
 
                                

             

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný 

program 

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám 

Špecifický cieľ 2.1.4: Posilnenie kapacít v zdravotníckom 

systéme a ochrana verejného zdravia 

ako reakcia na pandémiu COVID-19 

Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-

19 a podpora opatrení na skrátenie času 

reakcie pri enormnom náraste 

ochorenia v nemocnici s poliklinikou 

Trebišov 

 

Kód projektu: 302021AXW7 

 

 

                                

 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný 

program 

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám 

Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných 

zariadení poskytujúcich akútnu 

zdravotnú starostlivosť, za účelom 

zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

Názov projektu: Modernizácia Nemocnice s 

poliklinikou Trebišov a.s. pre zvýšenie 

produktivity a efektívnosti 

poskytovania akútnej zdravotnej 

starostlivosti 

 

Kód projektu: 302021M084 

 

 

 



 

Názov a sídlo prijímateľa: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, 

Slovenská republika 

  

Miesto realizácie projektu:  Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov 

 

Celková podpora z verejných  

prostriedkov na projekt:  417 656,38 € 

Stručný opis projektu:   

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako 

reakcia na pandémiu COVID-19, podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri 

enormnom náraste ochorenia v nemocnici s poliklinikou Trebišov. 

 

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je znížiť dopady pandémie COVID-19 a podporiť opatrenia 

zamerané na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia 

v nemocnici s poliklinikou Trebišov . 

 

Výsledok realizácie projektu: 

Posilnením kapacít v zdravotníckom systéme sa docieli zvýšenie prevencie, 

diagnostiky, liečby a doliečenia choroby COVID-19 u pacientov a zároveň 

ochrana a bezpečnosť personálu nemocnice. 

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, 

a.s. 

Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, 

Slovenská republika 

 

Miesto realizácie projektu: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, 

Slovenská republika  

Celková podpora z verejných  

prostriedkov na projekt:  6 819 911,04 € 

 

Stručný opis projektu:   

Zvýšenie produktivity, efektivity a konkurencieschopnosti Nemocnice 

s poliklinikou Trebišov, a.s.  prostredníctvom jej modernizácie, rekonštrukcie a 

obstarania zdravotníckych zariadení vybraných oddelení poskytujúcich akútnu 

zdravotnú starostlivosť. 

 

Cieľ projektu: 

Cieľom Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. je prostredníctvom 

modernizácie zariadenia dosiahnuť zvýšenie efektivity, kvality a dostupnosti 

akútnej zdravotnej starostlivosti.  

 

Výsledok realizácie projektu: 

Modernizáciou Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. sa docieli 

zmodernizovanie zdravotníckeho zariadenia, v čoho dôsledku dôjde ku zvýšeniu 

kvality poskytovanej ZS. Zároveň dôjde k naplneniu stanovených hodnôt 

merateľných ukazovateľov Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových 

plynov, Počet renovovaných verejných budov, Počet zmodernizovaných 

akútnych všeobecných nemocníc, Podlahová plocha renovovaných verejných 

budov a Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách 

v súlade so Zmluvou o NFP. 


