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Informácia o projekte  „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana 

verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 

a ochorením COVID-19“ – I. 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou  

Financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

 

Kód projektu: 302021AWR2  

Názov operačného programu: IROP  

Prioritná os IROP: IROP-PO2-SC214-2020-1  

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z  

hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom 

lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb na komunitné 

Výška celkových oprávnených výdavkov pre užívateľa: 5460 € 

Zmluva číslo: 60/2021, 01/2021/IROP uzavretá medzi Úradom verejného zdravotníctva 

SR ako partnerom I a Ministerstvom zdravotníctva SR ako prijímateľom NFP. 

 

Stručný popis projektu: 

Projekt má za cieľ napomôcť znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete ale 

najmä v kontexte súčasnej situácie dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia.  Národný 

projekt  prioritne  rieši  podporu zdravotníckeho systému, financovanie opatrení v 

oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovanie pacientov  s diagnózou COVID-

19, s dôrazom na materiálno-technické vybavenie zdravotníckych a laboratórnych 

zariadení, poskytovanie ochranného vybavenia,  zdravotníckych pomôcok, 

prispôsobenie pracovného  prostredia  a  zabezpečenie  prístupu  k  zdravotnej  

starostlivosti  obyvateľov  Slovenskej republiky. 

Aktivita  č.  1:  Vybavenie  zariadení  zdravotníckeho  systému  pre  zabezpečenie  

prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 

Predmetom projektu je nákup špeciálneho laboratórneho vybavenia pre potreby 

laboratórnych vyšetrení vzoriek Covid-19, konkrétne pre COVID laboratórium RÚVZ 

v Trenčíne: UV/Vis spektrofotometer . 
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Harmonogram projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):  18 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):   2/2020 

Ukončenie  realizácie  hlavných  aktivít  Projektu  (koniec  realizácie  poslednej  

hlavnej  aktivity  alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):  

7/2021    

 

 

 

 

 

 

 

  


