Nový termín
plnenia

Stav plnenia k
20.09.2019

Termín plnenia

Zodpovední

Program

Kľúčové kroky implementácie

Rozpočet na r. 2019

Názov projektu

EUR v tis.

č. projektu

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019

OZ_1

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámer Rešpekt pre zdravie III. nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných
škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a Rešpekt pre zdravie II. - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporučenie
najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme.
Osveta o pohybových aktivitách a iniciácia
lepšej dochádzky na telesnú výchovu
Iniciatíva pre zmenu školského stravovania

0

-

-

OZ

12-16

Splnený

0

-

-

OZ

12-18

Splnený

Rešpekt pre zdravie III.
Zvyšovanie povedomia pacientov a
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich
právach, povinnostiach a celkových znalostí o
zdravotníckom systéme - pokračovanie

30

30

12

OZ

12-19

Prieb.
Plnený

Odbor zdravotníctva Ú BSK v spolupráci s Radou seniorov mestskej časti Bratislava Petržalka zrealizoval dňa 10.06. 2019 v
CCCentre v Petržalke informačno-vzdelávací seminár pre petržalských seniorov. Prítomným asi 70 seniorom boli
zástupcami odboru zdravotníctva a odboru sociálnych vecí Ú BSK odprezentované najčastejšie kladené otázky týkajúce sa
poskytovania zdravotnej starostlivosti, právach a povinnostiach pacientov a za odbor sociálnych vecí tu odzneli informácie
o základných postupoch pri zabezpečovaní sociálnej pomoci. V spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v
odbore reumatológia, spoločnosti Fidelitas s.r.o., odznela prednáška na tému osteoporózy. Prítomným seniorom boli
odprezentované ukážky cvičení zameraných na správne držanie tela, chôdzu, prevenciu vzniku zlomenín. Vo vzdelávacích
aktivitách sa plánuje pokračovať aj v 4. štvrťroku 2019.

OZ_2

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky, ekonomicky a
energeticky náročná prevádzka organizácie si vyžiadali rozsiahle rekonštrukčné zásahy na objektoch polikliniky v Karlovej Vsi. Rozsah stavebných prác: exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny,
dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla); oprava terasy; rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov,
TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov); modernizácia vykurovania.
Splnený
0
- OIČaVO
12-14
Prípravné práce
Splnený
Výber zhotoviteľa
0
- OIČaVO
8-17

Kompletná
rekonštrukcia
Polikliniky Karlova Ves
Realizácia projektu

6190

351

3.3 OIČaVO

12-22

Prieb.
Plnený
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Výťah v detskom pavilóne:
Dńa 3.5.2019 odovzdali architekti aktualizovaný realizačný projekt vrátane rozpočtu. Prebehli odborné konzultácie s
technickou inšpekciou a inými dotknutými. Stavebné povolenie vydané MČ Karlova Ves dňa 15.7., prevzatá architektom
24.7.2019. Odo dňa prevzatia všetkými stranami plynie 15 dňová lehota, ak nikto nevznesie pripomienku, stavebné
povolenie nadobudne právoplatnosť. Predbežný ďalší časový plán:
Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 14.8.2019. Následne bude odbor verejného obstarávania BSK požiadaný o
zahájenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa kompletného diela tj. vybudovanie šachty a dodávky
výťahu.
Rekonštrukcia interiérov:
Z projektu sa plánuje v roku 2019 realizovať časť - rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Tu bol projekt odovzdaný architektami dňa 4. marca 2019. Vzhľadom na výšku projektového rozpočtu realizoval odbor IČ a
VO BSK revíziu cien v hlavných položkách. Revízia položiek ukončená v júni 2019. Následne bolo oddelenie VO požiadané o
metodickú podporu a o vysúťaženie dodávateľa. V júli 2019 prebiehalo odsúhlasovanie textu vyhlásenia obstarávania a
návrhu textu Zmluvy pre potreby obstarávania.
Plán ďalších krokov: Začiatok verejného obstarávania v auguste 2019. Podľa odhadu môže obstarávanie trvať 3-4 mesiace.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva
Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v regióne je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov
celého kraja. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR BSK navrhne opatrenia na dosiahnutie uvedeného cieľa. BSK v minulosti podniklo niekoľko krokov na zlepšenie kvality poskytovaných
zdravotníckych služieb - úspešne iniciovalo požiadavky adresované zdravotným poisťovniam na zazmluvnenie chýbajúceho lekára špecialistu a pediatrov do dlhodobo nefungujúcej pediatrickej ambolancie v Stupave, a pod.
Prípravné práce

OZ_5

Realizácia projektu

3

5

-

5

-

12

OZ

OZ

4-18

9-19

Splnený

Výsledky analýzy a zadefinované námety opatrení na podporu zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií
lekárov v obciach plánuje OZD spracovať do uceleného dokumentu do konca septembra. (zámer je termín dodržať a teda
úlohu potom považovať za splnenú)
- Odbor zdravotníctva pripravil podklady pre zriadenie Dotačnej schémy na podporu zriadenia ambulancií mladými lekármi
v nedostatkových špecializáciách v regióne BSK. Toho času podklady spracováva a schému pripravuje Odbor financií oddelenie dotácií.

Prieb.
Plnený

Propagácia aktivít za účelom zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného
plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov. Župa priebežne vyzýva lekárov na obsadenie prázdnych ambulancií a informuje verejnosť o
novozriadených zariadeniach zdravotnej starostlivosti. V priebehu leta bola aj verejnosť a pacienti priebežne informovaní o zastupujúcich
poskytovateľoch ZS počas dovoleniek. Rovnako tak župa na sociálnych sieťach komunikovala novú mapu, ktorá je súčasťou stránky Bratislavskýkraj.sk.
V spolupráci s OUPGISaZP bola na stránke sprístupnená mapa lekární, ambulantných pohotovostných služieb, výdajní zdravotníckych pomôcok a
centrálnych príjmov. Komunikujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (PZS),informujeme ich o možnostiach a formách spolupráce a pomoci
(napr. pomoc pri vybavení povolenia na prevádzku ZZ, zabezpečení obvodu, komunikácia s poisťovňami (napr. v mesiaci júl boli odborom
zdravotníctva (OZD) oslovené zdravotné poisťovne so žiadosťou o podporu zazmluvnenia gastroenterologickej ambulancie v Pezinku (nebola tam
žiadna). OZD aktívne komunikuje s fungujúcimi PZS pri zabezpečení a operatívnom vykrytí obvodov v rámci rajonizácie.
Napr. riešenie kritickej sizuácie pri zabezpečení stomatológa na Záhorí: MUDr. Eleonóra Veselá, ktorá prevádzkovala ambulanciu zubného lekárstva v
Zohore požiadala o zrušenie povolenia na jej prevádzku z dôvodu, že obec odmietla pokračovať v nájme priestorov, v prípade, že by pani doktorka
pokračovala v činnosti ako právnická osoba. Zároveň došlo k úmrtiu lekára, MUDr. Findru, ktorý mal určený zdravotný obvod obce Láb a Plavecký
Štvrtok a MUDr. Dekyský, ktorý mal určený obvod obec Gajary požiadal o odobratie zdravotného obvodu z dôvodu vážneho zdravotného stavu.
Situácia so zubnými lekármi na Záhorí bola už predtým zlá a po týchto zmenách bolo náročné prerozdeliť zdravotné obvody tak, aby to bolo prijateľné
pre lekárov a pacienti mali zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami boli obvody určené nanovo
a odbor zdravotníctva (OZD) oslovil viacerých zubných lekárov, skontaktoval ich so starostami obcí, napomáhal pri riešení praktických otázok a
procesoch súvisiacich s vydaním povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia, novej ambulancie zubného lekárstva. Od 1.7.2019 je povolené
prevádzkovanie zubnej ambulancie prevádzkovanej MDDr. Sobolíkovou, ktorej je určený obvod obce Zohor a Vysoká pri Morave. Od 1.9.2019 začne
činnosť po MD, ambulancia zubného lekárstva v Šenkviciach, kde rovnako bola veľmi zlá situácia a OZD dočasne prerozdelil ZO poskytovateľom z
okolitých obcí. Takisto OZD intenzívne napomáhal pri všetkých krokoch pri vydaní povolenia.

Zvýšenie atraktivity
podmienok pre
zriaďovanie ambulancií
lekárov na území BSK

Propagácia

3

1

2

OK

10-19

Prieb.
Plnený

OZ_7

OZ_6

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom stratégie je analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení
na jej implementáciu. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj
zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.

0

0

-

OZ

7-19

Splnený

Výber zhotoviteľa

0

0

-

OIČaVO

8-19

Prieb.
Plnený

Realizácia projektu

40

40

12

OZ

11-19

Prieb.
Plnený

Vypracovanie strategického dokumentu je plánované na 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 03/21

Propagácia

3

3

2

OK

12-19

Prieb.
Plnený

Propagácia projektu bude realiozovaná na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich
kľúčových krokov a v rámci propagácie výstupov projektu OP EVS.

Analýza súčasných právnych noriem na
zriadenie a prevádzkovanie záchytky

0

OZ

-

6-18

Splnený

Prípravné práce
Stratégia rozvoja
zdravotnej
starostlivosti v BSK na
roky 2019-2023

Zriadenie záchytky

Jednou z rozvojových aktivít, ktoré sú súčasťou projektu BSK na budovanie analyticko-strategických kapacít VÚC a
zefektívňovanie plánovania a poskytovania SMART služieb verejnej správy v rámci výzvy Operačného programu Efektívna
verejná správa (OP EVS) je aj spracovanie Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021 - 2025 (úprava
časového obdobia dokumentu z 2019-2023 na 2021-2025 bude realizovaná pri aktualizácii Akčného plánu PHSR).
Ďalšou z plánovaných aktivít projektu je aj refundácia existujúceho pracovného miesta na Odbore zdravotníctve Úradu BSK
v období január 2020 - jún 2022.
V súvislosti s predkladaním projektu OP EVS bol v mesiaci júl spracovaný opis predmetu zákazky "Stratégia rozvoja
zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021 – 2025" a vykonaný prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty
zákazky.
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12-19

Vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie je plánované na 10/2019 s predpokladaným ukončením procesu 12/19.

OZ_8

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva
Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Špecializovaná poliklinika Univerzitnej nemocnice BA, ktorá sa sústreďuje na geriatrickú starostlivosť, pričom poskytuje aj rehabilitácie pre lôžkových a ambulantných
pacientov je dôležitým zariadením pri zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre seniorov na území MČ Podunajské Biskupice a okolí. Areál s objektami ponúka možnosť rozšírenia zdravotnej starostlivosti o sociálnu, príp.
ďalšie komunitné služby.
V uplynulom období prišlo k stabilizácii poliklinky; Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečilo realizáciu aktivít
na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu (výmena okien). Informácia o plánovanej realizácii komplexnej
Zachovanie a rozšírenie
obnovy: https://www.health.gov.sk/Clanok?unb-vlada-modernizacia
sociálnej a zdravotnej
Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu
služby pre seniorov na
chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových
Zachovanie špecializovanej geriatrickej
území MČ-BA
Prieb.
N/A
0
1.3
OZ
12-19
kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka).
Plnený
Podunajské Biskupice nemocnice BA - Podunajské Biskupice
BSK bude aj naďalej ponúkať spoluprácu v oblasti sociálnej inklúzie v časti komplexnej geriatrickej
starostlivosti, pričom uvedená potreba bude zadefinovaná a následne odporučená na financovanie v novom
programovom období.

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.

OZ_9

A. Presadzovanie zriadenia záchytky - v
spolupráci s príslušným ministerstvom

0

0

-

OZ

12-19

Prieb.
Plnený

Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v
oblasti zdravotníctva

B. Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR
a zdravotnými poisťovňami pri vytvorení
objednávacieho systému pacientov

C. Presadzovanie udržania ústavnej
pohotovostnej služby v Malackách (súčasná
zmluva uzavretá na obdobie 4 rokov je platná
do 01.01.2020)

0

N/A

0

507

-

12

OZ

OZ

12-19

12-19

Prieb.
Plnený

Prieb.
Plnený
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Odbor zdravotníctva BSK (OZ) zanalyzoval súčasnú legislatívu v oblasti záchytiek. Súčasná legislatíva dostatočne neupravuje
kompetencie a povinnosti zúčastnených subjektov. BSK pripomienkoval zákon tak, aby sa župa mohla zapojiť do fungovania
záchytky. MZ SR pracuje na legislatíve, ktorá jednoznačne zadefinuje kompetencie a zabezpečí finančné krytie tejto služby.
MZ SR listom z 11/18 potvrdilo analýzy BSK, že na základe súčasne platnej legislatívy nie je možné záchytky prevádzkovať a
v spolupráci s MV SR sa tejto téme bude venovať. V marci 2019 sa uskutočnilo stretnutie predsedov VÚC v rámci SK8.
Dohodnuté, že TTSK sformuluje k problematike záchytiek za všetky VÚC jednotné stanovisko a zašle ho na MV SR. BSK k
uvedenej problematike poskytol Trnavskému VUC všetky spracované vstupné analýzy a podklady. Spätnú väzbu od MV SR
zatiaľ nemáme. Na základe znenia odpovede MV SR sa zvolí ďalší postup a forma komunikácie s ministerstvami. Dňa 12. 06.
2019 zástupcovia odboru zdravotnáctva BSK rokovali s Bc. Jurajom Rumanovským, zástupcom Mestskej polície hl. m. SR
Bratislavy na tému - "Protialkoholické záchytné izby". Stručné info: V Bratislave je vybudovaná „stanica“ na Konvalinkovej
ulici (ešte nebola použitá). Budova patrí hlavnému mestu; Mestská polícia je pripravená poskytnúť spoluprácu
zabezpečením príchodu príslušníkov do záchytnej izby pri zvládaní agresívneho správania osoby tam umiestnenej; Je
potrebné nanovo zadefinovať, ktoré zložky integrovaného záchranného systému zasahujú, v akom rozsahu poskytujú v
týchto prípadoch spoluprácu, aké bude materiálno - technické zabezpečenie jednotlivých súčastí IZS pre riešenie týchto
situácií v súvislosti s osobami intoxikovanými alkoholom; Navrhuje, aby protialkoholické záchytné izby boli legislatívne pod
gesciou MZ SR, nakoľko intoxikácia alkoholom je v prvom rade zdravotný problém až následne spoločenský.

Došlo k zmene legislatívy a realizácia informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike a teda aj
zavedenie systému e-objednávania je v kompetencii Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Dňa 29. januára
2019 sa uskutočnilo so zástupcami NCZI a zástupcami jednotlivých VÚC pracovné stretnutie na tému - Koncept funkcie eobjednania a jeho legislatívny rámec.
BSK je v súčinnosti s príslušnými inštitúciami vo veci realizácie projektu nápomocný. 03.06. 2019 sa BSK zúčastnil
stretnutia riaditeľov odborov zdravotníctva samosprávnych krajov, kde boli prerokované aj otázky týkajúce sa odosielania
údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z registra zdravotníctva, ktorý vedú samosprávne kraje, do registra
VšZP, a.s., ich periodicita, rozsah údajov: vydané povolenie, vrátane zmien, ordinačné hodiny. Tiež boli konzultované
požadované údaje od VšZP – informácia o zmluvných PZS, rozsah ordinačných hodín – úväzok lekára v súvislosti s verejnou
minimálnou sieťou, prehľad o počte kapitovaných pacientoch, počte ošetrovaných pacientov. Záverom bolo odporučené
predložiť za SK8 list MZ SR ako návrh dohody (memorandum) medzi NCZI a VÚC o vzájomnej spolupráci a vzájomnom
zdieľaní údajov.
Pokračujú pracovné stretnutia zástupcov Odboru zdravotníctva, finančného odboru a oddelenia verejného obstarávania Ú
BSK o ďalšej podpore ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS), ktorá v súčasnosti pokračuje prípravou vstupných vecných
podkladov pre realizáciu VO. K zabezpečeniu udržania ÚPS v Malackách bola hodnotená efektivita/neefektivita jednotlivých
služieb ÚPS na základe ich využitia v predchádzajúcom 4. ročnom období, bol konzultovaný a dohodnutý výber typu VO, a
k tomu pripravený opis predmetu zákazky. Po jeho schválení bude odbor verejného obstarávania BSK požiadaný o
zahájenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa ÚPS v Malackách.

