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KTO PROJEKT REALIZUJE 
 

 

 

  

 
14 rokov funkčný a 

overený model. 
 
Chránime verejné zdravie. 
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     Koľkým epidémiám sme zabránili? 
 

Prevencia  
„v rámci spolupráce so zdravotníckymi profesionálmi zastavenie 

šírenia infekčných ochorení už v zárodku.“  
67 639  klientov 
 
100% úspešnosť pri 
pozývaní na povinné 
očkovania 
 
5 180 osôb pozveme 
mesačne na očkovanie 
 
Pokles ochorení (za rok) 
 výskyt svrabu o 10   
 výskyt vší o 10 
 Výskyt hlodavcov o 40 
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Vybrané ochorenia a počet osád a komunít s ich výskytom    



                         
     ČO HROZÍ PRI KOLAPSE   

 

Pri nevyriešení situácie v krátkej dobe reálne hrozí: 
 
Výpovede 237 ľudí 
 
Ukončenie spolupráce so 752 lekárov a 106 škôl 
 
 Padne prvá línia (asistenti osvety zdravia sú prví pri klientoch) - strata 

možnosti promptne intervenovať pri epidémiách = riziko šírenia epidémií 
(mumps, svrab, hepatitídy, parazity) 
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JE PROJEKT FINANČNE KRYTÝ? 

 
Obdobie projektu: 1.10.2014 – 31.12.2015 
Schválený rozpočet: 3 289 257,25 € 
Zdroj financií:  prostriedky EÚ – 100 %  
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
(programové obdobie 2007 – 2013) 
 
27.8.2015 vyčlenenie finančných 
prostriedkov vo výške 12 800 695,32 € 
Zdroj financií: OP Ľudské Zdroje (PO 5), 
programové obdobie 2014 – 2020 
Obdobie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018 
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TERMÍNY 

1.1. – 31.12.2016 úverovanie zo štátneho rozpočtu 
27.5.2016 –   nejasné stanovisko zo strany EK 
2.6.2016 –      úhrada miezd za mesiac marec a apríl 
26.10.2016 –   úhrada miezd za mesiac august 
 

1. Január 2017 –  ???  
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KTO JE ZODPOVEDNÝ 

„...Na druhej strane, v nadväznosti 
na interné konzultácie, alternatíva, 
ktorú odporúčate, výzvy partnera 
zo strany príjemcu (Ministerstvo 

zdravotníctva) nemusí nevyhnutne 
viesť k požadovanému výsledku...“ 

(Európska komisia, 27.5.2016) 

 
MV SR 

MZ SR 

MPSVaR SR 

Európska komisia 
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RIEŠENIE SITUÁCIE 
 
 

 
  Návrh MZ SR – Príspevková organizácia Riešenie – Zdravé komunity, n.o. 

Účelovo zriadená organizácia – vyhnutie sa výberu Zachovanie transparentnosti a kontinuity projektu 

Nenávratná strata zapožičaných prostriedkov vo výške 2 400 000 € Refundovanie finančných prostriedkov z prostriedkov 
EÚ  

Návrh od stola bez poznania rizík – budovanie projektu od znovu Kontinuálne pokračovanie v už overenom a cenenom 
modeli 

Učebnicový príklad neefektívneho využitia štrukturálnych fondov Inovatívny model spolupráce a príklad dobrej praxe, 
vzor pre zahraničie 
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