
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z H R N U T I E    V Y B R A N Ý C H    U S T A N O V E N Í 

z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020  

vo vzťahu k špecifickému cieľu 2.1.4 
 

 

 

 

Účelom zhrnutia je výber ustanovení z Integrovaného regionálneho operačného program, verzia 9 (ďalej ako 
“IROP”), ktoré sa týkajú špecifického cieľa 2.1.4 s názovom “Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a 
ochrana verejného zdravia ako reakcia na padnémiu COVID-19”. Zhrnutie má uľahčiť prístupu žiadateľom o NFP 
k základným informáciám o zameraní tohto špecifického cieľa,  ktoré potrebujú pri vypracovaní ŽoNFP najmä v 
súvislosti s preukázaním ako projekt prispeva  k napĺňaniu cieľov a výsledkov IROP, prioritnej osi 2 a 
špecifického cieľa 2.1.4. Súčasťou zhrnutia je prehľad merateľných ukazovateľov, prostredníctvom ktorých sa 
sledujú vynaložené výdavky na opatrenia proti koronavírusu vrátane podpory vakcinácie.  

Pre lepšiu orientáciu je v zhrnutí z vybraných časti IROP, verzia 9 ponechaný pôvodný nadpis (kapitola, 

podkapitola, nadpis, resp. podnadpis), v rámci ktorého sa vybrané texty alebo iné údaje vo vzťahu k uvedenému 

špecifickému cieľu nachádzajú.  
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Výber najdôležitejších ustanovení IROP, verzia 9 vo vzťahu k špecifickému cieľu 2.1.4 „Posilnenie kapacít v 

zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na padnémiu COVID-19”: 

Stratégia prínosu Integrovaného regionálneho operačného programu pre stratégiu 

Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 

a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti  

1.1 Stratégia prínosu Integrovaného regionálneho operačného programu pre stratégiu 

Únie na zabezpečenie inteligentného udržateľného a inkluzívneho rastu a dosiahnutie 

hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 

1.1.1 Opis stratégie Integrovaného regionálneho operačného programu pre prínos pre realizáciu stratégie 

Únie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti 

 

S cieľom ochrany verejného zdravia pred nákazou COVID-19 a v súlade s oznámením Komisie zo dňa 13. marca 

2020 o koordinovanej hospodárskej reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19 bude podpora zdravotníckeho 

systému zameraná na financovanie zdravotníckeho vybavenia, testovania, opatrení v oblasti prevencie chorôb, 

poskytovania ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenia pracovného prostredia 

a zabezpečenia prístupu k zdravotnej starostlivosti. Celospoločenské opatrenia prijímané vládou SR na 

spomalenie či zamedzenie  šírenia vírusu vytvorili priestor na zmeny v zdravotníckom systéme, aby nedošlo 

k jeho preťaženiu s tragickými následkami. 

Potreby a výzvy v oblasti ochrany verejného zdravia pred nákazou COVID-19  
- potrebu zabezpečiť pripravenosť ústavných zdravotníckych zariadení a ambulantných zdravotníckych 

zariadení;  

- zabezpečenie potrebného materiálno-technického vybavenia v zariadeniach v ústavnej a ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti; 

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám so suspektným alebo potvrdeným ochorením na COVID-

19; 

- vytvorenie bariéry medzi personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu a predísť 

prenosu a ďalšiemu šíreniu nákazy;  

- zamedzenie šírenia infekcie medzi personálom (zdravotníckymi pracovníkmi) a pacientmi;  

- prevencia pred šírením infekcie na verejnosti, vo verejnom priestranstve, verejných budovách, 

dopravných prostriedkoch a priestranstvách s vysokou hustotou obyvateľstva a koncentráciou osôb so 

zníženými, resp. chýbajúcimi hygienickými návykmi; 

- potreba digitalizácie a jednotného hlásenia počtu testovaných pacientov, prepojenie na všetky zložky 

zdravotníckeho systému ako sú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, zariadenia ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti, zložky verejného zdravotníctva a ostatné subjekty v zdravotníckom systéme, 

ako aj mestské funkčné oblasti krajských miest, 

- zabránenie šíreniu nákazy medzi obyvateľmi očkovaním, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí a 

minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach. 
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2.2.Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
 
S cieľom ochrany verejného zdravia pred nákazou COVID-19 budú podporované opatrenia na posilnenie kapacít 
v zdravotníckom systéme s cieľom vyhnúť sa kolapsu systému z prípadného nekontrolovaného šírenia nákazy. 
Podporou do zdravotníckeho systému sa spomalí šírenie nákazy, posilní sa jeho odolnosť pred náporom 
pandémie a podpora zároveň predstavuje významný prínos na zachovaní dôstojnej a adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti celej populácie. „Ďaľším dôležitým aspektom ochrany je očkovanie, čo predstavuje najúčinnejší 
spôsob prevencie pandemických ochorení.“ Ochrana verejného zdravia bude podporená aj v husto osídlených 
oblastiach, na území mestských funkčných oblastí. 
  
Fond, kategória regiónu a základ pre výpočet podpory Únie 

Fond EFRR 

Kategória regiónu Menej rozvinutý 

Viac rozvinutý 

Základ pre výpočet (celkový príspevok) Menej rozvinutý región SR   753 206 128 

 

Viac rozvinutý región SR 131 470 941 

 

 

2.2.1. Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k 

celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, 

podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a 

rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

„Špecifický cieľ  2.1.4“: 

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 

Na začiatku roka 2020 svet postihla celosvetová pandémia vyvolaná vírusom SARS-CoV-2 (ďalej ako 

„koronavírus“), ktorá Slovensko zasiahla v marci 2020. 

Vláda SR od jej prepuknutia schválila rad opatrení na kontrolované šírenie tejto vysoko infekčnej nákazy s cieľom 

zabezpečiť účinnú reakciu na krízu v oblasti verejného zdravia a vyhnúť sa situácii, že poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti garantované štátom by bolo ohrozené. V čase vypuknutia pandémie bolo životne dôležité vytvoriť 

dostatočné kapacity a nastaviť prácu v  zdravotníckom systéme tak, aby boli vytvorené podmienky pre adekvátnu 

zdravotnú starostlivosť pacientom pri testovaní alebo samotnej liečbe ochorenia COVID-19 ako aj ochranu 

zamestnancov a pracovníkov v tomto systéme. Pandémia svojím rozsahom a dôsledkami predstavuje závažný 

stav ohrozenia verejného zdravia a vyvíja nesmierny tlak na systém zdravotnej starostlivosti, či už ide 

o poskytovanie akútnej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo o neúmerné zaťaženie ostatných 

zložiek verejného zdravotníctva. Tým, že ide o vysokoinfekčné ochorenie šíriace sa kvapôčkovou metódou, za 

účelom minimalizovania jeho prenosu a zvýšenia prevencie je nevyhnutné zabezpečiť preventívne opatrenia na 

jej šírenie v husto obývaných mestách s vysokou frekvenciou pohybu osôb.  

Výsledok podpory IROP: 

Výsledkom podpory v boji proti ochoreniu COVID-19 je najmä zvládnutie prichádzajúceho náporu na nemocnice 

spojeného s vrcholom nákazy koronavírusom, nakoľko ide o vírus s vysokou mierou komplikácií a úmrtnosti. 
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Dostatočným testovaním, včasnou identifikáciou pozitívnych prípadov na chorobu COVID-19 a vytvorením 

komunitnej imunity zaočkovaním adekvátnej časti populácie sa zabráni nekontrolovanému šíreniu  a vytvoria sa 

podmienky na adekvátne zabezpečenie starostlivosti o populáciu s akútnymi prejavmi ochorenia v zariadeniach 

ústavnej starostlivosti. Keďže ide o vysoko infekčné ochorenie, výsledkom musí byť adekvátna ochrana 

obyvateľov, ako aj zdravotníckych pracovníkov a ostatného personálu pred prameňom nákazy, aby sa zabránilo 

infikovaniu personálu chorými s diagnózou COVID-19.  

Sumarizácia hlavných očakávaných výsledkov: 

 minimalizovanie dopadov krízovej situácie v  SR v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 

Tabuľka č. 13 Výsledkové ukazovatele  pre špecifický cieľ č. 2.1.4.  

ID Ukazovateľ Jednotka Kategória regiónu 
Východisková 

hodnota 
Východiskový rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

CVR3 Podiel 
infikovaného 
personálu na 
celkovom počte 
personálu 

% Menej rozvinutý 
región 

0 2020 0,5 NCZI, ÚVZ Ročne 

CVR3 Podiel 
infikovaného 
personálu na 
celkovom počte 
personálu 

% Viac rozvinutý 
región 

0 2020 0,5 NCZI, ÚVZ Ročne 

CVR4 Podiel 
vyliečených 
pacientov na 
celkovom počte 
nakazených 
pacientov 

% Menej rozvinutý 
región 

0 2020 96 NCZI, ÚVZ Ročne 

CVR4 Podiel 
vyliečených 
pacientov na 
celkovom počte 
nakazených 
pacientov 

% Viac rozvinutý 
región 

0 2020 96 NCZI, ÚVZ Ročne 

 

 

Akcia, ktorá sa má podporiť v rámci investičnej priority 

2.2.1.1. Opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávaný prínos pre špecifické 

ciele a ak je to vhodné, vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, zacielených osobitných území 

a druhov príjemcov 

„Špecifický cieľ č. 2.1.4 sa dosiahne realizáciou nasledovných 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 ambulancii pre deti 

a dorast ako epidemiologických ambulancií 

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

D) Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19, 

E) Opatrenia na zvýšenie kolektívnej imunity v boji proti koronavírusu.  

V rámci ŠC budú intervencie cielené do subjektov systému zdravotníctva a majú slúžiť na prevenciu 

nekontrolovaného šírenia a včasnú diagnostiku vírusovej choroby COVID-19, adekvátnu liečbu infikovaných 
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pacientov a doliečovanie najmä ohrozených skupín. Neoddeliteľnou súčasťou podpory je zabezpečenie ochrany 

a bezpečnosti personálu týchto subjektov zdravotníckeho systému. Podpora týmto subjektom v boji proti chorobe 

COVID-19 bude poskytnutá prostredníctvom financovania materiálno-technického vybavenia, zdravotníckeho 

prístrojového vybavenia a nákupu zariadení na prevenciu a liečbu, testovania, zabezpečenia osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenia pracovného prostredia 

a zabezpečenia dostupnosti k zdravotnej starostlivosti najmä pre zraniteľné skupiny a osoby s akútnym prejavom 

príznakov choroby COVID-19. Rovnako významná bude aj intervencia do nákupu vybavení na kontrolovaný zber 

spotrebovaného kontaminovaného materiálu.  

Pomoc poskytnutá zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti 

Nadväzne na odhadovanú incidenciu a prevalenciu výskytu tejto choroby bolo nevyhnutné v zariadeniach 

ústavnej zdravotnej starostlivosti zrealizovať reprofilizáciu dostatočného počtu lôžok pre pacientov pozitívnych na 

COVID-19 s akútnymi prejavmi ochorenia resp. pacientov vyžadujúcich si invazívnu liečbu tohto ochorenia. 

Nadväzne na reprofilizáciu lôžok, realizáciu opatrení súvisiacich s pandémiou, je potrebné dobudovať materiálno-

technické vybavenie zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Zariadenia v zdravotníckom systéme určené na 

boj s touto chorobou musia disponovať požadovaným prístrojovým vybavením a zdravotníckym materiálom, ktoré 

vytvoria podmienky pre adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Pre zamedzenie neželaného šírenia nákazy budú tieto 

zariadenia vybavené sanitným špeciálnym vozidlom s vlastnou riadenou ventiláciou, ktoré budú slúžiť na 

prepravu infikovaných pacientov alebo pacientov s podozrením na infekciu.  

Pomoc bude smerovať aj do ochrany personálu zabezpečením osobných ochranných pracovných prostriedkov 

a dezinfekčných prostriedkov.  

Pri prudkom náraste počtu chorých, obsadenosti COVID-19 lôžok, bude podporené materiálno-technické 

vybavenie poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti pacientov premiestnených z akútnej zdravotnej 

starostlivosti s dôrazom na osoby žijúce v komunitných zariadeniach za účelom ich doliečenia a zabránenia 

ďalšieho jej šírenia pri návrate späť do komunity ako napr. do zariadení sociálnych služieb. 

Podpora pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti tvorí súbor aktivít zameraných na prevenciu, 

diagnostiku, liečbu a doliečovanie infikovaných osôb.  

Pomoc poskytnutá zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

V závislosti od epidemiologickej situácie budú podľa potreby zriaďované mobilné odberové miesta.  Ich úlohou je 

vykonávať operatívne odoberanie biologického materiálu osobám s podozrením na chorobu COVID-19 a to buď 

priamo v priestoroch zdravotníckeho zariadenia alebo výjazdovou formou. Pre suspektných pacientov na 

ochorenie COVID-19 alebo pacientov chorých s touto diagnózou, ktorí nepotrebujú ústavnú zdravotnú 

starostlivosť  budú v rámci existujúcich poskytovateľov vyčlenené ambulancie pre dospelých a ambulancie pre 

deti a dorast, aby plnili funkciu epidemiologickej ambulancie na zabezpečenie poskytovania zdravotnej 

starostlivosti „covidovým“ pacientom. Zároveň ide o nástroj na prevenciu pred neželaným šírením vírusu so 

zvýšenou ochranou personálu v týchto zariadeniach zdravotnej starostlivosti.   

Intervencia do mobilných odberových miest a ambulancií pre covidových pacientov bude cielená na nákup 

prístrojového a materiálno-technického vybavenia a zabezpečenie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov zdravotníckych pracovníkov a ostatného personálu v týchto zariadeniach zdravotnej starostlivosti.    

Zdravotnícki pracovníci a ostatný personál všeobecných a špecializovaných ambulancií predstavujú prvý kontakt 

s pacientmi, čo pre nich počas výkonu ich práce predstavuje vysoké riziko expozície tohto ochorenia. V čase 

epidémie je dôležitá ich každodenná prevencia,  čo neúmerne zvyšuje finančné nároky na ochranu personálu a 

pacientov. V rámci prevencie pred nekontrolovaným šírením koronavírusu SARS-CoV-2 bude 
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týmto  poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytnutá podpora na nákup osobných ochranných 

pracovných prostriedkov a prístrojového vybavenia, na dezinfekciu ovzdušia a drobného materiálneho vybavenia 

a zdravotníckeho materiálu súvisiaceho s prevenciou pred šírením nákazy pre všeobecné a špecializované 

ambulancie.  

Pomoc poskytnutá zložkám verejného zdravotníctva a ostatným subjektom v zdravotníckom systéme 

Jednou z nosných zložiek pri riešení a eliminácii epidémií a pandémií infekčných ochorení sú zariadenia 

verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva SR a krajské úrady verejného zdravotníctva, ktoré 

primárne zabezpečujú činnosť a aktivity pri prijímaní a realizovaní protiepidemických opatrení a laboratórnej 

techniky. Tieto zariadenia budú vybavené adekvátnym technickým a prístrojovým, laboratórnym vybavením 

a podpora bude poskytnutá aj na nákup vybavenia, materiálu pre testovanie, nákup osobných ochranných 

pracovných prostriedkov pre zdravotníckych pracovníkov a ostatný personál, prispôsobenie pracovného 

prostredia a vytvorenie podmienok ako ochrana pred neželaným šírením ochorenia. Pomoc bude smerovať aj do 

zložiek zdravotnej záchrannej služby na dobudovanie a modernizáciu vozidiel zdravotnej záchrannej služby, 

zvýšenie technického vybavenia v súvislosti s prevozom pacientov so suspektným alebo potvrdeným  infekčným 

ochorením COVID-19, nákupom špeciálnych sanitných vozidiel s vlastnou riadenou ventiláciou na prepravu 

takýchto pacientov. Cieľom tejto intervencie je zamedziť neželanému šíreniu nákazy prepravovaných pacientov 

a zvýšiť efektívnosť využitia vozového parku, nakoľko záchranné vozidlo po prevoze pacientov s podozrením 

alebo diagnózou na COVID-19 musí prejsť dôkladnou dezinfekciou.  V rámci prevencie pred infikovaním 

zamestnancov budú nakúpené osobné ochranné pracovné prostriedky. Podpora Operačného strediska 

záchrannej zdravotnej služby bude zameraná na rozšírenie a modernizáciu technického vybavenia pre zvládnutie 

náporu volaní vrátane infomačných technológií za účelom integrácie informácií pre správne a rýchle poskytnutie 

zdravotnej staroslivosti aj v kontexte vytvorenia reprofilovaných lôžok pacientov s ochorením COVID-19 

V kontexte stratégie IROP bude v rámci ochrany verejného zdravia a podpory prevencie pomoc smerovať do 

krajských miest a mestských funkčných oblastí. Ide o oblasti pre ktoré je príznačná vyššia miera osídlenia, 

vysoká migrácia, hustá sieť mestskej hromadnej dopravy. Veľké mestá sú vyhľadávaným miestom osôb 

znevýhodnených skupín s menšími alebo žiadnymi hygienickými návykmi, bez domova, ktorí sú bezprostredne 

vystavení nákaze. Potrebu intervencie do preventívnych opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia 

podporuje aj skutočnosť, že ide o mestá a územie, kde sa sústreďuje diagnostikovanie podozrivých na COVID-

19, s čím je spojené vyššie riziko šírenia tejto choroby oproti iným oblastiam krajiny. Podpora bude zameraná na 

zabezpečenie ochranných pomôcok, prostriedkov a materiálno-technického vybavenie súvisiaceho s používaním 

ochranných prostriedkov.  

Jedným z najefektívnejších spôsobov boja proti koronavírusu je očkovanie. Hlavným cieľom vakcinácie je 

zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením, zabránenie šírenia nákazy v populácii a budovanie 

kolektívnej imunity. Pre zabezpečenie kolektívnej imunity je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie, 

čo predstavuje minimálne cca 3 300 000 obyvateľov. Pomoc bude smerovaná na technické, materiálne, 

distribučné, personálne a organizačné zabezpečenie centier na očkovanie (veľkokapacitné, dočasné a mobilné 

centrá) vrátane nákupu vakcín tak, aby bolo zabezpečené plynulé očkovanie, a zároveň aby nedochádzalo 

k stratám vzhľadom na špeciálne požiadavky na podmienky prepravy, skladovania a pod. V Národnej stratégii 

očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky sú zadefinované podmienky na 

logistiku, uskladnenie, priestorové zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, personálne 

zabezpečenie na prevádzku vakcinačného centra nevyhnutné na zabezpečenie procesu vakcinácie. 

Oprávnení prijímatelia: 

 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských 
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organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov, 

 Ministerstvo zdravotníctva SR, 

 Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky 

samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský 

samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, 

 hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, krajské mestá Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská 

Bystrica, Prešov a Košice, 

 Slovenský Červený kríž, 

 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, 

 poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 

 dopravná zdravotná služba, 

 Ministerstvo obrany SR, 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

 

Cieľové skupiny: 

- obyvatelia SR. 

Cieľové územie: 

-    celé územie SR vrátane Bratislavského kraja  
 

Financovanie výdavkov sa bude realizovať prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov, alebo národného 

projektu.  

Oprávnené aktivity špecifického cieľa 2.1.4 budú financované z EFRR. V rámci výdavkov projektu bude 

uplatnené krížové financovanie v súlade s článkom 98 všeobecného nariadenia 1303/2014 podľa ktorého EFRR 

a ESF môžu doplnkovým spôsobom a najviac do výšky 10 % prostriedkov Únie vyčlenených pre každú prioritnú 

os operačného programu financovať časť operácie, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na 

základe pravidiel platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na uspokojivú realizáciu 

operácie a sú s ňou priamo spojené. Bližšie pravidlá budú určené vo výzve/vyzvaní na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

Uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v rámci ŠC 2.1.4: 

Výzva na nemocnice zaradená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie sa môže vyhlásiť bez schémy štátnej 

pomoci, nakoľko podporovanie zdravotníckych zariadení patriacich k týmto subjektom hospodárskej mobilizácie 

nespadá pod pravidlá štátnej pomoci.  Schválením zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve, sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MZ 

SR počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu v zdravotníctve alebo výnimočného stavu nepovažuje 

za hospodársku činnosť.  

Príspevky poskytované subjektom hospodárskej súťaže, ktoré nie sú zaradené do zoznamu subjektov 

hospodárskeho významu, sa budú riadiť pravidlami pre uplatňovanie štátnej pomoci vo forme náhrady za službu 

vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného 

hospodárskeho záujmu resp. schémy de minimis pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu/schémy de 

minimis.  
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2.2.1.2.  Hlavné zásady výberu operácií 

„Špecifický cieľ 2.1.4“ 

 jednoznačné preukázanie použitia výdavkov za účelom prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania 

choroby COVID-19;  

 musia byť dodržiavané usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením 

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“ 

V prípade operácii zameraných na kolektívnu imunitu: 

 vakcína COVID-19,  ktorá získala povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004; ; 

 súlad operácie s Národnou stratégiou očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej 

republiky; 

 môže byť vybratá iba taká operácia, kde sa výdavky účelovo viažu na zabezpečenie očkovania 

obyvateľstva; 

 prijímateľ má poverenie MZ SR na zabezpečenie koordinácie očkovania. 

 

 

2.2.1.5. Ukazovatele výstupov podľa investičnej priority a ak je to vhodné, podľa kategórie regiónu 

 

Tabuľka č. 14 Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre investičnú prioritu (časť 

tabuľky týkajúca sa špecifického cieľa 2.1.4)  

 

CV1 Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov  

eur EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A   
11 970 000 

ITMS ročne 

CV1 Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov  

eur EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A   
7 030 000 

ITMS ročne 

CV2 Hodnota zakúpeného 
zdravotníckeho vybavenia  

eur EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A   
41 000 000 

ITMS ročne 

CV2 Hodnota zakúpeného 
zdravotníckeho vybavenia  

eur EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 18 000 000 ITMS ročne 

CV3 Hodnota liekov zakúpených 
v súvislosti s COVID-19  

eur EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 3 400 000 ITMS ročne 

CV3 Hodnota liekov zakúpených 
v súvislosti s COVID-19  

eur EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 1 600 000 ITMS ročne 

CV4b Hodnota IT súvisiacich s 
COVID-19 pre  
zdravotníctvo 

eur EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 3 500 000 ITMS ročne 

CV4b Hodnota IT súvisiacich s 
COVID-19 pre  
zdravotníctvo 

eur EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 1 500 000 ITMS ročne 

CV7 Ventilátory na podporu 
liečby COVID-19 

počet EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 180 ITMS ročne 

CV7 Ventilátory na podporu 
liečby COVID-19 

počet EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 120 ITMS ročne 

CV9 Počet laboratórií 
podporovaných 
natestovanie na COVID-19 

počet EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 3 ITMS ročne 
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CV9 Počet laboratórií 
podporovaných 
natestovanie na COVID-19 

počet EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 1 ITMS ročne 

CV10 Podporovaná testovacia 
kapacita pre COVID-19  

testy EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 57  ITMS ročne 

CV10 Podporovaná testovacia 
kapacita pre COVID-19  

testy EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 11 ITMS ročne 

CV11 Sanitky a vozidlá zakúpené 
na účely núdzovej reakcie 

vozidl

á 

EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 86 ITMS ročne 

CV11 Sanitky a vozidlá zakúpené 
na účely núdzovej reakcie 

vozidl

á 

EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 24 ITMS ročne 

CV60 Hodnota všetkých výdavkov 
na očkovanie 
(obstarávanie, distribúcia, 
odborná príprava a 
administratíva) (vrátane 
výdavkov súvisiacich s 
očkovacími látkami, 
prepravou, 
skladovaním/chladničkami, 
strediskami/stanmi, 
zdravotníckym materiálom, 
nákladmi na odbornú 
prípravu a 
personál,  zneškodňovanie 
odpadu, informovanosť a 
zvyšovanie povedomia) 
(Celkové výdavky) 

eur EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 7 030 000 ITMS ročne 

CV60 Hodnota všetkých výdavkov 
na očkovanie 
(obstarávanie, distribúcia, 
odborná príprava a 
administratíva) (vrátane 
výdavkov súvisiacich s 
očkovacími látkami, 
prepravou, 
skladovaním/chladničkami, 
strediskami/stanmi, 
zdravotníckym materiálom, 
nákladmi na odbornú 
prípravu a 
personál,  zneškodňovanie 
odpadu, informovanosť a 
zvyšovanie povedomia) 
(Celkové výdavky) 

eur EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 970 000 ITMS ročne 

CV62 Podporované vakcinačné 
centrá (stále, dočasné 
alebo mobilné centrá) 

centr

á 

EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 14 ITMS ročne 

CV62 Podporované vakcinačné 
centrá (stále, dočasné 
alebo mobilné centrá) 

centr

á 

EFRR Viac 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 2 ITMS ročne 

CV63 Zakúpené očkovacie dávky  dávka EFRR Menej 
rozvinutý 
región 

N/A N/A 2 852 000 ITMS ročne 

 


