
 

„Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Názov projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom 

Miesto realizácie projektu: Kláštor pod Znievom  

Výška poskytnutého 

príspevku: 900 115,17 EUR  

Stručný opis projektu: 

Predmetom projektu je pokrytie spádovej oblasti poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
sociálnych služieb v jednom kontaktnom mieste a na komunitnej úrovni, aby sa zabezpečil lepší 
manažment pacienta a spolupráca s inými inštitúciami. Zlepšením podmienok v 

novovybudovanom centre sa zlepšia podmienky pre lekárov, ktorí nebudú nútení odchádzať do 
väčších miest 
 
Dopadom realizácie projektu 
Výsledkom takejto spolupráce je včasná diagnostika a efektívna liečba pacienta spojená so 
znížením morbidity a mortality predovšetkým pri výskyte tzv. odvrátiteľných úmrtí, výrazné 
zlepšenie smerom ku kvalitným zdravotníckym službám a pozitívny vplyv na kvalitu života 
obyvateľov. 
  

✓ zvýšenie počtu lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jedno 
kontaktné miesto 

✓ posilnenie úlohy poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako 
hlavných manažérov pacienta. 

✓ zariadenia poskytujúce služby a zabezpečujúce sociálne služby na komunitnej báze, t.j. 
v prirodzenom sociálnom prostredí čo najviac podobných bežnej rodine; 

✓ skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich a zabezpečenie nových služieb a opatrení 
ktoré sa poskytujú na komunitnej báze 

✓ transformácia/DI existujúcich zariadení s celoročným pobytom na zariadenia 
poskytujúce služby a zabezpečujúce výkon opatrení SPODaSK na komunitnej báze, t.j. v 
prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a 
kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine; 

✓ skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich a zabezpečenie nových služieb a opatrení 
SPODaSK, ktoré sa poskytujú na komunitnej báze, v prirodzenom rodinnom prostredí, 
resp. náhradnom rodinnom prostredí, vrátane inovatívnych služieb komunitnej 
starostlivosti a inovatívnych opatrení; 

✓ budovanie siete zariadení starostlivosti o detí do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia 
rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom  

Dátum začatia realizácie 

projektu a skončenia  
12/2022 – 11/20023 

Výzva - kód Výzvy:  IROP-PO2-SC212-2020-58 
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