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Cieľ opatrenia 2.2: Podpora vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov s ohľadom na legislatívne 
zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

Aktivity opatrenia 2.2
vychádzajú z poţiadaviek rezortu zdravotníctva na zabezpečenie

implementácie zmien vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov

súvisiacich so vstupom SR do EÚ a na realizáciu transformácie

zdravotníctva. Všetky konkrétne aktivity majú napomôcť:

– k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochrane 
pacienta v transformujúcich sa zdravotníckych zariadeniach 
nachádzajúcich sa v procese zmien;

– k bezpečnosti pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti 
počas prebiehajúcej reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení;

– k udrţaniu a zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

– k transformácii vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s 
poţiadavkami EÚ.



Špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve 

v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva

 Rámcová aktivita 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva 

o kvalifikovaných odborníkov

 Rámcová aktivita 2.2.2: Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov 

v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti 

 Rámcová aktivita 2.2.3: Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním 

nových technológií, prístrojov a zariadení



Špecifický cieľ 2: Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme 

ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

 Rámcová aktivita 2.2.4: Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania 

v zdravotníctve

 Rámcová aktivita 2.2.5: Tvorba a aktualizácia vzdelávacích 

programov



Oprávnené územie
Celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Oprávnení prijímatelia
Regionálna a miestna štátna správa a samospráva, verejné vysoké školy, 
štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové 
organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, 
ústredné orgány štátnej správy, mimovládne organizácie, súkromné vysoké 
školy, súkromné vzdelávacie inštitúcie, stavovské organizácie v 
zdravotníctve.

Oprávnené cieľové skupiny
Pracovníci v zdravotníctve



VÝZVA na predkladanie žiadostí o NFP „DOPLNENIE SYSTÉMU 

ZDRAVOTNÍCTVA O KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOV“

Rámcová aktivita 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných 

odborníkov

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. apríla 2008

Dátum uzávierky prijímania ţiadostí o NFP: 6. jún 2008

Oprávnené aktivity

1. Podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie   

a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov    

v samosprávnych krajoch. 

2. Vypracovanie a predloţenie analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych  

pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch na MZ SR.
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Oprávnení žiadatelia

Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Ţilinský, Banskobystrický, Košický 
a Prešovský samosprávny kraj.

Oprávnené cieľové skupiny

Zdravotnícki pracovníci študujúci v špecializačných študijných 
programoch vzdelávacích ustanovizní v nasledovných 
špecializačných odboroch:

→ všeobecné lekárstvo;

→ stomatológia;

→ anesteziológia a intenzívna medicína;

→ klinická onkológia;

→ klinická imunológia a alergológia.
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Dĺžka trvania realizácie aktivít projektu

Určená dĺţka trvania aktivít projektu je 3 mesiace

Forma pomoci a finančné vymedzenie

→ forma pomoci - NFP 

→ zdroje pomoci: ESF a ŠR

→ alokácia celkom: 14.000.000,- Sk

→ min. výška NFP jednému ţiadateľovi (VÚC)  500.000,- Sk

→ max. výška NFP jednému ţiadateľovi (VÚC) 2.000.000,- Sk

→ max. NFP jednému prijímateľovi: 95% celkových oprávnených výdavkov

→ min. podiel prijímateľa na spolufinancovaní: 5% celkových oprávnených 

výdavkov

→ max. preplatené výdavky na analýzu stavu ľudských zdrojov 

zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch: 

100.000,- Sk
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Oprávnené výdavky v rámci výzvy:

1. výdavky predstavujúce náhradu mzdy zdravotníckeho pracovníka študujúceho 

v špecializačnom štúdiu, maximálne do výšky tarifného platu vrátane tomu  

zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa - poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

2. výdavky predstavujúce náhradu výdavkov, ktoré vzniknú prijímateľovi uhradením 

nákladov zdravotníckeho pracovníka študujúceho v špecializačnom štúdiu ako 

výdavky, uhradené za špecializačné štúdium vzdelávacej ustanovizni podľa osobitného 

predpisu

3. výdavky predstavujúce náhradu alikvotnej časti mzdy školiteľa vrátane tomu 

zodpovedajúcich odvodov zamestnávateľa za zamestnanca - poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, ktorý je školiteľom zdravotníckeho pracovníka študujúceho 

v špecializačnom štúdiu

4. výdavky na riadiaci, administratívny a odborný personál - pracovnoprávny vzťah (napr. 

zákonník práce, zákon o štátnej službe,...) alebo iný ako pracovnoprávny vzťah (napr. 

obchodný zákonník, občiansky zákonník, autorský zákon,...)

5. štúdie, expertízy, posudky súvisiace s projektom – dodávané externe

6. inzercia v médiách, propagácia projektu, publicita projektu (letáky, brožúry...)



Ďalšie výzvy

Na úvodnú výzvu budú nadväzovať ďalšie výzvy na rámcovú aktivitu 2.2.1 –
predpoklad vyhlásenia novej výzvy: október - november 2008

Predpokladaná dĺţka trvania aktivít projektov

2 – 3 roky

Oprávnení ţiadatelia

Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Ţilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský 
samosprávny kraj

Oprávnené cieľové skupiny

Zdravotnícki pracovníci študujúci v špecializačných študijných programoch 
vzdelávacích ustanovizní v špecializačných odboroch, ktoré vyplynú z analýzy stavu 
ľudských zdrojov v jednotlivých samosprávnych krajoch ako nedostatkové

Finančné vymedzenie

Podľa vzdelávacích potrieb, ktoré budú výsledkom analýzy stavu ľudských zdrojov v 
jednotlivých samosprávnych krajoch a disponibilných plánovaných zdrojov v opatrení 
2.2
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Sekcia európskych programov a projektov

Odbor programov EÚ

Odbor posudzovania projektov

Odbor implementácie projektov

Platobná jednotka

www.health-sf.sk

info.opv@health.gov.sk
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