateľ je povinný pri tvorbe rozpočtu na stavbu vykonať aj prieskum trhu v súlade s 

kapitolou 5. Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre ŠC 2.1.3, podľa ktorej sa prieskum trhu 

využije ako pomocný nástroj na overenie hospodárnosti.  

Žiadateľ vykoná prieskum trhu vyžiadaním minimálne 3 ponúk od rôznych potenciálnych 

dodávateľov na predmet zákazky tovaru, práce alebo služby s cieľom zistenia aktuálnych 

cenových úrovní. 

SO pre IROP je oprávnený v prípade, že na úrovni žiadateľa nie je možné získať, resp. 

identifikovať minimálne 3 ponuky od potenciálnych dodávateľov, akceptovať aj nižší počet 

ponúk. V takomto prípade SO pre IROP overí opodstatnenosť zdôvodnenia nižšieho ako 

požadovaného počtu oslovených potenciálnych dodávateľov zo strany žiadateľa. 

2. V súvislosti s nákupom technológií - môžeme vychádzať aj z cenových prieskumov skôr 

realizovaných nákupov v našej nemocnici (napr. keď sme už tendrovali lôžka a pod.), 

alebo je potrebné mať ich všetky aktuálne? 

Cenové ponuky je treba mať aktuálne. Za aktuálny cenový prieskum trhu sa považuje pre 

účely splnenia podmienky predloženia troch cenových ponúk pri predkladaní žiadosti o NFP 

taký, ktorý bol vykonaný najskôr v deň zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na 

modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť 

za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, ktorým je 24. máj 2017 (vrátane).  

3. Je potrebné, aby v rámci prieskumu trhu boli výdavky nacenené každý ako samostatná 

položka alebo je možné uviesť jednu sumu za zdravotnícky prístroj resp. inú 

technológiu, v cene ktorej budú započítané všetky jej súčasti? 

V rámci prieskumu trhu je možné uviesť jednu sumu za jednu položku (1 zdravotnícky prístroj, 

resp. technológia), v cene ktorej budú započítané aj všetky jej súčasti. Tieto výdavky sú 

oprávnené iba vtedy, ak sú obstarávané ako súčasť zmluvy o dielo na nákup zdravotníckej 

technológie, zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení, zdravotníckej techniky, 

informačných technológií (hardvér). 

4. Prieskum trhu sa vyhodnocuje na základe najnižšej ceny alebo priemerom? 

Prieskum trhu sa bude posudzovať na základe aritmetického priemeru. 

5. Ktoré z povinných príloh je možné doplniť v rámci klarifikácie?  

Vo výzve na predkladaní žiadostí o NFP nie sú definované prílohy, resp. dokumenty, ktoré nie 

je možné v rámci klarifikácie dožadovať. Na základe výzvy SO pre IROP určí žiadateľovi 



2 
 

primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia než 5 pracovných dní (bude uvedené 

vo výzve na doplnenie). Pre vašu informáciu uvádzame znenie § 19 Konanie o žiadosti, odsek 

5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ak vzniknú pochybnosti o 

pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti 

žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu 

na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia 

poskytovateľa a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo 

nedodržaním určenej lehoty.“ 

Môžu byť prílohy doplnené v rámci klarifikácie s dátumom vystavenia neskôr ako 

predloženie ŽoNFP?  

Príloha môže byť vystavená aj s neskorším dátumom než dátum podania žiadosti o NFP, 

pričom podmienka musí byť splnená najneskôr ku dňu uzatvorenia výzvy, t. j. najneskôr k 

24.8.2017. 

Uvedený postup je v súlade s  § 19, ods. 7  zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov na základe ktorého poskytovateľ koná 
o žiadosti podľa podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve platných ku dňu 
uzavretia výzvy. 

6. Výzva je zameraná na modernizáciu ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 

zdravotnú starostlivosť, ........  Po skúsenostiach z predchádzajúceho programového 

obdobia Vás prosím o stanovisko, či oprávnené nemocnice môžu v rámci projektu, 

bezproblémovo kombinovať modernizáciu ústavnej a ambulantnej časti? Alebo je 

potrebné striktne sa orientovať na ústavnú zdravotnú starostlivosť?    

Účelom pomoci v rámci vyhlásenej výzvy je podpora investícií do infraštruktúry 

optimalizovanej siete akútnych všeobecných nemocníc.  

Výzva má prispieť k plneniu vybraných strategických ukazovateľov v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu, a to ku  skráteniu doby hospitalizácie a zvýšeniu 

obložnosti. V kontexte uvedeného je potrebné sa pri príprave projektu orientovať výlučne na 

ústavnú zdravotnú starostlivosť.  

Časť ambulantnej zložky nemocníc,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania akútnej 

ústavnej starostlivosti, ako napríklad ambulancia urgentného príjmu, chirurgická príjmová 

ambulancia a iné druhy príjmových zložiek, môžu byť súčasťou Transformačného plánu, ak 

bude preukázané, že budú mať dopad na plnenie špecifických cieľov.  

Modernizácia ambulantnej časti, v ktorej sa vykonáva ambulantná zdravotná starostlivosť 

podľa § 7, ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je považovaná za neoprávnenú. 

7. V rámci hodnotiaceho kritéria 2.1 Projekt je v súlade s predloženým a schváleným 

transformačným plánom v predloženej ŽoNFP, do akej miery sa sleduje tento súlad? 

Napr. Môže žiadateľ v rámci prípravy projektu a ŽoNFP doplniť aktivitu/investíciu, 

ktorá v transformačnom pláne nebola uvedená? 

Doplnené aktivity/investície, ktoré neboli uvedené v schválenom Transformačnom pláne, budú 

v procese hodnotenia posúdené ako neoprávnené. 

8. Predmetom projektu realizovaného zo štrukturálnych fondov je nákup medicínskych 

zariadení. Čiastočné stavebné úpravy týkajúce sa umiestnenia týchto zariadení budú 

realizované z vlastných zdrojov žiadateľa. Priestory kde budú nakúpené medicínske 

zariadenia umiestnené sú založené voči banke. Je takýto projekt oprávnený z pohľadu 

podmienky výzvy? 

V Príručke pre žiadateľa, verzia 1.1., ktorá je súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, 

kapitola 2.9 Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia, bod 9 Podmienka 
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finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu je upravené ustanovenie k 

záložnému právu, podľa ktorého, na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú byť 

nadobudnuté/zhodnotené z NFP nesmie viaznuť skôr vzniknuté záložné právo a súčasne 

nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/ zhodnotené z NFP nie je žiadateľ/prijímateľ 

oprávnený založiť bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. 

MZ SR ako poskytovateľ pre zabezpečenie pohľadávky bude ako predmet záložného práva 

akceptovať iba majetok, na ktorom neviazne skôr vzniknuté záložné právo. To sa nevzťahuje 

na prípady, keď aspoň časť celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť neoprávnených 

výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého financujúcou bankou 

a prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre MZ SR - ako poskytovateľa aj pre financujúcu banku. 

V takomto prípade financujúca banka môže byť, po dohode s MZ SR – poskytovateľom, 

uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí, t. j. ako prednostný záložný veriteľ a MZ SR - 

 poskytovateľ  bude uvedený ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže 

zriadiť záložného právo aj v ďalšom poradí po vyjadrení MZ SR. 

9. V prípade nájomného vzťahu je nutné dokladovať nájomnú zmluvu spolu so všetkými 

dodatkami, ktoré boli ku dňu podaniu projektu realizované?  

Áno, je potrebné predložiť uzavretú nájomnú zmluvu so všetkými dodatkami. K tomu je 

potrebné doložiť aj súhlas prenajímateľa o realizácii projektu, pokiaľ túto skutočnosť 

neupravuje samotná nájomná zmluva.  

10. Aká je maximálna výška nenávratného finančného príspevku, ktorú môže žiadateľ 

získať? Výzva v rámci Podmienok poskytnutia pomoci, č. 31 hovorí iba o 

maximálnych/minimálnych oprávnených výdavkov projektu. 

Maximálna výška NFP  je tvorená  zdrojom ERDF a zdrojom ŠR, pričom jeho výška závisí od 

typu žiadateľa. Maximálna výška z ERDF (kapitola 2, podmienka 31. Maximálna a minimálna 

výška príspevku poskytnutého zo zdrojov EÚ (ERDF) je stanovená na 15 mil. Eur. K tomu sa 

pripočítava príspevok zo štátneho rozpočtu v závislosti od typu žiadateľa tak ako je uvedené v 

bode 1.4. Financovanie projektu.  

11. V koľkých vyhotoveniach (koľko originálov a koľko kópií) je potrebné predloženie 

Formuláru ŽoNFP vrátane príloh?  

Formulár ŽoNFP vrátane príloh je potrebné predložiť v jednom origináli a jednej kópii spolu 

s čestným vyhlásením, že kópia je zhodná s originálom.  

12. Vzhľadom na rozsiahlosť projektovej dokumentácie je potrebné ju predložiť aj 

elektronicky alebo bude stačiť v papierovej verzii? 

Podľa Príručky pre žiadateľa, verzia 1.1, kapitola 2.9. Podmienky poskytnutie príspevku, 

poznámka pod čiarou 15: V prípade existencie veľkého rozsahu dokumentácie (v tlačenej 

forme), sa nevyžaduje predloženie týchto príloh v elektronickej podobe prostredníctvom 

ITMS2014+. Pre splnenie predmetnej podmienky je však potrebné do ITMS2014+ priložiť 

informáciu, že predmetná dokumentácia je súčasťou tlačenej verzie ŽoNFP formou súhrnného 

čestného vyhlásenia v prílohe č. 3b Príručky pre žiadateľa, verzia 1.1.  

13. V prípade, že žiadateľ má aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis, je povinný 

využiť tento podpis aj pri podpise ŽoNFP alebo môže zvoliť spôsob podpisu listinnej 

formy ŽoFNP s jej následným poštovým/osobným doručením na adresu SO pre IROP? 

Podpis ŽoNFP kvalifikovaným elektronickým podpisom je možnosť nie povinnosť, žiadateľ si 

môže zvoliť aj spôsob podpisu listinnej formy ŽoNFP a jej následné poštové/osobné doručenie 

na adresu SO pre IROP. 

14. V rámci preukázania splnenia podmienky poskytnutia pomoci Podniku v ťažkostiach, v 

rámci hodnotenia skupiny podnikov, je zostavovaná mimoriadna konsolidovaná účtovná 

závierka k aktuálnemu dátumu. Individuálne účtovné závierky žiadateľa a ostatných 

členov skupiny sú vystavené k 31.12.2016. Je takýto stav v poriadku alebo je nutné 
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zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku za žiadateľa a všetkých ostatných členov 

skupiny, aby boli individuálne účtovné závierky a konsolidovaná účtovná závierka 

zostavená za rovnaké obdobie? 

Individuálne, konsolidované účtovné závierky, musia byť zostavené za účtovný rok, t. j. 

k dátumu 31.12.2016. 

15. Je možné  v rámci splnenia  podmienky Podniku v ťažkostiach zostaviť mimoriadnu 

účtovnú závierku za žiadateľa, ktorá nebude zostavená za obdobie 12 mesiacov?  

Žiadateľ zostavuje príslušnú účtovnú závierku za  účtovný rok, t. j. k 31.12.2016.  

16. V rámci preukázania splnenia podmienky Podniku v ťažkostiach v rámci hodnotenia 

skupiny podnikov, k akému dátumu sa zohľadňujú členovia skupiny podnikov/štruktúra 

skupiny? K poslednému ukončenému účtovnému obdobiu alebo k času zostavovania 

mimoriadnej účtovnej závierky? 

Členovia skupiny podnikov sa zohľadňujú k poslednému ukončeniu účtovného obdobia.  

17. V rámci preukázania splnenia podmienky poskytnutia pomoci Žiadateľ nie je podnikom 

v ťažkostiach, pre žiadateľov, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov. Je nutné dokladovať 

test podniku v ťažkostiach za žiadateľa, a tiež za skupiny podnikov? 

Áno. 

18. Vzťahuje sa splnenie podmienky Žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach v rámci tejto 

výzvy aj na štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácia a nimi 

zriadené organizácie. 

Áno. 

19. Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa štandardov IFRS bude zverejnená v 

rámci Registra UZ. Zverejnená bude v anglickom jazyku. V rámci projektu je potrebný 

preklad do slovenského jazyka? Ak áno, je potrebný preklad do slovenského jazyka 

úradne?  

Podľa kapitoly 1.6 výzvy, sa žiadosť považuje za riadne doručenú, ak žiadosť o NFP a jej 

prílohy sú vypracované čitateľne, v slovenskom jazyku. V prípade príloh predložených v inom 

ako slovenskom jazyku, musí byť priložený úradne overený preklad, resp. certifikovaný 

preklad do slovenského jazyka. 

20. Je žiadateľ povinný vykonať a predložiť Výpočet nadmernej náhrady, ktorý tvorí 

prílohu Schémy štátnej pomoci? 

V zmysle Metodiky pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho 

rozpočtu SR žiadateľ vypočíta nadmernú náhradu, pričom tento výpočet uvedie v rámci 

formulára (príloha č. 1 tejto metodiky), ktorý je povinný predložiť ako súčasť Prílohy č. 10 

ŽoNFP k podmienke poskytnutia príspevku č. 19 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci 

a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis.  

Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR 

nadväzuje na Rozhodnutie Komisie č.2012/21/EU o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy 

o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej 

niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, 

pričom každý projekt podporený v rámci uvedenej výzvy musí spĺňať Schému štátnej pomoci 

pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú 

starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti schválenú Protimonopolným 

úradom SR. 

21. Z akého zákona/nariadenia vychádza SO pre IROP pri posudzovaní statusu "verejná 

budova"? 
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Kritériom pre zatriedenie budovy do jednotlivých tried je spôsob jej využitia, nie vlastnícka 

forma, takže na budovu  je potrebné pozerať ako na nemocničnú budovu v zmysle vyhlášky 

Štatistického úradu  č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb. 

Definícia „verejná budova“ sa viaže predovšetkým k povinnosti zvýšiť energetickú účinnosť 

alebo znížiť energetickú náročnosť v dôsledku technických, hospodárskych alebo 

prevádzkových zmien alebo zmien správania konečných spotrebiteľov. Za verejnú budovu sa 

podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti považuje budova vo vlastníctve 

alebo v správe verejného subjektu, pričom verejným subjektom sa rozumie verejný 

obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak 

verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac 

ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na 

poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.  

22. Akým spôsobom deklarovať, keď sa nejedná o významnú obnovu budovy? 

Skutočnosť, že stavebné úpravy nepredstavujú významnú obnovu budovy môže žiadateľ uviesť 

v žiadosti o NFP resp. v opise projektu. V každom prípade SO pre IROP v rámci konania 

žiadosti o NFP posudzuje aj aspekt, či rekonštrukcia a iné stavebné úpravy nenapĺňajú 

známky významnej obnovy budovy.  

23. Na ktoré ministerstvo  má žiadateľ o NFP predložiť doklady na vykonanie štátnej 

expertízy ? 

V súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach štátnu expertízu vykonáva 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Tento zákon zároveň upravuje subjekty, ktoré sú predkladateľmi stavebného zámeru za účelom 

vykonania štátnej expertízy. 

24. K podmienke Podmienka, že na verejné práce je vykonaná štátna expertíza sa vzťahuje 

predloženie prílohy Protokol o vykonaní štátnej expertízy.  

- Pod verejnú prácu spadajú stavebné práce alebo aj obstaranie zariadení a IKT? 

V zmysle § 2 písm. a)  zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov sa za verejnú prácu považuje: 

1. činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná 

celkom alebo sčasti z verejných investícií, 

2. stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií. 

Z uvedeného vyplýva, že obstaranie zariadení a IKT nespadá pod pojem verejná práca. 

25. Protokol o vykonaní štátnej expertízy je povinná predložiť v rámci ŽoNFP každá 

nemocnica, ktorá bude realizovať stavebné práce v hodnote 7 mil. EUR, tzn. nemocnica 

v súkromnom vlastníctve aj štátna nemocnica? 

Áno. Kritériom pre povinnosť robiť štátnu expertízu s celkovou cenou stavby nad 6 638 783,77 

Eur nie je vlastníctvo nemocnice (súkromné alebo štátne a pod.), ale zdroj finančných 

prostriedkov poskytnutého NFP – tvorí ho zdroj štátneho rozpočtu a ERDF (viď § 2 písm. b), 

ktorý uvádza, že verejnou investíciou sú finančné prostriedky napr. zo štátneho rozpočtu, 

z rozpočtu Európskej únie).  

26. Financovanie pre príspevkové organizácie  

V zmysle príručky a odvolávky na EŠIF vieme, že sú prípustné formy: refundácia, 

predfinancovanie a kombinácia. Pri predfinancovaní býva štandardnou podmienkou, že 

záverečných 5 % výdavkov má byť riešených formou refundácie. V rámci balíka výzvy 

som nenašiel vzorovú zmluvu o poskytnutí NFP (možno som prehliadol), takže si neviem 

overiť či uvedená podmienka platí aj pre štát príspevkové organizácie.  Prosím Vás 

preto o stanovisko či štátne príspevkové organizácie budú mať výnimku, alebo nie.  



6 
 

Postupy a podmienky vyplácania prijímateľa upravuje Systém finančného riadenia 

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 

programové obdobie 2014 – 2020 a sú upravené aj  v prílohe č. 1 Všeobecné zmluvné 

podmienky  k  vzorovej zmluve o poskytnutí NFP. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu 

s prílohami je zverejnený na webovom sídle SO pre IROP: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=379&id=11109. Na štátne príspevkové organizácie 

sa vzťahuje vzor prílohy č. 1  VZP čl. 15_18 MIMOŠRO, ktorá upravuje účty a financovanie 

prijímateľa iného ako je štátna rozpočtová organizácia. 

Platby uhrádzané štátnym príspevkovým organizáciám, ktoré čerpajú finančné prostriedky 

z ERDF sa realizujú formou predfinancovania, refundácie alebo ich kombináciou.  

Ak sa štátna príspevková organizácia rozhodne pre systém financovania formou 

predfinancovania potom v súlade s vyššie uvedenými dokumenty platí nasledovný postup:  

Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom 

predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom 

refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou 

o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky 

o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako 

aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu 

nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať 

Poskytovateľa. 

27. Oprávnené výdavky - softvér. Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre IROP  str. 21-24  

uvádzajú príklady oprávnených a neoprávnených výdavkov. V rámci  711003 Nákup 

softvéru nie je nikde uvádzaný helpdeskový systém ani manažérsky informačný systém. 

Oba systémy prispievajú ku skvalitneniu riadenia nemocnice a tým pádom aj k zlepšeniu 

služieb v oblasti verejného zdravotníctva. Môžeme tieto  softvérové  systémy považovať 

za oprávnené výdavky?      

Helpdeskový systém a manažérsky informačný systém budú považované za oprávnené výdavky 

v rámci 711003 Nákup softvéru, ak budú uvedené v schválenom Transformačnom pláne a ak 

prispejú k zlepšeniu procesov riadenia v nemocnici, sú súčasťou štrukturálnych zmien 

v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a preukázateľne prispejú k skráteniu doby 

hospitalizácie a zvýšeniu obložnosti akútnych lôžok a skvalitneniu manažmentu pacienta.   

28. Je oprávneným výdavkom výdavok na cloudovú službu? Ide o vyriešenie komunikácie 

medzi nemocnicou a ostatnými zdravotníckymi zariadeniami za účelom zdieľania 

zdravotníckej dokumentácie pacientov (digitálnych snímkov z RTG, CT, MR) 

prostredníctvom spoľahlivého zabezpečeného privátneho dátového úložiska v cloude, 

dostupného 24x7. Cieľom je zrýchlenie komunikácie pri diagnostike snímkov 

špecialistami formou cloudovej služby (flexibilnejšia, vysoko dostupná, certifikovaná). 

Výdavok na cloudovú službu nie je oprávnený na financovanie zo ŠC 2.1.3. Uvedené výdavky 

sa financujú z OP Integrovaná infraštruktúra. 

29. Ak sme v Transformačnom pláne nemocnice nemali rozpísané vybudovanie IKT 

infraštruktúry pri jednotlivých častiach C. Rozvojového plánu, ale len spomenuté v časti 

D.4 Zhrnutie plánovaných investícií,  môžeme zadať pre túto výzvu oprávnené aktivity: 

g) vybudovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným 

internetovým pripojením a nákupom softvérového vybavenia? 

Každá aktivita musí byť riadne zdôvodnená, je potrebné preukázať opodstatnenosť aktivity 

vo väzbe na plánované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.  

Uvedenie aktivity iba v zhrnutí plánovaných investícií bod g)  vybudovanie a modernizácia 

IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupom 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=379&id=11109
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softvérového vybavenia je nedostatočný. Výdavky na takúto aktivitu budú vyradené 

z oprávnených výdavkov.  

30. Sú služby externej prípravy projektu a služby spojené s verejným obstarávaním 

oprávneným výdavkom projektu? 

Nie, Vami uvádzané výdavky nie sú oprávneným výdavkom projektu. 

31. Môže byť v rámci predmetnej výzvy oprávneným výdavkom diesel agregát slúžiaci ako 

záložný zdroj? 

Áno za podmienky, že bude súčasťou stavby, t.j. nebude schválený v projekte, ktorý bude 

zameraný len na nákup zdravotníckeho zariadenia. 

32. Môže byť oprávneným výdavkom vybudovanie operačného centra na miniinvazívne 

výkony s jednodňovou ambulantnou starostlivosťou a multifunkčnou chirurgickou JIS. 

Vyhlásená výzva nie je určená pre Vami uvádzané výdavky. 

33. V rámci schváleného TP, časť D - Investície plánovaná,  bola uvedená suma za 

zdravotnícku technológiu/stavebné práce 100 000 EUR, aktuálne však v rámci 

prieskumu trhu cena tejto technológie/prác stúpla na hodnotu 150 000 EUR. Môže byť 

takýto výdavok v rámci projektu oprávnený v celej výške? 

Áno, ak ste prieskum trhu spravili na rovnaký predmet zákazky ako v Transformačnom pláne. 

V textovej správe rozpočtu je potrebné zdôvodniť, prečo došlo k takémuto výraznému 

odchýleniu sa a z čoho ste vychádzali pri tvorbe rozpočtu do transformačného plánu.  

34. Je oprávneným výdavkom projektové riadenie? 

Nie, Vami uvádzaný výdavok nie je oprávneným výdavkom projektu. 

35. Sú oprávneným výdavkom náklady na propagáciu, reklamu a inzerciu projektu? 

Nie, Vami uvádzaný výdavok nie je oprávneným výdavkom projektu. 

36. Čo môže byť v rámci projektu stanovené ako nepriamy oprávnený výdavok? 

V rámci tejto výzvy nie sú nepriame výdavky oprávneným výdavkom. 

37. Je oprávneným výdavkom vybudovanie výťahu, ktorý bude okrem akútnych oddelení 

obsluhovať aj neakútne, resp. poliklinické oddelenia?  

Oprávnené výdavky projektu musia súvisieť s poskytovaním akútnej ústavnej zdravotnej 

starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia. Nakoľko Vami uvádzaný 

výdavok sa bude týkať aj neakútnych, resp. poliklinických oddelení, môže byť uvedený výdavok 

nárokovaný len v pomernej výške, ktorou bude využívaný pre akútne oddelenia. Na základe 

uvedeného je potrebné z Vašej strany počítať s výrazným spolufinancovaním uvedeného 

výdavku. Pomer využívania výťahu medzi týmito dvoma spôsobmi (akútne a neakútne 

oddelenie) je potrebné uviesť už v ŽoNFP (oprávnené a neoprávnené výdavky) spolu so 

zdôvodnením stanovenia  pomernej úhrady výdavkov a jeho výpočtu.  

38. Je oprávneným výdavkom výkon autorského dozoru realizovaného dodávateľsky? 

Nie, Vami uvádzaný výdavok nie je oprávneným výdavkom projektu. 

39. Môže byť oprávneným výdavkom nákup centrálnej stanice požiarnych hlásičov? 

Áno. 

40. Sú stanovené benchmarky?  

Benchmarky ako pomocné nástroje pri overovaní hospodárnosti výdavkov pri uvedenej výzve 

nie sú stanovené. 

41. Je nutné v rámci príloh predkladať Výpis z obchodného registra v prípade žiadateľa 

právnickej osoby alebo si túto podmienky overuje Poskytovateľ? 
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Túto podmienku overuje Poskytovateľ (viď formulár žiadosti o NFP, časť 14. Zoznam 

povinných príloh žiadosti o NFP).  

42. Akými dokladmi sa preukazujú podmienky poskytnutia príspevku, uvedené v bode 2. 

Výzvy a aký starý má byť doklad ku dňu podania žiadosti ? 

Podmienky poskytnutia príspevku sa preukazujú dokladmi uvedenými v časti 2.9 Podmienky 

poskytnutia príspevku a forma ich overenia Príručky pre žiadateľa, verzia 1.1., kde je uvedená 

aj ich platnosť (napr. podmienka č. 25 – predloženie LV nie staršieho ako 3 mesiace, kópia 

katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace). Doklady predkladané so žiadosťou o NFP musia 

spĺňať predmetnú legislatívu, ku ktorej sa tieto doklady vzťahujú.  

43. Predmetom projektu je vybudovanie centrálneho príjmového oddelenia, ktorého 

súčasťou bude CT zariadenie. Je možné toto CT zariadenie umiestniť do inej budovy 

(mimo budovy centrálneho príjmového oddelenia)? 

Nie, nakoľko výdavok bude slúžiť pre potreby urgentného centrálneho príjmu. 

44. Je povinné naplnenie merateľných ukazovateľov týkajúcich sa aktivity i) Odhadované 

ročné zníženie emisií skleníkových plynov a Zníženie ročnej spotreby primárnej energie 

vo verejných budovách? 

Áno, žiadateľ musí preukázať, ako prispeje k napĺňaniu uvedených ukazovateľov, ku ktorým 

 sa Slovenská republika  zaviazala smerom k EK.  

45. Sú stanovené minimálne cieľové hodnoty pre Dobu hospitalizácie a Obložnosť akútnych 

lôžok, ktoré musí žiadateľ v rámci transformačného plánu spĺňať? Ak áno, aké sú 

minimálne cieľové hodnoty. 

Minimálne cieľové hodnoty v transformačnom pláne nie sú stanovené. Cieľom projektu má byť 

skutočnosť, že prispieva k napĺňaniu výsledkových ukazovateľov pre ŠC 2.1.3, ktoré sú 

uvedené v IROP. Skrátenie doby hospitalizácie má stanovenú východiskovú hodnotu (r. 2014) 

– 5,5 dňa a cieľovú hodnotu (r. 2023) – 5,2 dňa. Obložnosť akútnych lôžok má stanovenú 

východiskovú hodnotu (r. 2014) – 66 %  a cieľovú hodnotu (r. 2023) – 75 %. Cieľové hodnoty 

pre skrátenú dobu hospitalizácie a obložnosť akútnych lôžok spracováva NCZI.  

 


