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Z Á P I S N I C A  č. 11 / 2021 
 

Zo zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Zdravotníctvo 

zo dňa 27.01.2021 o 10:15h 
 
 
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  
 

 
Za BSK: Szalay, Ďurďík (Odbor zdravotníctva), Hakel, Hradská Lacková (OSÚRaRP), Glasová, 
Patoprstá, Furik (OIOP) 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Regionálne dokumenty, PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov 
2. Komunikácia k projektovým zásobníkom doteraz 
3. Príklad správne a nesprávne vyplneného zásobníka 
4. Stav vyplnenia zásobníkov  
5. Harmonogram ďalších krokov 
6. Najčastejšie otázky 
7. Rôzne 

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvoril M. Ďurdík, analytik za odbor zdravotníctva BSK, predstavil seba 
a prítomných. Na začiatok upresnil technické inštrukcie k online rokovaniu a poďakoval za 
spoluprácu členom komisie aj v tomto náročnom období pre oblasť zdravotníctva. 
 
Materiál prezentovali: 
Martin Ďurdík, Martin Hakel 
 
Prezentáciu otvoril M. Ďurdík, v rámci prezentácie bližšie predstavil regionálne dokumenty 
v oblasti zdravotníctva – predovšetkým Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 
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2022-2026, vysvetlil vzťah k PHRSR a IÚS – IÚS je kľúčový implementačný materiál,  ktorý 
zadefinuje čo sa bude realizovať. Informácie doplnil Martin Hakel za inštitút regionálnej politiky, 
znovu vysvetlil význam tematickej komisie a zadefinovania priorít v projektových zásobníkoch.  
 
Následne M. Ďurdík zhrnul základné termíny a míľniky v rámci prebiehajúcej komunikácie 
s členmi tematickej komisie. Ďalej zhodnotil stupeň vyplnenia zásobníkov za jednotlivých členov 
komisie a predstavil príklady správneho a nesprávneho vyplnenia projektových zásobníkov. Vo 
viacerých prípadoch sú relevantné údaje nevyplnené, avšak členovia komisie sú o tom 
informovaní a pracujú na odstránení nedostatkov, vyžaduje si to však viac času. Taktiež boli 
doplnené aj nové projektové zámery. 
 
Predstavil tiež ďalšie úlohy členov tematickej komisie pri dokončení aktualizácie projektových 
zásobníkov, taktiež harmonogram a ďalší postup prác, ďalšie zasadnutie tematických komisií 
bude začiatkom marca.  
 
Najčastejšie otázky: 

1. Konflikt záujmu: komisie sú poradný orgán, nič neschvaľujú, teda nedochádza ku 
konfliktom záujmov. Rada partnerstva bude schvaľovať projekty v balíku, teda hlasovať 
budú všetci (podľa vzoru monitorovacieho výboru).  

2. Môže pristúpiť nový člen do komisie? – ak sa jedná o novú organizáciu resp. subjekt, je to 
na posúdení či konkrétny subjekt prinesie obsah a prínos v rámci cieľov komisie, 
posudzuje líder tematickej komisie 

3. Aké sú podmienky / kritériá výberu projektu – predčasná otázka, aktuálne sa pripravujú 
zásobníky, teda monitoruje sa potreba územia. Budú navrhnuté sekretariátom Rady 
partnerstva, v spolupráci s členmi tematických komisií 

4. Bude možné projekty predkladať aj v budúcnosti? – IÚS je živým dokumentom, teda je 
možné priebežne doplniť projekty, avšak je potrebné urobiť deliacu líniu s ohľadom na 
harmonogram implementácie a alokácie 

5. Kedy je možné rátať s financovaním? – predčasná otázka, ale oprávnenosť termínová je 
už od začiatku PO, bude to však definovať operačný program. V priebehu 
nadchádzajúcich mesiacov budeme vedieť viac informácií z národnej úrovne.  

6. Nie je schválený OP a teda jasné rámce podpory – úlohy tematickej komisie a RP to 
neovplyvňuje, keďže úlohou komisie je zadefinovať potreby územia a pripraviť zásobník 
projektov, nielen pre OPS 

 
M. Hakel tiež informoval o priebehu aktivít v súvislosti s Radou partnerstva a obsahom jej 
nasledujúceho zasadnutia.  
 
Diskusia: 

- M. Hakel požiadal členov komisie o pomoc pri komunikácii a zabezpečení dosahu na 
niektorých aktérov (Univerzitná nemocnica Bratislava a iné). Je logické, že v stave 
pandémie majú iné priority, avšak aj v kontexte úloha a harmonogramu Rady partnerstva 
je potrebné projektové zámery a dáta získať, inak bude ohrozená možnosť získania 
podpory, či už z OPS alebo Plánu obnovy a odolnosti 

- P. Gogora – ohľadne Plánu obnovy je zatiaľ neistota, požaduje sa však už určitý stupeň 
pripravenosti projektov. Čo sa týka doplnenia projektového zásobníka, niektorí partneri 
potrebujú viac času.  

 
 
S ďalšími otázkami sa členovia nehlásili. Líder komisie T. Szalay spolu s M. Ďurdíkom a M. 
Hakelom poďakoval za účasť a spoluprácu a ukončil rokovanie. 


