
 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

v Trnavskom samosprávnom kraji 

Operačný program: Operačný program Vzdelávanie 

Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Trvanie projektu: 36 mesiacov, začiatok realizácie: 01.09.2009, koniec realizácie: 31.08.2012. 

Rozpočet projektu:  

Celkový rozpočet projektu: 1 078 896, 98 €  

Zdroje financovania projektu: 

85% Európsky sociálny fond: 917 062,43 € 

10% štátny rozpočet SR: 107 889,70 € 

5 % vlastné zdroje TTSK: 53 944,85 €  

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:  

Hlavným predpokladom projektu je podporovanie a motivácia zdravotníckych pracovníkov 

študujúcich v špecializačných odboroch. Projekt je zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania, 

budovania odborných ľudských zdrojov v zdravotníctve, zavádzanie inovácií a zvyšovanie kvality 

v systéme vzdelávania, aby sa dosiahlo zlepšenie a udržanie kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti, zvýšenia ochrany a bezpečnosti pacienta.  

Vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúce legislatívne zmeny v zdravotníctve je podpora ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov nevyhnutným nástrojom budovania odborných ľudských 

zdrojov. Je preto dôležité, aby sa zdravotnícki pracovníci neustále vzdelávali a dopĺňali si svoje 

vedomosti o nové poznatky súčasnej vedy a výskumu.  

Po ukončení realizácie aktivít projektu zostanú vyškolení zdravotnícki pracovníci pôsobiť v rámci 

svojho školiaceho zdravotníckeho zariadenia v TTSK. Po skončení projektu sa predpokladá doplnenie 

systému o odborných a zručných pracovníkov a zároveň aj zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti 

a ochrana pacienta. 

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny:  
Cieľom projektu je podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie 

a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníkov v Trnavskom kraji. Cieľové skupiny: zdravotnícki 

pracovníci v kategórii lekár, sestra a pôrodná asistentka študujúci v špecializačných študijných 

programoch vzdelávacích ustanovizní na území Trnavského samosprávneho kraja. 

Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

Hlavná aktivita projektu je zameraná na účasť zdravotníkov na teoretických akciách vzdelávacej 

ustanovizne a praktických cvičeniach na kmeňových a klinických pracoviskách. Finančná podpora 

špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov. Do projektu sú zapojené zdravotnícke zariadenia, 

v ktorých sú zamestnaní zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia. 



Aktuálna situácia v realizácii projektu:  

Projekt je stále v štádiu implementácie a aktivity projektu sa realizujú podľa plánu. Momentálne 

prebieha špecializačné štúdium 142 sestier v špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť v neonatológii, inštrumentovanie v operačnej sále, ošetrovateľská starostlivosť v 

odboroch vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii a ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť v komunite.  

Projekt bude naďalej podporovať špecializačné štúdium 50 lekárov v nasledovných špecializačných 

odboroch: anesteziológia a intenzívna medicína, gastroenterológia, klinická onkológia, oftalmológia, 

rádiológia, stomatológia a vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria a tiež podporiť 

špecializačné štúdium 10  pôrodných asistentiek v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v 

gynekológii a pôrodníctve. 

Aktuálne dosiahnuté výsledky: Do podpory špecializačného štúdia bolo zaradených 116 

zdravotníckych pracovníkov (27 lekárov, 81 sestier a 8 pôrodných asistentiek). Špecializačné štúdium 

ukončilo 93  zdravotníckych pracovníkov (6 lekárov, 81 sestier a 6 pôrodných asistentiek), ktorí 

zostali pôsobiť na území Trnavského kraja.  

Projektový manažér: Mgr. Ivana Šurinová, 033/5559 496, surinova.ivana@trnava-vuc.sk 

Ďalšie informácie o projekte:  

Zdravotnícke zariadenia zahrnuté v projekte: 

 5 nemocníc 

 1 špecializovaný ústav 

 6 neštátnych zdravotníckych zariadení – ambulancie 

 1 liečebňa  

 1 ADOS  
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