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Z Á P I S N I C A  č. 07 / 2020 
 

Z ustanovujúceho zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Zdravotníctvo 

zo dňa 15. 12. 2020 o 13:00h 
 
 
Členovia:                
Líder komisie za BSK – MUDr. Tomáš Szalay, PhD. 
 
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) 
PhDr. Denisa Vlková, MPH, MHA - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) 
Ing. Peter Sobota, MSc - Asociácia súkromných lekárov (ASL) 
MUDr. Jozef Weber, MPH - Slovenská lekárska komora (SLK)  
PhDr. Mária Lévyová - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) 
Ing. Mário Gogora - Ministerstvo zdravotníctva SR (MZSR) 
  
Prítomní: 4  
Ospravedlnení: 2  
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
 

Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2020 – 2027 
2. Predstavenie nového územného konceptu  
3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr 
4. Predstavenie tematických komisií a ich hlavných úlohách v Rade partnerstva 
5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva 
6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií 
7.   Diskusia  

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvoril líder komisie Tomáš Szalay, predstavil seba a prítomných. Na začiatok 
upresnil technické inštrukcie k online rokovaniu. 
 
 
Materiál prezentoval/i 
Peter Jesenský 
Peter Furik 
Martin Ďurdík 
 
 
Prezentáciu otvoril Peter Jesenský a odprezentoval aktuálny stav rokovaní na úrovni EU, bližšie 
vysvetlil Partnerskú dohodu a jej 5 cieľov, predpokladanú alokáciu  pre BSK a úlohy Rady 
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partnerstva a tematických komisií. Martin Ďurdík následne predstavil tematické komisie rady 
partnerstva a ich zloženie.  
Pokračoval Peter Furik s predstavením sekretariátu Rady partnerstva a jeho úlohami 
a možnosťou pomoci pri nastavení, príprave a implementácii projektov. 
Líder komisie Tomáš Szalay predstavil harmonogram prác tematických komisií a Rady 
partnerstva a predstavil členom komisie najväčšie výzvy BSK v oblasti cestovného ruchu a 
kultúry ako výsledok analytického procesu pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja kraja na roky 2021-2027. 
Bol odprezentovaný návrh podporovaných oblastí podľa návrhu partnerskej dohody (Politický cieľ 
5 – Európa bližšie k občanom, Oblasť podpory 5 - Zlepšovanie manažmentu, služieb a 
infraštruktúry podporujúcich udržateľný cestovný ruch), podporované aktivity a takisto aj 
zozbieraný projektový zásobník. 
 
Úlohy tematickej komisie: 

1. Doplnenie projektového zásobníka 
2. Práca s aktuálnymi projektami 

- aktualizácia projektov (pripravenosť, finančná náročnosť, obsahová náplň) 
- spájanie projektov do väčších celkov, komplexný prístup 
- realizovateľnosť projektov do roku 2030 

3. Vstupy pre cizelovanie pozície BSK pri vyjednávaní oblastí podpory v rámci Politického 
cieľa 5 Európa bližšie k občanom 

 
Navrhované prioritné oblasti podpory: 

Obnova a nové využitie národných kultúrnych pamiatok, predovšetkým v spojitosti s 
rozvojom cestovného ruchu 
Budovanie a modernizácia infraštruktúry vodného turizmu 
 

Diskusia: 
 
p. Weber – kvalitne spracovaná analýza, BSK má rovnaké problémy ako ostatné kraje SR. 
Dôležité sú najmä investície do ľudského kapitálu, je potrebné zabezpečiť vytvorenie integrovanej 
zdravotnej starostlivosti. Doplnenie p. Szalay: Súhlas, ide najmä o formy poskytovania 
starostlivosti a procesné veci – takéto projekty by sa mali objaviť a podporiť v rámci integrovanej 
starostlivosti. Doplnenie p. Jesenský – financovanie EŠIF v novom programovom období bude 
smerované aj na ľudské zdroje – vďaka čiastočnému financovaniu z Európskeho sociálneho 
fondu.   
 
Následná diskusia sa týka objasnenia fungovania a tvorenia projektových zásobníkov.  
 
p. Weber – v IROPe (podpora oblasti zdravotníctva) sa zásobník robil cez inštitút zdravotnej 
politiky, vo finále ale častokrát rozhodovali starostovia – je k tomu potrebné získať množstvo 
partnerov.  
 
 
S ďalšími otázkami sa už členovia nehlásili. Líder komisie Tomáš Szalay poďakoval za účasť 
i otázky, zopakoval najbližšie úlohy komisie a ukončil rokovanie. 
 
 

 
  
 


