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N á v r h  u z n e s e n i a  

 
 

UZNESENIE č. .........../2022 
zo dňa 11. 02. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 
A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Ochrana verejného zdravia 

a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom 
kraji“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s 
názvom „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na 
regionálnej a miestnej úrovni“ (Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-63), ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom a platným programom rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja; 

 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

v celkovej výške 27 731,92 Eur; 
 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja . 

 
B  u k l a d á  

 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Ochrana verejného 
zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom 
kraji“ v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 - 2023 vo výške 
170 241,60 Eur, pri vlastnom spolufinancovaní vo výške 27 731,92 Eur.  
  

Termín: 01. 03. 2022 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“), predložil v zmysle vyhlásenej výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Ochrana verejného zdravia 

a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ dňa 30. 12. 

2021 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu.  

BSK reagoval prijatím opatrení na zmiernenie dopadov pandémie nového koronavírusu, 

zriadením Mobilného odberového miesta, nákupom osobných ochranných pomôcok 

a materiálno-technologického vybavenia. Cieľom opatrení bolo prispieť k spomaleniu a 

zamedzenie šírenia vírusu a vytvoriť také podmienky v zdravotníckom systéme, aby nedošlo 

k jeho preťaženiu resp. zlyhaniu s tragickými následkami. Výzva umožňuje refundáciu už 

vynaložených výdavkov od 2/2020. 
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Projektový list 
 
Základné informácie:  
 
Hlavnými cieľmi projektu sú: 
 

- minimalizovať v čo najvyššej miere dopady krízovej situácie v súvislosti so šírením 

pandémie COVID-19, 

- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu verejného zdravia, 

- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu a bezpečnosť personálu. 

 
Aktivity BSK  

1. refundácia už vynaložených nákladov spojených s prevenciou a ochranou pred 
šírením ochorenia COVID-19 (384 396,76 Eur) 

2. obstaraniu nových ochranných pomôcok a materiálno-technického vybavenia 
(germicidne žiariče, ochranné oblečenie a pod.) 
 

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu 
  
Výstup projektu:  
 
Spomalenie šírenia nákazy  bude mať prínos na zachovaní dôstojnej a 
adekvátnej zdravotnej starostlivosti celej populácie. 
 
Rozpočet projektu: 554 638,36 Eur 
Spolufinancovanie BSK: 27 731,92 Eur 
 
Trvanie projektu: 02/2020 – 12/2022 
  
Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia 
projektov 
 
 
 

 
 


