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Úvod 
 
Správa o vyhodnotení výzvy je vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. 
 
Predmetom tejto správy je zhodnotenie výzvy č. OPV-2014/2.2/01, ktorá bola vyhlásená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) ako riadiacim 
orgánom pre OP Vzdelávanie (ďalej len „RO pre OPV“) dňa 1. apríla 2014. Výzva vyhlásená 
v rámci opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve s názvom „Doplnenie 
systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ bola zameraná na: 
 

• podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu 
stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva  
v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. 

 
Výška pomoci v rámci výzvy je 8 mil. EUR pre Cieľ Konvergencia.  Počet podporených žiadostí 
o NFP je limitovaný výškou alokácie na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Oprávnení 
žiadatelia, podľa definície uvedenej vo výzve, môžu v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 
jednu žiadosť o NFP. 
 
NFP poskytnutý jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 100 % celkových oprávnených 
výdavkov. 
 
Z geografického hľadiska výzva pokrýva cieľ Konvergencia (všetky kraje SR okrem 
Bratislavského kraja - t.j. cieľová skupina podľa písomného vyzvania zo všetkých krajov SR 
okrem Bratislavského kraja), v zmysle opatrenia 2.2.  
 
 
Cieľová skupina v rámci výzvy: 
 
Zdravotnícki pracovníci, ktorí:  
- dňom vyhlásenia výzvy nedosiahli 36. rok života,  
- študujú v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní iba v nasledovných 

špecializačných odboroch:  
 

Zdravotnícke povolanie lekár:  
• všeobecné lekárstvo  
• pediatria  
 

- sú zamestnaní na území SR (mimo Bratislavského samosprávneho kraja),  
- končia špecializačné štúdium najskôr k 31.10.2015,  
- boli vybraní výberovou komisiou a zaradení do finančne podporovaného špecializačného štúdia. 

Za týmto účelom je každý žiadateľ povinný počas vyhlásenia výzvy zriadiť výberovú komisiu. 
Zloženie výberovej komisie a minimálne podmienky a kritériá výberu zdravotníckych 
pracovníkov do finančne podporovaného špecializačného štúdia sú uvedené v prílohe č. 20 
výzvy.  

 
Zdravotnícki pracovníci zaradení do projektu musia spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá 
súčasne. 
 
Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám, ktoré po ukončení špecializačného štúdia 
budú vykonávať zdravotnícke povolanie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých,  
alebo v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast v rámci územia cieľa Konvergencia, bez 
ohľadu na trvalé bydlisko cieľových skupín. 
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Miesto realizácie projektu 
 

• cieľ Konvergencia – 7 krajov SR: Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, 
Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. 

 
 
Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu  
 
Odporúčaná maximálna dĺžka trvania aktivít projektu je 14 mesiacov.  
Realizácia projektu sa začína najskôr dňom vyhlásenia výzvy a končí sa dňom uvedeným v 
zmluve o poskytnutí NFP, najneskôr však 31.10.2015. 
 
 
Správa sa zaoberá zhodnotením procesnej, ako aj obsahovej časti predmetnej výzvy, definovaním 
vzniknutých nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných riešení.  
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1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP 
 
Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v EUR) 

P. č. Kód ITMS Celkové 
výdavky 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

Celkové 
neoprávnené 

výdavky 

Požadovaná výška 
NFP 

1. NFP26120230091 310 784,69 310 784,69 0,00 295 245,46 
2. NFP26120230092 1 464 406,52 1 464 406,52 0,00 1 391 186,19 
3. 
 NFP26120230093 4 442 782,58 4 442 782,58 0,00 4 442 782,58 

Spolu  6 217 973,79 6 217 973,79 0,00 6 129 214,23 
 
Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu  

VÚC VÚC 
Bratislava 

VÚC 
B. Bystrica 

VÚC 
Košice 

VÚC 
Prešov 

VÚC 
Žilina 

VÚC 
Trenčín 

VÚC 
Trnava 

VÚC 
Nitra 

Počet 
prijatých 
žiadostí  
o NFP 

0 3 3 3 3 3 3 3 

Spolu 0 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov 
(NACE) 

NACE 
8542 

Terciárne 
vzdelávanie 

        

Počet 
prijatých 
žiadostí  
o NFP 

3         

Spolu 3         
 
 
Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy 

Prioritná téma 

Počet 
prijatých 
žiadostí  
o NFP 

Spolu 

Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného 
prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú 
školskú dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a 
zlepšeného prístupu k východiskovému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave a ich zvýšenej kvality. 

3 3 

 
Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa 

VÚC VÚC 
Bratislava 

VÚC 
B. Bystrica 

VÚC 
Košice 

VÚC 
Prešov 

VÚC 
Žilina 

VÚC 
Trenčín 

VÚC 
Trnava 

VÚC 
Nitra 

Počet 
prijatých 
žiadostí  
o NFP 

2 0 1 0 0 0 0 0 

Spolu 2 0 1 0 0 0 0 0 
 
Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa 
Právna forma 

žiadateľa 

Verejná 
vysoká 
škola 

Štátna 
príspevková 
organizácia 

      

Počet 
prijatých 
žiadostí 

2 1       
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o NFP 
Spolu 2 1       
 
 
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP 
 
Schválené žiadosti o NFP 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Žiadaná výška 
NFP  

(v EUR) 

Schválená 
výška NFP  

(v EUR) 
1. NFP26120230091 Rezidentský 

program pre 
lekárov prvého 
kontaktu na JLF 
UK v Martine 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave 

Všetky VÚC 
okrem  

VÚC BA 

295 245,46 292 414,46 

2. NFP26120230092 Ďalšie 
vzdelávanie 

v špecializačných 
odboroch 

všeobecného 
lekárstva 

a pediatrie na 
Lekárskej fakulte 
UPJŠ v Košiciach 

Univerzita 
Pavla Jozefa 

Šafárika  
v Košiciach 

Všetky VÚC 
okrem  

VÚC BA 

1 391 186,19 1 313 562,23 

3.  NFP26120230093 Stabilizačná 
program SZU pre 

všeobecných 
lekárov a 
pediatrov 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
v Bratislave 

Všetky VÚC 
okrem  

VÚC BA 

4 442 782,58 4 007 042,82 

 
Neschválené žiadosti o NFP 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Žiadaná výška 
NFP (v EUR) 

Schválená 
výška NFP 

(v EUR) 
- - - - - - - 

 
Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho 
procesu  

Fáza schvaľovacieho 
procesu 

Schválené žiadosti o NFP Neschválené žiadosti o NFP Spolu 
Počet % Počet % 

Kontrola formálnej 
správnosti (kritériá 
oprávnenosti) 

3 100 0 0 3 

Kontrola formálnej 
správnosti (kritériá 
úplnosti) 

3 100 0 0 3 

Odborné hodnotenie 3 100 0 0 3 
Výber a schvaľovanie 3 100 0 0 3 
 
 
3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz 
schvaľovacieho procesu 
 
Prijatie a registrácia žiadosti o NFP 
Dňa 30. júna 2014 bola prijatá žiadosť o NFP s kódom žiadosti NFP26120230092, ktorá bola 
zaregistrovaná dňa 7. júla 2014.   
Dňa 3. júla 2014 bola prijatá žiadosť o NFP s kódom žiadosti NFP26120230091, ktorá bola 
zaregistrovaná dňa 4. júla 2014.   

 6 



Dňa 4. júla 2014 bola prijatá žiadosť o NFP s kódom žiadosti NFP26120230093, ktorá bola 
zaregistrovaná dňa 7. júla 2014.   
 
V procese registrácie žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy. 
 
 
Kontrola formálnej správnosti 
V dňoch 7. júla až 18. júla 2011 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí 
o NFP. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, 
overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. 

 
Z celkového počtu 3 prijatých žiadostí o NFP boli úplne a správne vyplnené 3 žiadosťo NFP.  
RO pre OPV nepristúpil k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre 
žiadateľa. 

 
Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnili 0 žiadosti o NFP, z toho 0 žiadostí o NFP 
nesplnilo kritériá oprávnenosti a 0 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá úplnosti.  

 
Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať 
nasledovne: 

- nesúlad vo zvolených jednotkách rozpočtu (počet hodín, jednotková cena), 
- nedostatočný komentár k rozpočtu, 
- nereálne nastavenie výšky výdavkov v nadväznosti na komentár k rozpočtu, 
- výskyt položiek, ktoré neboli vhodne zvolené vzhľadom na hospodárnosť, efektívnosť, 

a účelovosť vynaložených prostriedkov. 
 
Nedostatky, ktoré boli identifikované v procese kontroly formálnej správnosti neboli závažného 
charakteru. 
 
 
Odborné hodnotenie 
Dňa 11. júla 2014 prebehlo žrebovanie hodnotiteľov a prideľovanie žiadostí o NFP 
hodnotiteľom. Výber hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy hodnotiteľov vedenej na odbore  pre 
OP Vzdelávanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Odborné hodnotenie sa začalo dňa 21. júla 2014. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená 2 
externými hodnotiteľmi. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. 
Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia 
žiadostí o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 22. júla 2014. 
 
Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených 
Monitorovacím výberorom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007 rozdelených do 
nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:  

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
2. Spôsob realizácie projektu 
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť 
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 
5. Udržateľnosť projektu 
 

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia 
žiadostí o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli 
zverejnené v rámci písomného vyzvania. 
 
Z celkového počtu 3 posudzovaných žiadostí o NFP  
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o 3 žiadosti o NFP dosiahli u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov 
v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 0 žiadostí  
o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny. Inštitút 
tretieho posudku nebolo potrebné využiť; 

o 3 žiadosti o NFP dosiahli viac bodov ako stanovený minimálny počet (70 % celkového 
počtu bodov) a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového 
počtu bodov.  
 

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, 
ktorá tvorila podklad pre výber žiadostí o NFP, ktorý vykonali hlavný manažér (ďalej len „HM“) 
a generálny manažér (ďalej len „GM“). 
 
V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné 
problematické okruhy:  

- hodnotitelia sa zhodli s nedostatkami zistenými v rámci kontroly formálnej správnosti,  
- nedostatočne popísané metódy získavania spätnej väzby počas realizácie projektu, 

 
Nedostatky, ktoré boli identifikované v procese hodnotenia neboli závažného charakteru. 
 
 
Výber a schvaľovanie žiadostí o NFP 
Cieľom procesu výberu žiadostí o NFP bolo vykonať výber projektov, ktoré najvhodnejším 
spôsobom prispievajú k naplneniu cieľov OPV na základe posúdenia súladu žiadostí o NFP 
s výberovými kritériami schválenými monitorovacím výborom. 
 
Výber žiadostí o NFP v súlade s postupmi uvedenými v Internom maunáli procedúr RO pre OP 
Vzdelávanie (verzia 13.0 platná  k 01.02.2011) vykonali HM a GM. 
 
Výber a schvaľovanie žiadostí o NFP prebiehalo dňa 24. júla 2014. 

 
HM a GM v procese výberu schvaľujú žiadosti o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli 
schválené Monitorovacím výborom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007 a ktoré boli 
zverejnené v písomnom vyzvanié. Ide o nasledovné výberové kritériá: 

1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií 
2. Celkový počet bodov 
3. Celková finančná suma alokovaná pre dané písomné vyzvanie 

 
HM a GM pri procese výberu a schvaľovania žiadostí o NFP vychádzali predovšetkým zo 
Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom podporiť môžu iba žiadosti o NFP, ktoré splnili 
podmienky odborného hodnotenia. HM a GM nesmú meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP 
stanovené odborným hodnotením. HM a GM môžu na základe návrhu hodnotiteľov, resp. 
predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov 
projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti 
o NFP. 
 
HM a GM sa zaoberali 3 žiadosťami o NFP, z ktorých 3 schválili a 0 neschválili.  

 
Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je 5 613 019,51EUR 
s celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške 5 697 544,59 EUR pri zabezpečení 
spolufinancovania 5% vo výške 84 525,08 EUR zo strany žiadateľov. 

 
Z pohľadu regionálneho rozloženia boli žiadosti o NFP schválené nasledovne: 
 
Schválené žiadosti o NFP  
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VÚC VÚC 
Bratislava 

VÚC 
B. Bystrica 

VÚC 
Košice 

VÚC 
Prešov 

VÚC 
Žilina 

VÚC 
Trenčín 

VÚC 
Trnava 

VÚC 
Nitra 

Počet 
schválených 
žiadostí  
o NFP 

2 0 1 0 0 0 0 0 

Spolu 2 0 1 0 0 0 0 0 
 
Schválená výška NFP (v EUR) 

VÚC VÚC 
Bratislava 

VÚC 
B. 

Bystrica 
VÚC Košice VÚC 

Prešov 
VÚC 
Žilina 

VÚC 
Trenčín 

VÚC 
Trnava 

VÚC 
Nitra 

Schválená 
výška NFP 
(v EUR) 

4 299 457,28 0 1 313 562,23 0 0 0 0 0 

Spolu 4 299 457,28 0 1 313 562,23 0 0 0 0 0 
 
 
Z pohľadu deklarovaného príspevku k naplneniu cieľov horizontálnych priorít boli žiadosti 
o NFP schválené nasledovne: 
 
HP Marginalizované rómske komunity 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Schválená výška NFP 
(v EUR) 

1. - - - - - 
 
HP Rovnosť príležitostí 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Schválená výška NFP 
(v EUR) 

1. NFP26120230093 Stabilizačná program 
SZU pre všeobecných 

lekárov a pediatrov 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
v Bratislave 

Všetky 
VÚC 
okrem  

VÚC BA 

4 007 042,82 

 
HP Trvalo udržateľný rozvoj 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Schválená výška NFP 
(v EUR) 

1. NFP26120230091 Rezidentský program 
pre lekárov prvého 

kontaktu na JLF UK 
v Martine 

Univerzita 
Komenského v 

Bratislave 

Všetky 
VÚC 
okrem  

VÚC BA 

292 414,46 

2. NFP26120230092 Ďalšie vzdelávanie 
v špecializačných 

odboroch 
všeobecného 

lekárstva a pediatrie 
na Lekárskej fakulte 
UPJŠ v Košiciach 

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika  

v Košiciach 

Všetky 
VÚC 
okrem  

VÚC BA 

1 313 562,23 

3. NFP26120230093 Stabilizačná program 
SZU pre všeobecných 

lekárov a pediatrov 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
v Bratislave 

Všetky 
VÚC 
okrem  

VÚC BA 

4 007 042,82 

 
HP Informačná spoločnosť 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Schválená výška NFP 
(v EUR) 
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1. NFP26120230092 Ďalšie vzdelávanie 
v špecializačných 

odboroch 
všeobecného 

lekárstva a pediatrie 
na Lekárskej fakulte 
UPJŠ v Košiciach 

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika  

v Košiciach 

Všetky 
VÚC 
okrem  

VÚC BA 

1 313 562,23 

 
HM a GM v procese výberu schválili 3 žiadosti o NFP. 
 
Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov 
a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania žiadostí o NFP – neboli 
predložené žiadne sťažnosti žiadateľov. 
 
Na základe ukončenia procesu hodnotenia a výberu žiadostí o NFP predložených v rámci 
opatrenia 2.2 v rámci výzvy č. OPV-2014/2.2/01 v zmysle Systému riadenia ŠF a KF  
na programové obdobie 2007 - 2013, dňa 1. augusta 2014 MŠVVaŠ SR odoslalo  úspešným 
žiadateľom list vo veci vyžiadania dokumentov preukazujúcich splnenie poskytnutia pomoci,  
t.j. nahradenie čestného vyhlásenia o tom, že: 

- organizácia nie je daňovým dlžníkom; 
- organizácie nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, 

nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, poistení  
do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; 

- organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (za každú zdravotnú 
poisťovňu); 

- organizácia nie je v likvidácii. 
Aktuálnymi potvrdeniami príslušných úradov a zároveň bol úspešný žiadateľ požiadaný 
o nasledovné: 

- úpravu rozpočtu projektu, vrátanie tabuľky „Predpokladané zdroje financovania 
oprávnených výdavkov projektu“ podľa pripomienok predbežnej finančnej kontroly 
a odborných hodnotiteľov. 

 
Uvedené dokumenty, vrátene upraveného rozpočtu, bolo potrebné doručiť na MŠVVaŠ SR 
poštou aj elektronicky najneskôr v termíne do 2. septembra 2014. Úspešný žiadateľ vyššie 
uvedené dokumenty v termíne doručili na MŠVVaŠ SR. 
 
 
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov 
 
Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly a identifikovaných najčastejších 
nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné 
využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OPV: 

- zintenzívniť komunikáciu s prijímateľmi 
- realizovať školenia pre prijímateľov 
- priebežne zverejňovať informácie (FAQ) na internete 

 
 
5. Informácia o uzavretých Zmluvách o poskytnutí NFP, vrátane objemu zazmluvnených 
prostriedkov 
 
Keďže všetky predložené žiadosti boli v procese výberu schválené, RO pre OPV neodoslal 
Oznámenie o neschválení žiadosti o NFP neúspešným žiadateľom, ktorých žiadosti neboli 
schválené. 
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Na MŠVVaŠ SR ako RO pre OPV nebola doručená sťažnosť/odvolanie voči rozhodnutiu  
z procesu výberu žiadostí o NFP zo strany žiadateľov, nakoľko všetky predložené žiadosti boli 
schválené. 
 
Dňa 17. septembra 2014 MŠVVaŠ SR ako RO pre OPV odoslalo úspešným žiadateľom 
Rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP a 22. septembra 2014 (ŽoNFP NPF26120230091, 
NFP26120230092) a 23. septembra 2014 (ŽoNFP NFP26120230093) MŠVVaŠ SR e-mailom 
vyzvalo úspešných žiadateľov k príprave všetkých  podkladov nevyhnutných k uzavretiu zmluvy 
o poskytnutí NFP.  
 
Ku dňu 10. októbra 2014 nebola podpísaná žiadna zmluva o poskytnutí NFP. 
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Uzavreté Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane objemu zazmluvnených prostriedkov (stav k 10.09.2014) 

P. č. Kód ITMS Názov projektu Názov 
žiadateľa 

Miesto 
realizácie 
projektu 

Žiadaná výška 
NFP 

(v EUR) 

Schválená 
výška NFP 

(v EUR) 

Dátum 
schválenia 

žiadosti o NFP 

Dátum 
platnosti 
zmluvy 

o poskytnutí 
NFP 

Dátum 
účinnosti 
zmluvy 

o poskytnutí 
NFP 

1. NFP26120230091 Rezidentský 
program pre 

lekárov prvého 
kontaktu na JLF 
UK v Martine 

Univerzita 
Komenského v 

Bratislave 

Všetky VÚC 
okrem  

VÚC BA 

295 245,46 292 414,46 17.09.2014 N/A N/A 

2. NFP26120230092 Ďalšie vzdelávanie 
v špecializačných 

odboroch 
všeobecného 

lekárstva a pediatrie 
na Lekárskej 

fakulte UPJŠ v 
Košiciach 

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika  

v Košiciach 

Všetky VÚC 
okrem  

VÚC BA 

1 391 186,19 1 313 562,23 17.09.2014 N/A N/A 

3. NFP26120230093 Stabilizačná 
program SZU pre 

všeobecných 
lekárov a pediatrov 

Slovenská 
zdravotnícka 

univerzita 
v Bratislave 

Všetky VÚC 
okrem  

VÚC BA 

4 442 782,58 4 007 042,82 17.09.2014 N/A N/A 
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