Dôvodová správa
Dňa 29. októbra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný
program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2009/1.2/01 na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie
zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na
liečbu ochorení skupiny 5".
Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému
nemocníc a opatrenia 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc.
Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie
zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným
zameraním na ochorenia skupiny 5:
• ochorenia obehovej sústavy,
• onkologické ochorenia,
• vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí,
• choroby dýchacej sústavy,
• choroby tráviacej sústavy.
Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci
opatrenia 1.2 na túto výzvu, predstavuje 124 834 720,34 €. Minimálna výška NFP na jednu
žiadosť je 3 000 000 € a maximálna výška je 27 000 000 €.
Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou
stanovený na 26. februára 2010.
Oprávnenými žiadateľmi sú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
– všeobecné nemocnice, v ktorých sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, majú sídlo na
území SR, mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja a právnu subjektivitu v súlade
s legislatívou SR.
Odbor implementácie Európskych projektov v spolupráci s odborom zdravotníctva a s NsP Š.
Kukuru Michalovce, a.s. plánuje podať projekt pod názvom:
„Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a.s.“
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre poskytovanie zdravotníckych služieb
pre občanov okresov Michalovce a Sobrance t.j., znížením vysokých nákladov na energie
znížením energetickej náročnosti budov a prevádzok a obnovou starých zdravotníckych
prístrojov.
Zdravotnícke zariadenia Košického samosprávneho kraja v mnohých prípadoch
vzhľadom na vek, štruktúru a údržbu si vyžadujú investície do obnovy a rekonštrukcie
objektov. Technická infraštruktúra, inžinierske siete objektov musí zohľadňovať súčasné ako
aj budúce nároky, potreby a zámery zariadení a byť v súlade s Komplexným reštrukturalizačným programom Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a politikou
prevádzky zdravotníckych zariadení v majetku KSK.
3

Predmetom riešenia bude najmä:
1. Stavebná časť:
Riešenie energeticky nevyhovujúceho stavu budovy (výstup energetického auditu z rokov
2007/2008. Z dôvodu netesnosti okien a materiálu obvodových múrov sú veľké tepelné
prestupy a tým strata tepla. Uvedené príčiny úniku tepla je potrebné odstrániť výmenou okien
v celom objekte, výmenou vstupných dverí a zateplením budovy.
2. Prístrojové vybavenie:
Modernizácia už zastaranej ožarovacej techniky pre externú rádioterapiu. Kobaltový ožarovač
Chisobalt B75, ktorý oddelenie v súčasnosti využíva je v prevádzke od roku 1991. Je už
morálne, technologicky a fyzicky zastaraný a nespĺňa súčasné požiadavky na klinickú prax.
Z tohto pohľadu je optimálnym riešením dovybavenie pracoviska radiačnej onkológie:
lineárnym urýchľovačom, verifikačným systémom, simulátorom a dozimetrickým vybavením.

Odbor zdravotníctva KSK podaním projektu sleduje:
•
•
•
•
•

Zveľadenie majetku a vytvorenie vhodných priestorov pre poskytovanie kvalitných
zdravotníckych služieb v uvedenom zariadení
Finančnú a reštrukturalizačnú udržateľnosť účelu rekonštruovaných objektov
Optimalizovanie prevádzkových nákladov a využívanie existujúcich high –
technológií
Rekonštrukciou vytvoriť vhodné technické zázemie pre rozvoj zdravotníckych služieb
Zabezpečenie potrebných zdrojov na rekonštrukciu a nákup zdravotníckej techniky.

Všetky predkladané projektové aktivity sú súčasťou strategického plánu: Stratégie rozvoja
zdravotníctva KSK a Komplexného reštrukturalizačného programu a stanovenia výšky náhrad
za zdravotnícke služby poskytované v areály budov NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
Východiskové predpoklady a finančný odhad prostriedkov pre realizáciu projektu a naplnenie
obsahu výzvy na podávanie projektov zo strany žiadateľa:
•
•

Predpokladané náklady na prístrojové vybavenie
Predpokladané náklady na stavebnú časť

.......................
......................

1 635 000,- €
1 865 000,- €

SPOLU:
ODPORÚČANÁ SUMA NA PROJEKT

......................
......................

3 500 000,- €
3 500 000,- €

Zhrnutie:
Názov projektu

„Rekonštrukcia
a modernizácia
NsP Š. Kukuru,
Michalovce,
a.s.“

Typ projektu

Investičný

Celkové
náklady
projektu za
žiadateľa v €.

NFP EÚ+ŠR
(95%) v €

Náklady na
spolufinancovanie
5% v €

3 500 000,€.

3 500 000,€

175 000,- €
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Predpokladané rozpočtové náklady sú indikatívneho charakteru a vyplývajú z vypracovanej
projektovej dokumentácie.

Systém platieb:
Spôsob financovania projektu na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu po dohode
s prijímateľom môže byť systémom predfinancovania. Systém platieb bude presne
špecifikovaný v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

5

