Dôvodová správa
k zapojeniu Košického samosprávneho kraja do projektu: „Zvýšenie vzdelanostnej
úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“

V rámci nového programového obdobia 2007-2013 má Slovenská republika možnosť
využívať finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického
referenčného rámca (ďalej len NSRR) na roky 2007-2013. V rámci NSRR Bolo definovaných
dovedna 11 operačných programov (ďalej len OP), pričom OP vzdelávanie je jedným z nich.
Dňa 19.11.2008 bola Ministerstvom zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľským
orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len SORO) pre OP Vzdelávanie vyhlásená nová
výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) v rámci
opatrenia 2.2. OP Vzdelávanie. Výzva bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho
vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské
zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva a rámcovú aktivitu
2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov.
Oprávnenými žiadateľmi sú všetky samosprávne kraje (okrem Bratislavského). Dĺžka
trvania aktivít projektu je určená maximálne na 36 mesiacov. Celková suma finančných
prostriedkov na NFP vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 10,46 mil. €
(315 mil. Sk), minimálna výška na jednu žiadosť je 1 mil. € (30 mil. Sk) a maximálna výška
je 1,49 mil. € (45 mil. Sk). Žiadosť o NFP bolo zo strany Úradu KSK potrebné doručiť na MZ
SR najneskôr do 13.2.2009. Táto lehota bola Úradom KSK dodržaná, tzn. žiadosť o NFP bola
na SORO doručená aj s príslušnou vyžadovanou dokumentáciou, pričom nebolo nutné
deklarovať predchádzajúce schválenie kofinancovania projektu Zastupiteľstvom KSK.
Schválenie kofinancovania Zastupiteľstvom KSK je potrebné deklarovať v ďalšej fáze
prípravy na realizáciu projektu.
Košický samosprávny kraj sa v priebehu roku 2008 zapojil do pilotného projektu
v rámci OP Vzdelávanie. Trvanie pilotného projektu bolo od 15.8.2008 do 15.11.2008 s tým,
že Košický samosprávny kraj postupoval formou kombinovanej platby. Polovica NFP bola
poskytnutá zálohovou platbou a druhá časť formou refundácie. Kofinancovanie bolo
stanovené vo výške 5%. Na úspešnú realizáciu bolo potrebné pripraviť a podpísať zmluvy
o vzájomnej spolupráci na projekte medzi KSK a jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami,
ďalej medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami, ktorí boli zapojení do
projektu. Cieľovou skupinou boli zdravotnícki pracovníci (lekári) študujúci v špecializačných
študijných programoch vzdelávacích ustanovizní v špecializačných odboroch stomatológia,
anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia a klinická imunológia a alergológia.
Vzhľadom k stanovenému rozpočtu bolo do projektu zahrnutých 23 lekárov (6 stomatológov,
1 klinický onkológ, 2 imunológovia, 14 anestéziológov). Z uvedeného počtu boli 7 lekári zo
zdravotníckych zariadení v pôsobnosti KSK. V rámci aktivít projektu boli lekárom –
frekventantom ako aj lekárom – školiteľom preplácané mzdy, získané diplomy a certifikáty.
Výsledkom projektu je tiež analýza vzdelávacích potrieb, ktorá má slúžiť ako nástroj pre
ďalšie nadstavbové projekty v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Ministerstvo zdravotníctva ako SORO, vykonal 3 kontroly na mieste. Predmetnými
kontrolami na KSK neboli zistené nedostatky pri implementácii projektu. KSK už okrem
ďalších administratívnych dokumentov odovzdal aj záverečnú monitorovaciu správu
k pilotnému projektu.
Nadstavbou pilotného projektu je nový projekt pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej
úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“. Ide o projekt v trvaní od
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septembra 2009 do augusta 2012, s celkovým rozpočtom cca. 1,5 mil. €, t.j. cca 45 mil. Sk.
Do výzvy na realizáciu tohto projektu je zapojených 7 samosprávnych krajov SR (okrem
Bratislavského). Projekt je opäť zameraný na finančnú pomoc (z Európskeho sociálneho
fondu) pre mladých lekárov, ktorí sú zaradení do predatestačného štúdia, pre zdravotné sestry,
pôrodné asistentky a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Do uvedeného projektu
sú zahrnuté najmä zdravotnícke zariadenia v Košickom samosprávnom kraji a to nasledovne:
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
5 lekárov (5 školiteľov)
NsP Š. K. v Michalovciach, n.o. 8 lekárov (4 školitelia)
NsP Trebišov, a.s.
8 lekárov (6 školiteľov)
NsP Spišská Nová Ves, a.s.
7 lekárov (5 školiteľov)
Nemocnica Košice - Šaca, a.s.
3 lekári (1 školiteľ)
DDDental, s.r.o.
1 lekár (1 školiteľ)
NsP Kráľovský Chlmec, n.o.
FN L. Pasteura Košice
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 15

33 zdr. sestier
30 zdr. sestier
30 zdr. sestier
30 zdr. sestier

3 pôrodné asistentky
3 pôrodné asistentky
3 pôrodné asistentky
3 pôrodné asistentky

20 zdr. sestier
30 zdr. sestier

6 pôrod. asistentiek

Financovanie projektu bude prebiehať formou zálohových platieb, tzn. že nie je
potrebné z rozpočtu KSK vyčleniť finančné prostriedky na projekt. Je však potrebné
zabezpečiť kofinancovanie projektu vo výške 5%, t.j. za obdobie rokov 2009 – 2012
v celkovej výške max. 74.686,32 € (2.250.000,- Sk).
Schválenie predloženého projektu sa predpokladá v priebehu mesiaca jún 2009, kedy
bude potrebné pristúpiť k podpisovaniu zmlúv medzi KSK a jednotlivými zdravotníckymi
zariadeniami ako aj zmlúv medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami
zaradenými do projektu. Absolvovanie školení bude deklarované prostredníctvom taxatívne
určených výkazov. Projekt pre nemocnice prinesie vysokú úsporu financií najmä v súvislosti
s úhradou atestačných školení, či miezd v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Košický
samosprávny kraj už zahájil rokovania s nemocnicami v súvislosti s vyčlenením tímu, ktorého
úlohou bude zabezpečovať celú administratívnu agendu projektu.
Cieľom KSK je získanie čo najväčšieho objemu finančných prostriedkov pre
jednotlivé zdravotnícke zariadenia. V rámci projektu sa budú refundovať mzdy
zdravotníckych pracovníkov a ostatné výdavky súvisiace s procesom školenia (najmä
diplomy). Finančné prostriedky nemocníc ušetrené na mzdách a ostatných výdavkoch na
zdravotnícky personál, nie sú účelovo viazané.

V Košiciach dňa 14. mája 2009
Spracoval: PhDr. Peter Dringuš
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