
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť  

Účelom predkladaného materiálu je informovanie o zámere predloženia žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z programov EŠIF a ŠR a schválenie realizácie 
investičného projektu a spolufinancovania projektu organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja – NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach - Zastupiteľstvom TSK.  

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program 
Zdravotníctvo vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných 
a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“.  

Cieľom výzvy je podpora komplexných projektov, zameraných na zabezpečenie 
zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných 
alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 
5:  

 ochorenia obehovej sústavy, 

 onkologické ochorenia, 

 vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, 

 choroby dýchacej sústavy, 

 choroby tráviacej sústavy 

Účelom výzvy je podporiť investičné projekty, pri ktorých žiadatelia 
prostredníctvom zabezpečenia adekvátneho prístrojového vybavenia preukážu 
príspevok k dosiahnutiu funkčného komplexného riešenia podmienok na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, uvedeného v komplexnom reštrukturalizačnom 
programe všeobecnej nemocnice, ktoré bude minimálne v strednodobom horizonte 
(nasledujúcich 5 rokov) vytvárať predpoklady na dosiahnutie cieľov opatrenia. 

Trenčiansky samosprávny kraj podporuje snahu nemocnice o získanie finančných 
prostriedkov v rámci tejto výzvy. Jednou z povinných príloh k žiadosti o NFP je aj 
súhlas zriaďovateľa, v ktorom bude uvedené zabezpečenie zdrojov na 
spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov projektu. Suma 
spolufinancovania podľa osobitnej časti predstavuje maximálnu sumu finančnej 
spoluúčasti, ktorá bude upravená v nadväznosti na výsledky verejného obstarávania. 
 

II. Osobitná časť  

Operačný program: Zdravotníctvo  

Prioritná os 1: Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 

Opatrenie 1.1: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc 

Názov projektu: „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia NsP Prievidza"  

Žiadateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 
Bojnice  

Opis projektu: zakúpenie a doplnenie prístrojového vybavenia nemocnice najmä 
o zdravotnícke prístroje a techniku, lôžka pre pacientov, počítače, monitory 
a tlačiarne. Zdravotnícka prístrojová technika je zameraná najmä na diagnostiku 
a liečbu pacientov najmä operačnú, záchranu vitálnych funkcií, monitorovanie 



pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Lôžka pre pacientov výrazne zvýšia 
komfort pacienta počas hospitalizácie.  
 
Celkové výdavky projektu: 4 000 000 Eur  
Výška spolufinancovania zo zdrojov EÚ: 3 400 000 Eur  
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 400 000 Eur  
Spolufinancovanie TSK (5%): 200 000 Eur  
Platnosť výzvy: 09.02.2015 – 22.05.2015  
Predpokladaná realizácia: 01.07.2015 – 31.12.2015 


