
 

                                                                                                                                           
 
Zoznam prijímateľov NFP – dopytovo - orientované projekty 

 
 

     
               Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie 

  

Kód výzvy  Názov 
prijímateľa  

Projekt Zmluvne viazaná 
výška nenávratného 

finančného 
príspevku (EUR) 

  
 

P. č. 

Názov projektu Opis projektu 
  

  
  

1. OPV-2014/2.2/01 Univerzita 
Pavla Jozefa 

Šafárika v 
Košiciach 

Ďalšie vzdelávanie v 
špecializačných 

odboroch všeobecné 
lekárstvo a pediatria na 
Lekárskej fakulte UPJŠ 

v Košiciach 

V niektorých oblastiach Slovenska sa začína prejavovať 
nedostatok zdravotníckych pracovníkov v určitých 
špecializačných odboroch. Hlavnou príčinou tohto stavu 
je odchod mladých lekárov za prácou do zahraničia za 
lepšími platovými a životnými podmienkami. Tým 
dochádza k narastaniu priemerného veku pracovníkov v 
ambulanciách prvého kontaktu. To potvrdzujú aj výsledky 
analýz vzdelávacích potrieb zdravotníckych pracovníkov 
na území jednotlivých samosprávnych krajov, ktoré boli 
vypracovaná v nadväznosti na pilotný projekt realizovaný 
VÚC.  Jednou z možností ako zvrátiť tento nepriaznivý 
vývoj je podpora účasti zdravotníckych pracovníkov bez 
praxe na špecializačnom štúdiu a ich následnom 
zapojení do poskytovania zdravotnej starostlivosti v 
systéme prvého kontaktu. 
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, začala realizovať špecializačné štúdium v 

1 313 562.23 EUR 
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roku 2006. Bolo akreditovaných prvých 19 
špecializačných študijných programov v špecializačných 
odboroch lekár a zubný lekár.V súčasnom období je na 
UPJŠ LF v Košiciach, zaradených do špecializačného  
štúdia 698 študentov, pričom tento počet vzhľadom na 
záujem o postgraduálne štúdium neustále narastá. 
Projekt pozostáva z 2 aktivít – podpôr špecializačného 
štúdia zdravotníckych pracovníkov vo vybraných 
odboroch, v oblasti pediatrie a všeobecného lekárstva, 
ktoré sú na území Slovenska všeobecne a špecificky v 
regiónoch košického a prešovského kraja 
poddimenzované.  Podpora špecializačného štúdia bude 
realizovaná v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami, 
ktoré spolu s LF UPJŠ, zástupcami MZ a VÚC na 
základe presne stanovených kritérií vyberú účastníkov 
projektu zo zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú u nich 
zamestnaní. Následne dôjde k podpisu zmlúv o podpore 
tohto štúdia s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami a 
ich pracovníkmi. Počas implementácie projektu žiadateľ v 
plnom rozsahu zabezpečí administratívnu a riadiacu 
stránku projektu. Systém ďalšieho vzdelávania pre 
jednotlivé zdravotnícke povolania zdravotníckych 
pracovníkov musí vychádzať predovšetkým z potrieb 
klinickej praxe, demografie, chorobnosti populácie a 
súčasne musí reagovať aj na nové vedecké poznatky. 
Keďže mnohé prvky ovplyvňujúce tento systém sa 
menia, logicky vyplýva, že sa aj postgraduálne 
vzdelávanie musí meniť. Významným faktorom v tomto 
procese je aj fakt, že povinnosť vzdelávať sa určuje 
zdravotníkom zákon, z čoho by mala vyplývať aj 
povinnosť pre štát toto vzdelávanie podporovať a 
rozvíjať. A to aj preto, lebo ide o regulované povolania. 
Štát by mal jednoznačne analyzovať potreby praxe pre 
jednotlivé špecializačné študijné programy (napríklad 
všeobecné lekárstvo a pediatria) a reagovať na 
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nedostatky rôznymi regulačnými a stimulačnými 
opatreniami. Touto novou formou vzdelávania cez 
rezidenčné miesta, môže štát perspektívne regulovať 
potrebu jednotlivých špecialistov v odboroch, kde je ich 
nedostatok. Zvýšením počtu poskytovateľov dôjde k 
zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti hlavne v 
menej rozvinutých regiónoch ako aj k zvýšeniu jej úrovne 
a odbornosti. 
LF UPJŠ spadá do systému automatického uznávania 
udelených kvalifikácií v EÚ. 

2. OPV-2014/2.2/01 Univerzita 
Komenského v 

Bratislave 

Rezidentský program 
pre lekárov prvého 

kontaktu na JLF UK v 
Martine 

Po ukončení VŠ vzdelávania sa úspešný absolvent 
rozhoduje o svojom ďalšom smerovaní – špecializácii. 
Špecializačná príprava je spojená s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v odbore, v ktorom sa lekár chce 
špecializovať. Špecializáciu získava pod dohľadom 
školiteľa s príslušnou špecializáciou. Súčasná legislatíva 
neumožňuje lekárovi zaradiť sa do štúdia v odbore, o 
ktorý má záujem, bez odporučenia zamestnávateľa. 
Tento postup na jednej strane dáva možnosť riaditeľom 
nemocníc plánovať vzdelávanie zamestnancov v tých 
odboroch, ktoré sú v rámci zdravotníckeho zariadenia 
potrebné, na druhej strane však robí z lekára 
„rukojemníka“ závislého od súhlasu zamestnávateľa 
s jeho štúdiom. Lekár špecializujúci sa v odbore, ktorý 
nebude mať uplatnenie v zdravotníckom zariadení nie je 
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaujímavý. Z 
tohto dôvodu je získanie špecializácie pre odbory 
primárneho kontaktu stalo takmer nedostupným. Táto 
skutočnosť spolu s podmienkami prebrania ambulancií 
spôsobila ohrozenie siete lekárov prvého kontaktu. 
Rezidentský program pre vybrané špecializačné odbory, 
finančne garantovaný štátom, sa ukazuje ako 
nevyhnutnosť. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 
dvoch aktivít – Aktivita 1.1 Špecializačné štúdium v 
odbore všeobecné lekárstvo formou rezidentského 

292 414.46 EUR 
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programu a Aktivita 1.2 Špecializačné štúdium v odbore 
pediatria formou rezidentského programu, ktoré majú 
spoločný špecifický cieľ projektu. Obe aktivity sú 
zamerané na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov – 
lekárov v špecializačnom štúdiu v odboroch všeobecné 
lekárstvo a pediatria vytvorením rezidentských miest. V 
rámci aktivít bude prebiehať odborná a praktická príprava 
cieľovej skupiny vo vybraných zdravotníckych 
zariadeniach. Zodpovednými osoba za aktivity búdu 
garanti daných odborov, ktorí budú úzko spolupracovať 
s odbornými riešiteľmi – školiteľmi v špecializačnom 
štúdiu. Organizačne celý projekt zabezpečí riadiaci tím, 
ktorý bude vykonávať všetky činnosti súvisiace s 
implementáciou projektu – monitoring, finančné riadenie, 
publicitu projektu a iné súvisiace činnosti. Vzhľadom na 
východiskovú situáciu je nevyhnutným krokom podporiť a 
finančne zabezpečiť vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. 
Realizáciou projektu sa pre cieľovú skupinu vytvorí 
priestor pre špecializačné vzdelávanie v daných 
odboroch. Poslaním JLF UK je poskytovať, rozvíjať a šíriť 
vzdelanosť a vychovávať absolventov na úrovni 
súčasných poznatkov vedy. Študijné programy ďalšieho 
vzdelávania sa stali od roku 2006 integrálnou súčasťou 
vzdelávacích programov, ktoré fakulta poskytuje. Za toto 
obdobie sa JLF UK vypracovala do pozície lídra medzi 
tzv. novoakreditovanými vzdelávacími ustanovizňami. V 
tejto súvislosti treba pripomenúť, že okrem vzdelávacej a 
vedecko-výskumnej činnosti je prioritou fakulty aj 
liečebno - preventívna starostlivosť, kde sa výrazne 
prejavuje úzka spolupráca s Univerzitnou nemocnicou 
Martin. JLF UK je dlhodobo úspešná aj v získavaní 
projektov, financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Všetky tieto skutočnosti vytvárajú predpoklady na 
kvalitnú realizáciu samotného projektu a zabezpečenie 
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všetkých jeho stránok, vrátane udržania a rozvoja 
výsledkov projektu. 

3. OPV-2014/2.2/01 Slovenská 
zdravotnícka 
univerzita v 
Bratislave 

Stabilizačný program 
SZU pre všeobecných 

lekárov a pediatrov 

SZU ako jediná VŠ v SR pripravuje všetky kategórie 
zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných 
programoch pregraduálneho štúdia, poskytuje 
špecializačné a certifikačné štúdium v lekárskych 
a nelekárskych odboroch, ostatných foriem ďalšieho 
vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, v zmysle 
platných legislatívnych noriem SR a EÚ celoštátne, ako 
aj v rámci EÚ, vo vydávaní osvedčení o rovnosti 
kvalifikačných dokladov o špecializáciách získaných v 
SR vo vzťahu k EÚ podľa nariadenia vlády. Problémom, 
ktorý rieši predkladaný projekt, je nedostatok 
všeobecných lekárov a pediatrov na Slovensku (mimo 
BSK). Všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár 
pre deti a dorast (pediater) sú hlavnými lekármi prvého 
kontaktu v rámci primárnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti. V SR je v posledných rokoch nedostatok 
práve týchto lekárov. Vysoký priemerný vek všeobecných 
lekárov v dôsledku nedostatočného prílivu absolventov 
vysokých škôl do všeobecnej ambulantnej starostlivosti, 
nízka atraktivita tohto povolania v systéme 
zdravotníckych povolaní a náročnosť výkonu je dôvodom 
nedostatku lekárov v primárnej ambulantnej starostlivosti. 
Projektové aktivity sú rozdelené na aktivitu 1.1 - 
Zabezpečenie špecializačného štúdia pre odbor 
všeobecné lekárstvo a aktivitu 1.2 - Zabezpečenie 
špecializačného štúdia pre odbor pediatria. Po ukončení 
projektu bude prebiehať špecializačné štúdium cieľovej 
skupiny zo všetkých krajov Slovenska (mimo BSK), 
teoretická časť bude prebiehať v SZU a praktická časť u 
poskytovateľov – výučbových zariadeniach, s ktorými má 
SZU uzatvorené zmluvy o podpore špecializačného 
štúdia. Projektový tím bude pozostávať z odborníkov na 
vecnú stránku a z odborníkov na riadenie projektu. 

4 007 042.82 EUR 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 



 

                                                                                                                                           
 

Odborníci na vecnú časť garantujú vysokú úroveň 
obsahu a dodržanie predpísanej formy špecializačného 
štúdia. PT bude riadiť a koordinovať všetky činnosti 
vykonávané počas realizácie projektu. Riadenie projektu 
budú zabezpečovať dvaja projektoví manažéri, z dôvodu 
zastupiteľnosti a pokrytia všetkých činností. Ďalej na 
realizácii budú pracovať viacerí koordinátori, asistentka, 
finančný manažér, účtovníci a manažéri pre publicitu a 
monitoring. Doba realizácie projektu je 14 mesiacov, čo 
je časť doby realizácie špecializačného štúdia. 
Realizáciou projektu zvýšime počet všeobecných lekárov 
a pediatrov na území SR, mimo BSK, čím zlepšíme 
kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochranu 
pacienta; zvýšime dostupnosť poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti zvýšením počtu lekárov prvého kontaktu, 
zvýšime bezpečnosť pacienta v procese poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, prispejeme k zvýšeniu kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zásadným 
spôsobom sa zmení orientácia vyššieho počtu lekárov na 
ambulantnú zdravotnú starostlivosť na obdobie niekoľko 
desiatok rokov. SZU poskytuje špecializačné štúdium 
ako jediná vysoká škola a preto môže garantovať 
pokračovanie špecializačného štúdia aj po októbri 2014. 

 
Spolu 

 
5 613 019. 51 EUR 
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