
 
 

 

 

 
 

Obec Zborov má schválený projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Zborov“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie 
a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): 
 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33 
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ: 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti 
 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/022-Z-302021T489-181/2019 bola uzavretá dňa 15.08.2019 a schválená výška príspevku 
je 781 815,86 EUR. 
 

Začiatok realizácie projektu: 7/2019 
Ukončenie realizácie projektu: 12/2020 
 

Hlavný cieľ projektu: 
 

Predkladaný projekt má svojou podstatou a naplánovanými aktivitami viesť k zavedeniu integrovaného modelu starostlivosti o zdravie a v konečnom dôsledku 
zvýšiť kvalitu a efektívnosť poskytovaných zdravotníckych služieb v predmetnom regióne, konkrétne v spádovej oblasti obce Zborov. Hlavnou podstatou 
projektu a teda aj jeho hlavným cieľom je prostredníctvom synergie medzi hlavným partnerom – obcou a partnermi novovzniknutého Centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti) zaviesť funkčný model kvalitného poskytovania zdravotných služieb a to najmä za účelom 
zníženia nerovností z hľadiska prístupu ku kvalitným a efektívnym službám všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a tiež sociálnym 
službám. 
 

Medzi špecifické ciele projektu môžeme zaradiť: zvýšenie kvality zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie dostupnosti a prístupu k integrovaným 
zdravotníckym a sociálnym službám, zníženie nerovnosti z hľadiska zdravotného postavenia, zníženie environmentálneho zaťaženia. Špecifické ciele 
reagujúce na hlavné problémy budú merateľné prostredníctvom týchto ukazovateľov: odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, počet 
renovovaných verejných budov, počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS, 
podlahová plocha renovovaných verejných budov, zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách, počet nástrojov zabezpečujúcich 
prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. 
 

Hlavný cieľ a špecifické ciele projektu sa dosiahnu prostredníctvom týchto činností: vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie 
transparentného procesu verejného obstarávania, výber dodávateľov (stavby, interiérového vybavenia, vybavenia zdravotníckej techniky, IKT vybavenia, 
komunikačnej techniky), modernizácia a rekonštrukcia objektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti vrátane jeho vybavenia interiérovým zariadením, 
zdravotníckou technikou, IKT vybavením a pod. pri zabezpečení úplnej debarierizácie a maximálneho zníženia environmentálneho zaťaženia. Výsledkom 
implementácie projektu bude zavedenie funkčného komplexného manažmentu starostlivosti o pacienta založeného na integrácii, ktorej základom je 
spolupráca lekárov primárneho kontaktu s lekármi ďalších špecializačných odborov, ktorí budú pôsobiť v novozaloženom Centre integrovanej zdravotnej 
starostlivosti. 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
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