
Dôvodová správa pre projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste Sereď“ 
    

 
Projektový manažér Mestského úradu v Seredi dňa 14.06.2018 predkladá na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Seredi dôvodovú správu pre schválenie predloženia projektového zámeru 
s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste Sereď“ (ďalej „projekt“). 
Dôvodová správa je predložená v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-
SC212-PZ-2018-8 a Žiadosti o NFP. Ďalej na realizáciu projektu na základe schváleného projektového 
zámeru, schváleného spolufinancovania projektu a formy zabezpečenia partnerstva CIZS. 

 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný 
regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program dňa 
09.04.2018 vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti: 
Kód výzvy:   IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 
Prioritná os:   2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ:  2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie 

primárnej zdravotnej starostlivosti 
Termín predloženia  
projektového zámeru: do 29.06.2018 
 
Predmet podpory 
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom vytvorenia a efektívneho fungovanie centier 
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). 
 
Podporované (oprávnené) aktivity 
Základné oprávnené typy aktivít: 
• A) výstavba nových budov, 
• B) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov, 
• C) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov 
existujúcich stavebných objektov, 
• D) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
• E) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, 
• F) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným 
internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
• G) budovanie bezbariérových prístupov, 
• H) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 
Pozn. Oprávnené typy aktivít D, E, F a G musia byť v kombinácii s oprávnenými typmi aktivít A alebo 
B, alebo C. K typu oprávnenej aktivity B. alebo C. sa automaticky vyberá aj aktivita H. 
 
Dĺžka realizácie projektu 
Max. 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
 


