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Príloha POV 2 

 

ZOZNAM OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PRE ŠC 2.1.2 – CIZS 

1.1 Oprávnené výdavky 

Aktivita 
Skupina 
oprávnených 
výdavkov 

Oprávnené výdavky 

Špecifikácia 
oprávnených 
výdavkov v zmysle 
EKRK 

Merateľné 
ukazovatele 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

A)  

Výstavba nových 
budov 

021  

Stavby1 

 Stavebné práce – realizácia nových 
stavieb, (stavebné objekty, prevádzkové 
súbory, zriadenie staveniska) podľa 
špecifikácie. 

Podľa EKRK: za stavby sa považujú 
všetky stavby bez zreteľa na ich: 

a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. 
budovy, veže, rampy, podzemné i 
nadzemné vedenia, tribúny, múry, 
oplotenia, atď.,  

b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby 
občianskeho vybavenia, rozvod 
energií, atď.;  

c) čas trvania - trvalé, dočasné; 

 stavebný dozor  

 717001  Realizácia 
nových stavieb 

 

 

 P0228 – počet 
nových verejných 
budov 

 P0519 – počet 
vytvorených 
CIZS 

 P0578 – počet 
zdrav. 
pracovníkov 
v etablovaných 
CIZS 

 P0613 – 
podlahová 
plocha nových 
verejných budov 

 D0260 – Miera 
zabezpečenia 
bezbariérového 
prístupu osôb so 
zdravotným 
postihnutím 
k výsledkom 
projektu 

 

 Prípravná a projektová dokumentácia 
- projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie, architektonická štúdia za 
účelom posúdenie projektového zámeru 
a za predpokladu vydania rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP 

 

 

029  

ODHM 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok - 
technické rekultivácie (ako sú terénne 
úpravy, odstránenie následkov, 
zdevastovania pôdy po stavebnej 
činnosti atď.). 

 719200 Ostatné 

930   

Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky 

 Rezerva na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami a 
službami stavebného dozoru  

- max. 2,5 % COV projektu na stavebné 
práce (bez započítanej rezervy)  

- max. 2,5 % COV projektu na 
poskytnutie služieb stavebného dozoru 
(bez započítanej rezervy)2  

Použitý postup musí byť v súlade s 
platnou legislatívou o verejnom 
obstarávaní. 

 717001  Realizácia 
nových stavieb 

 716  Prípravná a 
projektová 
dokumentácia 

 

B)  

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
existujúcich 

021  

Stavby72 

 

 Stavebné práce – rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb, nadstavby, 
stavebné úpravy (stavebné objekty, 
prevádzkové súbory, zriadenie 

 713002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

 P0374 – počet 
renovovaných 
verejných 
budov 

                                                           
1
 Všetky výdavky zaradené do skupiny výdavkov 021 – Stavby musia mať priamu väzbu na dosiahnutie cieľov projektu. 

V opačnom prípade budú považované za neoprávnené. Podmienky oprávnenosti výdavkov pre skupinu výdavkov 021 – 
Stavby sú uvedené v Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre IROP. 
2
 Uplatnením rezervy na nepredvídané výdavky nesmie dôjsť k prekročeniu limitu na stavebný dozor uvedený vo Finančných 

a percentuálnych limitoch pre vybrané typy výdavkov ŠC 2.1.2   
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Aktivita 
Skupina 
oprávnených 
výdavkov 

Oprávnené výdavky 

Špecifikácia 
oprávnených 
výdavkov v zmysle 
EKRK 

Merateľné 
ukazovatele 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

budov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staveniska) podľa špecifikácie. 

Technickým zhodnotením sa rozumejú 
výdavky na dokončené nadstavby, 
prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie 
prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom 
a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v 
úhrne za zdaňovacie obdobie 
(rozpočtový rok). 

Modernizáciou sa rozumie najmä 
rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti 
majetku o také prvky alebo predmety, 
ktoré tento majetok neobsahoval, pričom 
tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku 
alebo môže ísť aj o samostatné veci, 
ktoré sú určené na spoločné použitie s 
hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden 
majetkový celok.  

 stavebný dozor  

 P0519– počet 
vytvorených 
CIZS 

 P0578 – počet 
zdrav. 
pracovníkov 
v etablovaných 
CIZS 

 P0614 – 
podlahová 
plocha 
renovovaných 
verejných 
budov 

 D0260 – Miera 
zabezpečenia 
bezbariérového 
prístupu osôb so 
zdravotným 
postihnutím 
k výsledkom 
projektu 

 

 

 Prípravná a projektová dokumentácia 
- projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie, architektonická štúdia za 
účelom posúdenie projektového zámeru 
a za predpokladu vydania rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP 

 716  Prípravná a 
projektová 
dokumentácia 

 

029 – ODHM   Ostatný dlhodobý hmotný majetok - 
technické rekultivácie (ako sú terénne 
úpravy, odstránenie následkov, 
zdevastovania pôdy po stavebnej 
činnosti atď.). 

 719200 Ostatné 

930   

Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky 

 Rezerva na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami 
a  službami stavebného dozoru  

- max. 2,5 % COV projektu na stavebné 
práce (bez započítanej rezervy)  

- max. 2,5 % COV projektu na 
poskytnutie služieb stavebného dozoru 
(bez započítanej rezervy)3  

Použitý postup musí byť v súlade 
s platnou legislatívou o verejnom 
obstarávaní.  

 713002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb  

 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

C)  

Prístavba, 
nadstavba, 
stavebné úpravy 
a rekonštrukcia 
vnútorných 
a vonkajších 
priestorov 
stavebných 

021  

Stavby72 

 Stavebné práce – nadstavby, stavebné 
úpravy a rekonštrukcia (stavebné 
objekty, prevádzkové súbory, zriadenie 
staveniska) podľa špecifikácie. 

Technickým zhodnotením sa rozumejú 
výdavky na dokončené nadstavby, 
prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie 
prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom 
a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v 

 717003  Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné úpravy 

 

 P0374 – počet 
renovovaných 
verejných budov 

 P0519– počet 
vytvorených 
CIZS 

 P0578 – počet 
zdrav. 
pracovníkov 

                                                           
3
 Uplatnením rezervy na nepredvídané výdavky nesmie dôjsť k prekročeniu limitu na stavebný dozor uvedený vo Finančných 

a percentuálnych limitoch pre vybrané typy výdavkov ŠC 2.1.2   
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Aktivita 
Skupina 
oprávnených 
výdavkov 

Oprávnené výdavky 

Špecifikácia 
oprávnených 
výdavkov v zmysle 
EKRK 

Merateľné 
ukazovatele 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

objektov úhrne za zdaňovacie obdobie 
(rozpočtový rok). Napr. budovanie 
bezbariérových prístupov, alebo 
opatrenia na zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov; 

Modernizáciou sa rozumie najmä 
rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti 
majetku o také prvky alebo predmety, 
ktoré tento majetok neobsahoval, pričom 
tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku 
alebo môže ísť aj o samostatné veci, 
ktoré sú určené na spoločné použitie s 
hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden 
majetkový celok. Sem je možné zahrnúť 
napr. budovanie bezbariérových 
prístupov, alebo opatrenia na zvýšenie 
energetickej hospodárnosti budov. 

 stavebný dozor  

v etablovaných 
CIZS 

 P0614 – 
podlahová 
plocha 
renovovaných 
verejných budov 

 D0260 – Miera 
zabezpečenia 
bezbariérového 
prístupu osôb so 
zdravotným 
postihnutím 
k výsledkom 
projektu 

 

 Prípravná a projektová dokumentácia 
- projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie, architektonická štúdia za 
účelom posúdenie projektového zámeru 
a za predpokladu vydania rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP 

 716  Prípravná a 
projektová 
dokumentácia 

 

029  

ODHM 

 Ostatný dlhodobý hmotný majetok - 
technické rekultivácie (ako sú terénne 
úpravy, odstránenie následkov, 
zdevastovania pôdy po stavebnej 
činnosti atď.). 

 719200 Ostatné 

930   

Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky 

 Rezerva na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami 
a službami stavebného dozoru  

- max. 2,5 % COV projektu na stavebné 
práce (bez započítanej rezervy)  

- max. 2,5 % COV projektu 
na poskytnutie služieb stavebného 
dozoru (bez započítanej rezervy)4  

Použitý postup musí byť v súlade 
s platnou legislatívou o verejnom 
obstarávaní.  

 717003  Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné úpravy 

 

                                                           
4
 Uplatnením rezervy na nepredvídané výdavky nesmie dôjsť k prekročeniu limitu na stavebný dozor uvedený vo Finančných 

a percentuálnych limitoch pre vybrané typy výdavkov ŠC 2.1.2   
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Aktivita 
Skupina 
oprávnených 
výdavkov 

Oprávnené výdavky 

Špecifikácia 
oprávnených 
výdavkov v zmysle 
EKRK 

Merateľné 
ukazovatele 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

D)  

Zabezpečenie 
materiálno-
technického 
vybavenia 

022  
Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných 
vecí 

 nákup interiérového vybavenia 
(materiálno-technické vybavenie – MTV); 

  

V skupine 022 ide najmä o výdavky na 
nákup interiérového vybavenia, ktoré 
priamo súvisia s realizáciou CIZS ale nie 
sú súčasťou stavby. 

 

 713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

 713004  Nákup 
prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

 713005  Nákup 
špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, 
náradia a materiálu 

 718004  
Modernizácia 
Prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

 718005  
Modernizácia 
Špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

 P0519– počet 
vytvorených CIZS 

 P0578 – počet 
zdrav. pracovníkov 
v etablovaných 
CIZS 

023  

Dopravné 
prostriedky   

 

 nákup osobného automobilu  

 

V skupine 023 ide o nákup osobného 
automobilu výhradne pre účely dopravy 
zdravotného pracovníka, resp. 
pracovníka poskytujúceho sociálne 
služby priamo k pacientovi/klientovi 
v prípade veľmi zlej dostupnosti 
a obmedzenej schopnosti 
pacienta/klienta absolvovať cestu do 
CIZS.  

 714001  Nákup 
osobných 
automobilov 

 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

E)  

Dodávka 
zdravotníckej 
techniky, zariadenia 
a vybavenia 

022 
Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných 
vecí 

 nákup a modernizácia prevádzkových / 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia (napr. v súvislosti 
s výkon poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, meracie a monitorovacie 
technické prostriedky / zariadenia 
vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak 
verejné obstarávanie je realizované 
samostatne mimo stavebných prác) 
(zdravotnícke zariadenie, vybavenie 
a zdravotnícka technika – ZV, ZZ, ZT); 

 

V skupine 022 ide najmä o výdavky na 
nákup a modernizáciu strojov a 
zariadení, resp. nákup interiérového 
vybavenia, ktoré priamo súvisia 
s realizáciou CIZS ale nie sú súčasťou 
stavby. 

 713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

 713004  Nákup 
prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

 713005  Nákup 
špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, 
náradia a materiálu 

 718004  
Modernizácia 
prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 

 P0519– počet 
vytvorených CIZS 

 P0578 – počet 
zdrav. pracovníkov 
v etablovaných 
CIZS 
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Aktivita 
Skupina 
oprávnených 
výdavkov 

Oprávnené výdavky 

Špecifikácia 
oprávnených 
výdavkov v zmysle 
EKRK 

Merateľné 
ukazovatele 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

 a náradia 

 718005  
Modernizácia 
Špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

F)  

Budovanie a 
modernizácia IKT 
infraštruktúry 
vrátane vybavenia 
vysokorýchlostný
m internetovým 
pripojením a 
nákupom 
softvérového 
vybavenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013  

Softvér 

 nákup softvéru – výdavky na obstaranie 
softvéru vrátane výdavkov na obstaranie 
licencií súvisiacich s používaním softvéru 
- napr. multilicencie, skupinové licencie, 
atď., 

 modernizácia softvéru – napr. upgrade 
(pridávanie nových funkcionalít 
zhodnocujúcich softvér). 

 711003  Nákup 
softvéru 

 718006 
Modernizácia 
softvéru 

 P0519 – počet 
vytvorených CIZS 

 P0578 – počet 
zdrav. pracovníkov 
v etablovaných 
CIZS 

 

 

 

 

 

014 
Oceniteľné 
práva 

 nákup licencií – výdavky na obstaranie 
licencií, autorských práv a patentov, 
okrem výdavkov na obstaranie licencií 
súvisiacich s používaním softvéru, ktoré 
sa triedia na položke 711003. 

 711004  Nákup 
licencií 

 

022 
samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných 
vecí 

nákup a modernizácia 

 výpočtová technika vrátane jej 
príslušenstva, 

 telekomunikačnej techniky, 

 komunikačnej techniky, 

 a celej infraštruktúry IKT 

 

 

 713002 Nákup 
výpočtovej 
techniky 

 71300  Nákup 
telekomunikačnej 
techniky 

 713004  Nákup 
prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

 713005  Nákup 
špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, 
náradia a materiálu 

 718004  
Modernizácia 
Prevádzkových 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

 718005  
Modernizácia 
Špeciálnych 
strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 
a náradia 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

G)  

Budovanie 
bezbariérových 

021  

Stavby 

 

 Stavebné práce – rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb, nadstavby, 
stavebné úpravy (stavebné objekty, 
prevádzkové súbory, zriadenie 

 713002 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb 

 P0519– počet 
vytvorených CIZS 

 D0260 – Miera 
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Aktivita 
Skupina 
oprávnených 
výdavkov 

Oprávnené výdavky 

Špecifikácia 
oprávnených 
výdavkov v zmysle 
EKRK 

Merateľné 
ukazovatele 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK MU 

prístupov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staveniska) podľa špecifikácie. 

Technickým zhodnotením sa rozumejú 
výdavky na dokončené nadstavby, 
prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie 
prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom 
a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur 
v úhrne za zdaňovacie obdobie 
(rozpočtový rok). Napr. budovanie 
bezbariérových prístupov, alebo 
opatrenia na zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov; 

Modernizáciou sa rozumie najmä 
rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti 
majetku o také prvky alebo predmety, 
ktoré tento majetok neobsahoval, pričom 
tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku 
alebo môže ísť aj o samostatné veci, 
ktoré sú určené na spoločné použitie 
s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria 
jeden majetkový celok. Sem je možné 
zahrnúť napr. budovanie bezbariérových 
prístupov, alebo opatrenia na zvýšenie 
energetickej hospodárnosti budov. 

 stavebný dozor  

 717003  Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné úpravy 

 

zabezpečenia 
bezbariérového 
prístupu osôb so 
zdravotným 
postihnutím 
k výsledkom 
projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prípravná a projektová dokumentácia - 
vypracovanie projektovej dokumentácie 
(stavebné povolenie)  

(ak nie je súčasťou stavby) 

 716  Prípravná 
a projektová 
dokumentácia 

029  Ostatný dlhodobý hmotný majetok - 
technické rekultivácie (ako sú terénne 
úpravy, odstránenie následkov, 
zdevastovania pôdy po stavebnej 
činnosti atď.). 

 719200 Ostatné 

Aktivita Trieda OV špecifikácia EKRK Aktivita 

H)  

Opatrenie na 
zvýšenie 
energetickej 
hospodárnosti 
budov 

518  

Ostatné služby 

 štúdie, expertízy, posudky - výdavky za 
všetky druhy posudkov, odborných 
vyjadrení, napr. znalecké, expertízne, ak 
nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého 
nehmotného majetku z kapitálových 
výdavkov. 

Ide najmä o preukázanie účinnosti 
prijatých opatrení na zvýšenie 
energetickej hospodárnosti budov 
prostredníctvom energetických posudkov 
v súlade s platnou legislatívou.  

Oprávnenými výdavkami sú len v prípade, 
ak sú nevyhnutné pre výpočet 
energetických úspor v súvislosti 
s merateľnými ukazovateľmi projektu.  

 637011 Štúdie, 
expertízy, 
posudky 

 

 

 

 P0103– 
odhadované 
ročné zníženie 
emisií 
skleníkových 
plynov 

 P0700 – zníženie 
ročnej spotreby 
primárnej 
energie vo 
verejných 
budovách 

podporná aktivita 518 – Ostatné 
služby 

 všeobecné služby (len služby spojené so 
zabezpečením informovanosti a 
komunikácie – výroba a osadenie 
dočasného pútača a stálej tabule alebo 
plagátu  

 637004 
Všeobecné 
služby  
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1.2 Príklady konkrétnych oprávnených výdavkov v rámci ŠC 2.1.2 

 

 Výdavky súvisiace so stavbou a požiadavkami na základné funkčné priestory 

Výdavky súvisiace so stavbou, a ktoré sú vynaložené v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, výnosom Ministerstva zdravotníctva SR č. 

09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-

technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení vydaným vo Vestníku Ministerstva 

zdravotníctva SR dňa 28. októbra 2008 čiastka 32-51 ročníku 56 v znení neskorších predpisov,  a ďalšou platnou 

legislatívou, ktoré upravujú napr. normy zamerané na energetickú náročnosť budov podľa zákona č. 555/2005 

Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a 

pod. 

Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestností 

 ambulancia 15 m
2
, 

 prípravovňa (ak je zriadená) 12 m
2
 -  súčasťou gynekologickej ambulancie je priestor určený na prípravu 

ženy na vyšetrenie, 

 čakáreň 8 - 12 m
2
, 

 toaleta pre pacientov 2 m
2
, 

 priestor s výlevkou pre upratovačku. 

 

Spoločné a ostatné priestory CIZS 

 vstupná hala, chodba,  

 resp. recepcia (ak relevantné), 

 toalety, 

 kancelária (ak relevantné), 

 konziliárna/zasadacia miestnosť. 

Ak má zubný lekár vlastný panoramatický zubný röntgenový prístroj, musí byť umiestnený v samostatnej 

vyšetrovni s plochou najmenej 6 m
2
. 

 

Sociálne služby  

 pomocné miestnosti (priestor na odkladanie šatstva, prípravu a uchovávanie stravy, sociálne zariadenia, 
oddychová miestnosť, priestor pre sprevádzajúce osoby), 

 miestnosť pre poskytovanie sociálnych služieb vo forme individuálnych intervencií/kancelária, 

 miestnosť pre poskytovanie sociálnych služieb vo forme skupinových aktivít/spoločenská miestnosť, 

  najviac jedna miestnosť zodpovedajúca druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov 
sociálnej služby spĺňajúca podmienky potrebné na registráciu danej sociálnej služby podľa zákona 
o sociálnych službách (najmä § 64), ak potreba jej poskytovania vyplýva z komunitného plánu sociálnych 
služieb a ak je určená prioritne pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným 
stavom a dôchodkovým vekom, 

 úprava priestorov a ich prispôsobenie normám a požiadavkám podľa platnej legislatívy už existujúcej 
budovy (napr. bezbariérovosť a dostupnosť verejných budov, nízka energetická náročnosť a pod.).   
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 Výdavky súvisiace s materiálno-technickým vybavením 

Minimálne materiálno-technické vybavenie ako je napr. základný interiérový nábytok v súlade s výnosom 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 

vydaným vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR dňa 28. októbra 2008 čiastka 32-51 ročníku 56 v znení 

neskorších predpisov s výnimkou spotrebného materiálu a základného vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre 

výkon zdravotného povolania v danej špecializácii. 

 vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm, 

 umývadlo na ruky (ak nie je zaradené v rámci OV k stavbe), 

 drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov - ak je inštalovaný v prípravovni, 
v ambulancii nie je potrebný, (ak nie je zaradený v rámci OV k stavbe), 

 písací stôl, stolička, stolička pre pacienta, 

 kartotečná uzamykateľná skriňa, 

 vešiak, 

 uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 

 chladnička na liečivá, 

 nádoba na odpad so šliapadlom - aj v prípravovni, ak je zriadená, 

 prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných 
ambulanciách, 

 osobná váha a výškomer, váha pre kojencov, 

 skrinka na nástroje a pomôcky, 

 nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky, vešiak, 

 základný interiérový nábytok prispôsobený potrebám rôznych cieľových skupín (deti, dospelí); 

 oprávnenými výdavky sú aj výdavky na zariadenie spoločných priestorov ako napr. recepcia, prípadne 
kancelária manažéra centra, zasadačka/konziliárna miestnosťou, a pod. 

 osobný automobil - len v zriedkavých prípadoch zhoršenia fyzickej dostupnosti (geografia Slovenska, zlá 
dopravná infraštruktúra). 

 

 

 Výdavky na zdravotnícke vybavenie, prístroje a zariadenie 

Zdravotnícke vybavenie, prístroje a zariadenie, prostredníctvom ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť v 

jednotlivých špecializačných odboroch v CIZS v rámci všeobecného lekárstva ako aj v špecializovanej a 

špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za dodržania podmienky efektívnej využiteľnosti a 

zvýšenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podmienkou je, aby poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti mal oprávnenie na jeho užívanie a zároveň mal na ňom zazmluvnené výkony so zdravotnou 

poisťovňou na celú dobu udržateľnosti 

 prístroj na meranie členkovo-ramenného indexu (ABI) s pulznou vlnou, 

 prístroj na meranie C-reaktívneho proteínu (CRP), 

 prístroj na vyšetrenie INR, 

 rýchli močový analyzátor,  

 prístroj na vykonávanie 12-zvodového EKG záznamu, 

 mikroskop, koposkop, 

 germicídny žiarič, 

 prístroj na vykonávanie ultrasonografie (abdominálnej, pošvovej), 

 parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením 
centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie, 

 umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko 
nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie. 

 gynekologický vyšetrovací stôl,  
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 stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu 
a odsliňovačom. 

 Ak ambulancia zubného lekárstva nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG 
snímok na inom RTG pracovisku.  

 Ak sa v ambulancii zubného lekárstva poskytuje lekárska služba prvej pomoci, súčasťou jej vybavenia musí 
byť aj tracheotomická súprava. 

 ďalšie výdavky spojené s definovanými službami poskytovanými v poradni sociálneho poradenstva, 
dennom centre, resp. s ďalšími službami, ktorých potreba vyplýva z komunitného plánu sociálnych služieb 
a je určená prioritne pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom 
a dôchodkovým vekom budú oprávnené iba na základe ich riadneho zdôvodnenia a iba v nevyhnutnom 
minimálnom rozsahu 
 

 
 Výdavky na vybudovanie IKT 

 
IKT vybavenie ako je napr. hardvér, softvér, zobrazovacia technika a pod., resp. modernizácia (IKT musí byť 

využívaná za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a to najmä s podmienkou, že informačný systém 

musí spĺňať štandardy zdravotníckej informatiky v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 107/2015, 

ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov a musia byť 

kompatibilné s národným zdravotníckym informačným systémom v zmysle zákona č. 153/2013 Z. Z. o 

národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov).  

 počítač, vrátane príslušenstva, napr. tlačiareň, 

 pevná linka/mobil, 

 vysoko rýchlostný internet, pričom odporúčame aby bol využívaný pre celé CIZS, tzn. napríklad vo všetkých 
priestoroch bude zdieľané bezdrôtové pripojenie (WiFi), 

 IKT pre poskytovanie sociálnych služieb, 

 zobrazovacia technika. 
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1.3 Príklady neoprávnených výdavkov 

Nižšie uvedené neoprávnené výdavky súvisia s výkonom povolania lekára alebo pracovníka poskytujúceho 

sociálne služby, preto si ich hradí každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v CIZS sám. Každý poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti v CIZS si podľa vlastných individuálnych potrieb obstaráva uvedené vybavenie 

ambulancie na vlastné náklady. Na predmetných nákladoch sa nepodieľa ani prijímateľ.  

NV - neoprávnenými výdavkami sú hlavne: 

 spotrebný materiál, 

 dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a 
prístrojov, ochranné pomôcky pre lekára, 

 obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál, 

 nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,  

 taška na návštevnú službu, 

 emitná miska, infúzny stojan, 

 poháriky na vodu na jednorazové použitie, 

 pomôcky na záujmové a voľnočasové aktivity, vzdelávacie aktivity a informačné nástenky, papier, recepty, 

 pomôcky na podávanie liekov a pomôcky na odber biologického materiálu, či iné pomôcky, 

 protišoková skrinka, ktorej obsahom sú liečivá,  pošvové zrkadlá, pelvimeter, 

 liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie, ako aj lieky na injekčné podávanie, či infúzie 
roztoky  

 tlakomer, fonendoskop, teplomer, stetoskop, irigátor, pôrodný balíček a ďalšie, 

 pomôcky na malé chirurgické výkony, stomatologická súprava nástrojov, súbor základných chirurgických 
nástrojov, súbor základných paradontologických nástrojov, 

 a rôzne iné pomôcky súvisiace s výkonom povolania lekára, zdravotnej sestry , resp. iného zdravotného 
pracovníka, alebo sociálneho pracovníka. 

 

 


