
Zdravotnícke vybavenie a OOPP potrebné pre riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID-
19 v NÚSCH, a.s. 
 
Predmetom projektu je obstaranie vybavenia ( prístrojového a materiálového) pre zabezpečenie 

plnohodnotného chodu Ústavu v čase pandémie spojenej s COVID-19. 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacity Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

(ďalej len Ústav, alebo NÚSCH) v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia všetkých 

zamestnancov ústavu ako aj všetkých pacientov ako reakcia na súčasnú pandémiu COVID-19. Je 

nevyhnutné zabezpečiť poskytovanie úzko špecializovanej zdravotnej starostlivosti v priebehu 

pandemickej situácie suspektným pacientom a pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19 a dbať o 

ochranu zdravia zdravotníckych pracovníkov. Projekt je zameraný na zabezpečenie zdravotníckeho 

materiálu a prístrojovej techniky potrebnej k zvládnutiu situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v 

Ústave. Po skúsenosti z prvej vlny pandémie a medziobdobia, ako aj po zhodnotení súčasného stavu 

vývoja druhej vlny pandémie je pre Ústav nanajvýš dôležité zabezpečiť materiál a prístrojovú techniku 

tak, aby sa v maximálnej možnej miere zabezpečila plynulosť poskytovania úzko špecializovanej 

zdravotnej starostlivosti, aby sa podporila sa prevencia, diagnostika a liečba suspektných 

a diagnostikovaných pacientov s COVID-19 a aby sa pokryla zvýšená potreba ochrany zdravia 

zdravotníckych pracovníkov a verejného zdravia. V rámci krízových opatrení pre zvládnutie pandemickej 

situácie bolo už v rámci prvej vlny pandémie nutné zriadiť nové oddelenie COVID-19 pre prijatie 

suspektných pacientov v rámci Ústavu a prijať striktné opatrenia pre zastavenie šírenia vírusu, s ktorými 

sú spojené zvýšené náklady. Ochranné pomôcky, zdravotnícky materiál a prístrojová technika sú 

nevyhnutné z pohľadu ich využitia v období od marca 2020 pre zabezpečenie minimalizácie šírenia 

COVID-19 ochorenia, odvrátenia následkov pandémie a podpory ochrany verejného zdravia.  

 

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch základných aktivít: 

Aktivita 1: Obstaranie zdravotníckej techniky a ďalšieho vybavenia s cieľom posilnenia kapacít pre 

zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou 

COVID-19  

Aktivita sa sústredí na refundáciu už vzniknutých nákladov počas prvej vlny pandémie a na realizáciu 

obstaraní zdravotníckej techniky a ďalšieho vybavenia, ktoré sú aktuálne počas terajšej prebiehajúcej 

druhej vlny pandémie nevyhnutné na zabezpečenie bezproblémové chodu Ústavu. 

Výsledkom aktivity budú merateľné ukazovatele:  

• Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia v sume 316 074,65 Eur 

• Počet ventilátorov na podporu liečby v počte 3 ks 

• Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 v počte 3 500,00  

• Hodnota liečiv v súvislosti s testovaním a liečbou COVID -19 v sume 55 817,10 Eur   

• Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo v sume 4093,19 Eur 

Obstaraním prístrojov/zariadení určených pre tieto aktivity naplníme hodnotu ukazovateľa a tým priamo 

prispejeme k splneniu hlavného cieľa projektu. 

 

Aktivita 2 :  Zabezpečenie ochrany pracovníkov Ústavu a pacientov s kardiovaskulárnym 

ochorením pred ochorením COVID-19 a ochrana verejného zdravia 



Aktivita je zameraná na obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov s cieľom zabezpečiť 

ochranu zdravotníckeho personálu a tým aj ochranu verejného zdravia. 

Výsledkom aktivity budú merateľné ukazovatele:  

• Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov v sume 165 899,66 Eur 

Obstaraním potrebných osobných ochranných prostriedkov priamo prispievame  k naplneniu ukazovateľa 

a k ochrane zamestnancov a verejného zdravia, čím priamo prispievame k splneniu hlavného cieľa 

projektu. 

 

Miestom realizácie je výlučne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 

83348 Bratislava, Slovenská republika (hlavná budova, budova Diagnostického centra a budova 

Detského kardiocentra).  

 

Harmonogram realizácie projektu je od 03/2020 do 12/2021. 

Obstaraním prístrojov / zariadení určených pre tieto aktivity naplníme hodnotu ukazovateľa a tým priamo 

prispejeme k splneniu hlavného cieľa projektu. 

 

 


