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ABSTRAKT 

Pravidelné hodnotenie Regionálneho operačného programu (ďalej aj „ROP“), je vypracované na základe Plánu 
hodnotení ROP 2007-2013 schváleného Monitorovacím výborom pre ROP a Plánu hodnotení ROP na rok 2010. 
Cieľom hodnotenia je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia, finančného riadenia ROP, jeho 
implementačných procesov a zároveň zabezpečiť dosiahnutie jeho cieľov (t.j. globálneho cieľa a špecifických 
cieľov), prípadne poukázať na potrebu ich aktualizácie/úpravy/zmeny.  

Hodnotenie pozostáva z hodnotenia jednotlivých vyhlásených výziev na predkladanie ţiadostí o NFP, 

z hodnotenia externého prostredia s ohľadom na zmeny socioekonomického prostredia a legislatívne zmeny 

a z hodnotenia prípadných ťaţkostí s vykonávaním niektorých oblastí podpory operačného programu..   

Výsledkom Pravidelného hodnotenia ROP je súhrn zistení a odporúčaní s cieľom zabezpečiť dosiahnuteľnosť 

cieľov ROP. Všetky zistenia poukazujú na skutočnosť, ţe externé prostredie má výrazný vplyv na implementáciu 

ROP. Zmeny v externom prostredí sa negatívne odzrkadlili na implementácii prioritnej osi 1, 2 a 3 ROP. 

Hodnotením bola identifikovaná prioritná os 1 ako os s doposiaľ najväčším prínosom na dosahovaní cieľov ROP.  

Na základe realizovaného hodnotenia odporúčame vykonať revíziu ROP s cieľom úpravy konečných hodnôt 

zadefinovaných indikátorov, úpravy finančného rámca ROP, ako aj doplnenia 7 prioritnej osi zameranej na 

podporu EHMK Košice 2013, ktorá je na základe príslušných uznesení vlády SR povaţovaná za prioritu na 

národnej úrovni..  

 

 

 

ABSTRACT 

This Regular evaluation of the Regional Operational Programme (ROP) was elaborated according to the Plan of 

evaluations of the ROP 2007-2013 approved by the Monitoring Comitee for ROP and the Plan of evaluations of 

the ROP for 2010. Purpose of the evaluation is to improve quality and efficiency of the management, financial 

management and implementation of the ROP as well as to ensure achievement of the programme objectives 

(global objective and specific objectives), and potentially to identify the need of their update, modification or 

change. 

The evaluation consists of the particular calls for proposals evaluation, external conditions evaluation regarding 

the social-economic changes, legislation changes evaluation and evaluation of difficulties occurred during 

implementation. 

The result of the Regular evaluation of the ROP is a set of findings and recommendations in order to ensure 

achievement of the programme objectives. All findings point out the fact that the external conditions have 

significant impacts on the implementation of the ROP. Changes in the external conditions have negatively 

affected the implementation of the priority axes 1, 2 and 3. In the evaluation priority axis 1 was identified, as the 

axis with the highest contribution to achieving the ROP objectives. In the evaluation we recommend revising 

the ROP in terms of modifying some of the target values of the defined indicators, adjusting the financial 

framework and adding the seventh priority axis focusing on the support of European capital of culture 2013 

Košice which has become a national priority of the Slovak government in 2009 and 2010. 
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I . ÚVOD  

Pravidelné hodnotenie Regionálneho operačného programu je vypracované na základe Plánu hodnotení ROP 
2007-2013 schváleného Monitorovacím výborom pre ROP a Plánu hodnotení ROP na rok 2010. Na základe 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 č.48 bod 3 členské štáty vykonávajú hodnotenia spojené s monitorovaním 
operačných programov. Cieľom tohto hodnotenia je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia, finančného 
riadenia Regionálneho operačného programu (ďalej aj „ROP“), jeho implementačných procesov a zároveň 
zabezpečiť dosiahnutie jeho cieľov, t.j. globálneho cieľa a špecifických cieľov, prípadne poukázať na potrebu ich 
aktualizácie/úpravy/zmeny. Pri hodnotení sa analyzujú realizačné procesy, posudzuje sa vhodnosť nastavenia 
systému riadenia a pod.  

Predmetom Pravidelného hodnotenia ROP za obdobie implementácie ROP od 1.1.2007 do 15.4.2010 sú najmä 
tieto otázky: 

- Je implementačný systém ROP vhodne nastavený? Aké sú nedostatky a riziká spojené s implementačným 
systémom ROP? Dokáţe systém dostatočne rýchlo reagovať na meniace sa potreby? 

- Sú podporované aktivity ekonomicky efektívne? Sú prostriedky ES a verejné zdroje SR vynakladané efektívne? 

- Aký je záujem o predkladanie ţiadostí o NFP v rámci skupín oprávnených aktivít pre jednotlivé opatrenia ROP? 
Aké sú hlavné prekáţky pri zabezpečení dostatočnej absorpčnej kapacity (hodnotenie absorpčnej kapacity? 

- Sú prostriedky vo všetkých opatreniach ROP dostatočne čerpané? Je potrebné vykonať realokáciu finančných 
prostriedkov v rámci ROP? Sú prostriedky vo všetkých oblastiach podpory dostatočne čerpané? Ak nie, aké sú 
hlavné prekáţky pri zabezpečení dostatočnej absorpčnej kapacity v problémových oblastiach podpory? Aký je 
pokrok vo finančnej realizácii ROP a ich prioritných osí? Existuje reálne riziko straty finančných prostriedkov 
vyplývajúce z neplnenia pravidla n+3, resp. n+2? Aké opatrenia je nutné prijať, aby nedošlo k strate finančných 
prostriedkov? 

- Ak sa vyskytol odklon od stanovených cieľov/cieľových hodnôt, aké sú príčiny? Aké opatrenia je potrebné prijať 
na zlepšenie situácie? 

- Ako sa prejavili zmeny v externom prostredí na výkonnosti ROP? Aké sú dopady zmien na cieľové skupiny? 

- Sú merateľné ukazovatele na úrovni OP aktuálne a relevantné z hľadiska vypovedacej schopnosti vo vzťahu k 
cieľom ROP, prioritných osí a opatrení ROP, z hľadiska potrieb RO pre ROP a CKO (úroveň NSRR), ako aj z 
hľadiska ich rozsahu, definícií a cieľových hodnôt?  

- Došlo k výrazným zmenám v sociálno-ekonomickom prostredí, v oblasti občianskej infraštruktúry a prvkov 
vybavenosti územia v regiónoch na území cieľa Konvergencia (ROP), ktoré by vyţadovali zmenu ukazovateľov 
ROP/OPBK? 

Regionálny operačný program ako jeden z kľúčových nástrojov Národného strategického referenčného rámca 

Slovenskej republiky na roky 2007-2013 (ďalej aj NSRR), bol vypracovaný v priebehu mesiacov november 2005 

aţ august 2007. Do procesu prípravy, v rámci princípu partnerstva, vstupovalo široké spektrum sociálno-

ekonomických partnerov. V priebehu prípravného procesu boli MVRR SR iniciované viaceré bilaterálne 

a multilaterálne stretnutia s príslušnými ministerstvami (školstva, práce, sociálnych veci a rodiny, kultúry, 

pôdohospodárstva, ţivotného prostredia, vnútra a pod.), vyššími územnými celkami, Zdruţením miest a obcí 

Slovenska, mimovládnymi organizáciami a ďalšími relevantnými subjektmi. Účelom uvedených stretnutí bolo 

obsahové vymedzenie jednotlivých východísk ROP z hľadiska sektorových oblastí podpory a z hľadiska súladu 

ROP so stratégiami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Predmetom stretnutí bolo aj definovanie 

oprávnených prijímateľov v súlade s národnou legislatívou.  Počas prípravy ROP pripomienky partnerov boli 
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v najväčšej  moţnej miere zapracované do znenia ROP. Dokument ROP spracovaný na základe princípu 

partnerstva bol Európskej komisii predkladaný ako výsledok dohody zúčastnených sociálno-ekonomických 

subjektov. Výsledná verzia operačného programu má plnú podporu vlády SR ako členského štátu EÚ, ktorý bol 

schválený uznesením vlády SR č. 1014 zo dňa 6.decembra 2006.Záverečné prerokovanie dopracovaného 

dokumentu so všetkými sociálno-ekonomickými partnermi sa uskutočnilo 29. júna 2007. Vzhľadom k tomu, ţe 

proces prípravy ROP bol zahájený v roku 2005, všetky analýzy a ďalšie podporné dáta vyuţívané pri hodnotení 

situácie zohľadňovali, rovnako ako v prípade NSRR stav k 31.12.2004. Na základe vyhodnotenia údajov 

dostupných v tomto období sú v ROP definované podporované aktivity ako aj merateľné ukazovatele s cieľovými 

hodnotami. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, ţe ROP sa pripravoval v období rastu slovenskej 

ekonomiky a rast bol očakávaný aj v rokoch 2007-2013. Avšak uţ v roku 2008 v dôsledku vypuknutia 

finančnej krízy sa začali prejavovať negatívne zmeny v svetovom hospodárstve. Podľa odhadov odborníkov sa 

tieto negatívne dopady budú prehlbovať a rok 2009 mal byť rokom s najniţším tempom rastu HDP.  

Na základe uvedeného povaţujeme za zásadnú úlohu Pravidelného hodnotenia ROP zhodnotiť zmeny 

východiskovej situácie, odklon od očakávaného scenára a konfrontovať pôvodné predpoklady so súčasnými 

podmienkami a s ohľadom na vplyvy externého prostredia, v ktorom sa ROP implementuje. V čase vypracovania 

Pravidelného hodnotenia ROP disponujeme údajmi za roky 2007, 2008, 2009 a čiastkovými údajmi za prvý 

kvartál roku 2010. Toto obdobie so sebou prinieslo mnoţstvo nepredvídateľných okolností, ktoré radikálne zmenili 

sociálno-ekonomické ako aj legislatívne prostredie implementácie ROP. Napriek tomu, ţe ROP, ako program 

zameraný za skvalitnenie regionálnej/lokálnej infraštruktúry, sa priamo nepodiela na zlepšení ekonomického 

vývoja v krajine, je nevyhnutné túto skutočnosť vziať do úvahy a zhodnotiť dopady globálnej finančnej krízy na 

implementáciu programu. Taktieţ treba vziať do úvahy zmenu legislatívy, ktorá sa bezprostredne dotýka 

niektorých typov podporovanej lokálnej infraštruktúry, ako aj medzinárodné a národné opatrenia na elimináciu 

negatívnych vplyvov globálnej finančnej krízy na národné hospodárstvo a realizáciu samotného programu.  

Dňa 1. decembra 2009 sa na pôde Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR konalo pravidelné ročné 
stretnutie zástupcov EK (DG REGIO) a Riadiaceho orgánu pre ROP (MVRR SR), ako aj zástupcov 
sprostredkovateľských orgánov (zástupcovia VÚC) a zástupcov certifikačného orgánu (Ministerstva financií SR). 
Cieľom stretnutia bolo preskúmanie pokroku dosiahnutého implementáciou programu. Takéto stretnutie je 
kaţdoročne vhodnou príleţitosťou na diskusiu o výsledkoch a problémoch sprevádzajúcich implementáciu 
programu. Zo stretnutia vyplynula pre MVRR SR ako Riadiaci orgán pre ROP nasledujúca úloha: 

„Riadiaci orgán ROP v roku 2010 navrhne Monitorovaciemu výboru pre ROP a Európskej komisii na základe 
výsledkov hodnotenia operačného programu opatrenia na čo najefektívnejšie vyuţitie finančných prostriedkov 
z ROP v prostredí zmenenej sociálno-ekonomickej situácie v dôsledku globálnej hospodárskej krízy.“ 
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I I .   ANALÝZA AKTUÁLNEHO SOCIO -EKONOMICKÉHO PROSTREDIA  

V súčasnosti čelí globálna ekonomika najhoršej recesii od konca druhej svetovej vojny. Od druhej polovice roka 
2008 zaţíva svetová ekonomika synchronizovaný pokles ekonomickej aktivity. Medzinárodný menový fond 
predpokladá, ţe ekonomika sveta v roku 2009 poklesne o 1,3%.  

Európska rada schválila v decembri 2008 Plán hospodárskej obnovy Európy v objeme pribliţne 1,5% HDP 
Európskej únie. Tento plán predstavuje spoločný rámec pre úsilie členských štátov a Európskej únie v tomto 
smere a kladie si za cieľ zabezpečiť jednotnosť tohto úsilia a maximalizovať jeho účinky. 

Plán obnovy sa zameriava predovšetkým na inovácie a oţivenie investícií EÚ. Urýchlenie tejto „inteligentnej 
akcie“ by sa mohlo dosiahnuť práve na úrovni EÚ, a to kombináciou politík a finančných prostriedkov EÚ, čím sa 
členským štátom pomôţe udrţať alebo podporiť investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta, zvýšia dopyt  

a posilnia schopnosť Európy čerpať výhody z globalizácie. 

 

Medzi strategické ciele plánu obnovy patrí: 

 pohotová stimulácia dopytu a zvyšovanie dôvery spotrebiteľa, 

 zniţovanie nákladov obyvateľstva spojených s hospodárskym poklesom a jeho vplyvu  na 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Mnoho pracovníkov a ich rodín je alebo bude zasiahnutých 
krízou.  Môţu sa však prijať opatrenia na zastavenie zniţovania počtu pracovných miest, ako aj 
opatrenia, ktoré pomôţu občanom rýchlo sa vrátiť na trh práce, a teda neostávať dlhodobo 
nezamestnanými, 

 pomoc Európe pripraviť sa na to, aby v čase, keď sa vráti obdobie rastu, vyuţila všetky príleţitosti 
a dosiahla, aby európske hospodárstvo spĺňalo poţiadavky konkurencieschopnosti a potreby 
budúcnosti ako je uvedené v lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť. To znamená 
pokračovať v uskutočňovaní potrebných štrukturálnych reforiem, podporovať inovácie a budovať 
znalostnú ekonomiku, 

 urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Európa si tak zachová výhodné postavenie, 
pokiaľ ide o realizáciu jej stratégie zameranej na zníţenie účinkov zmeny klímy a podporu 
energetickej bezpečnosti: stratégie, ktorej cieľom je podporovať nové technológie, vytvárať nové 
„zelené“ pracovné miesta a nové príleţitosti na rýchlo rastúcich svetových trhoch, stratégie, ktorá 
udrţí výdavky na energiu, ktoré vynakladajú obyvatelia  podniky, pod kontrolou a zníţi závislosť 
Európy od cudzích zdrojov energie. 

 

Aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky a naplnili ciele  plánu obnovy, ktorými je ochrana občanov a predchádzanie 
tomu, aby globálna finančná kríza odpútala pozornosť od dlhodobých záujmov EÚ a potreby investovať do jej 
budúcnosti, malo by existovať úzke prepojenie medzi fiškálnym stimulom a opatreniami v štyroch prioritných 
oblastiach lisabonskej stratégie (občania, podniky, infraštruktúra a energia, výskum a inovácie).  

 

Opatrenia špecifikované v Pláne hospodárskej obnovy pre Európu zo strany Európskej únie sú vo veľkej 
miere zahrnuté v Návrhu opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy schválené vládou 
SR uznesením č. 808/2008 z 6. novembra 2008. Slovensko je malá krajina s otvorenou ekonomikou kde objem 
exportu dosahuje aţ 87% HDP. Kríza sa na Slovensku prejavila aţ v druhej vlne pri výraznom poklese 
ekonomickej aktivity v krajinách našich najvýznamnejších obchodných partnerov. Negatívne tendencie vo 
vonkajšom prostredí sa na ekonomike Slovenska odzrkadlia znásobené, nakoľko majoritné zastúpenie exportu 
majú automobilový a elektrotechnický priemysel, ktoré výrazne podliehajú cyklickým vývojom ekonomiky.  
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V dôsledku previazanosti slovenského hospodárstva s vývojom vonkajšieho prostredia pristúpilo viacero inštitúcii 
k revízii odhadovaného rastu na roky 2009 a 2010. Všetky inštitúcie sa zhodli, ţe slovenskú ekonomiku po rokoch 
vysokého ekonomického rastu čaká v roku 2009 recesia. Zároveň sa očakáva aj pomalšie tempo rastu oţivenia 
v rokoch 2010-2012. Vplyvy finančnej a hospodárskej krízy  na slovenskú ekonomiku sa prejavili aj vo fiškálnej 
politike. Nepriaznivý vývoj makroekonomického prostredia sa premieta do poloţiek rozpočtu verejnej správy, t.j. 
do rozpočtov prijímateľov v rámci ROP.  

Na jednej strane sa zniţujú daňové a odvodové príjmy a zvyšujú sa výdavky na dávky v nezamestnanosti 
a štátne sociálne dávky. Ministerstvo financií muselo prehodnotiť aj údaj predpokladaného deficitu verejnej 
správy z predpokladaných 1,7% na 3,0% HDP. Očakávaný pokles potenciálneho rastu v porovnaní so situáciou 
pred krízou spôsobí, ţe očakávaný príjem z daní bude niţší ako predpokladaný, čo by pri zachovaní plánovanej 
výšky verejných výdavkov viedlo k trvale deficitnému hospodáreniu verejnej správy. Preto je nevyhnutné pristúpiť 
ku konsolidácii výdavkov verejnej správy. Neodporúča sa realizovať ţiadne dodatočné krátkodobé opatrenia 
s negatívnym vplyvom na deficit verejnej správy. Sústrediť by sa malo na dôslednú implementáciu uţ prijatých 
opatrení s najvyšším príspevkom k agregátnemu dopytu (cestná infraštruktúra, EÚ fondy). 

Vláda SR podnikla kroky na zmiernenie dopadov finančnej krízy na ekonomiku SR a prijala  súbor opatrení.  

S cieľom kvantifikácie fiškálneho dopadu je nutné rozdeliť opatrenia na tri skupiny. Do prvej skupiny patria 
opatrenia, ktoré sa začínajú realizovať, pričom stimulujú agregátny dopyt okamţite. Druhú skupinu tvoria 
opatrenia, ktoré sa uţ implementovali, majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie s neutrálnym vplyvom na 
agregátny dopyt, keďţe ich vplyvy na saldo verejnej správy boli kompenzované viazaním iných výdavkov verejnej 
správy. Posledná skupina zahŕňa opatrenia, ktorých efekty sa prejavia aţ v dlhodobom časovom horizonte a v 
súčasnosti preto nemoţno kvantifikovať ich dopad na ekonomiku SR v roku 2009. 

 

Opatrenia, ktoré stimulujú agregátny dopyt okamţite, znamená, ţe v relatívne krátkom časovom horizonte 
prispievajú k ekonomickému rastu. Medzi tieto opatrenia moţno zaradiť: 1. prehodnotenie salda verejnej správy 
na roky 2009 aţ 2011, 2. zrýchlenie čerpania fondov EÚ a 3. realizáciu veľkých investičných projektov. 

 

Ad 2. Napriek tomu, ţe Slovensko v roku 2009 dočerpá prostriedky zo štrukturálnych fondov 
týkajúce sa 1. programového obdobia (2004-2006), z hľadiska podpory ekonomického rastu je 
potrebné sústrediť sa na zrýchlenie čerpania EÚ prostriedkov z 2. programového obdobia 
(2007-2013). 

 

Vplyv týchto opatrení na agregátny dopyt moţno vyjadriť pomocou fiškálneho impulzu. Fiškálny impulz meria 
príspevok verejných rozpočtov k medziročnej agregátneho dopytu. Poskytuje informáciu o tom, či je fiškálna 
politika vlády expanzívna alebo reštriktívna. V kombinácii s produkčnou medzerou  charakterizuje fiškálnu 
politiku, či prispieva stabilizačne na ekonomiku alebo sa naopak správa procyklicky. 

 

Tabuľka č.1: Výpočet fiškálneho impulzu impulz v roku 2009 (ESA 95, % HDP) 

Fiškálny impulz v roku 2009 (ESA 95% HDP) 2008E 2009B 

  1. Čisté pôţičky poskytnuté / prijaté -2,2 -3,0 

  2. Cyklická zloţka 0,5 -0,2 

  3. Jednorazové efekty -0,3 0,4 

  4. Vplyv zavedenia 2. piliera dôchodkového systému -1,3 -1,1 
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  5. Platené úroky -1,2 -1,4 

6. Cyklicky upravené primárne saldo o jednorazové efekty a 2.pilier 0,1 -0,8 

  7. Vplyv vzťahov s EÚ 0,6 1,8 

  8. PPP projekty - cestná infraštruktúra - 0,4 

9. Agregátne saldo vrátane EÚ efektu a PPP projektov (6-7-8) -0,6 -3,0 

  10. Fiškálny impulz - -2,4 

  p. m. Produkčná medzera 1,7 -0,6 

(+ reštrikcia, - expanzia) 

Zdroj: MF SR 

 

Tabuľka ukazuje, ţe v roku 2009 bude mať fiškálna politika expanzívny proticyklický  charakter s príspevkom 2,4 
% HDP. Nevyhnutnou podmienkou naplnenia tohto scenára je však úspešnosť čerpania fondov EÚ na úrovni 
rozpočtovaných hodnôt a spustenie výstavby diaľnic prostredníctvom projektov PPP v plánovanom rozsahu. 
Priestor na zvýšenie fiškálneho impulzu je vytvorený spustením dostavby jadrovej elektrárne Mochovce v roku 
2009.  

Na výpočet dopadu fiškálnych opatrení na reálnu ekonomiku sa pouţíva tzv. fiškálny multiplikátor. Fiškálny 
multiplikátor vyjadruje zmenu HDP v reakcii na jedno vynaloţené Euro fiškálneho stimulu. Odhaduje sa, ţe 
v podmienkach SR môţu prijaté opatrenia vytvoriť multiplikačný efekt na úrovni 0,5. Pri úrovni fiškálneho impulzu 
1 744 mil. Eur a multiplikátore 0,5 predstavuje vplyv na HDP na úrovni 872 mil. Eur, čo znamená, ţe uvedené 
opatrenia prispejú k rastu HDP 1,3%.  

 

Ďalším nástrojom, ktorý sa vyuţíva na zabezpečenie makroekonomického rastu sú štrukturálne politiky. Ich 
význam sa v podmienkach súčasnej celosvetovej finančnej kríze posilnil. Tieto sú komplementárne k opatreniam 
vlády na riešenie krízy, nakoľko prevaţná väčšina z nich dosahuje účinok v stredno-dlhom horizonte. V krátkom 
období, ktoré je potrebné na riešenie problémov prekonávania dopadov globálnej finančnej krízy je nevyhnutné 
aplikovať krátkodobé priority. Krátkodobý strategický cieľ vlády SR je maximálne moţné zmiernenie negatívnych 
dopadov globálnej ekonomickej krízy na slovenskú ekonomiku a spoločnosť. Z pohľadu hospodárstva je tento 
cieľ moţno špecifikovať ako zmiernenie poklesu tvorby HDP v priemysle a sluţbách a udrţanie maximálne 
moţnej zamestnanosti.  Z tohto pohľadu je dôleţité aby sa urýchlilo čerpanie finančných prostriedkov 
z EÚ, ktoré sú určené v operačných programoch implementujúcich stratégiu, priority a ciele Národného 
strategického referenčného rámca 2007-2013. Kaţdý z programov môţe účinne eliminovať dopady 
hospodárskej krízy.  

 

Vláda SR s cieľom eliminácie dopadov globálnej finančnej krízy vypracovala balík krátkodobých opatrení „Návrh 
opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej  krízy“, obsahuje 38 konkrétnych opatrení ktoré 
môţu podporiť konkurencieschopnosť, ekonomický rast, udrţať zamestnanosť a stimulovať dopyt. Časť 
z opatrení je zameraná na zmiernenie dopadov krízy na niektoré skupiny obyvateľov, pričom ich hlavným cieľom 
je oţivenie domácej spotreby. Vláda tieto opatrenia prijala v rámci viacerých uznesení vlády SR v ktorých ukladá 
zodpovedným orgánom realizovať krátkodobé opatrenia. V  opatreniach týkajúcich sa štrukturálnych fondov 
a štátnej podpory upravilo Ministerstvo financií Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007-2013 s platnosťou od 30.4.2009. Uznesenie vlády SR č. 808 zo 6. novembra 
2008 ukladá Riadiacemu orgánu pre ROP zefektívniť implementáciu ROP a zvýšiť úroveň čerpania prostriedkov 
ES. Následne v rámci tretieho návrhu opatrení Uznesením vlády č.125 z 9. februára 2009 ukladá ministrovi 
výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečiť maximalizáciu čerpania fondov EÚ a maximalizovať úsilie 
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skoršieho čerpania prostriedkov v najbliţšom období, s ktorými sa pôvodne rátalo v neskorších rokoch 
programového obdobia 2007-2013. Uznesenie vlády SR č. 460 zo 17. Júna 2009 ku koncepcii hospodárskeho 
rastu SR uloţilo ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR úlohu prehodnotiť úroveň záväzne poţadovanej 
dokumentácie pri projektoch vo verejnom záujme realizovaných prostredníctvom Regionálneho operačného 
programu. Súčasne sa pripravila novela zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES 
s účinnosťou od 1.4.2010.   
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Demografický vývoj v SR a jeho vplyv na občiansku vybavenosť územia (regionálnu/infraštruktúru) 

 

Za ukazovateľ vývoja počtu obyvateľov s najlepšou vypovedacou hodnotou moţno povaţovať údaje zo sčítania 
obyvateľstva. Porovnanie údajov o počte obyvateľov zo Sčítania obyvateľov v roku 1991 a 2001 ukazuje ţe index 
rastu za sledované obdobie dosahoval hodnotu 101,99 za SR, čo znamená nárast počtu obyvateľov o 105,1 tisíc 
osôb. Najvyšší prírastok obyvateľstva zaznamenal Prešovský, Ţilinský a Košický kraj, pokles nastal 
v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.  

Od roku 2004 nadobudol prirodzený prírastok kladné hodnoty. Prirodzené úbytky obyvateľstva sú predovšetkým 
dôsledkom razantného poklesu pôrodnosti, čo súvisí s celkovými zmenami v podmienkach ţivota, ale najmä so 
zmenou modelu demografického správania sa obyvateľstva a výrazným presadením sa druhej demografickej 
revolúcie. Po rokoch dlhodobého poklesu ţivonarodených detí (od roku 1979) sa tento pokles v roku 2003 
zastavil. Existujú však aj veľké rozdiely, a to tak medzi mestom a vidiekom, ako i medzi regiónmi – najmä medzi 
západným Slovenskom a severom a východom Slovenska. Za sledované obdobie rokov 1999-2004, ktoré bolo 
východiskovým pri stanovení stratégie ROP, klesol počet obyvateľov v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom 
a Banskobystrickom kraji. Mierne narástol počet obyvateľov v Trnavskom, Ţilinskom, Košickom a Prešovskom 
kraji. Avšak za obdobie rokov 2004-2008 rástol počet obyvateľov v Bratislavskom, Trnavskom, Ţilinskom, 
Košickom a Prešovskom kraji. Mierny pokles je zaznamenaný v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom 
kraji.  

 

Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov na území cieľa konvergencia 

 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Štatistický úrad SR v spolupráci s Výskumným demografickým centrom pri INFOSTAT vypracoval v roku 2002 
prognózy vývoja obyvateľstva SR s časovým horizontom do roku 2025. 

Podľa najpravdepodobnejšieho stredného variantu sa predpokladá, ţe Slovensko by malo mať do roku 2025 
zhruba 5,2 mil. obyvateľov. V porovnaní s dneškom je to o 180 tisíc obyvateľov menej. Výrazný rozdiel sa 
očakáva v pomere produktívnej zloţky obyvateľstva k neproduktívnej zloţke. Podiel detí vo veku 0-14 rokov sa 
podľa prognózy v roku 2025 zníţi zo súčasných 18 % na 12 %. Podiel ľudí starších ako 65 rokov sa zvýši zo 
súčasných 16 na 18 %. Priemerný vek ţien pri pôrode sa posunie z dnešných 26,5 rokov na 28,5 rokov. Tieto 
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scenáre boli kľúčovým východiskovým predpokladom pri stanovení stratégie ROP. Ako moţno vidieť 
v sledovanom období 2004-2008 sú zaznamenané najväčšie prírastky v skupine obyvateľov nad 60 rokov 
a vo vekovej skupine obyvateľov 0-4 roky.  

 

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvateľstva podľa vekových skupín  

 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Obyvateľstvo SR starne, ale niţším tempom ako sa predpokladalo. V súvislosti so stratégiou ROP je potrebné 
zohľadniť demografický vývoj v SR a následne prehodnotiť stratégiu ROP. Pri stanovení prognóz vývoja počtu 
obyvateľov SR treba zohľadniť aj sociálne a ekonomické prostredie. Od roku 2002 do roku 2008 bol v SR 
zaznamenaný najväčší nárast HDP, zamestnanosti, hrubej mzdy, a ďalších pro-rodinne orientovaných sociálnych 
stimulov. Zlepšila sa dostupnosť bývania čo tieţ vytvára predpoklady pre zakladanie rodín. Stratégia ROP sa radí 
ku strednodobým rozvojovým stratégiám s časovím horizontom 7-15 rokov, preto bude dôleţité naďalej sledovať 
vývoj počtu obyvateľov v časových intervaloch 4-5 rokov. Z nasledujúcich tabuliek vidieť nárast obyvateľstva od 
roku 2004 vo vekovej  skupine 0 a 1-4. S ohľadom na strednodobý charakter dokumentu aţ 15 rokov sa jedná 
o cieľovú skupinu priority 1. Nakoľko sa pri stanovení stratégie vychádzalo z klesajúceho trendu prirodzeného 
prírastku obyvateľstva, ktorý má od roku 2004 stúpajúci charakter, javí sa potrebné prehodnotiť stratégiu ROP 
v prospech posilnenia významu Prioritnej osi 1, ktorá rieši oblasť infraštruktúry vzdelávania. Nakoľko je základná 
školská dochádzka v SR povinná, bude potrebné zohľadniť populačné trendy v územnej koncentrácii stratégie 
prioritnej osi 1 a podporu zintenzívniť v oblastiach s vyššou pôrodnosťou.  
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Mapa č. 1: Počet ţivonarodených v SR 

 

 

Zdroj: ŠÚ SR  

 

Cyklický demografický model mal za následok výstavbu mnoţstva škôl v 70-tych rokoch. Avšak v období 
demografickej recesie neboli školy vyťaţené. Mnoţstvo škôl bolo zrušených, resp. sa spájali a vytvárali tak 
efektívnejšie a hospodárnejšie zariadenia.   

Na Slovensku sa v rokoch 2005 aţ 2009 kaţdoročne zníţil počet ZŠ o 3-5 škôl v kraji. K týmto krokom boli 
zriaďovatelia nútení pristúpiť z viacerých dôvodov: kaţdoročný pokles počtu ţiakov, nedostatok financií na 
prevádzku zariadení, zlý technický stav zariadení, nedostatok finančných prostriedkov na nákup moderných 
zariadení a výchovno-vzdelávacích pomôcok.   

Vzhľadom na silnú populačnú vlnu moţno za roky 2006 aţ  2009 pozorovať celoplošný nárast počtu detí vo 
vekovej skupine 0-4 roky. Tento  prírastok  bude ešte pretrvávať minimálne 5 aţ 10 rokov, kedy nastane opäť 
obdobie niţšej pôrodnosti. Uvedenú prognózu potvrdzujú aj údaje Ústavu informácií a prognóz školstva zo 
začiatku roku 2010, ktoré na školský rok uvádza nárast celkového počtu ţiakov zapísaných do prvých ročníkov 
ZŠ, pričom najväčší nárast je zaznamenaný v Prešovskom, Košickom a Ţilinskom kraji.  

Momentálne sa nachádzame v demografickej expanzii čo môţe spôsobiť nedostatok miest na základných 
školách, predovšetkým v niţších ročníkoch. Tento stav ešte prehlbuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„školský zákon“), ktorý určuje počet detí v triede. Pri niţších ročníkoch je to priemerne 23 detí. Počet detí je daný 
s dôrazom na kvalitu vyučovania. Na základe uvedených faktov moţno konštatovať, ţe v budúcich 10 rokoch 
bude nedostatok kvalitných školských zariadení.  
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Tabuľka č.2: Počet obyvateľov vekovej skupiny 20-59 

  

Počet obyvateľov vekovej skupiny 20-59 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

TTSK 334905 338112 340509 343353 345803 

TSK 358369 361051 363264 364990 365974 

NSK 422403 425789 427963 429301 430440 

ZSK 405681 409730 413597 415353 416917 

BBSK 389564 392207 394336 394810 394820 

PSK 450252 455958 461071 464411 467193 

KSK 448299 453238 456809 458458 459721 

spolu 2809473 2836085 2857549 2870676 2880868 

 

Počet obyvateľov vekovej skupiny nad 60 rokov 

 

TTSK 89751 91118 92777 94858 97679 

TSK 102531 103585 105230 107503 110242 

NSK 125521 126081 127318 129402 131446 

ZASK 105025 106152 107369 109890 112710 

BBSK 110372 110882 111877 113971 116388 

PSK 112080 113085 114348 116988 120128 

KSK 115476 116222 117583 120306 123405 

Spolu 760756 767125 776502 792918 811998 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Ako uţ bolo uvedené vyššie cyklické vlny v demografickom vývoji moţno pozorovať aj v populácii staršej, a to 
konkrétne v skupine obyvateľov medzi 55-59 rokov, ktorá má  najvyššie zastúpenie a tieto ročníky sú tzv. „silné 
populačné ročníky“. Táto skupina je momentálne najviac postihnutá zmenami v dôchodkovom systéme. 
V súvislosti s predlţujúcim sa vekom odchodu do dôchodku,, táto skupina ľudí je ekonomicky aktívna 
a predpokladá sa, ţe nie je odkázaná na poskytovanie sociálnych sluţieb na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Avšak s ohľadom na budúcnosť, ide o skupinu obyvateľstva, 
ktorá môţe byť ohrozená práve tým, ţe sa z ekonomicky aktívneho človeka stane senior poberajúci dôchodok. 
Neskorší odchodový vek do dôchodku, stresové pracovné prostredie, nesprávne stravovacie návyky a zhoršujúci 
sa zdravotný stav populácie naznačuje, ţe budú ţiadané sociálne sluţby denného typy, resp. rôzne druhy 
výpomocí. V tomto ohľade je veľmi pozitívnou legislatívnou  zmenou rozšírenie ponuky opatrovateľskej sluţby, 
ako i ďalšie sluţby poskytované osobám, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek. Predpokladá za, ţe starší obyvatelia, 
ktorí nepotrebujú náročnú resp. celodennú starostlivosť, budú bývať vo svojej domácnosti, resp. v domácnosti so 
svojimi blízkymi. Na základe týchto predpokladov, ako aj na základe kvalitatívnych ukazovateľov poskytovania 
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sociálnych sluţieb pre osoby ktoré dosiahli dôchodkový vek, sú uprednostňované zariadenia s kapacitou do 40 
lôţok. Vo zvýšenej miere sa predpokladá vyuţívanie denných stacionárov. Postupne by malo dochádzať 
k úpravám existujúcich zariadení a výstavbe nových zariadení na kapacitne menšie so širším spektrom 
poskytovaných sluţieb. V porovnaní s východiskovými podmienkami tvorby ROP z roku 2004 je to zmena, ktorá 
sa môţe negatívne prejaviť pri realizácii stratégie v podobe niţšieho záujmu o intervencie v oblasti sociálnych 
sluţieb, ako sa predpokladalo.  
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I I I .  EXTERNÉ ZMENY MAJÚCE  VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU  ROP V OBDOBÍ 
OD  24.9.2007 DO 15.4.2010 

Významnou zmenou, ktorá sa odohrala v priebehu implementácie programu je prijatie zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
(ďalej aj „školský zákon“),  ktorý  definuje sieť školských zariadení, ako aj kapacitné určenie jednotlivých druhov 
zariadení.  V zmysle tohto zákona tvoria sústavu škôl nasledovné druhy škôl: materská škola, základná škola, 
gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium, školy pre deti a ţiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy a jazykové školy. Najväčšie zmeny sa zaznamenali na 
základných a stredných školách. Na jednej strane nový školský zákon umoţňuje školám vytvoriť si vlastný 
vzdelávací program, podľa ktorého môţu učiť takmer tretinu vyučovacieho času, zároveň však zavádza povinné 
vyučovanie dvoch cudzích jazykov ako aj maximálne počty ţiakov v triedach. S ohľadom na kapacitné určenie 
veľkosti tried, bude nevyhnutné vo väčšine škôl zrealizovať stavebné úpravy s cieľom zníţenia počtu ţiakov 
v jednej triede a zároveň zvýšenia počtu tried, Tieto úpravy si vyţiadajú dodatočné finančné prostriedky určené 
na rekonštrukciu budov. Taktieţ vznikajú ďalšie finančné nároky na vybavenie tried, ako aj na rozšírenie 
pedagogického aparátu škôl. Uvedené zmeny vedú ku kvalitnejšiemu vzdelávaciemu prostrediu, ale vyţadujú 
vyššie investície na rekonštrukciu. Vzhľadom ku charakteru prioritnej osi 1 je zjavné, ţe sa vyššie uvedené  
zmeny premietnu do finančného rozsahu projektov realizovaných prostredníctvom opatrenia 1.1 ROP. Dá sa 
predpokladať, ţe sa zvýši priemerná hodnota projektu oproti hodnote plánovanej pri tvorbe finančného plánu 
ROP. Na dosiahnutie cieľových hodnôt indikátorov bude potrebné väčšie mnoţstvo finančných prostriedkov ako 
sa plánovalo.  

V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde č. 33 môţe členský štát navrhnúť revíziu operačného programu. V prípade prioritnej 
osi 1 ROP ide o komplexné vzájomne previazané zmeny externého prostredia a legislatívy. Zmeny 
demografického a socioekonomického prostredia sú dôvodom na revíziu ROP revíziu ROP v zmysle 
článku 33 bod 1 písmeno a). Zmena priorít na miestnej a regionálnej úrovni v dôsledku hospodárskej 
krízy a vyššie uvedené legislatívne zmeny sú dôvodom na revíziu ROP v zmysle článku 33 bod 1 písmeno 
b) – hlavné zmeny v národných, regionálnych a miestnych prioritách. 

 

Legislatívne zmeny sa udiali aj v rezorte Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí.  V prípade sociálnych 
sluţieb bol prijatý zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil  zákon č. 195/1998 
Z.z. o sociálnej pomoci. Podľa citovaného zákona sa sociálne sluţby delia podľa druhu sluţby na 

a) sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných 
potrieb v zariadeniach, ktorými sú:  nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné 
centrum, zariadenie núdzového bývania, 

b) sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a podpora zosúlaďovania rodinného ţivota a pracovného ţivota, poskytovanie sociálnej sluţby v 
zariadení dočasnej starostlivosti o deti, poskytovanie sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre 
pre deti a rodinu, 

c) sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú: 
poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a 
pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre 
seniorov, zariadenie opatrovateľskej sluţby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych sluţieb, 
špecializované zariadenia, denný stacionár), opatrovateľská sluţba, prepravná sluţba, sprievodcovská 
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sluţba a predčítateľská sluţba, tlmočnícka sluţba, sprostredkovanie tlmočníckej sluţby, 
sprostredkovanie osobnej asistencie, poţičiavanie pomôcok, 

d) sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií, ktorými sú: monitorovanie a signalizácia 
potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 

e) podporné sluţby, ktorými sú: odľahčovacia sluţba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a 
povinností, poskytovanie sociálnej sluţby v dennom centre, poskytovanie sociálnej sluţby v integračnom 
centre, poskytovanie sociálnej sluţby v jedálni, poskytovanie sociálnej sluţby v práčovni, poskytovanie 
sociálnej sluţby v stredisku osobnej hygieny. 

Pobytová forma sociálnej sluţby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej sluţby je ubytovanie, táto sluţba  
sa poskytuje ako celoročná sociálna sluţba alebo týţdenná sociálna sluţba. 

Poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a 
pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sa prednostne realizuje v zariadeniach s kapacitou niţšou ako 
40 miest. Stratégia ROP definuje v záujme zabezpečenia udrţateľnosti ekonomickej prevádzky zariadení aj 
veľkostné poţiadavky na zariadenia sociálnych sluţieb (prioritne zariadenia s viac ako 50 klientmi). Zavedením 
novej legislatívnej úpravy dochádza pri niektorých typoch zariadení k nesúladu stratégie ROP so smerovaním 
legislatívy na národnej úrovni. Nakoľko do procesu hodnotenia ţiadostí nepriamo vstupuje aj MPSVaR SR ako 
gestor národnej legislatívy, (potvrdením, ţe navrhovaný projekt je v súlade s národnou legislatívou – povinná 
príloha ţiadosti o NFP), môţe mať tento čiastočný nesúlad vplyv na dopyt po intervenciách. Odporúčame 
pristúpiť k revízii operačného programu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde článok 33 odsek 1, písmeno 
b) hlavné zmeny v národných, regionálnych a miestnych prioritách. 

 

Ďalšie zmeny v sociálnej oblasti nastali v súvislosti s novelizáciou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorého úplné znenie bolo vyhlásené zákonom č. 27/2009 Z. z. Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu 
detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a 
právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovania a opakovania porúch psychického , fyzického  a 
sociálneho vývoja detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov. 
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú: v prirodzenom rodinnom prostredí, v 
náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí, v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ďalej len „zariadení“. Zariadeniami  v zmysle zákona č. 27/2009 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sú detský domov (domov detí, centrum detí), detský 
domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko, resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak 
závislých a v iných zariadeniach zriadených na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona. 

Zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  môţe zriaďovať obec alebo vyšší 
územný celok. Tento účel môţe obec a vyšší územný celok zabezpečiť aj prostredníctvom akreditovaných 
subjektov a právnických osôb alebo fyzických osôb. Aj naďalej pretrváva trend zniţovania kapacít v zariadeniach 
týţdenného typu. Preferuje sa vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostredí. Do roku 2012 by mali byť všetky 
veľkokapacitné detské domovy nahradené menšími zariadeniami rodinného typu. Zmenou tohto zákona sa 
vytvorili predpoklady na zlepšenie procesu osvojenia si dieťaťa ako aj postupy spojené s pestúnskou 
starostlivosťou. Vytvorili sa podmienky pre vznik profesionálnych náhradných rodín, ktorými sú v podmienkach 
SR fyzické osoby. V rámci stratégie ROP sa neuvaţuje s podporou fyzických osôb, a ani s podporou 
infraštruktúry bývania, mimo integrovaných stratégií rozvoja v mestských oblastiach postihnutých alebo 
ohrozených sociálnym vylúčením. Preto môţeme skonštatovať, ţe sa v porovnaní s východiskovým údajom 
z roku 2004  zúţila skupina potenciálnych ţiadateľov v rámci oblasti podpory 2.1b ROP. V zmysle nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
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fonde č. 33 môţe členský štát navrhnúť revíziu operačného programu. Uvedené legislatívne zmeny sú 
dôvodom na revíziu ROP v zmysle článku 33, bod 1 písmeno b) – hlavné zmeny v národných prioritách 
a zároveň moţno konštatovať, ţe nastali reálne ťaţkosti s vykonávaním oblasti podpory 2.1b ROP 
súvisiace s nezáujmom ţiadateľov o uvedenú oblasť podpory (čl. 33, bod 1, písmeno d) Nariadenia Rady 
ES č. 1083/2006). 

Na úrovni EÚ významnú zmenu predstavuje prijatie nariadenia Rady (ES) 1341/2008 z 18. decembra 2008, 
ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006  
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.  

Regulačný rámec programového obdobia 2007 – 2013 bol vypracovaný a prerokovaný s cieľom posilniť 
zjednodušovanie programovania a riadenia fondov, účinnosť ich pomoci a subsidiaritu pri ich vykonávaní. 

Nariadením Rady (ES) 1341/2008 z 18. decembra 2008 bol upravený článok  55 nariadenia (ES) č. 1083/2006, 
ktorého predmetom sú projekty generujúce príjmy. Projekt generujúci príjmy je definovaný ako projekt, ktorý 
zahrňuje investíciu do infraštruktúry, ktorej pouţívanie je  spoplatnené a priamo uhradené uţívateľmi, alebo 
kaţdú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo kaţdé poskytovanie sluţieb za 
poplatok. Pri spracúvaní projektov generujúcich príjmy sa pouţíva presnejší a náročnejší prístup, zaloţený na 
výpočte tzv. finančnej medzery, na základe ktorej sa stanovuje maximálna výška príspevku..S problematikou 
projektov generujúcich príjmy nemali ţiadatelia ani verejnosť skúsenosti z predchádzajúceho programového 
obdobia 2004-2006. Ţiadatelia v rámci ROP, ktorými sú najmä samosprávy, často automaticky uvaţujú o 
maximálnej intenzite pomoci. Moţnosť vracať NFP alebo jeho časť na základe generovania príjmov je zatiaľ pre 
väčšinu ţiadateľov vzdialená a nie sú si tohto rizika v plnej miere vedomí, aj keď je táto povinnosť zakotvená v 
Zmluve o poskytnutí NFP a je uvedená v príslušných príručkách a manuáloch a je zdôrazňovaná pri komunikácii 
so ţiadateľmi/prijímateľmi.  

 

Prijatím zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev bol 
s účinnosťou od 1.1.2009 v podmienkach Slovenskej republiky upravený  právny rámec poskytovania pomoci 
a podpory z fondov Európskych spoločenstiev. Prechodné ustanovenia citovaného zákona stanovili, ţe všetky 
konania o poskytnutí pomoci a podpory začaté a neukončené schválením alebo neschválením ţiadosti pred 
účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona. V súlade s týmto ustanovením RO pre ROP upravil 
svoju riadiacu dokumentáciu a  zabezpečil  prispôsobenie nastaveného systému implementácie s účinnosťou od 
1.1.2009. Implementácia ROP bola výrazným spôsobom ovplyvnená prijatím zákona č.. 57/2010 Z. z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 
Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najvýznamnejšiu zmenu oproti pôvodnému zneniu zákona 
predstavuje nové ustanovenie § 24b a nasl., ktorým bola zavedená kontrola projektu po uzavretí zmluvy 
o poskytnutí NFP. Z uvedených ustanovení zákona implicitne vyplýva pre RO pre ROP povinnosť kontrolovať 
procesy verejného obstarávania vykonaného prijímateľom po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP. Ďalšie zmeny 
mali spresňujúci a dopĺňajúci charakter najmä v ustanoveniach týkajúcich sa vymedzenia pojmov, preskúmania 
rozhodnutí o schválení, resp. neschválení ţiadosti o NFP a zverejňovania informácií riadiacim orgánom. Zákon č. 
57/2010 Z. z. nadobudol účinnosť 1.4.2010 a vo svojich prechodných ustanoveniach neobsahoval moţnosť 
dokončiť konania  o ţiadosti začaté a právoplatne neukončené do 31.3.2010 podľa doterajších predpisov. 
Z uvedeného dôvodu RO pre ROP začal s prípravou na účinnosť uvedeného zákona uţ vo februári 2010 a všetky 
nevyhnutné zmeny zapracoval do svojej riadiacej dokumentácie ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry 
na roky 2007 aţ 2019 uskutočnilo v rokoch 2007 a 2008 dvojkolovú súťaţ slovenských miest o tento prestíţny 
európsky titul.  Na základe odporúčania medzinárodnej výberovej komisie vláda Slovenskej republiky uznesením 
č. 309 z 29. apríla 2009 schválila návrh na vymenovanie mesta Košice za Európske hlavné mesto kultúry v roku 
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2013, ako aj návrh systému podpory financovania podujatia. Z bodu B.2 uznesenia vyplynula pre ministra kultúry 
Slovenskej republiky úloha vypracovať návrh mechanizmu financovania čiastkových investičných projektov 
súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V súlade s uvedeným uznesením 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky roku 2009 zorganizovalo sériu expertných rokovaní za účasti 
nominovaných zástupcov zainteresovaných rezortov, mesta Košice a Košického samosprávneho kraja s cieľom 
navrhnúť postup, ktorý by umoţnil mestu Košice a participujúcim subjektom financovať kľúčové investičné aktivity    
zo štrukturálnych fondov. Pracovná skupina sa v prvej fáze rokovaní sústredila na analýzu kľúčových 
investičných projektov a identifikáciu moţností ich financovania z  jednotlivých operačných programov za 
existujúcich podmienok, prípadne po vykonaní prípustných zmien v programových dokumentoch na národnej 
úrovni.  

V súlade so stratégiou ROP sa môţu podporovať aktivity projektu EHMK čiastočne v rámci prioritnej osi 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 4.1 Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty 
a prostredníctvom integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Nastavenie podmienok na čerpanie 
prostriedkov v rámci uvedených oblastí podpory však neumoţňuje financovať kľúčové investičné projekty EHMK 
v krajskom meste Košice ani z prioritnej osi 4 „Regenerácia sídiel“ a z vecného hľadiska ani z prioritnej osi 3 
„Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“. Vzhľadom na to, ţe uvedený 
projekt má charakter priority na národnej úrovni, uznesením vlády SR č. 204/2010 zo dňa 24.3.2010 bola uloţená 
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR úloha vytvoriť novú prioritnú os na realizáciu čiastkových 
investičných projektov projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 s rozpočtom 60 mil. EUR v rámci 
ROP. Uvedená aktivita predstavuje vládnu prioritu na národnej úrovni a týka sa zároveň iniciatívy EÚ 
v kultúrnej oblasti. Odporúčame preto pristúpiť k revízii operačného programu v súlade s nariadením 
Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde článok 33 odsek 1 písmeno b) hlavné zmeny v národných prioritách.   
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IV.  IMPLEMENTÁCIA ROP  

Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre operačný program predstavuje operačnú úroveň systému riadenia NSRR. Na 

základe článku 59, odsek 1 všeobecného nariadenia je RO orgán určený členským štátom, ktorý zodpovedá za 

riadenie a vykonávanie programu v súlade s predpismi EÚ a SR. Pri riadení operačného programu postupuje RO 

v súlade s metodickými pokynmi CKO a metodickými pokynmi a usmerneniami Certifikačného orgánu a Orgánu 

auditu v príslušných oblastiach.  

 

Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre ROP 

V zmysle čl. 59, odsek 2 všeobecného nariadenia môţe členský štát na plnenie niektorých alebo všetkých úloh 

RO určiť jeden alebo viac SO/RO. V súlade s článkom 12 implementačného nariadenia a so Systémom riadenia 

ŠF a KF sú podrobnosti presne stanovené v splnomocneniach o  delegovaní právomocí uzatvorenom medzi RO 

a SO/RO. Konečná zodpovednosť za výkon a realizáciu programu ostáva na RO, a to aj v prípade delegovania 

úloh na SO/RO. 

V súvislosti s implementáciou ROP vykonávajú v programovom období 2007-2013 úlohu SO/RO jednotlivé 

samosprávne kraje predstavujúce úroveň regiónov NUTS 3. Tematické oblasti podpory, ktoré sú implementované 

decentralizovane jednotlivými SO/RO sú zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu, regeneráciu sídiel 

a na intervencie v súvislosti s regionálnymi komunikáciami.  

Delegovanie výkonu implementačných procedúr na SO/RO je pre ROP realizované obojstranným právnym aktom 

medzi RO pre ROP a kaţdým SO/RO individuálne. Delegované funkcie a úlohy plnia jednotlivé SO/RO vţdy len 

na území príslušného samosprávneho kraja. 

Výkon delegovaných úloh sa týka nasledovných opatrení ROP: 

- opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

- opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 

- opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov 

Systém implementácie vytvára zvýšené nároky na administratívne kapacity a vytvorenie podmienok pre realizáciu 

časti ROP decentralizovaným spôsobom na úrovni NUTS 3 regiónov. Podrobný popis procesov riadenia 

a realizácie operačného programu je popísaný v Interných manuáloch procedúr zainteresovaných subjektov.  

S prípravou administratívnych kapacít SO/RO pre programové obdobie 2007-2013 úzko súvisí príprava 
kompatibilných interných manuálov procedúr Riadiaceho orgánu pre ROP, SO/RO, Platobnej jednotky pre ROP 
a príslušných kontrolných útvarov. Interné manuály procedúr uvedených subjektov boli vypracované odbornou 
skupinou na pracovnej úrovni v prvej polovici roku 2007, pričom počas celého programového obdobia sa 
priebeţne aktualizujú v nadväznosti na zmeny externého charakteru (legislatíva), interného charakter 
(organizačné zmeny), odporúčania auditov, certifikačných overení atď. Jednotlivé samosprávne kraje 
v nadväznosti na výstupy z pracovnej skupiny na prípravu interných manuálov procedúr modifikovali svoje 
organizačné štruktúry podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych štandardov pre výkon decentralizovaných procedúr. 
Uvedené štandardy boli vypracované RO pre ROP na základe implementačného a kontrolného systému 
uplatňovaného v rámci Priority 3 OPZI v skrátenom programovom období 2004-2006, ktorý bol viacnásobne 
auditovaný a priebeţne upravovaný viacerými internými a externými subjektmi. Získavanie administratívnych 
kapacít SO/RO, ich školenie a certifikácia je proces nadväzujúci na predbeţný systémový audit realizovaný 
Ministerstvom financií SR ako Certifikačným orgánom, pričom predmetom auditu je individuálne kaţdý subjekt 
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zapojený do implementácie ROP. Jednotlivé fázy prípravy SO/RO aţ do ich certifikácie a do samostatného 
delegovania právomocí boli rámcovo dané uznesením vlády SR č. 407/2007.  

Priamo v súvislosti s implementáciou ROP sa celkovo vytvorilo 187 pracovných miest z toho 90 na RO, 72 na 
sprostredkovateľských orgánoch v regiónoch a 25 na platobnej jednotke (pozn.: údaje o administratívnych 
kapacitách k 31.12.2009). 

Ku koncu hodnoteného obdobia boli zo strany SO/RO vykonané predovšetkým delegované úlohy súvisiace s 
prijímaním a hodnotením ţiadostí o NFP a so zazmluvňovaním schválených projektov. Proces kontroly verejných 
obstarávaní a proces preplácania ţiadostí o platbu bol v prípade tzv. decentralizovaných opatrení sporadicky 
naštartovaný v prvom štvrťroku 2010. Vzhľadom na skutočnosť, ţe Splnomocnenia o delegovaní právomocí na 
SO/RO boli podpísané v júni 2008, v prípade decentralizovaných opatrení je moţné badať istý časový sklz. Do 
15.4.2010 bolo vyhlásených 7 výziev implementovaných SO/RO pre ROP a spolu bolo zadministrovaných viac 
ako 500 ţiadostí o NFP. Zamestnanci SO/RO sú priebeţne školení. 

Doteraz vykonané audity vo vzťahu k ROP boli vykonané ako vo vzťahu k RO, tak aj vo vzťahu k SO/RO. V 
prípade SO/RO však doteraz vykonané audity mali skôr systémový charakter, keďţe neexistovala dostatočne 
reprezentatívna vzorka realizovaných operácií (k termínu ukončenia posledného auditu v decembri 2009 bolo 
spolu za všetky SO/RO v realizácii 7 projektov). Vzhľadom na súčasný stav implementácie decentralizovaných 
opatrení ROP, doteraz nebola predmetom certifikačných overovaní ţiadna ţiadosť o platbu vybavená SO/RO. 

Overovanie (kontrola) výkonu delegovaných úloh na SO/RO zo strany RO pre ROP bolo realizovaná tieţ len vo 
vzťahu k procesom súvisiacim s prijímaním a hodnotením ţiadostí o NFP. V polovici roku 2009 oslovil RO pre 
ROP všetkých sedem SO/RO so ţiadosťou o vyplnenie správy v štruktúre a rozsahu, ktorý stanovil RO pre ROP. 
V uvedenom období RO pre ROP zároveň vykonal na výberovej vzorke ţiadostí o NFP overenie výkonu kontroly 
formálnej správnosti a odborného hodnotenie v zmysle platných inštrukcií pre hodnotiteľov. Výsledky uvedených 
overovaní boli zhrnuté v súhrnnej správe, ktorú RO pre ROP predbeţne prerokoval so zástupcami SO/RO v 
septembri 2009. Väčšina identifikovaných zistení mala formálny charakter (neúplne zadané údaje) a bola 
odstránená. Z identifikovaných zistení nevyplynuli závery smerujúce k prijímaniu systémových úprav riadiacej 
dokumentácie, k personálnym alebo k organizačným zmenám. Spomedzi siedmich SO/RO nebola identifikovaná 
ţiadna výrazná odchýlka na úrovni niektorého SO/RO. Ďalšie avizované rokovania k uvedenej správe nebolo 
realizované a RO pre ROP 15.3.2010 uzavrel správu bez ďalšieho prerokovania. V prvom štvrťroku začal RO pre 
ROP vykonávať kontrolu delegovaných právomocí novým efektívnejším spôsobom. V marci a apríli 2010 inicioval 
RO pre ROP kontroly na mieste k ţiadostiam o platby na projekty technickej pomoci SO/RO. Uvedené kontroly sú 
zamerané najmä na účtovnú evidenciu. S uvedenými kontrolami je spojené overovanie výkonu delegovaných 
úloh, ktoré bolo doteraz zamerané hlavne na povinnosti súvisiace s evidenciou, archiváciou dokumentáciu, 
kompletnosťou údajov v ITMS a pod.  

V priebehu sledovaného obdobia ţiadatelia zaslali 43 podaní – ţiadostí o preskúmanie postupu SO/RO, z toho 
15 podaní bolo Riadiacim orgánom pre ROP schválených, 25 podaní zamietnutých a 3 podania neboli doriešené 
v sledovanom období. Nasledujúca tabuľka zobrazuje rozdelenie podaní podľa príslušnosti k jednotlivým SO/RO 
pre ROP: 

SO/RO pre ROP 
Počet podaní do 

31.12.2009 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet 
neopodstatnených 

podaní 

Počet 
nevybavených 

podaní 

SO/RO pre ROP TSK 2 1 1 0 

SO/RO pre ROP TTSK 6 1 5 0 

SO/RO pre ROP NSK 3 1 2 0 

SO/RO pre ROP BBSK 10 1 8 1 
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SO/RO pre ROP ZSK 10 4 5 1 

SO/RO pre ROP PSK 8 5 3 0 

SO/RO pre ROP KSK 4 2 1 1 

spolu 43 15 25 3 

Zdroj: RO pre ROP 

Podľa vyjadrenia RO pre ROP má komunikácia a usmerňovanie procesov vo vzťahu k delegovaným úlohám 
charakter priamej operatívnej komunikácie prostredníctvom telefonického a/alebo e-mailového kontaktu s 
vedúcim projektovým manaţérom na RO pre ROP, prípadne s hlavným manaţérom RO pre ROP. Ďalšou formou 
operatívnej komunikácie je komunikácia s tzv. detašovaným zamestnancom RO pre ROP pôsobiacim priamo v 
regióne. 

Na základe vyjadrenia RO pre ROP nepatrilo overovanie výkonu delegovaných úloh na SO/RO medzi priority RO 
pre ROP. Dôvodom je nízky počet realizovaných projektov v decentralizovaných opatreniach a vyuţitie 
administratívnych kapacít RO pre ROP na zintenzívnenie implementačných procesov ROP súvisiacich s 
minimalizáciou dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR. sa administratívne kapacity RO pre ROP v 
priebehu roka 2009. Na základe limitovaného mnoţstva dostupných údajov a nízkej úrovne čerpania finančných 
prostriedkov v rámci tzv. decentralizovaných opatrení ROP bude moţné efektívnosť a účinnosť nastavenie 
čiastočne decentralizovaného systému implementácie ROP detailnejšie zhodnotiť v pravidelnom hodnotení 
v roku 2011.  

 

Mechanizmy a postupy spojené s čerpaním štrukturálnych fondov ES z ROP 

Podrobný popis mechanizmov a procedúr spojených s čerpaním štrukturálnych fondov je popísaný v interných 
manuáloch ROP, a zároveň z pozície ţiadateľov/prijímateľov uverejnený ako súčasť dokumentácie jednotlivých 
výziev ROP dokumentov, na ktoré sa výzvy odvolávajú. Pri príprave ROP a implementačných procesov sa 
prihliadalo na skutočnosti a skúsenosti získané z programového obdobia 2004-2006 z programu OPZI. 
V skrátenom programovom období bol vyuţívaný systém ohraničených výziev, ktorý sa neosvedčil, nakoľko 
ţiadosti o NFP prichádzali vo veľkých mnoţstvách vţdy ku koncu výzvy a tak nebolo technicky moţné ţiadosti 
vyhodnotiť v stanovenej lehote. V mnohých prípadoch sa  doba od podania ţiadosti do oznámenia o výsledku 
výberového procesu pohybovala okolo  1 roka. To vyvolalo ďalšie nevyhnutné zmeny v projektovej dokumentácii, 
predovšetkým v časovom harmonograme realizácie, zmena cien atď. Následne bolo nutné vypracovať dodatky 
k zmluvám, čo len znásobovalo administráciu projektu.  

Na základe týchto skúseností sa v programovom období 2007- 2013 pristúpilo k priebeţným výzvam, ktoré 
umoţňujú flexibilnejšie cyklické prijímanie ţiadosti o NFP v hodnotiacich kolách. Ţiadatelia si  prostredníctvom 
internetu vyberajú z mnoţstva vopred zverejnených termínov určených na predkladanie ţiadostí o NFP . Vybratý 
termín si zarezervujú. Takto majú priestor na dôkladnú prípravu dokumentácie ţiadostí o NFP a príslušných 
príloh podľa vlastných časových potrieb. Prvý raz sa systém e-rezervácie termínov uplatnil pri výzve ROP-1.1-
2008/01, pričom RO pre ROP sa zo začiatku stretol s ťaţkosťami pri komunikácii presného spôsobu fungovania 
systému e jeho výhodách pre ţiadateľov, následne po istých procesných úpravách však ţiadatelia systém 
internetovej rezervácie akceptovali. Nastavený systém priebeţných výziev sa osvedčil a RO pre ROP je 
presvedčený, ţe zvyšuje kvalitu ţiadostí. Formálna kontrola sa vykonáva za prítomnosti ţiadateľa, čo zároveň 
zvyšuje transparentnosť hodnotenia.  V prípade zistenia formálnych nedostatkov je ţiadateľ vyzvaný na ich 
doplnenie. Priebeţný systém vytvára optimálne predpoklady pre včasné čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov a dodrţanie pravidla n+3.   

V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov 
je kompetenciou riadiaceho orgánu definovať podmienky poskytnutia pomoci. Tieto sú zverejňované ako 
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súčasť výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP a jej príloh a zároveň ako súčasť programovej a riadiacej 
dokumentácie. V prípade ROP bolo jednou z podmienok predloţenie a overenie dokumentácie z procesu 
verejného obstarávania. Aţ na základe splnenia tejto podmienky RO pristúpil k podpísaniu zmluvy o NFP so 
ţiadateľom. RO pre ROP uvedenú podmienku zadefinoval s úmyslom predísť administratívne náročnej príprave 
dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. Overenie verejného obstarávania pred podpisom zmluvy zároveň 
umoţňuje riadiacemu orgánu získať reálny prehľad o pripravovaných projektoch. V priebehu roku 2009 sa však 
zvolený prístup ukázal ako časovo náročný z hľadiska trvania konaní ţiadosti o NFP z dôvodu častých chýb a 
opakovania verejných obstarávaní zo strany ţiadateľov. Uvedený postup bol v súlade so Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, avšak jeho výnimočné nastavenie a uplatňovanie si vyţadovalo 
viacero výnimiek zo Systému riadenia ŠF a KF, ktoré CKO udelilo RO pre ROP. V kontexte novely zákona 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES účinnej od 1.4.2010 v znení neskorších predpisov 
bol zavedený inštitút kontroly, ktorá sa vykonáva po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nastaveného 
systému ROP by to znamenalo duplicitné vykonávanie procesov overovania a kontroly VO pred a po podpise 
zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. V danej situácii sa 
pôvodne zvolené zadefinovanie podmienok poskytnutia pomoci v rámci ROP ukázalo byť neudrţateľné a za 
účelom zabezpečenia kontinuity implementácie ROP a dodrţania pravidla n+3 bolo nevyhnutné navrhnúť iné 
poradie procesov kontroly VO a uskutočniť úpravu podmienok poskytnutia pomoci. Tieto zmeny RO pre 
ROP vykonal v Internom manuáli verzia 6.0 z 12.2.2010 a následne aktualizoval Programový manuál a Príručku 
pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. Uvedené zmeny a úpravu súvisiacich prebiehajúcich procesov RO pre 
ROP uskutočnil na základe relevantných ustanovení Systému riadenia ŠF a KF 2007-2013 a v súlade so 
zákonom 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov. 
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V. ANALÝZA A HODNOTENIE  VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŢIADOSTÍ O NFP  

Absorpčná kapacita je determinovaná efektívnym dopytom ţiadateľov. Efektívny dopyt zohľadňuje záujem 
ţiadateľov o predkladanie ţiadostí o NFP, ako aj schopnosť vypracovať kvalitné ţiadosti o NFP, ktoré prispievajú 
k napĺňaniu cieľov ROP a majú potenciál byť schválené. Nakoľko sa Pravidelné hodnotenie ROP vykonáva na 
začiatku roku 2010, nemoţno ešte hodnotiť výzvy z hľadiska plnenia programových indikátorov na základe 
ukončených realizovaných projektov (do 31.12.2009 bolo ukončených len 14 projektov) s výnimkou 
programového indikátora „Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry“, ktorý je pohľadu zamerania 
hodnotenia kľúčový. Na základe ukazovateľa výstupu o počte zhodnotených zariadení, alokovaných finančných 
prostriedkov pre jednotlivé opatrenia, finančného rámca prijatých ţiadostí o NFP a finančného rámca ţiadostí 
o NFP odporúčaných na schválenie/schválených je moţné deduktívnou metódou posúdiť efektivitu vynaloţených 
prostriedkov ES. V tejto časti hodnotenia kvalifikovane odhadneme moţné riziká súvisiace s implementáciou 
prioritných osí a navrhneme riešenia pre úspešnú implementáciu programu.  

V rámci hodnotenia budeme pracovať s údajmi o projektoch vo fáze odporučenia ţiadosti o NFP na schválenie 
výberovými komisiami, resp. uţ schválenými projektmi1.  

Skôr ako budeme hodnotiť vyhlásené výzvy, treba pripomenúť, ţe národné hospodárstvo zasiahla svetová 
finančná kríza, ktorá sa v podmienkach SR prejavila predovšetkým zníţením exportu, rastúcim počtom 
nezamestnaných, zvýšenými štátnymi výdavkami na sociálnu oblasť a oblasť na zmiernenie dopadov finančnej 
krízy na ekonomiku SR. Vláda SR vydala uznesenie vlády, ktorým vyzýva RO pre ROP aby vytvoril podmienky 
pre urýchlené čerpanie ŠF a tým stimuloval agregátny dopyt. V rámci usmernení EK na elimináciu negatívnych 
dopadov svetovej finančnej krízy sa poukazuje na úzke prepojenie medzi fiškálnym stimulom a opatreniami v 
štyroch prioritných oblastiach lisabonskej stratégie (občania, podniky, infraštruktúra a energia, výskum a 
inovácie). Znamená to, ţe by sa mali zvýšiť výdavky na také opatrenia, skupiny aktivít, ktoré prispievajú 
k zniţovaniu nezamestnanosti, rastu zamestnanosti, podpore podnikania, zvýšeniu mobility obyvateľov, zlepšenie 
dostupnosti regiónov, zníţenie energetickej závislosti krajiny od cudzích zdrojov energie prostredníctvom 
zniţovania energetickej náročnosti budov. Na základe týchto usmernení RO upustil od pôvodne plánovaného 
postupného zverejňovania výziev a výzvy boli zverejňované najmä v snahe zintenzívniť čerpanie ŠF. Najskôr 
boli vyhlásené výzvy na opatrenia s ktorých implementáciou uţ sú skúsenosti s programového obdobia 2004-
2006. Ďalej sa posudzoval vplyv stratégie ROP na  zabezpečení účinnosti vládnych proti krízových opatrení. 
Zámerom RO pre ROP bolo vyhlasovať výzvy na také opatrenia, ktoré majú najväčší potenciál podieľať sa na 

                                                           
1 Vysvetľujúca poznámka: V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 
v znení neskorších predpisov sa ţiadosť o NFP povaţuje za schválenú aţ po vydaní rozhodnutia o schválení ţiadosti o NFP. Nastavený 
a auditmi potvrdený systém implementácie ROP aplikovaný v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP vyhlasovaných do 31.12.2009 
stanovil, ţe úspešný ţiadateľ, ktorého ţiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný, aby 
doručil kompletnú overenú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu ţiadosti o NFP. Overenie uvedenej 
dokumentácie bez zistení zo strany Riadiaceho orgánu pre ROP bolo podmienkou pre vydanie rozhodnutia o schválení ţiadosti o NFP. 
Riadiaci orgán pre ROP v prípade zistení v procese verejného obstarávania umoţnil ţiadateľom proces verejného obstarávania 
zopakovať. 

Uvedený systém implementácie ROP znamenal, ţe Riadiaci orgán pre ROP niekoľko mesiacov (do doby kým ţiadatelia nezrealizovali 
proces verejného obstarávania) vykazoval počet a sumu ţiadostí o NFP, ktoré boli „odporúčané výberovou komisiou na schválenie“, 
ale neboli ešte „schválené“ v zmysle vydaných rozhodnutí o schválení ţiadostí o NFP. Z hľadiska potrieb riadenia operačného programu 
však Riadiaci orgán pre ROP s uvedenou prerozdelenou sumou interne pracoval ako so sumou schválených ţiadostí o NFP. Zároveň 
z hľadiska zrozumiteľnosti dosiahnutých výsledkov implementácie ROP bola táto suma po konzultáciách so zástupcami Európskej komisie 
aj pracovne vykazovaná ako suma schválených ţiadostí o NFP. Uvedené interné, resp. pracovné vykazovanie ţiadostí o NFP 
odporúčaných na schválenie uţ ako schválených ţiadostí o NFP umoţnila aj skutočnosť, ţe termin "selected operations" v ponímaní 
Európskej komisie vychádza z dokumentu Information Note: Reporting of categorisation data under Article 11 of Regulation N° 1828/2006: 
“The Commission understands “operations selected” as operations that have been selected by the Managing authority or its delegated 
bodies following a selection process. This may typically involve a grant decision (such as a grant offer letter, or other forms of confirmation 
of inclusion of a project in the OP or allocation of EU funding from the OPs). The objective in providing information on “operations selected” 
is to give an insight into the “project pipeline” of the OPs. “Operations selected” should not be restricted to projects completed, or only 
those projects with expenditure incurred." 
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zniţovaní energetickej náročnosti budov, tvorbe nových a udrţaní pôvodných pracovných miest, zlepšení 
regionálnej dostupnosti a atraktivity regiónov pre nové investície. Pre tieto výzvy bolo potrebné určiť aj 
zodpovedajúce finančné alokácie, často na úrovni celkovej alokácie určenej na danú oblasť podpory. RO pre 
ROP konzultoval návrh harmonogramu vyhlásenia výziev so Zdruţením miest a obcí Slovenska a s ďalšími 
sociálno-ekonomickými partnermi. 

 

Tabuľka č. 3: Prehľad vydaných výziev k 15.4.2010 za ROP 

Opatrenie Kód výzvy Trvanie Skupina 

aktivít 

Alokácia na výzvu 

(COV) 

Fin. objem 

schválených ţiadostí  

1.1. ROP-1.1-2008/01 21.1.2008-31.10.2008  410 000 000 406 975 748,13 

4.2. ROP-4.2-2008/01 30.5.2008-20.3.2009 HaZZ a OHZ 94 117 647 29 088 141,27 

5.1. ROP-5.1-2008/01 11.8.2008-19.6.2009  180 000 000 91 467 957,36 

4.1. ROP-4.1a-2009/01 16.3.2009-17.3.2010 4.1a 323 529 411,82 332 774 512,09 

1.1. ROP-1.1-2009/01 4.5.2009-17.3.2010  50 000 000 260 805 826,12 

2.1. ROP-2.1a-2009/01* 25.5.2009-17.3.2010 2.1.a 113 800 000 82 105 415,92 

2.1. ROP-2.1b-2009/01* 25.5.2009-17.3.2010 2.1.b 35 200 000 5 391 305,36 

4.2 ROP-4.2-2009/01 7.8.2009-17.3.2010 HaZZ a OHZ 68 207 268,37 38 420 258,68 

3.1 ROP-3.1a-2009/01* 10.9.2009-17.3.2010 3.1.a 59 411 764,71 22 871 514,66 

3.1 ROP-3.1b-2009/02* 14.9.2009-17.3.2010 3.1.b 58 823 529,41 54 305 194,59 

5.1 ROP-5.1-2009/01 25.9.2009-17.3.2010  88 532 042,64 59 900 298,98 

5.1 ROP-5.1-2009/01-PN 10.7.2009- 14.8.2009  5 2 412  712,40 4 418 566,62 

4.1 ROP-4.1c-2009/01 18.11.2009-17.3.2010 4.1.c 56 470 588,23  

2.1 ROP-2.1a-2009/02* 11.12.2009-30.3.2010 2.1a 30 000 000  

2.1 ROP-2.1b-2009/02* 11.12.2009-30.3.2010 2.1b 5 000 000  

2.1 ROP-2.1c-2010/01* 7.1.2010-17.5.2010 2.1c 20 000 000  

2.1 ROP-2.1c-2010/02* 7.1.2010-17.5.2010 2.1c 40 000 000  

1.1 ROP-1.1-2010/01 22.1.2010-15.4.2010  20 000 000  

3.2 ROP-3.2b-2010/01 26.2.2010-28.5.2010 3.2b 7 000 000  

4.2 ROP-4.2-2010/02 30.3.2010-4.6.2010 HaZZ a OHZ 22 000 000  

4.2 ROP-4.2-2010/03 30.3.2010-18.6.2010 HZS 3 500 000  

4.1 ROP-4.1a-2010/01 30.3.2010-7.5.2010 4.1a 60 000 000  

Zdroj: MVRR SR 

*Výzva má menšiu alokáciu ako alokácia na oblasť podpory 
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Pozn.: Výzvy ROP-3.1a-2009/01 a ROP-4.2-2010/01 boli krátko po vyhlásení zrušené a následne boli vyhlásené nové výzvy na uvedené 
oblasti podpory; v rámci zrušených výziev neboli predložené žiadne žiadosti o NFP. 
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V.1  PRIORITNÁ OS 1 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA 

 

Cieľ a zameranie prioritnej osi 1 ROP 

 

Cieľ prioritnej osi 1 ROP: „Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania“ 

 

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 1 ROP je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, základných 
a stredných škôl  

 obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia vybraných predškolských zariadení, základných 
a stredných škôl v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu. 

 

Tabuľka  č.4: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 1 ROP 

Typ 

indikátora 

Názov indikátora Merná 

jednotka 

Počiatočný 

rok 

Počiatočná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota r. 

2015 

Definícia 

Výstup počet technicky 

zhodnotených zariadení 

vzdelávacej infraštruktúry 

(počet projektov) 

core indikátor 

počet 

2006 0 640 

Počet zariadení vzdelávacej 

infraštruktúry podporených 

prostredníctvom rekonštrukcie, 

rozširovania a modernizácie stavebných 

objektov a obstarania vybavenia 

Výsledok počet nových a 

kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných v 

podporených 

zariadeniach vzdelávacej 

infraštruktúry 

počet 

2006 0 860 

Počet nových a kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných uţívateľom zariadení 

vzdelávacej infraštruktúry, ktoré vyplývajú 

z realizovaných projektov (nové odborné 

učebne, IKT učebne, telocvične a pod.) 

Dopad priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

budov vyuţívaných 

podporenými 

zariadeniami vzdelávacej 

infraštruktúry 

% 

2006 0 20 

Priemerné percentuálne zníţenie potreby 

energie na vykurovanie budov 

vyuţívaných podporovanými 

zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry 

Dopad počet vytvorených 

pracovných miest celkom 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 50 

Celkový počet novovytvorených 

pracovných miest na základe podpory 

zariadení vzdelávacej infraštruktúry 

Dopad počet vytvorených 

pracovných miest pre 
počet 2006 0 20 

Počet novovytvorených pracovných miest 

pre muţov na základe podpory zariadení 
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muţov 

 

 

core indikátor 

vzdelávacej infraštruktúry 

Dopad počet vytvorených 

pracovných miest pre 

ţeny 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 30 

Počet novovytvorených pracovných miest 

pre ţeny na základe podpory zariadení 

vzdelávacej infraštruktúry 

Zdroj: ROP 2007-2013 

 

Intervencie v rámci prioritnej osi 1 ROP sú zamerané na zlepšenie podmienok, v ktorých sú poskytované sluţby 
v oblasti vzdelávania vo vybraných predškolských zariadeniach, na základných a stredných školách v zmysle 
stratégie navrhnutej ROP v kapitole 4. 

Zámerom intervencií v rámci prioritnej osi 1 ROP je splnenie súčasných poţiadaviek na kvalitatívnu úroveň 
podmienok, v ktorých je realizovaný vzdelávací proces a splnenie súčasných kvantitatívnych (kapacitných) 
štandardov uvedených typov zariadení. Nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu je aj 
moderné vybavenie, a preto v nadväznosti na technické zhodnotenie stavebných objektov sú intervencie v rámci 
prioritnej osi 1 ROP zamerané aj na obstaranie vybavenia uvedených zariadení, vrátane IKT vybavenia.  

Charakter intervencií v rámci prioritnej osi 1 ROP prispieva k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov, a tým 
aj k zníţeniu ekonomickej náročnosti ich prevádzok a zníţeniu environmentálnych záťaţí.  

Charakter oprávnených intervencií daný stratégiou ROP pre vzdelávaciu infraštruktúru: 

 intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 
stavu a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia pri všetkých typoch škôl 

 podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných uţívateľov a zníţenie vysokej 
energetickej náročnosti prevádzky 

 podpora predškolských zariadení identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu, 
pričom podpora je realizovaná formou kapacitného rozširovania existujúcich materských škôl a ich 
rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania príslušného vybavenia 

 podpora intervencií do stavebných objektov základných škôl v póloch rastu s počtom ţiakov nad 200, 
vrátane obstarania príslušného vybavenia 

 podpora rozširovania základných škôl v póloch rastu s počtom ţiakov nad 200 o triedy materských škôl, 
vrátane obstarania príslušného vybavenia 

 podpora intervencií do stavebných objektov a vybavenia všeobecných stredných škôl s počtom ţiakov 
nad 200 so zameraním na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu 

 podpora intervencií do stavebných objektov a do vybavenia stredných škôl s odborným zameraním za 
účelom zvyšovania odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce, pričom 
podporované sú trendy racionalizácie siete zariadení (napríklad zdruţovanie škôl) 
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 podpora zariadení vzdelávacej infraštruktúry v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými 
rómskymi komunitami, a to bez uplatňovania princípov územnej koncentrácie ako nástroj podpory 
rovnosti príleţitostí 

 podpora základných a stredných škôl v inovačných póloch rastu s potenciálom vytvárania podmienok 
pre celoţivotné vzdelávanie    

 podpora špeciálnych typov škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory 
rovnosti príleţitostí 

 intervencie do vzdelávacej infraštruktúry musia zohľadňovať trvalú udrţateľnosť ţivotného prostredia a 
zameriavať sa na zniţovanie energetickej náročnosti budov 

 cieľom intervencií je aj inklúzia detí s obmedzenou mobilitou najmä odstraňovaním stavebných bariér.  

 

Miesto realizácie projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Intervencie v rámci prioritnej osi 1 ROP sú na území cieľa Konvergencia smerované:  

1. do inovačných a kohéznych pólov rastu 

2. výnimočne mimo pólov rastu, a to v nasledovných prípadoch:  

a. ak ide o existujúce zariadenia infraštruktúry vzdelávania významné a dôleţité alebo jedinečné 

z hľadiska funkcie, druhu sluţieb v štruktúre a kapacitách príslušného regiónu (napríklad špeciálne 

školy hendikepovaných ţiakov, lesnícke a poľnohospodárske stredné školy a pod.) 

b. ak ide o zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy spádového územia 

c. ak ide o zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít. 

Podmienkou smerovania intervencií mimo pólov rastu je preukázanie trvalej udrţateľnosti a splnenie 

všetkých legislatívnych podmienok pre realizáciu projektu. 

 

Hodnotenie vyhlásených výziev v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Oparenie 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania 

 

Tabuľka č.5: Vyhlásené výzvy pre opatrenie 1.1 

Opatrenie Kód výzvy Trvanie výzvy Alokácia na výzvu 

(COV) 

Fin. objem schválených 

ţiadostí  

1.1. ROP – 1.1 – 2008/01 21.1.2008-

31.10.2008 

410 000 000 406 975 748,13 

1.1. ROP-1.1-2009/01 4.5.2009-

17.3.2010 

50 000 000 260 805 826,12 

1.1 ROP-1.1-2010/01 22.1.2010-

15.4.2010 

20 000 000  

Zdroj: MVRR SR 
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V rámci opatrenia 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania boli do 15.4.2010 vyhlásené tri výzvy na predkladanie ţiadostí 
o NFP. Všetky výzvy boli určené na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení infraštruktúry vzdelávania s cieľom 
zníţenia energetickej náročnosti budov a zvýšiť ich kvalitatívnu úroveň .  

Oprávnenými prijímateľmi sú subjekty verejného sektora, t.j.: obce, mestá, VÚC, krajský školský úrad a ústredné 
orgány štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeţe a športu SR č. 
80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.  

Oprávneným územím je územie SR mimo Bratislavského kraja.  

 

Výzva ROP – 1.1 -2008/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-1.1-2008/01  410 000 000 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 348 500 000 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 41 000 000 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 20 500 000 EUR 

 

Riadiaci orgán zverejnil prvú „pilotnú“ výzvu financovanú cez Regionálny operačný program na opatrenie 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania dňa 21.1.2008. Oproti plánovanému harmonogramu zverejňovania výziev uvedeného 
v prílohe ROP došlo k výraznému časovému oneskoreniu, nakoľko sa predĺţil proces prípravy ROP a jeho 
manuálov a procedúr. Na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia sa očakával najväčší 
záujem zo strany ţiadateľov o oblasť podpory zameranej na infraštruktúru vzdelávania.  

Výzva bola preto vyhlásená ako priebeţná na jeden rok. Avšak hneď prvý deň moţného rezervovania si termínu 
na predkladanie ţiadostí o NFP, došlo  k preťaţeniu servera a 54 termínov naplánovaných na prvé hodnotiace 
kolo výzvy boli obsadené v priebehu pár minút. Zlyhanie servera spôsobilo nečakané mnoţstvo nahlasujúcich sa 
ţiadateľov, ktorých počet sa vyšplhal na neuveriteľných 300 000, aj napriek tomu, ţe ROP predpokladala 2800 
potenciálnych ţiadateľov z ktorých 1000 nepredstavuje prioritu  stratégie ROP.  Počet rezervačných termínov na 
prvé kolo hodnotenia vychádzal z  cieľovej hodnoty ukazovateľa počet podporených zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry – 640 zariadení. Uvedená situácia nastala napriek tomu, ţe tento spôsob rezervácie termínov bol 
vopred vysvetlený v texte výzvy aj v príručke pre ţiadateľa v rámci ROP. Pôvodne plánovaný počet pribliţne 50 
projektov na jedno hodnotiace kolo bol zvýšený pribliţne na 180 projektov.  Celkovo bolo počas trvania výzvy 
ROP-1.1-2008/01 moţné predloţiť ţiadosť o NFP v rámci 1450 rezervačných termínov z ktorých ţiadatelia vyuţili 
1009.  

 

Tabuľka č.6:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-1.1-2008/01 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) 

Finančná alokácia na výzvu Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

1009 967 819 597,14 410 000 000 236,05 

Zdroj: MVRR SR, vlastné prepočty 

 

V rámci prvej výzvy bolo prijatých 1009 projektov čo predstavuje viac ako dvoj násobný objem finančných 

prostriedkov alokovaných na celé opatrenie 1.1. Celkovo bolo prostredníctvom opatrenia 1.1. plánovaných 

podporiť 640 projektov počas celého programového obdobia 2007-2013. Počet prijatých ţiadostí o NFP 
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poukazuje na skutočnosť, ţe zriaďovatelia škôl prijali výzvu s veľkým očakávaním a kvalitne sa na ňu pripravili. 

Modernizácia infraštruktúry vzdelávania je najväčšou prioritou pre verejný sektor. Vyplýva to z finančného 

dlhu, ktorý sa kumuloval počas rokov, kedy sa do uvedenej infraštruktúry neinvestovalo.  

 

Tabuľka č.7:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-1.1-2008/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

 

Finančný objem 
schválených ţiadostí 

(COV) 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  

% 

 

1009 967 819 597,14 450 406 975 748,13 42,05 99,26 

Zdroj: MVRR SR, vlastné prepočty 

 

Počet schválených ţiadostí bol 450 čo predstavuje 44,59% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci 

finančného podielu to predstavuje 42,05% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 99,26 

% podiel k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 1.1. pre celé programové obdobie 2007-2013. 

Z týchto údajov vyplýva, ţe absorpčná kapacita je niekoľko násobne vyššia ako sa predpokladalo. V rámci prvej 

výzvy nebol uspokojený dopyt ani u polovice ţiadateľov. Pri stanovenej alokácii na opatrenie by to 

znamenalo, ţe sa môţu podporiť ešte 4 projekty a alokácia je vyčerpaná. Tento fakt vytvára veľký tlak ţiadateľov 

a ZMOS, ktorý reprezentuje absolútnu väčšinu ţiadateľov v ROP a ktorý dlhodobo presadzuje naliehavú 

celospoločenskú potrebu odstránenia tzv. modernizačného dlhu škôl. RO po ukončení výzvy vypracoval 

hodnotenie výzvy z ktorej vyplynuli nasledovné zistenia:  

 investíciami do infraštruktúry vzdelávania priamo vznikajú nové pracovné miesta a nepriamo sa 

podporuje udrţanie pracovných miest v oblasti stavebníctva, 

 investície do infraštruktúry vzdelávania prispievajú k zniţovaniu energetickej náročnosti budov vo 

verejnom sektore, a tým aj k zniţovaniu prevádzkových výdavkov verejného sektora (priemerná hodnota 

predstavuje zníţenie o 55%),  

 vo väzbe na zlepšovanie podmienok pre vzdelávací proces a zabezpečovanie IKT vybavenia škôl je 

Infraštruktúra vzdelávania ROP oblasťou podpory ROP, ktorá má preukázateľne najvyšší prínos k 

napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie v podmienkach Slovenska.  

Na základe týchto zistení sa RO pristúpil k  vyhláseniu ďalších výziev v oblasti infraštruktúry vzdelávania.  
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Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 8: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

1009 450 151 53 129 44 104 47 115 57 175 85 123 56 212 108 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR 

 

Z uvedeného vidieť, ţe najviac ţiadostí o NFP prichádzalo z krajov s najväčším zastúpením infraštruktúry 
vzdelávania, ako aj s najvyšším počtom zriaďovateľov týchto zariadení, t.j. ţe v týchto krajoch je aj najväčšia 
absorpčná kapacita. Sú to kraje Prešovský, Ţilinský a Nitriansky.  

 

Tabuľka č. 9: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 44,59 100 35 100 34,1 100 45,19 100 49,56 100 48,57 100 45,52 100 50,94 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia byť v súlade so stratégiou, musia spĺňať hodnotiace kritéria. Takto je moţné 
vyhodnotiť veľké mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov 
programu ako aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa 
konvergencia, patria Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Ţilinský, Košický a Trnavský. Spomedzi všetkých 
oprávnených krajov priemer nedosiahli Nitriansky a Trenčiansky kraj.  

 

Tabuľka č. 10: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 12,32 9,77 10,44 12,66 18,88 12,44 24 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  

 

V rámci prvej výzvy najvyššiu úroveň regionálnych alokácií dosiahli dva spomedzi 7 krajov, Ţilinský a Prešovský 
kraj.  Tento výsledok zodpovedá počtom predloţených a počtom schválených projektov. Dopyt odpovedá aj 
demografickému vývoju obyvateľstva, ţilinský a prešovský kraj sú kraje s najväčším prirodzeným prírastkom 
obyvateľov. Výsledky poukazujú na výrazne vyššiu absorpčnú kapacitu v rámci opatrenia 1.1 ako sa 
predpokladalo. Absorpčná kapacita v rámci infraštruktúry vzdelávania vychádza z demografického vývoja v SR. 
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Kraje so silne zastúpenou skupinou obyvateľstva do 15 rokov ţivota sú predovšetkým v Prešovskom a Ţilinskom 
kraji.   

 

Výzva ROP – 1.1 -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-1.1-2009/01  50 000 000 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 42 500 000 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 5 000 000 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 2 500 000 EUR 

 

Túto výzvu uţ nesprevádzali technické nedostatky ako pri prvej výzve, čo moţno hodnotiť ako pozitívny krok 
z hľadiska implementácie programu.  

 

Tabuľka č.11:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-1.1-2009/01 

Počet prijatých ţiadostí o 

NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) 

Finančná alokácia na výzvu Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

599 470 998 677,48 50 000 000,00 941,99 

Zdroj: MVRR SR, vlastné prepočty 

V rámci druhej výzvy bolo prijatých 599 projektov čo predstavuje pribliţne  plánovaný objem finančných 

prostriedkov alokovaných na celé opatrenie 1.1. Celkovo bolo na opatrenie 1.1. plánovaných podporiť 640 

projektov počas celého programového obdobia 2007-2013. Počet prijatých ţiadostí o NFP poukazuje na 

skutočnosť, ţe zriaďovatelia škôl neboli uspokojení s jednou výzvou a druhú výzvu vyuţili takmer všetci 

potenciálni ţiadatelia na území cieľa konvergencia, ktorí ešte neboli podporení z výzvy č. 1. Naďalej sa potvrdilo, 

aká dôleţitá je priorita moderné vzdelávanie a jeho infraštruktúra.  

 

Tabuľka č.12:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-1.1-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

 

Finančný objem 
schválených ţiadostí 

(COV) 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí 

k prostriedkom 

alokovaným na výzvu  

% 

599 470 998 677,48 327 260 805 826,12 55,37 521,61% 

Zdroj: MVRR SR, vlastné prepočty 

 

Počet schválených ţiadostí bol 327 čo predstavuje 54,59% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci 

finančného podielu to predstavuje 55,37% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Z týchto údajov vyplýva, ţe 

absorpčná kapacita je ešte stále niekoľko násobne vyššia ako sa predpokladalo. V rámci druhej výzvy nebol 
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uspokojený dopyt takmer  polovice ţiadateľov. Pri dodrţaní stanovenej alokácie na výzvu by nebolo podporených 

ani 30% ţiadostí o NFP. MV preto odporučil na schválenie väčší počet ţiadostí s päť násobne väčšou alokáciou, 

ako sa plánovalo. Aj napriek tomu naďalej pretrváva dopyt ţiadateľov verejného sektora o ďalšie výzvy na 

opatrenie 1.1 súvisiaci s odstránením tzv. modernizačného dlhu škôl.  

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 13: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

599 327 100 48 81 47 62 34 81 39 84 60 80 38 111 61 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  

 

Z uvedeného vidieť, ţe najviac ţiadostí o NFP prichádzalo z krajov s najväčším zastúpením infraštruktúry 
vzdelávania, ako aj s najvyšším počtom zriaďovateľov týchto zariadení, t.j. ţe v týchto krajoch je aj najväčšia 
absorpčná kapacita. Sú to kraje Prešovský, Nitriansky a Ţilinský .  

 

Tabuľka č. 14: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 54,59 100 48,00 100 58,00 100 54,83 100 48,14 100 71,42 100 47,50 100 54,95 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia byť v súlade so stratégiou, musia spĺňať hodnotiace kritéria. Takto je moţné 
vyhodnotiť veľké mnoţstvo projektov s apelom na ich kvalitu k, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov 
programu ako aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa 
konvergencia, patria Ţilinský, Trenčiansky , Prešovský a Trnavský kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov 
priemer nedosiahli Nitriansky a Banskobystrický a Košický kraj.  

 

Tabuľka č. 15: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 12,77 15,74 9,94 11,82 17,05 13,93 18,72 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  
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Tabuľka č. 16: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa schválenia 

100 12,77 15,74 9,94 11,82 17,05 13,93 18,72 

odchýlka 0,00 -1,83 4,14 0,34 -1,78 2,45 -2,07 -1,28 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  

 

V rámci druhej výzvy prekročili regionálne alokácie tri  spomedzi 7 krajov, Trenčiansky, Trnavský a Ţilinský kraj.  
Tento výsledok odpovedá aj počtom predloţených a počtom schválených projektov. Výsledky poukazujú na 
výrazne vyššiu absorpčnú kapacitu v rámci opatrenia 1.1 ako sa predpokladalo.   

 

Sumárne hodnotenie (absorpčnej kapacity) ukončených výziev Opatrenia 1.1 

Na základe vyhodnotenia dvoch, doteraz 14.5.2010) ukončených výziev je moţné konštatovať veľmi dobrú 
absorpčnú kapacitu  v rámci opatrenia 1.1. Celkové údaje o ţiadostiach o NFP a ich finančných objemoch sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č.17:Sumárne hodnotenie Opatrenia 1.1 

 Prijaté 

ţiadosti o 

NFP 

Fin. objem 

prijatých ţiadostí 

Schválené 

ţiadosti  

Finančný objem 

schválených 

ţiadostí  

Fin. Alokácie na 

výzvy, podľa 

plánu ROP 

Podiel 

prijatých 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie 

Podiel 

schválených 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie 

ROP-1.1-

2008/01 

1009 967 819 597,14 450 406 975 748,13 410 000 000,00 236,05 99,26 

ROP-1.1-

2009/01 

599 470 998 677,48 327 260 805 826,12 50 000 000,00 941,99 521,61 

Spolu 1608 1438 818274,62 777 667 781 574,25 460 000 000,00 312,78 145,16 

Opatrenie 

1.1. 

1608 1438 818 274,62 777 667 781 574,25 410 000 000,00 

* 

350,93 162,87 

* údaj nie je súčtom alokácií na obe výzvy, predstavuje celkovú plánovanú alokáciu na opatrenie 1.1 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V druhej výzve na opatrenie 1.1 bolo podaných 599 ţiadostí o NFP čo je viac ako polovica z prvej výzvy (cca 

60%). Finančná alokácia na druhú výzvu však bola iba 12,19% z alokácie na prvú výzvu. Moţno preto 

skonštatovať, ţe v rámci druhej výzvy bol dopyt päť násobný. Kým pri prvej výzve bol dopyt 2,4 projektu na  

1mil Eur, pri druhej výzve bol dopyt 11,98 projektu na 1 mil. Eur.  
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Podiel finančného objemu prijatých ţiadostí na finančnej alokácii na opatrenie 1.1 predstavuje 350,93%. 

Dopyt ţiadateľov je teda  3,5 násobný oproti plánovanej finančnej alokácii. V dôsledku veľkého dopytu a v 

nadväznosti na snahu vlády SR urýchliť čerpanie finančných prostriedkov z fondov ES vytvoril Riadiaci orgán pre 

ROP podmienky na podporu výrazne väčšieho mnoţstva projektov Infraštruktúry vzdelávania, ako boli pôvodne 

nastavené moţnosti finančného plánu ROP na opatrenie 1.1. To môţeme povaţovať za veľmi dobrú absorpčnú 

kapacitu, nakoľko skôr ako v polovici programového obdobia suma schválených finančných prostriedkov ţiadostí 

o NFP prekročila výšku alokácie. Dá sa predpokladať, ţe  nebude problém s čerpaním v časovom limite n+3. 

Oproti pôvodne plánovanej podpore 640 škôl bolo k 15.4.2010 podporených 777 škôl. Uvedené rozhodnutie a 

postup Riadiaceho orgánu pre ROP vyplynuli aj z komunikácie so sociálno-ekonomickými partnermi, najmä so 

ZMOS, ktorý reprezentuje absolútnu väčšinu ţiadateľov v ROP a ktorý dlhodobo presadzuje naliehavú 

celospoločenskú potrebu odstránenia tzv. modernizačného dlhu škôl. O uvedenom postupe informoval 

Riadiaci orgán pre ROP zástupcov Európskej komisie, CKO, Ministerstva financií SR (Certifikačný 

orgán a Orgán auditu) a zástupcov samosprávnych krajov na výročnom stretnutí k ROP 1.12.2009. 

Širšie spektrum sociálno-ekonomických partnerov bolo informované o vzniknutej situácii na výročnej 

konferencii k ROP dňa 15.12.2009 v Bratislave. 

Pri stanovení stratégie sa predpokladalo podporiť 640 projektov s priemernou výškou projektu 640 625€. 

Priemerná výška jednej ţiadosti o NFP je 894 787€.Priemerná výška ţiadosti odporučenej na schválenie je 

859 435,74€. Z uvedeného vyplýva, ţe cieľové hodnoty ukazovateľov na úrovni priority by sa pre 

opatrenie 1.1 nenaplnili bez zmeny finančných alokácií. Vyššia priemerná hodnota ţiadosti o NFP vyplýva 

z veľkosti zariadení vzdelávacej infraštruktúry. V rámci harmonizácie školských zariadení v SR pretrváva trend 

zlučovania škôl, čo vytvára vyššie kapacitné nároky na zariadenia vzdelávacej infraštruktúry. Objektívnym 

ukazovateľom by v tomto prípade bola finančná hodnota investície na jedného ţiaka v podporenom zariadení. 

V čase spracovania Pravidelného hodnotenia ROP za roky 2007-2009 tieto údaje nie sú k dispozícii. Pre potreby 

monitorovania implementácie programu odporúčame tento ukazovateľ hodnotiť v rámci Strategického hodnotenia 

programu.      

 

Tabuľka č. 18: Regionálne vyhodnotenie opatrenia 1.1. 

 Územie 
cieľa 
konvergenci
a 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

ROP-1.1-
2008/01 

406975748,13 46865315,31 41345099,05 34637738,62 50088602,73 83523475,56 54359562,65 96155954,21 

ROP-1.1-
2009/01 

260805826,12 33321781,28 41052897,74 25935202,77 30831815,72 44491222,22 36341634,91 48831271,48 

Spolu opatrenie 
1.1. 

667781574,25 80187096,59 82397996,79 60572941,39 80920418,45 128014697,76 90701197,55 1449872225,6
8 

fin. objem 
schválených 
ţiadostí z cel. 
objemu v % 
opatrenie 1.1 

100 12,01 12,34 9,07 12,12 19,17 13,58 21,71 

Plánované 
alokácie v % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Počet 777 101 91 81 96 145 94 169 
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schválených 
projektov 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty  

 

Zo sumárnej tabuľky vyplýva, ţe najviac finančných prostriedkov bude preinvestovaných v Prešovskom kraji, kde 
bolo schválených najviac ţiadostí o NFP v najväčšom finančnom objeme. Pre veľký záujem ţiadateľov neboli 
dodrţané regionálne alokácie a schválené ţiadosti sú o 1,71% vyššie ako bola plánovaná alokácia. Vyššia 
hodnota, ako plánovaná   finančná alokácia je v Ţilinskom kraji a Prešovskom kraji kde bolo spolu schválených 
314 ţiadosti o NFP.  Celkovo bolo schválených 777 ţiadostí o NFP čo je oproti plánovaným  640 o 137 
ţiadostí viac. Plánovaný rozpočet na opatrenie 1.1 sa navýšil o 257 781 574,25€.  

Keďţe sa pri výbere ţiadosti o NFP uplatňujú hodnotiace kritéria zohľadňujúce príspevok projektu 
k horizontálnym témam, k cieľom Lisabonskej stratégie a k efektivite vynaloţených prostriedkov, môţeme 
povaţovať stály dopyt po opatrení 1.1 za pozitívny. Počas hodnotenia boli hodnotiteľom poskytnuté kumulatívne 
údaje o počet vytvorených pracovných miest uvádzaných v ţiadostiach o NFP zazmluvnených projektov ako aj 
kumulovaný výpočet energetickej úspory schválených ţiadostí. K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 360 
projektov infraštruktúry vzdelávania s predpokladaným počtom pribliţne 500 novovytvorených 
pracovných miest. Pôvodná cieľová hodnota indikátora bola stanovená na úrovni 30 vytvorených pracovných 
miest v rámci 640 projektov infraštruktúry vzdelávania. Nepriamo budú projekty prispievať k udrţaniu pracovných 
miest v oblasti stavebníctva, ktoré vďaka finančnej kríze utrpelo útlm. V súvislosti so stavebnými prácami na 
zariadeniach infraštruktúry vzdelávania moţno hovoriť o desiatkach tisícov udrţaných pracovných miest. Pri 
výpočte sa vychádza z multiplikačného efektu vyuţívaného v stavebníctve a to 1 pracovníkov na kaţdých 9400€ 
preinvestovaných finančných prostriedkov.  Znamená to, ţe kaţdá investícia do modernizácie infraštruktúry 
vzdelávania vytvára pracovné miesta v stavebníctve a tým prispieva k celkovej miere zamestnanosti 
v hospodárstve. Moţno konštatovať, ţe vynaloţené prostriedky na podporu aktivít spojených s infraštruktúrou 
vzdelávania sú vynaloţené efektívne a v súlade s cieľmi boja proti negatívnym dopadom svetovej finančnej krízy. 
Na podrobnú analýzu dopadov realizovaných opatrení bude potrebné vykonať hodnotenie realizovaných 
projektov s  odstupom minimálne 3 -5 rokov, so zameraním sa na hodnotenie udrţateľnosti novovytvorených 
pracovných miest, hodnotenie energetickej úspory zariadení vzdelávacej infraštruktúry.  

 

Výzva ROP-1.1-2010/01 

Alokácia na výzvu ROP-1.1-2009/01  20 000 000 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 16 150 000 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 2 850 000 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 1 000 000 EUR 

 

Trvanie výzvy  22.1.2010-15.4.2010 

Výzva na podporu neverejných škôl bola vyhlásená aţ v roku 2010 z dôvodu, ţe v rokoch 2008-2009 RO pre 

ROP priebeţne komunikoval s MF SR ohľadom potreby aplikovania tzv. Schém štátnej pomoci pre túto oblasť 

podpory. Výzva bola vyhlásená na základe získania oficiálneho stanoviska MF SR k danej otázke. 

Oprávnený prijímatelia:  subjekty súkromného sektora: 

a) neziskové organizácie zaloţené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov ako zriaďovatelia/zakladatelia škôl; 
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b) neziskové organizácie zaloţené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov ako poskytovatelia všeobecne 

prospešných sluţieb v oblasti vzdelávania; 

c) cirkvi a náboţenské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboţenskej viery a 

postavení cirkví a náboţenských spoločností v znení neskorších predpisov ako zriaďovatelia škôl v zmysle 

zákona č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov; 

d) zdruţenia zaloţené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov ako 

zriaďovatelia/zakladatelia škôl; 

e) zdruţenia zaloţené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov ako 

poskytovatelia všeobecne prospešných sluţieb v oblasti vzdelávania. 

Ukončenie prijímania ţiadostí o NFP pre túto výzvu bolo stanovené na 15. 4. 2010 a teda v rámci tohto 

hodnotenia nie je moţné bliţšie zhodnotiť uvedenú výzvu.  
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V.2  PRIORITNÁ OS 2 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB, 
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY 

 

 Cieľ a zameranie prioritnej osi 2 ROP 

 

Cieľ prioritnej osi 2 ROP: „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti“ 

 

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

 budovanie zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately 

 obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, 
modernizáciu a budovanie. 

 

Tabuľka č. 19: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 ROP 

Typ 

indikátora 

Názov indikátora Merná 

jednotka 

Počiatočn

ý rok 

Počiatočn

á hodnota 

Cieľová 

hodnota r. 

2015 

Definícia 

Výstup 

počet technicky 

zhodnotených zariadení 

sociálnej infraštruktúry 

počet 

2006 0 310 

Počet zariadení sociálnej infraštruktúry 

podporených prostredníctvom 

rekonštrukcie, rozširovania 

a modernizácie stavebných objektov 

a obstarania vybavenia 

Výstup 

počet novovybudovaných 

zariadení sociálnej 

infraštruktúry 

počet 

2006 0 30 

Počet novovybudovaných a vybavených 

zariadení sociálnej infraštruktúry  

Výsledok 

počet nových a kvalitnejších 

sluţieb poskytovaných v 

podporených zariadeniach 

sociálnej infraštruktúry 

počet 

2006 0 390 

Počet nových a kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných uţívateľom zariadení 

sociálnej infraštruktúry, ktoré vyplývajú 

z realizovaných projektov (sluţby 

denného a týţdenného typu, stravovanie, 

priestory pre terapiu a pod.). 

Dopad 

Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

budov vyuţívaných 

podporenými zariadeniami 

sociálnej infraštruktúry 

% 

2006 0 20 

Priemerné percentuálne zníţenie potreby 

energie na vykurovanie budov 

vyuţívaných podporovanými 

zariadeniami občianskej infraštruktúry 

Dopad 

Počet vytvorených 

pracovných miest celkom 

 

 

počet 

2006 0 300 

Počet novovytvorených pracovných 

miest na základe podpory zariadení 

občianskej infraštruktúry 
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core indikátor 

Dopad 

Počet vytvorených 

pracovných miest pre 

muţov 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 130 

Počet novovytvorených pracovných 

miest pre muţov na základe podpory 

zariadení občianskej infraštruktúry 

Dopad 

Počet vytvorených 

pracovných miest pre ţeny 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 170 

Počet novovytvorených pracovných 

miest pre ţeny na základe podpory 

zariadení občianskej infraštruktúry 

Zdroj: MVRR SR, 2007 

 

Intervencie v rámci prioritnej osi 2 ROP sú zamerané na zlepšenie podmienok, v ktorých sú poskytované sociálne 
sluţby a vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, tj. na zlepšenie podmienok vo 
vybraných zariadeniach sociálnych sluţieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately . 

Nevyhnutným predpokladom zabezpečenia kvality je aj moderné vybavenie uvedených zariadení, a preto 
v nadväznosti na technické zhodnotenie stavebných objektov, resp. ich budovanie, sú intervencie v rámci 
prioritnej osi 2 ROP zamerané aj na obstaranie potrebného vybavenia oprávnených zariadení, vrátane IKT 
vybavenia.  

Na základe analýzou identifikovaného nedostatku určitých typov zariadení, sú intervencie zamerané aj na 
budovanie vybraných zariadení pre seniorov a dospelých klientov.  

Charakter oprávnených intervencií daný stratégiou pre infraštruktúru sociálnych sluţieb a sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately: 

 intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 
stavu, resp. budovanie nových objektov a na obstaranie ich vybavenia, vrátene IKT vybavenia  

 podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných uţívateľov a zníţenie vysokej 
energetickej  náročnosti prevádzky 

 podpora najmä zariadení typu domov dôchodcov, DSS pre dospelých, DSS pre deti (poznámka: 
nezahŕňa detské domovy), zariadenia opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou od 50 klientov pri 
dodrţaní minimálnych plošných štandardov (8m2 na osobu) a rešpektovaní predpokladov pre 
zabezpečenie poskytovania kvalitných sluţieb. V rámci zariadení sociálnej infraštruktúry je efektívne 
zabezpečovať aj doplnkové sluţby (napríklad stravovanie, prítomnosť zdravotnej sluţby, záujmové 
aktivity pre klientov a iné) 

 podpora zariadení, ktoré v záujme ekonomickej udrţateľnosti a v zmysle platnej legislatívy kombinujú 
viaceré typy sluţieb, prípadne poskytujú sluţby viacerým cieľovým skupinám, prípadne kombinujú 
ústavnú, dennú a týţdennú starostlivosť 
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 podpora budovania nových zariadení vyššie uvedených charakteristík, a to v póloch rastu s počtom 
obyvateľov nad 5000, ktoré zabezpečujú väčšiu obsluţnosť územia. Celkový počet týchto obcí je 120 na 
území cieľa Konvergencia. 

 podpora komunitných centier aj mimo pólov rastu v prípade zariadení zameraných na posilňovanie 
sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 

 pri budovaní nových zariadení je nevyhnutným predpokladom intervencie z ROP preukázanie súladu 
s existujúcimi stratégiami na regionálnej a miestnej úrovni, splnenie platných legislatívnych podmienok 
na prevádzkovanie konkrétneho typu zariadenia, preukázanie dlhodobej finančnej udrţateľnosti 
zariadenia a prijatie záväzkov na zachovanie dlhodobého účelového vyuţitia intervencie. 

 

Miesto realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP 

Intervencie v rámci prioritnej osi 2 ROP sú na území cieľa Konvergencia smerované:  

1. do inovačných a kohéznych pólov rastu 

2. v prípade budovania nových zariadení do pólov rastu s počtom obyvateľov nad 5 000 

3. výnimočne mimo pólov rastu, a to v nasledovných prípadoch:  

a. ak ide o existujúce zariadenia významné a dôleţité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu 

sluţieb v štruktúre a kapacitách príslušného regiónu (napríklad existujúce ekonomicky udrţateľné 

zariadenia sociálnej infraštruktúry, ktoré boli v minulosti umiestňované mimo miest a obcí) 

b. ak ide o zariadenia významné z hľadiska ich typu, dostupnosti a obsluhy spádového územia 

(napríklad resocializačné strediská) 

c. ak ide o zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít (napríklad 

budovanie komunitných centier pri segregovaných a separovaných rómskych osídleniach). 

Podmienkou smerovania intervencií mimo pólov rastu je preukázanie trvalej udrţateľnosti a splnenie 

všetkých legislatívnych podmienok pre realizáciu projektu. 

 

Na základe analýzy súčasného stavu moţno konštatovať, ţe v budúcnosti bude dochádzať k rozširovaniu siete 
uvedených zariadení na základe predpokladaných demografických trendov. Zároveň je nevyhnutné zvyšovať 
ekonomickú efektívnosť prevádzok prostredníctvom stavebno-technických úprav stavebných objektov a dôraz 
bude kladený aj na ich debarierizáciu. 

 

Hodnotenie vyhlásených výziev pre Prioritnú os 2 

Oparenie 2.1 –Infraštruktúra zariadení sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately 

 

Tabuľka č.20: Vyhlásené výzvy pre Prioritnú os 2  

Opatrenie Kód výzvy Trvanie výzvy aktivity Alokovaná suma na 

výzvu 

Objem fin. prostriedkov 

ţiadostí odporučených 

na schválenie v € 

2.1. ROP-2.1a- 2009/01 25.5.2009- 2.1a 113 800 000 82 105 415,92 
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17.3.2010 

2.1. ROP-2.1b-2009/01 25.5.2009-

17.3.2010 

2.1b 35 200 000 5 391 305,36 

2.1 ROP-2.1a-2009/02 11.12.2009-

30.3.2010 

2.1.a 30 000 000  

2.1 ROP-2.1b-2009/02 11.12.2009-

30.3.2010 

2.1.b 5 000 000  

2.1 ROP-2.1c-2010/01 7.1.2010-

17.5.2010 

2.1.c 20 000 000  

2.1 ROP-2.1c-2010/02 7.1.2010-

17.5.2010 

2.1.c 40 000 000  

Zdroj: MVRR SR 

 

V rámci opatrenia 2.1 – Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bolo do 
31.3.2010 vyhlásených šesť  výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. Štyri výzvy boli určené na rekonštrukciu 
a modernizáciu sociálnych zariadení  a dve na výstavbu nových sociálnych zariadení. V rámci opatrenia sú 
rozdelené výzvy na výzvy pre zariadenia prevaţne pre dospelých klientov 2.1a  a zariadenia pre deti 2.1b. 
Oprávnenými prijímateľmi sú subjekty verejného sektora, t.j.: obce, mestá, VÚC, zriaďovatelia zariadení 
poskytujúcich sociálne sluţby, sociálnoprávnu ochranu a kuratelu zriadených na základe zákona č.. 27/2009 Z.z 
a zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Výzva ROP – 2.1a -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-2.1a-2009/01  113 500 000 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 96 475 000 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 11 350 000 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 5 675 000 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  

 

Tabuľka č.21:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-2.1a-2009/01 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) v€ 

Finančná alokácia na výzvu v € Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

86 120 068 380,43 113 500 000 105,78% 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 2.1a bolo prijatých 86 projektov. Priemerná hodnota jedného projektu je 

1 396 143,95€. Počas programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 260 projektov  
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s priemernou hodnotou 710 407,23€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali 

niţšie náklady spojené so zvyšovaním kvality infraštruktúry sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany 

a kurately pre dospelých klientov.  

 

Tabuľka č.22:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-2.1a-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 

(COV) v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  

% 

 

86 120 068 380,43 51 82 105 415,92 68,38 72,14 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 51 čo predstavuje 59,30% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 68,38% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 44,45 % podiel 

k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 2.1a. pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 19,61% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného vyplýva, ţe 

tempo napĺňania cieľových hodnôt ukazovateľov na úrovni prioritnej osi je niţšie ako tempo rastu 

objemu vynaloţených prostriedkov. Z hľadiska plnenia programu, moţno konštatovať, ţe pri nezmenených 

finančných podmienkach nebudú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov ani na úrovni 50% stanovenej 

hodnoty.  

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 23: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

86 51 13 5 12 8 13 7 9 6 11 5 12 10 16 10 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Z celkového mnoţstva prijatých ţiadostí o NFP bolo najväčšie mnoţstvo  z Prešovského kraja v ktorom sú silne 
zastúpené zariadenia sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately pre dospelých klientov. Niţší počet 
ţiadostí o NFP ako je priemer územia cieľa konvergencia predloţili Banskobystrický a Ţilinský kraj. Pred 
vyhlásením výzvy a počas jej trvania boli organizované sprievodné informačné podujatia v regiónoch, regionálne 
konferencie, s cieľom rozšírenia povedomia o moţnostiach získania finančnej podpory pre obnovu 
a modernizácia zariadení sociálnej infraštruktúry. Aj napriek podpornej informačnej kampani nebol dopyt 
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ţiadateľov taký výrazný, ako pri infraštruktúre vzdelávania. Moţno predpokladať, ţe zriaďovatelia z uvedených 
krajov nespĺňali niektorú z podmienok na predloţenie ţiadostí o NFP a preto budú vyuţívať ďalšie výzvy pre 
opatrenie 2.1a. 

 

Tabuľka č. 24: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo  

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 59,30 100 38,46 100 66,66 100 53,84 100 66,66 100 45,45 100 83,33 100 62,50 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia spĺňať hodnotiace kritéria ROP a byť v súlade so stratégiou ROP. Takto je 
moţné vyhodnotiť aj veľké mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených 
cieľov programu ako aj Lisabonské ciele ku ktorým ROP prispieva nepriamo.. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré 
dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa konvergencia, patria Košický, Banskobystrický, Trenčiansky a 
Prešovský kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov priemer nedosiahli Nitriansky Trnavský a Ţilinský kraj.  

 

Tabuľka č. 25: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 9,80 15,68 13,72 11,76 9,80 19,60 19,60 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č. 26: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu 

72,14 5,07 11,54 7,96 7,16 7,68 16,42 16,31 

odchýlka -27,86 -9,53 -0,06 -1,64 -5,64 -6,92 0,42 -3,69 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 2.1a prekročil regionálne alokácie Košický kraj, aj napriek tomu, ţe nebola 
prerozdelená celá alokácia na výzvu.  Nitriansky kraj mal relatívne nízku úspešnosť čo sa následne prejavilo aj 
v nízkom percente regionálnych alokácií.    
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Výzva ROP – 2.1b -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-2.1b-2009/01  35 200 000 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 29 920 000 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 3 520 000 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 1 760 000 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná, s dĺţkou trvania takmer 10 mesiacov, aby mali ţiadatelia dostatok priestoru 
pre vypracovanie projektovej dokumentácie, resp. stavebnotechnickej dokumentácie spojenej s modernizáciou 
a obnovou sociálnej infraštruktúry.  

 

Tabuľka č.27:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-2.1b-2009/01 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) v € 

Finančná alokácia na výzvu v€ Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

8 9 363 987,28 35 200 000,00 26,60 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 2.1b bolo prijatých 8 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 26,6,% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 1 170 498,41€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 50 projektov  s priemernou hodnotou 

705 882,35€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali niţšie náklady spojené 

so zvyšovaním kvality infraštruktúry sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately pre deti.  

 

Tabuľka č.28:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-2.1b-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 
(COV) v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  
% 

 

8 9 363 987,28 5 5 391 305,36 57,57 15,31 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 5 čo je  62,50% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného podielu to 

predstavuje 57,57% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma je vyčíslená ako 15,27 % podiel 
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k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 2.1b. pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu dosahuje 10% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného vyplýva, ţe 

tempo napĺňania cieľových hodnôt programových ukazovateľov je niţšie ako tempo rastu vynaloţených 

prostriedkov. Z hľadiska plnenia programu, moţno konštatovať, ţe pri nezmenených finančných podmienkach 

nebudú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov ani na úrovni 65% stanovenej hodnoty.  

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 29: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov celkovo NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

8 5 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 1 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V napriek informačnej kampani a dostatočne dlhému časovému intervalu trvania výzvy bolo v rámci výzvy 2.1b 
bolo predloţených iba 8 projektov z ktorých 5 bolo v súlade so stratégiou a ďalšími podmienkami uvedenými vo 
výzve. Tento počet je prekvapujúco nízky. Nitriansky a Košický kraj nepredloţil ani jednu ţiadosť o NFP. V rámci 
stratégie je nutné prehodnotiť alokáciu na toto opatrenie, nakoľko analýza poukazuje na niţšiu absorpčnú 
kapacitu regiónov, ako sa predpokladalo.  

 

Tabuľka č. 30: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 62,50 0 0 100 50,00 100 100 100 0 100 100 0 0 100 50 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia byť v súlade so stratégiou, musia spĺňať hodnotiace kritéria. Takto je moţné 
vyhodnotiť veľké mnoţstvo projektov s apelom na ich  kvalitu, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov programu 
ako aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť 100% patria Trnavský a Ţilinský kraj. 
Naopak najmenej úspešný bol Banskobystrický kraj.  

 

Tabuľka č. 31: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 0 20,0 40,0 0 20,0 0 20,0 
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Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č. 32: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

15,32 0 2,50 4,55 0 5,53 0 2,74 

Odchýlka -84,68 -14,6, -9,10 -5,05 -13,60 -9,07 -16,0 -17,26 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 2.1b neboli prekročené regionálne alokácie ani u jedného regiónu.  Spôsobil to 
nízky dopyt po opatrení 2.1b.  

Ďalšie výzvy ešte neboli v čase realizácie Pravidelného hodnotenia ROP 2010 vyhodnotené a výsledky 
jednotlivých hodnotiacich kôl neboli k dispozícií. Bolo by vhodné sledovať vývoj dopytu po aktivitách 
podporovaných v rámci opatrenia 2.1b a následne prehodnotiť plánovanú finančnú alokáciu na opatrenie.  

 

Sumárne hodnotenie (absorpčnej kapacity) ukončených výziev Opatrenia 2.1 

Na základe vyhodnotenia dvoch, doteraz (31.3.2010) ukončených výziev je moţné konštatovať slabú absorpčnú 
kapacitu  v rámci opatrenia 2.1. Celkové údaje o ţiadostiach o NFP a ich finančných objemoch sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č.33:Sumárne hodnotenie výziev Opatrenia 2.1 

 Prijaté 

ţiadosti o 

NFP 

Fin. objem 

prijatých ţiadostí v 

€ 

Ţiadosti 

odporučen

é na 

schválenie 

Finančný objem 

schválených 

ţiadostí v € 

Fin. alokácie na 

výzvy, podľa 

plánu ROP v € 

Podiel 

prijatých 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie 

Podiel 

schválených 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie 

ROP-2.1a-

2009/01 

86 120 068 380,43 51 82 105 415,92 113 800 000 105,78% 72,14 

ROP-2.1b-

2009/01 

8 9 363 987,28 5 5 391 305,36 35 200 000 26,60 15,31 

Spolu 94 129 432367,71 56 87 496 721,28 149 000 000 86,86 58,72 

Opatrenie 

2.1. 

94 129 432367,71 56 87 496 721,28 270 000 000 * 47,93 32,40 

*údaj nie je súčtom alokácií na obe výzvy, predstavuje celkovú plánovanú alokáciu na opatrenie 2.1 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 
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Ako vidieť v sumarizačnej tabuľke, v rámci prvej výzvy na opatrenie 2.1., aktivity 2.1a a2.1b nebol dopyt po NFP 

ani 50% celkovej sumy alokovanej na opatrenie 2.1. Záujem ţiadateľov o konzultácie k prioritnej osi 2 ROP 

vyčíslený formou podielu otázok týkajúcich sa prioritnej osi 2 ROP na všetkých otázkach prijatých na informačnej 

schránke inforop@build.gov.sk od 22.1.2008 do 31.12.2009 predstavoval 9,67%. Uvedený podiel navyše zahŕňa 

aj presne nekvantifikovaný počet otázok týkajúcich sa oblasti podpory 2.1c – budovanie nových zariadení 

sociálnej infraštruktúry ROP, na ktorú ešte v roku 2009 neboli vyhlásené výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. V 

prípade dvoch výziev orientovaných na podporu existujúcich zariadení súkromného sektora sa prijímanie ţiadostí 

o NFP k 31.12.2009 nezačalo. Moţno konštatovať, ţe v rokoch 2007-2009 nebola dostatočná absorpčná 

kapacita na realizáciu aktivít v rámci opatrenia 2.1. Tento negatívny stav mohlo spôsobiť viacero faktorov ako 

napr. slabá priorita u ţiadateľov v časovom horizonte 2007-2009, zmena legislatívy SR, nedostatok finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu, nakoľko súčasne prebiehali aj iné výzvy, kde sú ţiadatelia obce, 

mestá, VÚC, pokles záujmu klientov o ponúkaný druh sluţieb, hroziace riziko vracania NFP, resp. jeho časti v 

súvislosti s prípadným generovaním tzv. čistých príjmov z projektov v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006, pretoţe najmä v prípade zariadení pre seniorov majú podporované zariadenia príjmy v podobe 

priamych platieb od uţívateľov podporenej infraštruktúry; atď. (uvedená moţnosť predstavuje najväčšie riziko vo 

vzťahu k prioritným osiam 2 a 3 ROP). V prípade pretrvávajúceho slabého dopytu po aktivitách v rámci opatrenia 

2.1 reálne hrozí nečerpanie alokovaných prostriedkov na opatrenie a nenaplnenie hodnôt programových 

ukazovateľov, čo by negatívne ovplyvnilo záverečnú bilanciu programu. Z vyššie uvedených skutočností a na 

základe vyhlásenia uţ 6 výziev pre opatrenie 2.1 je dôvodné predpokladať, ţe nejde o krátkodobý trend.    

 

Tabuľka č. 34: Regionálne vyhodnotenie opatrenia 2.1. 

 Územie cieľa 
konvergenci
a 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

ROP-2.1a-2009/01 82105415,92 5773646,7
5 

13137224,8
6 

9063353,79 8145951,8
4 

8736474,61 18691164,6
7 

18557599,40 

ROP-2.1b-2009/01 5391305,36 0 880000 1599910,61 0 1947770,61 0 963624,14 

Spolu opatrenie 
2.1. 

87496721,28 5773646,7
5 

14017224,8
6 

10663264,4
0 

8145951,8
4 

10684245,2
2 

18691164,6
7 

19521223,14 

fin. objem 
schválených 
ţiadostí z celkovéh
o objemu v % 
opatrenie 2.1 

100 6,60 16,02 12,19 9,31 12,21 21,36 22,31 

Plánované alokácie 
v % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Počet schválených 
projektov 

56 5 9 9 6 6 10 11 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Zo sumárnej tabuľky vyplýva, ţe najviac finančných prostriedkov bude preinvestovaných v Prešovskom kraji, kde 
bolo schválených najviac ţiadostí o NFP v najväčšom finančnom objeme. Pre slabý záujem ţiadateľov neboli 
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dodrţané regionálne alokácie a schválené ţiadosti sú vyššie ako plánované v Trenčianskom, Trnavskom, 
Košickom a Prešovskom kraji.  

Celkovo bolo schválených 56 ţiadostí o NFP čo je z plánovaných  310  ţiadostí o NFP len 18%. Plánovaný 
rozpočet na opatrenie 2.1. sa zatiaľ prerozdelil na 32,40%. Reálne hrozí nevyčerpanie alokovaných 
finančných prostriedkov v rámci opatrenia 2.1. Na základe uvedených skutočností moţno predpokladať, ţe 
nejde o krátkodobý trend. Navrhujeme upraviť finančnú alokáciu na opatrenie infraštruktúry sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä pri  zariadeniach pre deti v prospech 
iných opatrení ROP.  
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V.3 PRIORITNÁ OS 3 ROP – POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV 
A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU 

  

Cieľ a zameranie prioritnej osi 3 ROP 

 

Cieľ prioritnej osi 3 ROP: „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu“ 

 

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 3 ROP je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej 
a regionálnej úrovni (galérií, kniţníc a múzeí) 

 revitalizácia nevyuţitých, resp. nevhodne vyuţitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo 
vlastníctve verejného sektora s vyuţitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií 
a ich vyuţitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch je 
moţné revitalizované pamiatky vyuţívať na kultúrno-spoločenské a osvetové účely 

 obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a kultúrno-
spoločenských a osvetových zariadení v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie 
a modernizáciu, obstaranie IKT vybavenia 

 podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, 
chodníky, odpočívadlá, verejné WC atď.) priľahlej k strediskám cestovného ruchu s celoročným 
vyuţitím v územiach s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej 
kategórie ako príslušný región  

 podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora 
existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytvárenie partnerstiev na úrovni samospráv 
a súkromného sektora a regionálnych klastrov 

 podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne vyuţitie 
prírodného a kultúrneho potenciálu prostredníctvom prípravy kultúrno-poznávacích turistických trás 
na územiach s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako 
príslušný región. 

Detailný popis investičných a neinvestičných aktivít je obsahom Programového manuálu ROP. 

 

Tabuľka č. 35: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 3 ROP 

Typ 

indikátora 

Názov indikátora Merná 

jednotka 

Počiatočný 

rok 

Počiatočná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota r. 

2015 

Definícia 

Výstup 

počet technicky zhodnotených 

pamäťových a fondových 

inštitúcií na miestnej a 

regionálnej úrovni 

počet 

2006 0 130 

Počet pamäťových a fondových inštitúcií na 

miestnej a regionálnej úrovni, podporených 

prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania 

a modernizácie stavebných objektov 

a obstarania vybavenia.  

Výstup 

počet revitalizovaných 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok za účelom 

zachovania kultúrneho 

počet 

2006 0 155 

Počet nevyuţitých, resp. nevhodne vyuţitých 

objektov evidovaných v registri nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok MK SR, podporených 

prostredníctvom intervencií do stavebných 
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dedičstva alebo s vyuţitím v 

kultúrno-poznávacom turizme 

objektov a vybavenia, za účelom zachovania 

kultúrneho dedičstva alebo s vyuţitím v kultúrno-

poznávacom turizme 

Výstup 

počet projektov zameraných na 

skvalitnenie verejnej 

infraštruktúry priľahlej 

k významným strediskám 

cestovného ruchu 

s celoročným vyuţitím  

core indikátor 

počet 

2006 0 12 

Počet projektov zameraných na skvalitnenie 

verejnej infraštruktúry priľahlej k strediskám 

cestovného ruchu s celoročným vyuţitím v 

územiach s medzinárodným a národným 

významom a územiach v regióne vyššej 

kategórie ako príslušný región 

Výsledok 

počet nových a kvalitnejších 

sluţieb poskytovaných v 

podporených pamäťových a 

fondových inštitúciách na 

miestnej a regionálnej úrovni počet 

2006 0 145 

Počet nových a kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných uţívateľom pamäťových a 

fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej 

úrovni, ktoré vyplývajú z realizovaných 

projektov. Poznámka: zvýšenie kvality služieb 

(digitalizácia a informatizácia) pri uvedených 

typoch inštitúcií môže mať za následok aj 

racionalizáciu siete zariadení pri súčasnom 

zvýšení počtu užívateľov. 

Výsledok 

počet nových a kvalitnejších 

sluţieb poskytovaných v 

podporených nehnuteľných 

kultúrnych pamiatkach 

počet 

2006 0 155 

Počet nových a kvalitnejších sluţieb v súvislosti 

so zachovaním kultúrneho dedičstva a kultúrno-

poznávacím turizmom, ktoré vyplývajú 

z realizovaných projektov 

Výsledok 

počet nových a kvalitnejších 

sluţieb poskytovaných 

v turizme 

počet 

2006 0 90 

Počet nových a kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných uţívateľom významných stredísk 

cestovného ruchu s celoročným vyuţitím v 

územiach s medzinárodným a národným 

významom a územiach v regióne vyššej 

kategórie ako príslušný región, ktoré vyplývajú 

z realizovaných projektov 

Dopad 

Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti budov 

vyuţívaných podporenými 

pamäťovými a fondovými 

inštitúciami 

% 

2006 0 15 

Priemerné percentuálne zníţenie potreby 

energie na vykurovanie budov vyuţívaných 

podporovanými pamäťovými a fondovými 

inštitúciami  

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest v pamäťových 

a fondových inštitúciách 

core indikátor 

počet 

2006 0 10 

Počet novovytvorených pracovných miest  na 

základe podpory pamäťových a fondových 

inštitúcií  

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest pre muţov v pamäťových 

a fondových inštitúciách 

core indikátor 

počet 

2006 0 5 

Počet novovytvorených pracovných miest pre 

muţov  na základe podpory pamäťových 

a fondových inštitúcií  

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest pre ţeny v pamäťových 

a fondových inštitúciách 

core indikátor 

počet 

2006 0 5 

Počet novovytvorených pracovných miest  pre 

ţeny na základe podpory pamäťových 

a fondových inštitúcií  

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest v revitalizovaných 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatkach 

core indikátor 

počet 

2006 0 180 

Počet novovytvorených pracovných miest  na 

základe podpory revitalizácie nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok za účelom zachovania 

kultúrneho dedičstva a rozvoja kultúrno-

poznávacieho cestovného ruchu 
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Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest pre muţov 

v revitalizovaných 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatkach 

core indikátor 

počet 

2006 0 80 

Počet novovytvorených pracovných miest pre 

muţov  na základe podpory revitalizácie 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom 

zachovania kultúrneho dedičstva a rozvoja 

kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu 

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest pre ţeny 

v revitalizovaných 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatkach 

core indikátor 

počet 

2006 0 100 

Počet novovytvorených pracovných miest pre 

ţeny  na základe podpory revitalizácie 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom 

zachovania kultúrneho dedičstva a rozvoja 

kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu 

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest v turizme celkom 

 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 30 

Počet novovytvorených pracovných miest na 

základe podpory verejnej infraštruktúry priľahlej 

k strediskám cestovného ruchu s celoročným 

vyuţitím v územiach s medzinárodným 

a národným významom a územiach v 

regióne vyššej kategórie ako príslušný región 

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest v turizme pre muţov 

 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 15 

Počet novovytvorených pracovných miest  pre 

muţov na základe podpory verejnej 

infraštruktúry priľahlej k strediskám cestovného 

ruchu s celoročným vyuţitím v územiach 

s medzinárodným a národným významom 

a územiach v regióne vyššej kategórie ako 

príslušný región 

Dopad 

Počet vytvorených pracovných 

miest v turizme pre ţeny 

 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 15 

Počet novovytvorených pracovných miest pre 

ţeny na základe podpory verejnej infraštruktúry 

priľahlej k strediskám cestovného ruchu 

s celoročným vyuţitím v územiach 

s medzinárodným a národným významom 

a územiach v regióne vyššej kategórie ako 

príslušný región 

Zdroj: MVRR SR, 2007 

 

Intervencie v rámci prioritnej osi 3 ROP sú zamerané na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja 
cestovného ruchu prostredníctvom podpory pamäťových a fondových inštitúcií, fondu nevyuţitých, resp. 
nevhodne vyuţitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok, podpory stredísk cestovného ruchu s celoročným 
vyuţitím v zmysle stratégie navrhnutej ROP v kapitole 4. Súčasťou podpory sú aj doplnkové neinvestičné aktivity 
zamerané na propagáciu regiónov a posilňovanie partnestiev medzi aktérmi rozvoja turizmu. 

Transformačný proces v uplynulých rokoch ovplyvnil aj inštitúcie vykonávajúce činnosť v oblasti kultúry. Ich počet 
je v porovnaní s ostatnými zariadeniami občianskej vybavenosti niţší, napriek tomu aj táto oblasť bola postihnutá 
nedostatkom kapitálových investícií. Rovnako ako pri zariadeniach občianskej infraštruktúry analyzovaných 
v predchádzajúcich častiach, aj v oblasti kultúry je výrazným problémom jednotlivých zariadení ich stavebno-
technický stav. Mnohé z uvedených zariadení musia zabezpečovať technické podmienky na 
zachovanie zbierkového prípadne kniţničného fondu a mnohé sídlia v pamiatkovo chránených objektoch.  
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Potenciál cestovného ruchu Slovenska je rozsiahly, pokrývajúci takmer všetky rozhodujúce formy a druhy 
cestovného ruchu. Územie cieľa Konvergencie disponuje najmä v hospodársky menej rozvinutých regiónoch 
nevyuţitým potenciálom vyuţitia kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Intervencie v rámci prioritnej osi 3 ROP prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva a jedinečnosti regiónov a k 
posilňovaniu ich atraktivity pre návštevníkov. 

Charakter oprávnených intervencií daný stratégiou ROP pre posilňovanie kultúrneho dedičstva  

prostredníctvom podpory infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií a revitalizáciou nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok a pre oblasť cestovného ruchu: 

 intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 
stavu a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia pri všetkých typoch zariadení 

 podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných uţívateľov a zníţenie vysokej 
energetickej náročnosti prevádzky s ohľadom na špecifiká nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

 podpora verejných kniţníc v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora 
je smerovaná do inovačných pólov rastu  

 podpora galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora je 
smerovaná do pólov rastu 

 podpora múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora, podpora je smerovaná do pólov rastu 

 revitalizácia nevyuţitých významných pamiatkových objektov v území. Prioritne sú podporované 
pamiatky charakterizované zlým stavebno-technickým stavom, ktoré však majú potenciál vyuţitia 
v rámci pamäťových a fondových inštitúcií, resp. kultúrno-poznávacieho turizmu (napríklad rozšírenie 
expozícií galérií a múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti územných samospráv, budovanie kultúrno-
poznávacích trás, obnova technických pamiatok a ich sprístupnenie verejnosti a pod.). V odôvodnených 
prípadoch podpora významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok v póloch rastu a vo vlastníctve 
verejného sektora s ich alternatívnym vyuţitím na kultúrno-spoločenské a reprezentačné sály, expozície 
obecných a regionálnych dejín a pamätihodností, obrazárne alebo výstavné siene, miestny archív alebo 
kultúrne centrum, zariadenia pre záujmovo-umeleckú činnosť a amatérske aktivity 

 podpora kultúrno-poznávacích trás a podpora mestského kultúrneho turizmu v oblastiach 
zadefinovaných ako územia s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej 
kategórie ako príslušný región podľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013. 

Pri podpore nevyuţitých, resp. nevhodne vyuţitých pamiatkových objektov v území je nevyhnutným 

predpokladom získania podpory preukázanie súladu s existujúcimi stratégiami na regionálnej a miestnej 

úrovni, splnenie platných legislatívnych podmienok na prevádzkovanie konkrétneho typu zariadenia, 

preukázanie dlhodobej finančnej udrţateľnosti zariadenia a prijatie záväzkov na zachovanie dlhodobého 

účelového vyuţitia intervencie. Intervencie ROP nie sú zamerané na samostatné zakonzervovanie 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok bez následného vyuţitia. Zámerom ROP je podporiť obnovu a ochranu 

nehnuteľného pamiatkového fondu prostredníctvom trvalého a aktívneho vyuţívania v prospech rozvoja 

príslušného regiónu.  

 podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej ku komplexným strediskám cestovného ruchu 
s celoročným vyuţitím, a to v územiach zadefinovaných ako územia s medzinárodným a národným 
významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región 

 podpora doplnkových aktivít zameraných na propagáciu regiónov a stredísk cestovného ruchu 

 podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov. 
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Miesto realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP 

Intervencie v rámci prioritnej osi 3 ROP sú na území cieľa Konvergencia smerované:  

1. v prípade kniţníc do inovačných pólov rastu, v prípade galérií a múzeí do inovačných a kohéznych pólov 

rastu 

2. mimo pólov rastu, a to v nasledovných prípadoch: 

a. ak ide o nevyuţitú, resp. nevhodne vyuţitú nehnuteľnú kultúrnu pamiatku v území, ktorej podpora 

formou rozšírenia činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie má potenciál napojenia na trasy kultúrno-

poznávacieho turizmu (územia s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej 

kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej 

republiky do roku 2013). 

b. v prípade projektov zameraných na verejnú infraštruktúru priľahlú k významným strediskám 

cestovného ruchu, ktorých lokalizácia mimo pólov rastu je daná vyuţitím prírodných podmienok 

v území (územia s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako 

príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 

2013). 

Podmienkou smerovania intervencií mimo pólov rastu je preukázanie trvalej udrţateľnosti a splnenie 

všetkých legislatívnych podmienok pre realizáciu projektu. 

 

Hodnotenie vyhlásených výziev v rámci Prioritne osi 3 

Oparenie 3.1 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

 

Tabuľka č.36:Vyhlásené výzvy pre Prioritnú os 3 

opatrenie Kód výzvy Trvanie výzvy aktivity Alokovaná suma na 

výzvu v € 

Objem fin. prostriedkov 

ţiadostí odporučených 

na schválenie v € 

3.1. ROP-3.1a- 2009/01 10.9.2009-

17.3.2010 

3.1a 59 411 764,71 22 871 514,66 

3.1. ROP-3.1b-2009/02 14.9.2009-

17.3.2010 

3.1b 58 823 529,41 54 305 194,59 

Zdroj: MVRR SR 

 

V rámci opatrenia 3.1 – Posilňovanie kultúrneho potenciálu regiónov boli do 31.3.2010 vyhlásené dve výzvy na 
predkladanie ţiadostí o NFP. Jedna výzva bola určená na intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií 
a druhá na intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.  

Oprávnenými prijímateľmi sú subjekty verejného sektora, t.j.: obce, mestá, VÚC, ústredné orgány štátnej správy, 
Matica Slovenská. 

Oprávneným územím je územie SR mimo Bratislavského kraja.  
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Výzva ROP – 3.1a -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-3.1a-2009/01  59 411 764,71 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 50 500 000,00 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 5 941 176,47 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 2 970 588,24 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  

 

Tabuľka č. 37:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-3.1a-2009/01 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) v € 

Finančná alokácia na výzvu v € Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

31 33 275 991,79 59 411 764,71 56,00 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 3.1a  bolo prijatých 31 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 56% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 1 073 419,09€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 285 projektov  s priemernou hodnotou 

557 275,54€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali niţšie náklady spojené 

s posilňovaním kultúrneho potenciálu regiónov. Suma jedného projektu je dvojnásobná oproti plánovanej.   

 

Tabuľka č.38: Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-2.1a-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

 

Finančný objem 
schválených ţiadostí 

e (COV)v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

nie k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  

% 

 

31 33 275 991,79 19 22 871 514,66 68,73 38,49 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 31 čo predstavuje 61,29% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 68,73% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 14,40 % podiel 

k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 3.1 pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 6,66% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného vyplýva, ţe 

tempo napĺňania cieľových hodnôt programových ukazovateľov je niţšie ako tempo rastu objemu vynaloţených 
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prostriedkov. Z hľadiska plnenia programu, moţno konštatovať, ţe pri nezmenených finančných podmienkach 

na opatrenie 3.1 nebudú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov ani na úrovni 46% stanovenej 

hodnoty.  

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 39: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

831 19 6 3 3 2 5 2 5 3 6 4 4 3 2 2 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najvyšší počet ţiadostí o NFP prišlo z Nitrianskeho a Ţilinského kraja. Aj napriek tomu sú tieto čísla nízke oproti 
očakávanému dopytu. Ţiadatelia uţ mali skúsenosti s intervenciami do oblasti kultúry z programového obdobia 
2004-2006. Vtedy bol dopyt príliš veľký a mnoţstvo ţiadateľov zostalo neuspokojených. Preto sa očakával  nápor 
ţiadosti o NFP na túto výzvu. Za zníţeným dopytom moţno  vidieť nedostatok finančných prostriedkov vo 
verejnom sektore, nízku flexibilitu verejných financií atď.  

 

Tabuľka č. 40:Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 61,29 100, 38,46 100 33,33 100 40,0 100 60,0 100 66,66 100 75 100 100 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto schválené 
ţiadostí, ktoré splnili hodnotiace kritéria musia byť v súlade so stratégiou ROP. Takto je moţné vyhodnotiť aj 
veľké mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov programu 
a nepriamo  aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa 
konvergencia, patria Košický, Prešovský a Ţilinský,  kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov priemer 
nedosiahli Nitriansky, Trenčiansky,  Trnavský a Banskobystrický kraj.  

 

Tabuľka č. 41: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 15,78 10,52 10,52 15,78 21,05 15,78 10,52 
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Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č. 42: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

36,56 1,93 5,82 3,35 7,72 6,95 8,66 4,03 

odchýlka -63,44 -12,67 -9,67 -6,25 -5,88 -7,65 -7,34 -15,97 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 3.1a neboli prekročené regionálne alokácie ani u jedného z krajov, čo má súvis 
s nízkym podielom prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci výzvy.  

 

Výzva ROP – 3.1b -2009/02 

 

Alokácia na výzvu ROP-2.1a-2009/02 58 823 529,41 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 50 000 000,00 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 5 882 352,94 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 2 941 176,47 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  

 

Tabuľka č.43:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-3.1b-2009/02 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) v € 

Finančná alokácia na výzvu v € Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

58 94 301 352,39 58 823 529,41 160,31 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci výzvy na opatrenie 3.1b  bolo prijatých 58 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 160,31% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 1  625 885,38€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 285 projektov  s priemernou hodnotou 

557 275,54€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali niţšie náklady spojené 

s posilňovaním kultúrneho potenciálu regiónov. Suma jedného projektu je trojnásobná oproti plánovanej.   
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Tabuľka č. 44:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-3.1b-2009/02 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí  

(COV) v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

e k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  

% 

 

58 94 301 352,39 34 54 305 194,59 57,58 92,31 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 34 čo predstavuje 58,62% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 57,58% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 34,19 % podiel 

k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 3.1 pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 11,9% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného vyplýva, ţe 

tempo napĺňania cieľových hodnôt programových ukazovateľov je niţšie ako tempo rastu objemu vynaloţených 

prostriedkov. Z hľadiska plnenia programu, moţno konštatovať, ţe pri nezmenených finančných podmienkach 

nebudú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov ani na úrovni 36% stanovenej hodnoty. 

  

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 45: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

58 34 8 4 7 4 5 4 11 7 5 2 7 4 15 9 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najväčšie mnoţstvo ţiadosti o NFP prišlo z Prešovského a Banskobystrického kraja. Mnoţstvo schválených 
ţiadostí zodpovedá finančnej alokácii tejto výzvy.  

 

Tabuľka č. 46: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 58,62 100 50,0 100 57,14 100 80,0 100 63,63 100 40,0 100 57,14 100 60,0 
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P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia byť v súlade so stratégiou, musia spĺňať hodnotiace kritéria. Takto je moţné 
vyhodnotiť veľké mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov 
programu ako aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa 
konvergencia, patria Trnavský, Banskobystrický a Prešovský kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov 
priemer nedosiahli Nitriansky, Trenčiansky,  Ţilinský a Košický kraj.  

 

Tabuľka č. 47: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 11,76 11,76 11,76 18,42 5,26 11,76 23,68 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č. 48: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-3.1b-2009/02 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

92,79 7,92 16,49 14,45 15,38 5,59 8,56 24,38 

odchýlka -7,21 -6,68 4,89 4,85 1,78 -9,01 -7,44 4,38 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 3.1b boli  prekročené regionálne alokácie na výzvu v Trenčianskom, 
Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Toto prekročenie vychádza z počtu predloţených kvalitne 
spracovaných ţiadostí o NFP. Hodnoty však nedosiahli alokáciu na opatrenie 3.1b. 

 

Sumárne hodnotenie (absorpčnej kapacity) ukončených výziev Opatrenia 3.1 

Na základe vyhodnotenia dvoch, doteraz (31.3.2010) ukončených výziev je moţné konštatovať slabú absorpčnú 
kapacitu  v rámci opatrenia 3.1. Celkové údaje o ţiadostiach o NFP a ich finančných objemoch sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č. 49:Sumárne hodnotenie výziev Opatrenia 3.1 

 Prijaté 

ţiadosti o 

Fin. objem 

prijatých ţiadostí 

Počet 

schválených 

Finančný objem 

schválených 

Fin. alokácie na 

výzvy, podľa plánu 

Podiel 

prijatých 

ţiadostí na 

Podiel 

schválených 

ţiadostí na 



 

59 

 

NFP v € ţiadostí ţiadostí v € ROP v € objeme 

alokácie v % 

objeme 

alokácie v % 

ROP-3.1a-

2009/01 

31 33275991,79 19 22871514,66 59411764,71 56 38,49 

ROP-3.1b-

2009/02 

58 94301352,39 34 54305194,59 58 823 529,41 160,31 92,79 

Spolu 88 127 577 344,18 53 77176709,25 118235294,12 107,90 65,27 

Opatrenie 

3.1. 

88 127 577 344,18 53 77176709,25 158 823 529,00 * 80,32 48,59 

*údaj nie je súčtom alokácií na obe výzvy, predstavuje celkovú plánovanú alokáciu na opatrenie 3.1 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Ako vidieť v sumarizačnej tabuľke, v rámci prvej výzvy na opatrenie 3.1., aktivity 3.1a a3.1b dopyt po NFP bol cca 

80% celkovej sumy alokovanej na opatrenie 3.1.Podľa percenta schválených ţiadostí o NFP moţno konštatovať, 

ţe príspevky predkladaných projektov neboli v úplnom súlade so stratégiou programu a preto neboli odporúčané 

na schválenie. Následne teda moţno povedať, ţe skutočná absorpčná kapacita intervencií na posilňovanie 

kultúrneho potenciálu regiónov v rokoch 2007-2009 nebola dostatočná.  

Nízky záujem ţiadateľov moţno vidieť aj v nízkom záujme o konzultácie k opatreniu 3.1 ROP, ktorý je vyčíslený 

formou podielu otázok týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP na všetkých otázkach prijatých na informačnej schránke 

inforop@build.gov.sk od 22.1.2008 do 15.4.2010 a predstavoval 7,4% 

 

Tabuľka č. 50: Regionálne vyhodnotenie opatrenia 3.1. 

 Územie cieľa 
konvergenci

a 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

ROP-3.1a-
2009/01 

22871514,66 1149962,20 3462051,18 1995989,46 4589597,74 4129868,21 5149363,00 2394682,87 

ROP-3.1b-
2009/02 

54305194,59 4636719,48 9651643,44 8461857,79 9002098,97 3273325,76 5009663,52 14269885,63 

Spolu 
opatrenie 
3.1. 

77176709,19 5786681,68 13113694,6
2 

10457847,25 13591696,71 7403193,97 10159026,52 16664568,5 

fin. objem 
schválených 
ţiadostí z ce
lkového 
objemu v % 
opatrenie 
3.1 

100 7,49 16,99 13,55 17,61 9,59 13,16 21,59 

Plánované 
alokácie v % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Počet 
schválených 
projektov 

88 7 6 6 10 6 7 11 
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Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Zo sumárnej tabuľky vyplýva, ţe najviac finančných prostriedkov bude preinvestovaných v Prešovskom kraji, kde 
bolo schválených najviac ţiadostí o NFP v najväčšom finančnom objeme. Nakoľko nebolo preloţených 
dostatočne veľký počet kvalitne spracovaných ţiadostí o NFP  neboli dodrţané regionálne alokácie a schválené 
ţiadosti sú vyššie ako plánované v Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom  a Prešovskom kraji.  

Celkovo bolo odporučených na schválenie 88 ţiadostí o NFP čo je z plánovaných 285  ţiadostí o NFP len 30%. 
Plánovaná finančná alokácia na opatrenie 3.1. sa zatiaľ prerozdelila na 48,56%.  V nadväznosti na vyššie 
uvedené skutočnosti, je dôvodné predpokladať, ţe nejde o krátkodobý trend. Reálne hrozí nevyčerpanie 
alokovaných finančných prostriedkov a nenaplnenie plánovaného počtu podporených projektov v rámci opatrenia 
3.1. Oblasť podpory nepredstavuje z pohľadu potenciálnych ţiadateľov v čase hospodárskej krízy prioritu 
samospráv (nároky na spolufinancovanie finančne náročných projektov, nevytvára sa predpoklad na generovanie 
budúcej úspory zo zníţenia energetickej náročnosti pamiatkovo chránených budov a pod.). Na základe zmeny 
socioekonomického prostredia v súvislosti s hospodárskou krízou a zmenených rozvojových priorít na regionálnej 
a miestnej úrovni v zmysle v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, článok č. 33 písmeno a) a b) 
odporúčame revíziu ROP s cieľom primerane zníţiť finančnú alokáciu na opatrenie 3.1 ROP. Naplnenie 
pôvodne stanovej alokácie na prioritnú tému 58 a 59 by bolo dodrţané prostredníctvom dodatočného 
opatrenia / prioritnej osi zameranej na projekty EHMK 2013. 

Uznesením vlády SR č. 204/2010 zo dňa 24.3.2010 bolo iniciované vytvorenie samostatnej prioritnej osi v ROP 
nad rámec prioritných osí, ktoré boli súčasťou ROP prijatého Európskou komisiou 24.9.2007. Dôvodom pre 
vytvorenie dodatočnej prioritnej osi a s tým súvisiace navýšenie finančných prostriedkov vo finančnom pláne ROP 
bolo vytvorenie podmienok pre realizáciu čiastkových investičných projektov projektu Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 (ďalej aj „EHMK“) s vyuţitím príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Alokácia prostriedkov 
ERDF na novovytvorenú prioritnú os 7 EHMK by mala v zmysle uznesenia vlády SR predstavovať spolu 
60 000 000 eur.  

 

V rámci prioritnej osi 3 bola k 15.4.2010 vyhlásená aj výzva na opatrenie 3.2 dňa 26.2.2010, ktorá sa týkala 

neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu V súvislosti s implementáciou opatrenia 3.2 ROP je moţné sledovať 

niekoľko závaţných skutočností: 

V priebehu roku 2009 došlo na základe uznesení vlády v súvislosti s Novou stratégiou cestovného ruchu SR do 

roku 2013 cez Monitorovací výbor pre ROP k rozšíreniu územnej oprávnenosti pre projekty cestovného ruchu 

(Regionalizácia cestovného ruchu). Tým došlo k odklonu od pôvodnej územnej stratégie ROP pre cestovný ruch 

a zároveň k priblíţeniu podpory cestovného ruchu k podpore regenerácie sídiel (opatrenie 4.1 ROP). Rozšírenie 

pôvodnej územnej stratégie pre cestovný ruch značne rozšírilo počet potenciálnych prijímateľov, pričom nedošlo 

k ţiadnemu navýšeniu finančného krytia. Tým došlo k zvýšeniu podielu neúspešných ţiadateľov, najmä v prípade 

vyhlásenia výzvy na investičné aktivity. Vzhľadom na to, ţe ide o tematicky príbuzné investičné aktivity ako sú 

podporované v úspešne implementovanej regenerácii sídiel ROP (verejné priestranstvá, miestne komunikácie, 

cyklotrasy, tabule, zastávky a pod.), RO pre ROP upustil od vyhlásenia výzvy pre investičné aktivity v cestovnom 

ruchu.  

Čo sa týka investičných projektov v cestovnom ruchu, ROP predpokladá ich realizáciu v úzkej synergii s 

relevantným opatrením Operačného programu Konkurencieschpnosť a hospodársky rast (OPKaHR), ktorého 

riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP na oblasť cestovného 

ruchu v OPKaHR pre subjekty súkromného sektora boli vyhlásené skôr nezávisle od implementácie ROP. V 

súvislosti s dopadmi hospodárskej krízy oba riadiace orgány následne zintenzívnili implementáciu 
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najţiadanejších oblastí podpory (v rámci ROP najmä infraštruktúra vzdelávania a regenerácia sídiel). 

Predpokladanú synergiu medzi uvedenými OP sa v sledovanom období vôbec nepodarilo dosiahnuť, 

pričom RO pre ROP nebol informovaný ani o schválených projektoch pre oblasť cestovného ruchu v rámci 

OPKaHR. 

Oblasť cestovného ruchu je z pohľadu podpory ROP minoritná podporovaná oblasť s rozpočtom 3% ROP. 

V rámci sledovania záujmu o podporu cestovného ruchu z ROP bolo vyhodnotený podiel otázok týkajúcich sa 

opatrenia 3.2 ROP na všetkých otázkach prijatých na informačnej schránke inforop@build.gov.sk. Z oblasti 

podpory cestovného ruchu bolo zaznamenaných málo otázok. V percentuálnom vyjadrení k všetkým otázkam sa 

opatreniu 3.2 venovalo len 3,3% otázkam čo zodpovedá aj výške alokácie na opatrenie 

Oblasť cestovného ruchu najmä v dôsledku zmeny externého socioekonomického prostredia súvisiacej 

s hospodárskou krízou zaznamenala pokles záujmu miestnych a regionálnych samospráv na úkor Regenerácie 

sídiel ROP. Vzhľadom na uvedené zmeny externého prostredia a priorít na miestnej a regionálnej úrovni 

ako aj uvedené  komplikácie s implementáciou opatrenia (najmä investičných aktivít) v zmysle nariadenia 

Rady (ES) č. 1083/2006, článok č. 33 písmeno a), b) a d) odporúčame revíziu ROP s cieľom presunúť 

zdroje pôvodne určené na uvedenú oblasť podpory na posilnenie regenerácie sídiel ROP, zároveň 

ponechať moţnosť realizovať neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu a posilňovanie cestovného ruchu 

prostredníctvom podpory kulúrno-poznávacieho cestovného ruchu v rámci opatrenie 3.1 a novovzniknutého 

opatrenia /prioritnej osi zameranej na EHMK.  

mailto:inforop@build.gov.sk
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V.4  PRIORITNÁ OS 4 ROP – REGENERÁCIA SÍDIEL  

 

Cieľ a zameranie prioritnej osi 4 ROP 

 

Cieľ prioritnej osi 4 ROP: „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev“ 

 

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 4 ROP je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne dopytovo 
orientovaných projektov, realizovaných v centrách obcí, resp. centrách častí obcí identifikovaných 
ako kohézne a inovačné póly rastu vrátane ich ťaţísk osídlenia, zamerané na: 

- úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene 

- výstavbu a rekonštrukcia verejných osvetlení 

- výstavbu a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás  

- rekonštrukciu miestnych komunikácií 

- rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na 
miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy  

- rekonštrukciu a výstavba zastávok 

- rekonštrukciu a výstavba verejných WC  

- úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach obcí a miest, a to výlučne  v nadväznosti na 
realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica) 

- opodstatnenú rekonštrukciu inţinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti 
na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel alebo v súvislosti obnovou a budovaním 
verejnej hmotnej infraštruktúry vidieckych obcí so separovanými alebo segregovanými rómskymi 
osídleniami. 

 realizácia integrovaných stratégií rozvoja vo vybraných mestských oblastiach postihnutých alebo 
ohrozených fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, vrátane obnovy bytových domov  

 obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so segregovanými a separovanými 
rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

 príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení nekomerčných záchranných sluţieb a v dvoch 
osobitných vopred stanovených prípadoch aj budovanie zariadení HaZZ v súlade s Koncepciou 
plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ  

 obstaranie vybavenia zariadení nekomerčných záchranných sluţieb, vrátane IKT vybavenia 
a s výnimkou dopravných prostriedkov 

 obstaranie vybavenia zariadení nekomerčných záchranných sluţieb v nadväznosti na intervencie do 
stavebných objektov. 
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Detailný popis skupín aktivít je obsahom Programového manuálu ROP. 

 

Tabuľka č. 51: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 4 ROP 

Typ 

indikátora 
Názov indikátora 

Merná 

jednotka 

Počiatočný 

rok 

Počiatočná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota r. 

2015 

Definícia 

Výstup 

počet regenerovaných 

sídiel 

počet 

2006 0 330 

Počet regenerovaných sídiel (obcí a 

miest), v ktorých boli zrealizované 

investičné samostatné dopytovo 

orientované projekty zamerané na 

zlepšenie stavu prvkov hmotnej 

infraštruktúry sídiel. Poznámka: Pre 

účely ROP sú oprávnenými sídlami 

obce a mestá identifikované ako 

kohézne a inovačné póly rastu. 

Výnimku môžu tvoriť obce so 

separovanými a segregovanými 

rómskymi osadami 

Výstup 

počet projektov 

zabezpečujúcich trvalú 

udrţateľnosť miest  
počet 

2006 0 20 

Počet integrovaných stratégií rozvoja 

mestských oblastí ohrozených alebo 

postihnutých fyzickým zničením a 

sociálnym vylúčením 

Výstup 

počet projektov regenerácie 

sídiel zameraných na 

zlepšenie situácie 

marginalizovaných 

rómskych komunít  

počet 

2006 0 30 

Počet projektov zameraných na 

zlepšenie podmienok ţivota 

marginalizovaných rómskych komunít 

prostredníctvom podpory hmotnej 

infraštruktúry obcí so separovanými 

a segregovanými rómskymi 

osídleniami 

Výstup 

počet podporených 

rozvojových dokumentov  

počet 

2006 0 14 

Počet projektov zameraných na 

prípravu a aktualizáciu rozvojových 

dokumentov (územnoplánovacej 

dokumentácie, územnoplánovacích 

podkladov, programov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja a iných 

rozvojových dokumentov) na úrovni 

NUTS 2 a NUTS 3 

Výstup 

počet technicky 

zhodnotených zariadení 

nekomerčných záchranných 

sluţieb (počet projektov)  

core indikátor 

počet 

2006 0 145 

Počet zariadení nekomerčných 

záchranných sluţieb podporených 

prostredníctvom rekonštrukcie, 

rozširovania a modernizácie 

stavebných objektov a obstarania 

vybavenia 

Výsledok 

% sídiel so zvýšenou 

konkurencieschopnosťou z 

celkového počtu sídiel 

identifikovaných ako 

kohézne a inovačné póly 

rastu na podporovanom 

% 

2006 0 30 

Percentuálny podiel sídiel 

identifikovaných ako kohézne a 

inovačné póly rastu, ktoré boli 

podporené intervenciami regenerácie 

sídiel, na celkovom počte všetkých 

sídiel identifikovaných ako kohézne a 
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území inovačné póly rastu na území cieľa 

Konvergencia v SR 

Výsledok 

počet nových a kvalitnejších 

sluţieb poskytovaných v 

podporených zariadeniach 

nekomerčných záchranných 

sluţieb 

počet 

2006 0 180 

Počet nových a kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných uţívateľom zariadení 

nekomerčných záchranných sluţieb, 

ktoré vyplývajú z realizovaných 

projektov 

Dopad 

% obyvateľov, ktorí ţijú v 

konkurencieschopnejšom 

prostredí prostredníctvom 

intervencií regenerácie 

sídiel 

% 

2006 0 33 

Percentuálny podiel počtu obyvateľov 

ţijúcich sídlach podporených 

prostredníctvom projektov regenerácie 

sídiel na celkovom počte obyvateľov 

všetkých sídiel identifikovaných ako 

póly rastu na území cieľa 

Konvergencia v SR. 

Dopad 

Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

budov vyuţívaných 

podporenými zariadeniami 

nekomerčných záchranných 

sluţieb 

% 

2006 0 20 

Priemerné percentuálne zníţenie 

potreby energie na vykurovanie budov 

vyuţívaných podporovanými 

zariadeniami nekomerčných 

záchranných sluţieb 

Dopad 

Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

bytových domov 

podporených v rámci 

integrovaných stratégií 

rozvoja mestských oblastí 

% 

2006 0 20 

Priemerné percentuálne zníţenie 

potreby energie na vykurovanie 

bytových domov podporených v rámci 

integrovaných stratégií rozvoja 

mestských oblastí 

Zdroj: MVRR SR, 2007 

 

Intervencie v rámci prioritnej osi 4 ROP sú zamerané najmä na posilňovanie  konkurencieschopnosti sídiel 
identifikovaných ako inovačné a kohézne póly rastu a na plošné zabezpečenie infraštruktúry nekomerčných 
záchranných sluţieb na podporovanom území.  

Vzhľadom na vysokú rozdrobenosť sídelnej štruktúry SR a v záujme efektívneho vyuţitia rozvojových zdrojov, je 
podpora hmotnej infraštruktúry sídiel smerovaná do inovačných a kohéznych pólov rastu. Výnimka je prípustná 
v súvislosti s podporou hmotnej infraštruktúry obcí s výrazným zastúpením rómskeho obyvateľstva 
v segregovaných a separovaných osídleniach. Metodika identifikovania a pólov rastu a presný zoznam obcí 
podľa príslušných kategórií sú uvedené v prílohe 4 ROP. Aktivity regenerácie sídiel sú spolufinancované 
z doplnkových zdrojov ERDF a štátneho rozpočtu SR a sú zamerané na podporu obcí identifikovaných ako póly 
rastu. Obce, ktoré nie sú identifikované ako póly rastu, môţu na realizáciu obdobných aktivít v programovom 
období 2007-2013 vyuţiť doplnkové zdroje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) 
v rámci osi 3 Programu rozvoja vidieka, ktorý zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR. 

Prostriedky ERDF poskytované prostredníctvom prioritnej osi 4 ROP predstavujú v podmienkach Slovenska prvý 
reálne vyuţiteľný zdroj na realizáciu integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, zaloţených na stratégii 
trvalo udrţateľného rozvoja. Uvedené typy projektov moţno v rámci ROP povaţovať za projekty, ktoré prinášajú 
najvyššiu pridanú hodnotu a majú najvyšší potenciál dosahovať synergiu s rozvojovými aktivitami podporovanými 
z iných zdrojov. 

Podpora infraštruktúry nekomerčných základných sluţieb realizovaná v rámci ROP je v súlade s Koncepciou 
plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ vypracovanou MV SR. Úspešné naplnenie tejto koncepcie aj 
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s prispením prostriedkov ERDF zabezpečí do roku 2015 rovnomerné, plošné pokrytie celého územia SR 
profesionálnymi záchrannými zloţkami s dojazdom do 15 minút (ROP podporuje aktivity na území cieľa 
Konvergencia). 

Charakter intervencií daný stratégiou ROP pre prioritnú os 4 ROP: 

Regenerácia sídiel – samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel 

Projekty sú zamerané na obnovu a čiastočné budovanie verejnej hmotnej infraštruktúry sídiel, pričom 
oprávnenými sú nasledovné operácie: 

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene 

- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení 

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne 
komunikácie, chodníky a cyklistické trasy  

- rekonštrukcia a výstavba zastávok 

- rekonštrukcia a výstavba verejných WC  

- úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest, a to výlučne v nadväznosti na 
realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica) 

- opodstatnená rekonštrukcia inţinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na 
realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel.  

Oprávnenými prijímateľmi sú obce, ktoré sú identifikované ako inovačné a kohézne póly rastu. Intervencie sú 
realizované výlučne v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou týchto sídiel, so zameraním na centrálne 
verejné priestranstvá. Intervencie v rámci tejto skupiny aktivít nie sú určené krajským mestám. Minimálny rozsah 
oprávnených operácií v rámci jedného samostatného dopytovo orientovaného projektu regenerácie sídiel zahŕňa 
aspoň štyri z uvedených operácií.  

Územnú výnimku z uplatňovania princípu podpory inovačných a kohéznych pólov rastu predstavujú vidiecke obce 
so separovanými alebo segregovanými rómskymi osídleniami. Pri uvedenej výnimke je nevyhnutné zabrániť 
duplicitnému financovaniu alebo čiastočnému duplicitnému financovaniu rovnakých aktivít z prostriedkov 
Programu rozvoja vidieka v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. Rámcovým mechanizmom 
zabránenia vzniku prekrývania oboch programov je vyuţitie systému ITMS na sledovanie projektov podporených 
v rámci ROP aţ na úroveň jednotlivých operácií a práca s uvedenými informáciami vo výberovom procese 
v rámci osi 3 PRV. V prípade aj dodatočného zistenia prekrývania operácií nie je prijímateľ oprávnený získať 
alebo si ponechať finančný príspevok z oboch programov.   

Regenerácia sídiel – Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí v zmysle čl. 8 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1783/1999 

Osobitná pozornosť je v rámci ROP venovaná integrovaným stratégiám rozvoja mestských oblastí ohrozených 
alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Uvedené projekty sú realizované výlučne na 
základe vypracovanej a platnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja mestskej oblasti. V podmienkach SR sú 
aspekty uvedenej stratégie obsahom územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ktorých 
vypracovanie priamo vyplýva z príslušnej legislatívy. V zmysle článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 sú integrované stratégie 
rozvoja mestských oblastí zamerané na obnovu fyzického ţivotného prostredia a poskytovanie sluţieb 
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obyvateľstvu s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry. V rámci uvedených typov projektov je moţné ako 
jednu z operácií realizovať aj investície do bývania, a to za podmienok daných článkom 7 uvedeného nariadenia. 

Oprávnenými mestami na území cieľa Konvergencia sú mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 podľa údajov ŠÚ 
SR v roku 2005 (viď. príloha č. 8). Oprávnenými mestskými oblasťami sú mestské oblasti s počtom obyvateľov 
nad 1 000.  

V zmysle článku 47 Nariadenia komisie (ES) 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie 
pravidlá nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF 
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF je vzhľadom na rôznorodosť situácií 
prevládajúcich v rôznych členských štátoch potrebné vytvoriť zoznam kritérií na identifikáciu oprávnených oblastí, 
ktoré sú postihnuté alebo ohrozené fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Ide o set sociálno-
demografických, ekonomických a fyzických kritérií, ktorých hodnoty zhromaţďuje kaţdý zainteresovaný členský 
štát na úrovni štátu. Orientačné hodnoty pre kaţdé kritérium sa stanovia v partnerstve medzi členským štátom a 
EK. Riadiaci organ následne zabezpečí, aby orientačné hodnoty uvedených kritérií boli súčasťou výberových 
kritérií prerokovaných schvaľovaných Monitorovacím výborom pre ROP. V zásade však platí, ţe hodnota kritéria 
je povaţovaná za negatívny ukazovateľ indikujúci fyzické zničenie a sociálne vylúčenie vtedy, ak je pod úrovňou 
regionálneho priemeru. 

Kritériá na výber oprávnených mestských oblastí pre realizáciu integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, 
a tým aj na realizáciu investícií do bývania sú dané nariadením (ES) 1828/2006:  

a) vysoká úroveň chudoby a vylúčenia 

b) vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti 

c) neistý demografický vývoj 

d) nízka úroveň vzdelania, významné nedostatky v kvalifikácii a vysoká miera neukončeného vzdelania 

e) vysoká úroveň kriminality a delikvencie 

f) mimoriadne zanedbané prostredie 

g) nízka úroveň hospodárskej aktivity 

h) vysoký počet prisťahovalcov, etnických a menšinových skupín alebo utečencov 

i) pomerne nízka úroveň hodnoty bývania 

j) nízka úroveň energetickej hospodárnosti v budovách 

Oprávnená mestská oblasť musí vyhovovať aspoň trom z týchto uvedených kritérií, pričom dve z nich musia 
spadať pod kritériá uvedené v písmenách a) aţ h). Vyššie uvedené kritériá je moţné v podmienkach SR 
vykazovať prostredníctvom viacerých podrobnejších štatistických ukazovateľov evidovaných na úrovni štátu 
alebo miestnych samospráv. Aplikácia uvedených kritérií na podmienky SR si vyţaduje diferencovaný prístup 
k mestám nachádzajúcim sa v rôznych oblastiach SR, pretoţe hladiny hodnôt ukazovateľov závisia od 
jednotlivých regiónov a dokonca oblastí niţšej úrovne ako región NUTS 3. Aj v rámci väčších miest sú jednotlivé 
oblasti výrazne diferencované, pričom úroveň fyzického zničenia a sociálneho vylúčenia môţe byť podobná, ale 
spôsobená rôznymi príčinami. Získavanie hodnôt niektorých ukazovateľov na úrovni mestskej oblasti je často 
limitované skutočnosťou, ţe ukazovatele sa sledujú len na úrovni mesta, prípadne okresu. S ohľadom na 
uvedené skutočnosti je Riadiacim orgánom pre ROP stanovený set sociálno-demografických, ekonomických 
a fyzických kritérií aplikovateľných na podmienky SR. Orientačné hodnoty pre kaţdé kritérium sa stanovia v 
partnerstve medzi členským štátom a EK a sú schválené Monitorovacím výborom pre ROP v rámci schvaľovania 
výberových kritérií. Set kritérií umoţňuje oprávneným mestám vopred posúdiť moţnosť realizácie integrovaných 
stratégií rozvoja mestských častí prostredníctvom ROP na ich území.  

Kritériá a) aţ j) uvedené v nariadení (ES) 1828/2006 sú pre účely ROP aplikované prostredníctvom setu 
ukazovateľov, ktorý ich transformuje na legislatívne podmienky SR a existujúce dostupné štatistické ukazovatele, 
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pričom sa nestráca ich obsahový význam. Pre stratégiu ROP sú teda z nariadenia (ES) 1828/2006 aplikovateľné 
kritériá uvedené pod bodmi a), b), c), e), f), g), h), i) j), a to prostredníctvom nasledovných ukazovateľov: 

a) podiel domácností poberajúcich dávky v hmotnej núdzi 

b) podiel dlhodobo nezamestnaných obyvateľov, prípadne charakteristika štruktúry nezamestnanosti 

c) prírastok/úbytok obyvateľov, prípadne veková štruktúra obyvateľstva 

e) informácia, či sa mestská oblasť nachádza v okrese s vysokou úrovňou kriminality a delikvencie  

f) podiel parkovacích plôch a podiel zelených plôch na celkovej ploche mestskej oblasti, podiel 
nevyuţitých priestorov/objektov s potenciálom na vyuţitie v podnikaní alebo v občianskej infraštruktúre na 
počet obyvateľov  

g) podiel podnikateľských subjektov na počet obyvateľov/plochu mestskej oblasti 

h) prítomnosť marginalizovaných rómskych komunít 

i) nízka úroveň hodnoty bývania v porovnaní s inými oblasťami v rámci mesta  

j) nízka úroveň energetickej hospodárnosti bytových domov. 

V prípade integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí je uplatňovaný princíp predvýberu, ktorým sa 
posudzujú oprávnené integrované stratégie individuálne na úrovni všetkých NUTS 3 regiónov. Predvýber je 
realizovaný na princípe partnerstva za účasti Riadiaceho orgánu pre ROP, územne príslušného samosprávneho 
kraja, subjektov zdruţujúcich miestne samosprávy príslušného regiónu atď. Zámerom Riadiaceho orgánu je 
podporiť minimálne dva projekty uvedeného charakteru v kaţdom NUTS 3 regióne.  

Súbor výberových kritérií môţe byť na základe externých podnetov, resp. podnetov Riadiacej skupiny pre 
hodnotenie ROP predmetom priebeţného hodnotenia programu. Dôvodom ich úpravy môţu byť zmeny v 
štatistickom vykazovaní hodnôt ukazovateľov v podmienkach SR, zmeny v legislatíve a pod. 

MVRR SR je zároveň Riadiacim orgánom pre ROP, je v podmienkach SR orgánom zodpovedným za bytovú 
politiku na národnej úrovni. V tejto súvislosti disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obnovy bytového 
fondu. 

Prostredníctvom širokého spektra aktivít, ktoré ROP umoţňuje realizovať v rámci svojich prioritných osí 
a s ohľadom na moţnosti vyplývajúce z príslušných nariadení ES, definoval Riadiaci orgán pre ROP nasledovný 
mechanizmus realizácie integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí: 

a) nositeľom a koordinátorom integrovaných stratégií je oprávnené mesto 

b) integrovaná stratégia je vypracovaná a predkladaná predpísaným spôsobom, je realizovaná výlučne na 
základe vypracovanej a platnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja mesta alebo mestskej oblasti (tieto 
aspekty v podmienkach SR spĺňajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia) 
a pozostáva z viacerých čiastkových projektov, ktorými sa realizujú výlučne aktivity oprávnené v rámci 
prioritných osí ROP  

c) výzve na predkladanie integrovaných stratégií predchádzajú informačné aktivity Riadiaceho orgánu pre 
ROP týkajúce sa mechanizmov prípravy, vypracovania, predkladania, posudzovania, 
manaţovania, realizácie a monitorovania integrovaných stratégií 

d) miestom realizácie aktivít integrovanej stratégie je oprávnená mestská oblasť 

e) čiastkové projekty integrovanej stratégiesú zamerané na nasledovné oblasti podpory ROP: 

 regenerácia sídiel 

 obnova bývania 
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 občianska infraštruktúra (vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, prípadne nekomerčné záchranné 
sluţby) 

f) kaţdá z tematických oblastí v rámci integrovanej stratégie má stanovený minimálny rozsah operácií, a to 
nasledovne: 

 regenerácia sídiel (realizácia minimálne štyroch operácií regenerácie sídiel na zlepšenie fyzického 
prostredia)  

 obnova bývania (obnova viacerých bytových domov) 

 občianska infraštruktúra (podpora minimálne dvoch zariadení občianskej infraštruktúry) 

g) čiastkové projekty integrovanej stratégie sú, realizované a financované samostatne v rámci príslušných 
prioritných osí ROP 

h) čiastkové projekty integrovanej stratégie sú monitorované samostatne, ale aj ako integrovaná stratégia 

i) koordinátorom aktivít integrovanej stratégie je mesto, ale prijímateľmi v rámci čiastkových projektov 
môţu byť aj iné subjekty (napríklad samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadení občianskej 
infraštruktúry, vlastníci, správcovia v zmysle národnej legislatívy alebo iné oprávnené subjekty 
v súvislosti s obnovou bytových domov atď.) 

j) financovanie operácií zameraných na obnovu bytových domov je realizované prostredníctvom prioritnej 
témy 78 – „Infraštruktúra bývania“  

k) financovanie operácií regenerácie sídiel v rámci integrovaných stratégií  je realizované prostredníctvom 
prioritnej témy 61 – „Integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí“  

Podrobnosti v súvislosti  realizáciou integrovaných stratégií ustanovuje Programový manuál pre ROP. 

 

Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

Projekty sú zamerané na obnovu a čiastočné budovanie verejnej hmotnej infraštruktúry vidieckych obcí so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami, pričom oprávnenými sú nasledovné operácie: 

- úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene 

- výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení 

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne 
komunikácie, chodníky a cyklistické trasy  

- rekonštrukcia a výstavba zastávok 

- rekonštrukcia a výstavba verejných WC  

- úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest, a to výlučne v nadväznosti na 
realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica) 

- opodstatnená rekonštrukcia inţinierskych sietí (kanalizácií a vodovodov), a to výlučne v nadväznosti na 
realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel alebo v súvislosti obnovou a budovaním verejnej 
hmotnej infraštruktúry vidieckych obcí so separovanými alebo segregovanými rómskymi osídleniami.  

Nositeľom a realizátorom projektov zameraných na obnovu infraštruktúry obcí so segregovanými a separovanými 
rómskymi osídleniami sú príslušné obce, v ktorých katastrálnom území sa uvedené rómske osídlenia nachádzajú. 
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Východiskom pre podporu projektov s komplexným prístupom sú vytypované mikroregióny s vysokou 
koncentráciou rómskych osídlení. V počiatočných rokoch programového obdobia 2007-2013 je zámerom 
Riadiaceho orgánu pre ROP podporovať projekty z projektového zásobníka podporeného v rámci grantovej 
schémy PHARE, ktorý obsahuje pripravené projektové zámery na regeneráciu vybraných rómskych osídlení, 
ktoré spĺňajú podmienky na realizáciu investičných projektov v zmysle príslušnej legislatívy SR. Ďalším 
východiskom na realizáciu projektov podporujúcich zlepšovanie ţivotných podmienok marginalizovaných 
rómskych komunít predstavujú pripravené projekty v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenkyne vlády 
SR pre marginalizované rómske komunity.  

Realizáciu projektov v rámci podpory marginalizovaných rómskych komunít je moţné realizovať ako súčasť 
komplexného prístupu zabezpečovaného koordinátorom horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. 
Predpokladom realizácie ďalších investičných projektov je majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ktoré 
sú miestom realizácie projektov, čo je úlohou miestnych samospráv. Okrem podpory štandardných aktivít 
regenerácie sídiel, je v prípade obcí s uvedeným typom rómskych osídlení moţné realizovať aj investície do 
budovania a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií, čo výrazne prispieva k zlepšeniu kvality ţivota 
v separovaných, resp. segregovaných rómskych osídleniach. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe v súvislosti s podporou marginalizovaných rómskych komunít je moţné 
prostredníctvom ROP realizovať podporu obcí, ktoré nie sú identifikované ako póly rastu, Riadiaci orgán pre ROP 
po dohode s MP SR stanovil mechanizmus zabránenia vzniku duplicitnej podpory rovnakých operácií, resp. ich 
častí. Mechanizmus rámcovo spočíva vo vyuţití systému ITMS, ktorý eviduje všetky projekty realizované v rámci 
ROP aţ na úroveň jednotlivých operácií a vo výmene informácií medzi oboma zúčastnenými ministerstvami. 

Charakter oprávnených intervencií daný stratégiou ROP pre rozvojové dokumenty na úrovni regiónov: 

 vypracovanie a aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, 
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných rozvojových dokumentov na úrovni NUTS 2 a 3 
regiónov 

 

Charakter oprávnených intervencií daný stratégiou ROP pre infraštruktúru nekomerčných záchranných sluţieb: 

 intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 

stavu a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia, s výnimkou dopravných prostriedkov 

 podpora aktivít na zníţenie vysokej energetickej  náročnosti prevádzky 

 podpora objektov HaZZ 

 podpora objektov vybraných OHZ v zmysle Koncepcie plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ 

Ministerstva vnútra SR 

 podpora výjazdových pracovísk horských záchranných sluţieb. 

 

Miesto realizácie projektov v rámci prioritnej osi 4 ROP 

Intervencie v rámci prioritnej osi 4 ROP sú na území cieľa Konvergencia smerované:  

1. v rámci podpory hmotnej infraštruktúry sídiel do inovačných a kohéznych pólov rastu s výnimkou 

krajských miest so zameraním na centrálne verejné priestranstvá  
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2. v súvislosti s integrovanými stratégiami rozvoja mestských sídiel výlučne do obcí so štatútom mesta 

s počtom obyvateľov nad 15 000 (východiskový rok 2005 podľa údajov ŠÚ SR), so zameraním na 

mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1 000 

3. v rámci podpory hmotnej infraštruktúry obcí so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami vo 

vidieckom prostredí aj mimo pólov rastu 

4. v rámci podpory zariadení HaZZ a OHZ do území identifikovaných základe Koncepcie plošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ, v prípade horských záchranných sluţieb sú intervencie prioritne 

smerované do kohéznych a inovačných pólov rastu, v odôvodnených prípadoch na základe 

morfologických daností územia aj mimo pólov rastu (napríklad vysokohorské prostredie). 

V prípade neinvestičných projektov zameraných na vypracovanie a aktualizáciu rozvojových dokumentov na 

úrovni regiónov sa princíp územnej koncentrácie neuplatňuje. 

Podmienkou smerovania intervencií investičného charakteru mimo pólov rastu je preukázanie trvalej 

udrţateľnosti a splnenie všetkých legislatívnych podmienok pre realizáciu projektu. 
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Hodnotenie vyhlásených výziev v rámci Prioritnej osi 4 

Oparenie 4.1 -  Regenerácia sídiel – dopytovo orientované projekty 

 

Tabuľka č.52:Vyhlásené výzvy v rámci Prioritnej osi 4 

opatrenie Kód výzvy Trvanie výzvy aktivity Alokovaná suma na 

výzvu v € 

Objem fin. prostriedkov 

ţiadostí odporučených 

na schválenie v € 

4.1. ROP-4.1a- 2009/01 16.3.2009-

17.3.2010 

4.1a 323 529 411,82 332 774 512,09 

Zdroj: MVRR SR 

 

V rámci opatrenia 4.1 – Regenerácia sídiel bola do 31.3.2010 vyhlásená jedna výzvy na predkladanie ţiadostí 
o NFP v rámci aktivity 4.1.a –samostatne dopytovo orientované projekty.  

Oprávnenými prijímateľmi sú subjekty verejného sektora, t.j.: obce, mestá.  

Oprávneným územím je územie SR mimo Bratislavského kraja.  

Na implementácii výzvy sa podieľajú: Riadiaci orgán a 7 sprostredkovateľských orgánov (7 VÚC) z oprávneného 
územia 

 

Výzva ROP – 4.1a -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-4.1a-2009/01  323 529 411,82 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 275 000 000,05 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 32 352 941,18 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 16 176470,59 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná. V rámci ROP išlo o prvú výzvu, ktorá bola vyhlásená po 1.1.2009, t.j. po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 528/2008 z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES a zákona č. 
539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V zmysle platnosti uvedeného zákona  predchádzala vyhláseniu 
výzvy  úprava riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP na úrovni RO a SO/RO Keďţe ide o decentralizovanú 
oblasť podpory ROP, na príprave výzvy sa podieľali aj jednotlivé SO/RO. Napriek rozsiahlej úprave systému 
implementácie sa podarilo zachovať osvedčený systém priebeţných výziev vyuţívajúci priebeţné rezervácie 
termínov na predkladanie ţiadostí o NFP, ktorý sa overil ako pozitívny pri predkladaní ţiadostí o NFP. 

 

Tabuľka č.53:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-4.1a-2009/01 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) v € 

Finančná alokácia na výzvu 

v € 

Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

612 437 428 613,65 323 529 411,82 135 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 
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V rámci prvej výzvy na opatrenie 4.1a  bolo prijatých 612 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 135% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 714752,63€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 330 projektov  s priemernou hodnotou 980 

392,15€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali vyššie náklady na projekt, 

nakoľko sa vychádzalo z priemernej výšky projektu v rámci OPZI z programového obdobia 2004-2006. V OPZI 

však boli realizované oprávnené aktivity na väčšom území obce, ako je definované v ROP. Preto sú v ROP 

predkladané ţiadosti s niţšou priemernou hodnotou.   

 

Tabuľka č.54:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-4.1a-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 
(COV)v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  
k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  
% 

 

612 437 428 613,65 461 332 774 512,09 76 102,85 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je k 15.4.2010 bol 461 čo predstavuje 75,32% z celkového počtu prijatých ţiadostí. 

V rámci finančného podielu to predstavuje76% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 

102,85 % podiel k celkovo alokovaným prostriedkom pre oblasť podpory 4.1 pre celé programové obdobie 2007-

2013. Počet schválených ţiadostí v rámci výzvy predstavuje 139% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného 

vyplýva, ţe v rámci prvej výzvy sa naplnili cieľové ukazovatele programu o viac ako 39% pri prekročení 

finančnej alokácie na opatrenie o 2,85%. To znamená, ţe sa pri stanovení cieľových hodnôt programu 

vychádzalo z vyššej priemernej výšky  projektu. Aj napriek veľkému mnoţstvu schválených ţiadostí v rámci prvej 

výzvy, je aj naďalej dopyt po intervenciách zameraných na samostatne dopytovo orientované projekty 

regenerácie sídiel. Rovnako ako pri intervenciách do infraštruktúry vzdelávania aj samostatne dopytovo 

orientované projekty sú jednou z prioritných rozvojových oblastí ţiadateľov. Intenzívny záujem o uvedenú oblasť 

podpory potvrdzuje aj vyše 20 percentný podiel na všetkých otázkach prijatých v otázok informačnej schránky 

inforop@build.gov.sk .  

V čase vypracovania priebeţného hodnotenia operačného programu ešte nebola začatá implementácia 
integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí ROP. Riadiaci orgán pre ROP identifikoval ťaţkosti 
s vykonávaním tejto oblasti podpory ROP, ktoré súvisia s legislatívnymi špecifikami spojenými s financovaním 
bytových domov zo ŠF. Súčasné podmienky vyplývajúce z nariadení ES umoţňujú realizovať podporu bytových 
domov len prostredníctvom schém štátnej pomoci. Byty sú vo vlastníctve fyzických osôb a spoločné časti 
a zariadenia bytových domov v ich spolupodielovom vlastníctve. Výklad nariadení ES smeruje k tomu, ţe 
podpora investícií do bytových domov by narušila trhové prostredie, a preto je moţné túto podporu realizovať len 
za podmienok, ktoré by spĺňali podmienky dôvody pre poskytnutie schém štátnej pomoci. Realizovateľnosť tejto 
oblasti podpory týmto spôsobom je nulová z dôvodu pravidiel pre schémy štátnej pomoci a ich kontradikciou 
s vlastníckymi právami vlastníkov bytov v súlade s legislatívou SR. A v prípade vyriešenia tejto zloţitej právnej 
situácie by komplikovane nastavený mechanizmus podpory nebol schopný na trhu konkurovať oveľa 

mailto:inforop@build.gov.sk
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jednoduchším produktom stavebných sporiteľní a bánk (povinnosti prijímateľov vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí 
NFP, certifikácie, audity, kontroly). 

V podmienkach SR sa v súčasnosti spracúva štúdia implementácie iniciatívy JESSICA. Závery ešte nie sú 
k dispozícii. Uvedená štúdia by mohla načrtnúť úplne nový spôsob nastavenia tejto oblasti podpory ROP 
a zohľadniť aj zmeny v nariadeniach ES, ktoré sa pripravujú v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov ERDF na 
oblasť infraštruktúry bývania. 

Financovanie uvedených aktivít je na národnej úrovni substituované novým vládnym programom zatepľovania 

financovaným zo ŠR, uvaţuje sa o vzájomnej podpore programov s cieľom implementovať opatrenie čo 

v najkratšom čase s minimálnymi vedľajšími administratívnymi prekáţkami. Regenerácia sídiel ROP sa najmä 

v dôsledku zmeny externého socioekonomického prostredia súvisiacej s hospodárskou krízou  stala jednou 

z prioritných oblastí podpory pre miestnu a regionálnu samosprávu. Nakoľko sú investície efektívne a vedú 

k plneniu stanovených cieľov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, článok č. 33 písmeno a) a b) 

odporúčame revíziu ROP s cieľom posilniť finančnú alokáciu pre oblasť podpory 4.1a na úkor menej 

efektívnych oblastí podpory ROP. V prípade 4.1b navrhujeme upraviť stratégiu ROP s moţnosťou vyuţitia 

iniciatívy JESSICA pre oblasť bývania, a to aj formou návratných zdrojov financovania. Uvedený novo 

navrhnutý spôsob implementácie môţe predstavovať pilotný mechanizmus financovania intervencií do 

bývania, ktorý bude v širšom meradle aplikovaný po roku 2013.   

 

 

 

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 55: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

612 461 109 80 58 53 78 52 89 63 93 74 77 59 108 80 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najväčšie mnoţstvo ţiadosti o NFP prišlo z Nitrianskeho a Prešovského kraja, na ktorých území sa nachádza 
najviac inovačných a kohéznych pólov rastu.  

 

Tabuľka č. 56: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 



 

74 

 

100 75,32 100, 73,39 100 91,37 100 66,66 100 70,78 100 79,56 100 76,62 100 74,04 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa konvergencia, patria Trnavský, 
Ţilinský a Košický kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov priemer nedosiahli Nitriansky, Trenčiansky,  
Banskobystrický a Prešovský kraj.   

 

Tabuľka č. 57: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 17,35 11,49 11,27 13,66 16,05 12,79 17,35 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č. 58: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie v % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

102,85 16,54 11,99 12,12 14,03 17,30 11,77 16,21 

odchýlka 2,85 -1,94 0,39 2,52 -0,43 2,70 -4,23 -3,79 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy pre oblasť podpory  4.1a neboli dodrţané regionálne alokácie. Prerozdelenie medzi 
regiónmi je viac menej vyváţené. Celkovo bola prekročená alokácia na opatrenie, čo vyplýva z dostatočne veľkej 
absorpčnej kapacity na území cieľa konvergencia.   

 

Výzva ROP – 4.2 -2008/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-4.2-2008/01  94 117 647,00 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 80 000 000,00 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 9 411 764,70 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 4 705 882,30 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  
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Tabuľka č.59: Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-4.2-2008/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem prijatých 

ţiadostí o NFP (COV)v € 

Finančná alokácia na 

výzvu v € 

Počet ţiadaných 

prostriedkov 

z alokovaných v % 

126 49 626 079,24 94 117 647,00 52,72 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 4.2a  bolo prijatých 126 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 52,72% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 390 756,52€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 145 projektov  s priemernou hodnotou 

649 087,22€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali vyššie náklady spojené 

s posilňovaním kultúrneho potenciálu regiónov. Z plánovanej alokácie by sa preto mohlo podporiť viac projektov.  

 

Tabuľka č.60:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-4.2-2008/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 
(COV)v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na 
výzvu  % 

126 49 626 079,24 72 29 088 141,27 58,61 30,90 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 72 čo predstavuje 57,14% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 58,61% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 30,90 % podiel 

k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 4.2 pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 49,65% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného vyplýva, ţe 

tempo napĺňania cieľových hodnôt programových ukazovateľov je vyššie ako tempo rastu objemu vynaloţených 

prostriedkov. Z hľadiska plnenia programu, moţno konštatovať, ţe pri nezmenených finančných podmienkach 

budú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov presiahnuté cca o 50%.  

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 61: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

126 72 20 10 6 3 14 7 22 11 18 11 20 14 26 16 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 
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Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najväčšie mnoţstvo ţiadosti o NFP prišlo z Prešovského a  Nitrianskeho kraja. Aj napriek tomu sú tieto čísla 
nízke oproti očakávanému dopytu, nakoľko zaradeniu opatrenia do stratégie ROP predchádzalo vypracovanie 
stratégie  obnovy infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb.  

Výsledky stratégie sa následne premietli do stratégie ROP v podobe podporovaných aktivít a cieľových hodnôt.  

 

Tabuľka č. 62: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 57,14 100, 50,0 100 50,0 100 50,0 100 50,0 100 61,11 100 70 100 61,53 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia spĺňať hodnotiace kritéria ROP a byť v súlade so stratégiou ROP. Tento proces 
sa dosahuje rozdelením formálneho a vecného hodnotenia projektov. Takto je moţné vyhodnotiť aj veľké 
mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov ROP a tým nepriamo  
aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa konvergencia, 
patria  Košický, Prešovský  a Ţilinský  kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov priemer nedosiahli Nitriansky, 
Trenčiansky, Trnavský a Banskobystrický kraj.  

 

Tabuľka č. 63: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 13,88 10,52 9,77 15,27 15,27 19,44 22,22 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č64: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-4.2-2008/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

30,90 3,92 1,13 3,09 5,03 3,06 6,86 7,79 

odchýlka -69,10 -10,68 -10,47 -6,51 -9,57 -11,54 -9,14 -12,31 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 
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V rámci prvej výzvy na opatrenie 4.2 neboli prekročené regionálne alokácie ani u jedného z krajov, čo má súvis 
s nízkym % prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci výzvy.  

 

Výzva ROP – 4.2 -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-4.2-2009/01  68 207 268,37 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 57 976 178,11 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 6 820 726,83 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 3 410 363,43 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  

 

Tabuľka č.65:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-4.2-2009/01 

Počet prijatých ţiadostí o NFP Finančný objem prijatých 

ţiadostí o NFP (COV)v € 

Finančná alokácia na 

výzvu v € 

Počet ţiadaných 

prostriedkov z alokovaných 

v % 

87 43 978 446,66 68 207 268,37 64,47 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci druhej výzvy na opatrenie 4.2  bolo prijatých 87 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 64,47% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 505 499,38€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 145 projektov  s priemernou hodnotou 

649 087,22€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali vyššie náklady spojené 

s posilňovaním kultúrneho potenciálu regiónov. Aj v druhej výzve je priemerná výška projektu niţšia ako 

plánovaná, preto sa budú môcť vyhlásiť ďalšie výzvy na podporu opatrenia 4.2. Vzhľadom na to, ţe predloţené 

bolo väčšie mnoţstvo ţiadostí obecných hasičských zborov, ktoré predkladajú projekty v niţšej hodnote, je 

zrejmé, ţe po predloţení ďalších pripravovaných ţiadostí o NFP zo strany krajských riaditeľstiev HaZZ bude 

zvyšná alokácia rýchlo naplnená. 

 

Tabuľka č.66:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-4.2-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 

(COV)v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  

% 
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87 43 978 446,66 73 38 420 258,68 87,36 56,32 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 73 čo predstavuje 83,9% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 87,36% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 40,82 % podiel 

k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 4.2 pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 50,34% stanovenej cieľovej hodnoty. Z uvedeného vyplýva, ţe 

tempo napĺňania cieľových hodnôt programových ukazovateľov je vyššie ako tempo rastu objemu vynaloţených 

prostriedkov. Z hľadiska plnenia programu, moţno konštatovať, ţe pri nezmenených finančných podmienkach 

budú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov presiahnuté cca o 50%.  

 

Regionálna úspešnosť 

 

Tabuľka č. 67: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

87 73 15 12 8 8 12 10 12 8 13 10 10 9 17 16 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najväčšie mnoţstvo ţiadosti o NFP prišlo z Prešovského a  Nitrianskeho kraja. Aj napriek tomu sú tieto čísla 
nízke oproti očakávanému dopytu, nakoľko zaradeniu opatrenia do stratégie ROP predchádzalo vypracovanie 
stratégie  obnovy infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb..  

Výsledky stratégie sa následne premietli do stratégie ROP v podobe podporovaných aktivít a cieľových hodnôt.  

 

Tabuľka č. 68: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 83 100, 80,0 100 100 100 83,12 100 66,66 100 76,92 100 90 100 94,11 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia spĺňať hodnotiace kritéria ROP a byť v súlade so stratégiou ROP. Tento proces 
sa dosahuje rozdelením formálneho a vecného hodnotenia projektov. Takto je moţné vyhodnotiť aj veľké 
mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených cieľov ROP a tým nepriamo  
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aj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad priemer územia cieľa konvergencia, 
patria Trenčiansky, Trnavský, Košický a Prešovský  kraj. Spomedzi všetkých oprávnených krajov priemer 
nedosiahli Nitriansky, Banskobystrický a Ţilinský kraj. 

 

Tabuľka č.69: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 16,43 10,95 13,69 10,95 13,69 12,32 21,91 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č.70: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-4.2-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

40,82 11,85 6,83 5,91 6,11 8,83 6,33 10,44 

Odchýlka -59,18 -2,75 -4,77 -2,77 -7,49 -5,77 -9,67 -9,56 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci druhej výzvy na opatrenie 4.2 neboli prekročené regionálne alokácie ani u jedného z krajov, čo má 
súvislosť s nízkym % prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci výzvy.  

 

Sumárne hodnotenie (absorpčnej kapacity) ukončených výziev Opatrenia 4.2 

Na základe vyhodnotenia dvoch, doteraz (31.3.2010) ukončených výziev je moţné konštatovať slabú absorpčnú 
kapacitu  v rámci opatrenia 4.2. Celkové údaje o ţiadostiach o NFP a ich finančných objemoch sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č.71:Sumárne hodnotenie výziev Opatrenia 4.2 

 Prijaté 

ţiadosti 

o NFP 

Fin. objem prijatých 

ţiadostí v € 

Počet 

schválených 

ţiadostí 

Finančný objem 

schválených ţiadostí 

v € 

Fin. alokácie na 

výzvy, podľa 

plánu ROP v € 

Podiel 

prijatých 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie 

Podiel 

schválených 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie 

ROP-4.2-

2008/01 

126 49 626079,24 72 29088141,27 94117647 58,61 30,90 

ROP-4.2-

2009/01 

87 43978446,66 73 38420258,68 68207268,37 87,36 40,82 
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Spolu 213 93604525,90 145 67508399,95 162324915,37** 57,66 41,58 

Opatrenie 

4.2 

213 93604525,90 145 67508399,95 94117647,0 * 99,45 71,72 

*údaj nie je súčtom alokácií na obe výzvy, predstavuje celkovú plánovanú alokáciu na opatrenie 4.2 

**údaj je matematickým súčtom hodnôt finančných alokácii oboch výziev bez zohľadnenia stavu schválenia žiadosti v prvej 
výzve 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Ako vidieť v sumarizačnej tabuľke, v rámci dvoch výziev na opatrenie 4.2 bol  dopyt po NFP cca 99,45% celkovej 

sumy alokovanej na opatrenie 4.2.  Podľa podielu ţiadostí o NFP odporúčaných na schválenie moţno 

konštatovať, ţe predkladané projekty boli v súlade so stratégiou programu a preto bolo v rámci dvoch výziev 

odporučených na schválenie 145 ţiadostí o NFP v celkovom finančnom rozsahu 71,72% finančných prostriedkov 

alokovaných na opatrenie 4.2.  Vzhľadom k tomu moţno povedať, ţe absorpčná kapacita intervencií do 

oblasti infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb je dostatočná a nie je ohrozené čerpanie 

finančných prostriedkov v rámci opatrenia na roky 2007-2013.  

 

Tabuľka č. 72: Regionálne vyhodnotenie opatrenia 4.2 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

ROP-4.2-2008/01 29088141,27 3689560,12 1070749,01 2917087,06 4734159,39 2883849,90 6460154,41 7332581,38 

ROP-4.2-2009/01 38420258,68 8086206,32 4664060,05 4031882,54 4172143,08 6023638,55 4318882,64 7123445,50 

Spolu opatrenie 4.2 67508399,95 11775766,44 5734809,06 6948969,60 8906302,47 8907488,45 10779037,05 14456026,88 

fin. objem 
schválených 
ţiadostí z celkového 
objemu v % 
opatrenie 4.2 100,00 17,44 8,49 10,29 13,19 13,19 15,97 21,41 

Plánované alokácie 
v % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Počet schválených 
projektov 

145 24 11 17 19 21 23 32 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Zo sumárnej tabuľky vyplýva, ţe najviac finančných prostriedkov bude preinvestovaných v Prešovskom kraji, kde 
bolo schválených najviac ţiadostí o NFP v najväčšom finančnom objeme.  

Celkovo bolo odporučených na schválenie 145 ţiadostí o NFP čo je z plánovaných 133  ţiadostí o NFP 109%.  
Plánovaná finančná alokácia na opatrenie 4.2 sa zatiaľ prerozdelil na 71,72%. Znamená to, ţe vynaloţené  
finančné prostriedky sú efektívne a majú vyššiu pridanú hodnotu, ako sa predpokladalo pri procese tvorby 
stratégie. Aj napriek tomu, ţe uţ sú dosiahnuté hodnoty cieľového indikátora, navrhujeme naďalej pokračovať 
v implementácii opatrenia 4.2 v rozsahu  plánovanej alokácie.  
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V.5 PRIORITNÁ OS 5 ROP – REGIONÁLNE KOMUNIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE 
DOPRAVNÚ OBSLUŢNOSŤ REGIÓNOV 

  

Cieľ a zameranie prioritnej osi 5 ROP 

 

Cieľ prioritnej osi 5 ROP: „Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov“ 

 

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 5 ROP je realizované prostredníctvom nasledovnej skupiny aktivít: 

 rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia 

 rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie úrovne dopravných, 
bezpečnostných a environmentálnych aspektov 

Detailný popis jednotlivých aktivít je obsahom Programového manuálu ROP. 

 

 Tabuľka č. 73: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 5 ROP 

Typ 

indikátor

a 

Názov indikátora Merná 

jednotka 

Počiatočný 

rok 

Počiatočn

á hodnota 

Cieľová 

hodnota r. 

2015 

Definícia 

Výstup 

počet projektov v oblasti 

dopravy na regionálnych 

komunikáciách 

core indikátor 

počet 

2006 0 60 

Počet projektov zameraných na 

rekonštrukciu a modernizáciu úsekov ciest 

II. a III. triedy na podporovanom území. 

Výstup 

dĺţka  rekonštruovaných 

ciest II. a III. triedy 

 

 

core indikátor 

km 

2006 0 600 

Dĺţka zrekonštruovaných a 

zmodernizovaných úsekov ciest II. a III. 

triedy na podporovanom území v 

kilometroch. Indikátor vyjadruje dĺţku 

podporených úsekov, na ktorých mala 

intervencia systémový charakter a prispela 

k zníţeniu nehodovosti, zvýšeniu 

priepustnosti dopravy a pod. 

Výsledo

k 

podiel dĺţky 

zrekonštruovaných ciest II. 

a III. triedy na celkovej 

dĺţke siete ciest II. a III. 

triedy na podporovanom 

území  

% 

2006 0 4,5 

Percentuálny podiel dĺţky 

zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na 

celkovej dĺţke siete ciest II. a III. triedy na 

podporovanom území. 

Dopad 

% zníţenia nehodovosti na 

podporených úsekoch ciest 

II. a  III. triedy % 

2006 0 15 

Percentuálny pokles nehodovosti na 

úsekoch ciest II. a III. triedy po realizovaní 

intervencií zameraných na zlepšenie 

dopravno-technických vlastností 

podporených úsekov ciest II. a III. triedy. 

Zdroj: MVRR SR, 2007 
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Pri definovaní cieľa prioritnej osi 5 ROP sa vychádzalo z výsledkov analýzy v súčasnej oblasti regionálnej 
infraštruktúry a z nich identifikovaných hlavných disparít a faktorov rozvoja. Prioritná os 5 ROP sa zameriava na 
podporu investičných aktivít so zameraním na rekonštrukciu a modernizáciu dopravno-technického stavu 
regionálnych komunikácií (ciest II. a III. triedy) vo vlastníctve samosprávnych krajov. Zámerom je zabezpečiť také 
prepojenie ťaţísk osídlenia, ktoré umoţní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov 
zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej 
infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a 
bezpečnostný aspekt. Vzhľadom na charakter intervencií, ktoré sú zamerané na zvýšenie dostupnosti medzi 
obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich spádovom území nepatriace medzi póly rastu, nie je hlavným cieľom 
podpory v rámci prioritnej osi 5 dosiahnuť skrátenie času cestovania. Z tohto dôvodu nebude sledovaný indikátor 
hodnota skrátenia času cestovania na danom úseku rekonštruovanej alebo modernizovanej ceste II. a III. triede 
v porovnaní s časom cestovania na danom úseku pred realizáciou intervencie.    

Charakter oprávnených intervencií daný stratégiou ROP pre regionálne komunikácie: 

 zvyšovanie úrovne dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy, ktoré sú v zlom alebo 
nevyhovujúcom stave a zabezpečujú dopravnú obsluţnosť obcí v území do pólov rastu 

 zvyšovanie dostupnosti k vyššej občianskej vybavenosti pre obyvateľom obcí mimo pólov rastu  

 vytváranie podmienok pre zlepšenie mobility za prácou 

 budovanie doplnkových prvkov dopravnej infraštruktúry k cestám II. a III. triedy, ktoré zvyšujú 
bezpečnosť a priepustnosť dopravy a zniţujú jej dopady na ţivotné prostredie. 

 

Miesto realizácie projektov v rámci prioritnej osi 5 ROP 

Miestom realizácie projektu je územie cieľa Konvergencia, podporované úseky ciest zabezpečujú obsluţnosť 

územia do pólov rastu.  

 

Hodnotenie vyhlásených výziev v rámci Prioritnej osi 5 

 

Tabuľka č.74:Vyhlásené výzvy Prioritnej osi 5 

opatrenie Kód výzvy Trvanie výzvy aktivity Alokovaná suma na 

výzvu v € 

Objem fin. prostriedkov 

ţiadostí odporučených 

na schválenie v€ 

5.1. ROP-5.1- 2009/01 16.3.2009-

17.3.2010 

5.1. 180 000 000 91 467957,36 

5.1 ROP-5.1-2009/01-PN   52412712,4 4418566,62 

5.1 ROP-5.1-2009/01 25.9.2009-

17.3.2009. 

 88532042,64 59900298,98 

Zdroj: MVRR SR 

 

V rámci opatrenia 5.1 – Regionálne komunikácie boli do 31.3.2010 vyhlásené tri výzvy na predkladanie ţiadostí 
o NFP v rámci aktivity 5.1 –samostatne dopytovo orientované projekty.  

Oprávnenými prijímateľmi sú subjekty verejného sektora, t.j.: obce, mestá.  



 

83 

 

Oprávneným územím je územie SR mimo Bratislavského kraja.  

Na implementácii výzvy sa podieľajú: Riadiaci orgán a 7 sprostredkovateľských orgánov (7 VÚC) z oprávneného 
územia 

 

Výzva ROP – 5.1 -2008/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-5.1-2008/01  180 000 000,00 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 153 000 000,00 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 18 000 000,00 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 9 000 000,00 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  

 

Tabuľka č. 75:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-5.1-2008/01 

Počet prijatých ţiadostí 

o NFP 

Finančný objem prijatých ţiadostí 

o NFP (COV) v € 

Finančná alokácia na výzvu v € Počet ţiadaných prostriedkov 

z alokovaných v % 

41 96073251,41 180 000 000,00 53,37 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 5.1  bolo prijatých 41 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 53,37% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 2 3432 50,03. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 60 projektov  s priemernou hodnotou 3 000 000 

€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali vyššie náklady spojené 

s posilňovaním dopravnej obsluţnosti regiónu .  

 

Tabuľka č. 76:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-5.1-2008/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 
(COV) v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 
schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  
% 

 

41 96 073 251,41 40 91 467 957,36 95,20 50,81 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 40 čo predstavuje 97,56% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 95,20% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 50,81 % podiel 
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k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 5.1 pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 66,66% stanovenej cieľovej hodnoty. To znamená, ţe sa pri 

stanovení cieľových hodnôt programu vychádzalo z vyššej priemernej výšky  projektu. Nakoľko sa jedná 

o náročné projekty, neočakáva sa pri ďalších výzvach zvýšený nápor ţiadateľov. Ţiadatelia svoje projektové 

ţiadosti priebeţne konzultujú s pracovníkmi SORO a RO.  O tom vypovedá aj  mnoţstvo schválených ţiadostí 

v rámci prvej výzvy, takmer 100% predloţených ţiadostí o NFP.  

 

Regionálne porovnania 

 

Tabuľka č. 77: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

41 40 3 3 0 0 5 5 8 8 8 8 3 2 14 14 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najväčšie mnoţstvo ţiadosti o NFP predloţili ţiadatelia z Prešovského kraja. Naopak z Trenčianskeho kraja 
nebola zaznamenaná ani jedna ţiadosť o NFP.  

 

Tabuľka č. 78: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet 

projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 97,56 100, 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 66,66 100 100 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia byť v súlade so stratégiou ROP a musia spĺňať hodnotiace kritéria. Takto je 
moţné vyhodnotiť aj veľké mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených 
cieľov programu a tým nepriamo ajj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad 
priemer územia cieľa konvergencia, patria Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický, Prešovský a Ţilinský,  kraj. 
Spomedzi všetkých oprávnených krajov priemer nedosiahol Košický kraj.  – proces popísať, hodnotia SORO  

 

Tabuľka č. 79: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 7,50 0 12,50 20 20 5,0 35 



 

85 

 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Tabuľka č. 80: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

50,81 1,95 0 6,65 13,56 12,94 3,26 12,43 

odchýlka -49,19 -12,65 -11,60 -2,95 -0,04 -1,66 -12,74 -7,57 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci prvej výzvy na opatrenie 5.1 neboli prekročené plánované regionálne alokácie. V riadku odchýlka moţno 
vidieť aké alokácie majú regióny k dispozícii, t.j. v akom rozsahu sa dajú očakávať ţiadosti o NFP v ďalších 
výzvach. Výzvu moţno hodnotiť pozitívne s dostatočnou absorpciou. 

  

Výzva ROP-5.1-2009/01-PN (predvýber projektových návrhov) 

Oznámenie o moţnosti predkladať projektové návrhy v rámci Regionálneho Operačného programu   

V roku 2009 po uskutočnení prvej výzvy na opatrenie 5.1, pristúpil RO k zmene postupu predkladania ţiadostí 

o NFP v snahe skvalitniť projektové ţiadosti a eliminovať výdavky ţiadateľov, tak, ţe najprv sú uverejňované 

oznámenia o moţnosti predkladať projektové návrhy a následne po vyhodnotení projektových návrhov sa 

vyhlasuje výzva na predkladanie ţiadostí o NFP. Po spracovaní schválených projektových návrhov do podoby 

ţiadostí o NFP, má systém implementácie rovnaký priebeh ako pri iných oblastiach podpory ROP (kontrola 

formálnej správnosti, odborné hodnotenie, výberový proces a schvaľovanie).oznámenia 2007-2013 vyhlasované 

v takom počte, ktorý zabezpečí úplné vyuţitie disponibilnej alokácie pre prioritnú os 5 ROP aj s ohľadom na 

naplnenie indikatívnych regionálnych alokácií.     

Po schválení projektových návrhov prijatých na základe oznámenia ROP-5.1-2009/01-PN môţu ţiadatelia 

vypracovať ţiadosti o NFP, ktoré budú môcť byť predkladané na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie 

ţiadostí o NFP v rámci výzvy opatrenia 5.1 ROP. Ţiadosti o NFP je moţné predkladať výlučne v nadväznosti na 

príslušné schválené projektové návrhy. Projektové návrhy obsahujú záväzok štatutárneho zástupcu 

samosprávneho kraja, ţe výška celkových oprávnených výdavkov v ţiadosti o NFP vypracovanej na základe 

schváleného projektového návrhu nepresiahne výšku celkových oprávnených výdavkov projektu uvedenú 

v príslušnom schválenom projektovom návrhu o viac ako 5 %. Plnenie tejto podmienky bude v rámci kontroly 

formálnej správnosti ţiadostí o NFP posudzované ako podmienka oprávnenosti ţiadosti o NFP. 

V rámci pravidelného hodnotenia ROP v roku 2010 nebudeme vyhodnocovať výzvu na predkladanie projektových 

návrhov, nakoľko predmetom hodnotenia je výzva na predkladanie ţiadostí o NFP. Pri hodnotení oboch by 

dochádzalo k skresleniu údajov. 
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Výzva ROP – 5.1 -2009/01 

 

Alokácia na výzvu ROP-25.1-2008/01  88 532 042,64 EUR 

 z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 75 252 236,24 EUR 

 z toho štátny rozpočet SR 8 853 204,26 EUR 

 z toho financovanie prijímateľa 4 426 602,14 EUR 

 

 Výzva bola vyhlásená ako priebeţná.  

 

Tabuľka č. 81:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-5.1-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem prijatých 

ţiadostí o NFP (COV)v € 

Finančná alokácia na 

výzvu v € 

Počet ţiadaných 

prostriedkov 

z alokovaných v % 

20 69 473 677,33 88 532 042,64 78,47 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci druhej výzvy na opatrenie 5.1  bolo prijatých 20 projektov so sumárnou finančnou hodnotou 78,47% 

prostriedkov alokovaných na túto výzvu. Priemerná hodnota jedného projektu je 3 473 683,86€. Počas 

programového obdobia 2007-2013 sa plánovalo podporiť celkovo 60 projektov  s priemernou hodnotou 3 000 000 

€. Z uvedeného vyplýva, ţe pri stanovení stratégie programu sa odhadovali vyššie náklady spojené 

s posilňovaním regionálnych komunikácií.   

 

Tabuľka č. 82:Stručné vyhodnotenie výzvy ROP-5.1-2009/01 

Počet prijatých 

ţiadostí o NFP 

Finančný objem 
prijatých ţiadostí 
o NFP (COV) v € 

 

Počet schválených 
ţiadostí  

Finančný objem 
schválených ţiadostí 

(COV) v € 

 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k celkovému 
ţiadanému  % 

Podiel fin. 
prostriedkov 

schválených ţiadostí  

k prostriedkom 
alokovaným na výzvu  

% 

 

20 69 473 677,33 18 59 900 298,98 86,22 67,65 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Počet schválených ţiadostí je 18 čo predstavuje 90% z celkového počtu prijatých ţiadostí. V rámci finančného 

podielu to predstavuje 86,22% podiel z objemu prijatých ţiadostí o NFP. Táto suma predstavuje 33,27 % podiel 

k celkovo alokovaným prostriedkom na opatrenie 5.1 pre celé programové obdobie 2007-2013. Počet 

schválených ţiadostí na túto výzvu predstavuje 30% stanovenej cieľovej hodnoty. To znamená, ţe sa pri 

stanovení cieľových hodnôt programu vychádzalo z niţšej priemernej výšky  projektu. V porovnaní s prvou 
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výzvou moţno konštatovať, ţe v druhej výzve boli schválené ţiadosti o NFP s vyššou priemernou hodnotou 

projektu ako pri prvej výzve, čo spomalilo tempo plnenia cieľových indikátorov. Podporené ţiadosti o NFP uţ 

nemajú takú pridanú hodnotu pre ukazovateľ Počet podporených projektov, ako pri prvej výzve. Je však nutné 

podotknúť, ţe výška projektu je závislá na počte km rekonštruovaných, alebo budovaných komunikácii. Počas 

hodnotenia neboli k dispozícii údaje o dĺţke zrekonštruovaných ciest II a III triedy schválených projektoch. 

Odporúčame tieto údaje kumulovať a zhodnotiť v rámci Strategického hodnotenia programu.  

 

Regionálne porovnania 

Tabuľka č. 83: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v absolútnych hodnotách 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

20 18 6 6 5 4 2 2 0 0 0 0 3 3 4 3 

P- prijaté žiadosti o NFP, S - žiadosti odporučené na schválenie 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Najväčšie mnoţstvo ţiadosti o NFP predloţili ţiadatelia z Nitrianskeho kraja. Naopak z Banskobystrického 
a Ţilinského  kraja nebola zaznamenaná ani jedna ţiadosť o NFP.  

 

Tabuľka č. 84: Počet prijatých a schválených ţiadostí o NFP v % 

Počet projektov 

celkovo 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

100 90 100 100 100 80 100 100 0 0 0 0 100 100 100 75 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Proces schvaľovania ţiadostí o NFP je viac úrovňový, tak ako je uvedené v časti implementácie. Preto ţiadostí 
odporučené na schválenie musia byť v súlade so stratégiou ROP a musia spĺňať hodnotiace kritéria. Takto je 
moţné vyhodnotiť aj veľké mnoţstvo projektom s apelom na kvalitu projektov, úspešné dosiahnutie stanovených 
cieľov programu a tým nepriamo ajj Lisabonské ciele. Medzi úspešnejšie kraje, ktoré dosiahli úspešnosť nad 
priemer územia cieľa konvergencia, patria Košický, Nitriansky, Trenčiansky a  Trnavský  kraj. Spomedzi všetkých 
oprávnených krajov priemer nedosiahol a Prešovský kraj.  – proces popísať, hodnotia SORO  

 

Tabuľka č. 85: Regionálna príslušnosť počet schválených ţiadostí o NFP v % 

Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

100 33,3 22,2 11,11 0 0 16,6 16,6 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 
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Tabuľka č. 86: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 na úrovni NUTS 3 podľa celkových 
oprávnených výdavkov projektov v  % 

 Územie cieľa 
konvergencia 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

Plánované 
alokácie 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Prerozdelené 
podľa 
schválenia 
k alokácii na 
výzvu v % 

67,65 23,46 18,83 5,59 0 0 11,87  7,89 

odchýlka -32,35 8,86 7,23 -4,01 -13,6 -14,6 -4,13 -12,19 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

V rámci druhej výzvy na opatrenie 5.1 boli prekročené plánované regionálne alokácie. Prekročenie bolo 
spôsobené absenciou ţiadostí o NFP z Banskobystrického a Ţilinského kraja.   

 

Sumárne hodnotenie (absorpčnej kapacity) ukončených výziev Opatrenia 5.1 

Na základe vyhodnotenia dvoch, doteraz (31.3.2010) ukončených výziev je moţné konštatovať dostatočnú 
absorpčnú kapacitu  v rámci opatrenia 5.1. Celkové údaje o ţiadostiach o NFP a ich finančných objemoch sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č. 87:Sumárne hodnotenie výziev Opatrenia 5.1 

 Prijaté 

ţiadosti 

o NFP 

Fin. objem 

prijatých 

ţiadostí v € 

Počet 

schválených 

ţiadostí  

Finančný objem 

schválených ţiadostí 

v € 

Fin. alokácie na 

výzvy, podľa plánu 

ROP 

Podiel 

prijatých 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie v % 

Podiel 

schválených 

ţiadostí na 

objeme 

alokácie v % 

ROP-5.1-

2008/01 

41 96073251,41 40 91467957,36 180000000 53,37 50,81 

ROP-5.1-

2009/01 

20 69473677,33 18 59900298,98 88532042,64 78,47 67,65 

Spolu 61 165546928,74 58 151368256,34 268532042,64** 61,64 56,36 

Opatrenie 

5.1 

61 165546928,74 58 151368256,34 180000000 * 91,97 84,09 

*údaj nie je súčtom alokácií na obe výzvy, predstavuje celkovú plánovanú alokáciu na opatrenie 4.2 

**údaj je matematickým súčtom hodnôt finančných alokácii oboch výziev bez zohľadnenia stavu schválenia žiadosti v prvej 
výzve 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Ako vidieť v sumarizačnej tabuľke, v rámci dvoch výziev na opatrenie 5.1 bol  dopyt po NFP cca 92% celkovej 

sumy alokovanej na opatrenie 5.1.  Podľa percenta schválených ţiadostí o NFP nie moţno konštatovať, ţe 
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predkladané projekty boli v súlade so stratégiou programu a preto bolo v rámci dvoch výziev odporučených na 

schválenie 58 ţiadostí o NFP v celkovom finančnom rozsahu 84,09% finančných prostriedkov 

alokovaných na opatrenie 4.2.  Vzhľadom k tomu moţno povedať, ţe absorpčná kapacita intervencií do oblasti 

regionálnych komunikácii je dostatočná a nie je ohrozené čerpanie finančných prostriedkov v rámci opatrenia 

na roky 2007-2013.  Naďalej bude potrebné sledovať projektové návrhy, pred tým, neţ budú podané ako ţiadosti 

o NFP. Odporúčame vyhlásiť výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre schválené projektové návrhy v rozsahu 

plnenia programových indikátorov a plánovanej finančnej alokácii pre opatrenie 5.1.   

Tabuľka č. 88: Regionálne vyhodnotenie opatrenia 5.1 

 Územie cieľa 
konvergenci

a 

NSK TSK TTSK BBSK ZSK KSK PSK 

ROP-5.1-2008/01 91467957,36 3522556,14 0 11971026,5 24421915,41 23298006,14 5868002,12 22386451,05 

ROP-5.1-2009/01 59900298,98 20771243,45 16673111,26 4953739,37 0 0 10513141,87 6989063,03 

Spolu opatrenie 5.1 151368256,3 24293799,59 16673111,26 16924765,87 24421915,41 23298006,14 16381143,99 29375514,08 

fin. objem 
schválených 
ţiadostí z celkovéh
o objemu v % 5.1 100,00 16,05 11,01 11,18 16,13 15,39 10,82 19,41 

Plánované alokácie 
v % 

100 14,60 11,60 9,60 13,60 14,60 16,00 20,00 

Počet schválených 
projektov 

58 9 4 7 8 8 5 17 

Zdroj: MVRR SR, vlastné výpočty 

 

Zo sumárnej tabuľky vyplýva, ţe najviac finančných prostriedkov bude preinvestovaných v Prešovskom kraji, kde 
bolo schválených najviac ţiadostí o NFP v najväčšom finančnom objeme. Z analýz ktoré sú súčasťou ROP vidieť, 
ţe najviac ciest II a III. triedy a ich nevyhovujúci technický stav sa nachádza v Prešovskom kraji. Veľmi hustá sieť 
ciest II a III triedy sa nachádza v Banskobystrickom  a Nitrianskom kraji. 

Celkovo bolo schválených 58 ţiadostí o NFP čo je z plánovaných 60  ţiadostí o NFP 96,6%.  Plánovaný 
rozpočet na opatrenie 5.1 sa zatiaľ prerozdelil na 84,09%. Znamená to, ţe vynaloţené  finančné prostriedky sú 
efektívne a majú vyššiu pridanú hodnotu, ako sa predpokladalo pri procese tvorby stratégie. 
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VI.  HODNOTENIE ABSORPČNEJ KAPACITY OBLASTÍ PODPORY ROP ZA 
ROKY 2007-2009 S VÝHĽADOM DO ROKU 2015 

 

Z výsledkov hodnotení jednotlivých prioritných osí vyplýva, ţe najväčší dopyt zo strany ţiadateľov je po 
intervenciách do infraštruktúry vzdelávania v oblasti regionálneho školstva. Nasleduje oblasť regenerácie sídiel – 
samostatne dopytovo orientované projekty a rekonštrukcia miestnych komunikácii. Vo všetkých prioritných osiach 
sú ţiadatelia predovšetkým obce, mestá, alebo VÚC. Rovnaká skupina ţiadateľov je aj v iných operačných 
programoch. Spolufinancovanie projektov zo strany ţiadateľov je  spravidla  5% z rozpočtu projektu. V súčasnosti 
sa prechádza na trojročné rozpočtovanie verejných financií. Znamená to, ţe aj kapitálové výdavky súvisiace so 
spolufinancovaním projektov musia byť riadne plánované a musia byť v súlade s lokálnymi stratégiami, ako napr. 
PHSR, alebo inou územnoplánovacou dokumentáciou. Samosprávy si v súvislosti s projektmi financovanými zo 
ŠF zadefinovali priority v časovom horizonte korešpondujúcom s programovým obdobím 2007-2013. V súvislosti 
s prijatými protikrízovými opatreniami, medzi ktoré patrí aj zvýšenie agregátneho dopytu (realizuje sa 
prostredníctvom  rýchlejšieho čerpania ŠF), boli výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP vyhlasované v častejších 
časových intervaloch, ako sa pôvodne plánovalo. V súvislosti s výzvami treba podotknúť, ţe aj napriek veľkému 
počtu ţiadostí o NFP, ktoré boli predkladané na RO, alebo SORO sa nenarušila kontinuita výberu projektov 
a systém otvorených výziev moţno hodnotiť  ako pozitívny krok smerom k ţiadateľom a úspešnej implementácii 
ROP.  

Rozpočtové pravidlá verejných financií a strategické plánovanie však nedovolili mnohým  samosprávam reagovať 
na zrýchlené vyhlasovanie výziev a preto bol zo strany ţiadateľov (z verejného sektora) kladený najvyšší dôraz 
na podporu oblastí s najvyššou prioritou. Ako sa ukázalo medzi priority patrí obnova a modernizácia infraštruktúry 
vzdelávania, kde ţiadatelia pociťujú dlhodobo najväčší nedostatok financií. Ďalšou prioritou sú verejné 
komunikácie a verejné priestranstvá. Oblasť sociálnej infraštruktúry, kultúrnej infraštruktúry a riešenie tém 
spojených s marginalizovanými skupinami nie sú témy s najvyššou prioritou. Ich riešenie bolo plánované 
v neskoršom období preto zatiaľ neboli pripravené projekty a ani prostriedky na spolufinancovanie. Ţiadosti 
o NFP na modernizáciu infraštruktúry vzdelávania boli vypracované v súlade so stratégiou ROP. Hodnotenie 
ţiadostí bolo viac úrovňové. Z výsledkov hodnotiacich kôl výziev na modernizáciu infraštruktúry vzdelávania 
vyplynulo, ţe ţiadosti boli kvalitne spracované v súlade so stratégiou ROP. Ukázalo sa, ţe plánovaná alokácia na 
prioritnú os 1 je nepostačujúca k počtu ţiadostí, ktoré predloţili ţiadatelia. Takmer celá alokácia bola po ukončení 
výberu ţiadostí o NFP schválená. V rámci druhej výzvy bolo schválených viac ţiadostí ako sa pôvodne 
plánovalo. Dôvodom bol veľký počet kvalitne spracovaných ţiadostí o NFP. RO pri tomto rozhodnutí zohľadnil 
účinnosť protikrízových opatrení, vytvoriť podmienky pre rýchlejšie čerpanie ŠF s cieľom podpory trhu práce, 
udrţanie starých pracovných miest, tvorba nových pracovných miest, zniţovanie energetickej závislosti EÚ od 
cudzích zdrojov cez zniţovanie energetickej náročnosti budov a zvýšenie agregátneho dopytu cez zvýšenie 
mnoţstva peňazí v ekonomike SR. Na základe výsledkov z prvých výziev jednotlivých PO sa ukázalo, ţe najväčší 
prínos na udrţaní a tvorbe pracovných miest má oblasť vzdelávacej infraštruktúry, nakoľko rekonštrukčné práce 
si vyţiadajú tisícky pracovných miest a taktieţ prísľub ţiadateľov na tvorbe nových pracovných miest je 
niekoľkonásobne väčší, ako sa predpokladalo. Súvisí to s tvorbou nových učební a tým aj tvorbou nových miest. 
Energetickú úsporu z pomedzi všetkých podporených infraštruktúr vykazujú najväčšiu práve zariadenia 
vzdelávacej infraštruktúry. Taktieţ uţ spomínaná absorpčná kapacita je najväčšia pri infraštruktúre vzdelávania.  

 

Hodnotenie implementácie  horizontálnych priorít.  

V časovom období na ktoré sa zameriava hodnotenie boli k dispozícii výsledky z realizácie projektov 
k 31.12.2009 Počas roku 2009 bolo  zazmluvnených 282 projektov, ktoré sa dotýkajú problematiky horizontálna 
priorita Informačná spoločnosť (ďalej „HP IS“)  s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 234 711 650,3 
EUR. Z uvedeného vyplýva, ţe zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľových 
hodnôt HP IS v prípade merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni programu. V roku 2009 ROP boli ciele 
HP IS napĺňané najmä prostredníctvom implementácie prioritných osí 1 a 4 ROP. Z celkového počtu 378 
zazmluvnených projektov bol v prípade 282 projektov identifikovaný prínos k HP IS, čo predstavuje takmer 75 % 
projektov. Príspevok ROP spočíva najmä v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, 
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prostredníctvom ktorých je moţné obstarávať vybavenie vrátane IKT vybavenia a realizovať aj stavebno-
technické úpravy pre infraštruktúru IKT. 

Počas roku 2009 bolo  zazmluvnených 239 projektov, ktoré sa dotýkajú problematiky Marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“) s  celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 201 629 984,8 EUR a bolo 
vytvorených 92 pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK.  V tejto 
súvislosti bolo v rámci ROP dosiahnuté naplnenie cieľových hodnôt HP MRK v prípade troch merateľných 
ukazovateľov definovaných na úrovni programu s omnoho vyšším príspevkom ako bol stanovený. 

V roku 2009 Regionálny operačný program výrazným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených 
horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí (ďalej len „HP RP“)  prostredníctvom prioritných osí 1 a 4 ROP. Zo 
strany ROP bol zaznamenaný významný pokrok pri napĺňaní cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. Počas 
roku 2009 bolo  zazmluvnených 276 projektov, ktoré sa dotýkajú problematiky rovnosti príleţitostí s  celkovými 
oprávnenými výdavkami vo výške 228 063 838,90 EUR. Z celkového počtu 378 zazmluvnených projektov to 
predstavuje 73 %. V tejto súvislosti bolo v rámci ROP dosiahnuté naplnenie cieľových hodnôt HP RP v prípade 
dvoch merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni programu s omnoho vyšším príspevkom ako bol 
stanovený. K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 5 projektov zameraných na debarierizáciu s deklarovanou 
hodnotou 1 256 407,10 EUR. Počas sledovaného obdobia bolo len v rámci prioritnej osi 4 ROP schválených 527 
ţiadostí o NFP deklarujúcich zameranie na debarierizáciu s deklarovanou hodnotou 356 044 739,20 EUR. Z 
vyššie uvedených skutočností vyplýva, ţe zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie 
cieľov HP RP v ďalších rokoch programového obdobia. 

V roku 2009 sa ciele horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) napĺňali najmä 
implementáciou prioritnej osi 1 ROP. 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou horizontálnej 
priority RP, ktoré by mohli byť identifikované ako závaţné. Z hľadiska monitorovania RO pre ROP vníma ako 
problematické časté zmeny v sústave indikátorov, ktoré spôsobujú, ţe v rôznych výzvach pre rovnakú oblasť 
podpory sa nachádzajú rôzne sústavy ukazovateľov. 

 

Hodnotenie finančného plánu ROP  

Nedodrţanie niektorých aspektov pôvodne nastaveného finančného plánu ROP bolo spôsobené zmenou 
v prioritách na miestnej a čiastočne regionálnej úrovni, ktoré boli vyvolané výraznou zmenou sociálno-
ekonomického prostredia (najmä v dôsledku globálnej ekonomickej krízy). Zmena priorít a zmenené prostredie sú 
dôvodmi pre revíziu OP v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, článok č. 33písmená a) a b). 

ROP pre ROP pristúpil na takéto riešenie podľa jeho vyjadrení z nasledovných dôvodov: 

1. Akútna potreba prijímať opatrenia na zmiernenie dopadov krízy v zmysle uznesení vlády SR- 
substituovať výpadok súkromných investícií zo ŠF 

2. Vhodné bolo opatrenie 1.1, pretoţe bolo nastavené, bolo rýchle implementovateľné, bolo ţiadané zo 
strany samospráv a okrem svojich pôvodných cieľov malo l vedľajšie benefity, t.j. vplyv na  

o zamestnanosť, 

o  lisabonské ciele (IKT, vzdelávanie...), 

o  ZMOS, modernizačný dlh škôl 

Na základe vykonanej analýzy jednotlivých výziev moţno konštatovať, ţe v rámci jednotlivých výziev neboli 
dodrţane regionálne alokácie. Vzhľadom na skutočnosť, ţe vyhlásená výzva sa vzťahuje na celé územie cieľa 
Konvergencia, nie je moţné dodrţať stanovené regionálne alokácie na úrovni opatrení/prioritných osí.  Striktné 
dodrţanie regionálnych alokácií by mohlo mať za následok ohrozenie čerpania, nakoľko z hodnotenia vyplynuli 
odlišné regionálne priority ako bolo plánované v rámci regionálnych alokácii na úrovni prioritných osí a opatrení. 
Na základe Všeobecného nariadenia je dôleţite dodrţať regionálne alokácie na úrovni programu. Odporúčame 
vykonať opravu v ROP a zdôrazniť význam regionálnych alokácii na úrovni operačného programu. Ako naznačujú 
výsledky hodnotenia, regionálne alokácie na úrovni programu nie sú prekročené a je reálne ich dodrţať tak ako 
sú zadefinované v ROP. 
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame zhrnutie vyplývajúce z vykonaného hodnotenia, ako aj odporúčania pre ďalšiu implementáciu programu2  

 

Tabuľka č. 89: Výsledné zhrnutie zistení a odporúčaní vo vzťahu k revízii ROP v štruktúre oblastí podpory ROP (odporúčania a závery vyplývajúce zo zmeny sociálno-ekonomického 
prostredia, zo zmien v legislatíve, z reálnych výsledkov doterajšej implementácie ROP)  

Oblasť podpory ROP Rozpočet ROP 
v EUR 
(ERDF+SR+KP) 

Prerozdelené 
k 30.4.2010 

Počet 
projektov 
k 30.4.2010 

Počet 
projektov 
k 31.12.2015 

(cieľ) 

Závery  Odporúčania 

1.1. Infraštruktúra 
vzdelávania 

410 000 000,00 667 781 574,25 777 640 Rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení je pre 
ţiadateľov z verejného sektora absolútnou rozvojovou 
prioritou. Reálny dopyt samospráv vyjadrený podielom 
finančného objemu prijatých ţiadostí o NFP v 2 výzvach na 
finančnej alokácii opatrenia predstavuje viac ako 350%. 

1.1 ROP bolo v čase prijímania opatrení na urýchlenie 
čerpania finančných prostriedkov zo ŠF identifikované ako 
opatrenie, ktoré je potrebné posilniť z nasledovných dôvodov: 

- opatrenie s najvyššou absorpčnou kapacitou 

- rozvojová priorita samospráv a pretrvávajúci vysoký dopyt 

- nastavená, preverená a časovo nenáročná implementácia 

- vysoký prínos k zniţovaniu energetickej náročnosti budov 
(priemerne o 55%) a tým aj vysoký potenciál generovať 
prevádzkové úspory vo verejnom sektore 

- rýchle nahradenie výpadku súkromných investícií v oblasti 
stavebníctva v čase krízy 

- účinný postup na dodrţanie východísk štátneho rozpočtu, 
ktorý v roku 2010 predpokladá masívne čerpanie 
finančných prostriedkov z fondov ES 

- opatrenie ROP s priebeţne najvyšším príspevkom 
k tvorbe pracovných miest 

- opatrenie ROP s najvyšším prínosom k cieľom 

Posilniť finančnú alokáciu 1.1 ROP tak, 
aby bolo zabezpečené finančné krytie 
podporených projektov aspoň na úrovni 
90 % zo schváleného objemu finančných 
prostriedkov, t.j. vo výške celkových 
oprávnených výdavkov na úrovni 600 mil. 
eur (ERDF+ národné zdroje). Nie je 
predpoklad, ţe celý schválený objem 
finančných prostriedkov bude reálne 
vyuţitý z dôvodu tzv. budúcej úspory 
(zníţenie rozpočtov po verejnom 
obstarávaní, neuhradenie neoprávnených 
výdavkov, nezrovnalosti, vratky a pod.). 
Na krytie zostávajúcich 10% (67 mil. eur) 
sa po verejných obstarávaniach, 
nezrovnalostiach a vratkách k 31.3.2010 
„usporilo“ pribliţne  11 mil. eur.   

Na  pokrytie pôvodne predpokladaného 
počtu projektov (640) pri zmene 
priemernej veľkosti projektu v dôsledku 
legislatívnych zmien by bola potrebná 
alokácia vo výške celkových oprávnených 
výdavkov na úrovni aspoň 550 mil. eur.  

Posilnenie alokácie 1.1 ROP navrhujeme 
vykonať na úkor opatrení ROP, v ktorých 
boli identifikované ťaţkosti s vykonávaním 

                                                           
2 Správa je vypracovaná s údajmi platnými k 15.4.2010, údaje v tabuľke sú však k 30.4.2010 (RO pre ROP poskytol aktuálnejšie údaje pri finalizácii správy). 
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Lisabonskej stratégie (vzdelávanie, zniţovanie energetike 
náročnosti, zavádzanie IKT vybavenia, zamestnanosť) 

 

Upravená legislatíva z roku 2008 stanovila prísnejšie 
kapacitné limity na počty ţiakov v triedach , čo zvýšilo 
priemernú veľkosť projektu z pribliţne 640 tis. eur 
stanovených v rokoch 2006 a 2007 na úroveň 895 tis. eur. Bez 
zvýšenia alokácie na opatrenie by nebolo moţné dosiahnuť 
ani pôvodne predpokladaný počet podporených zariadení, 
ktorý je zároveň core indikátorom (640).  

Zmena demografickej situácie oproti situácii, ktorá bola 
analyzovaná v procese prípravy NSRR a ROP (údaje za rok 
2004) aj v dôsledku pozitívneho vývoja ekonomiky SR 
v rokoch 2006-2008. Neočakávané zvýšenie podielu detí vo 
veku 0-4 rokov v štruktúre obyvateľstva, čo bude mať za 
následok v budúcnosti zvýšený dopyt po zariadeniach 
základného školstva. Nakoľko posledné roky dochádzalo 
k zniţovaniu počtu tried v ročníku môţe v kombinácii 
s maximálnym počtom detí v triede v najbliţších rokoch nastať 
absencia učební.  

a v ktorých nie je dostatočný reálny dopyt. 

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno a) – výrazné sociálno-
ekonomické zmeny v súvislosti 
s hospodárskou krízou; a písmeno b) – 
hlavné zmeny v národných, regionálnych 
a miestnych prioritách. 

2.1.a Sociálna 
infraštruktúra – dospelí 
klienti 

184 705 882,35 99 263 485,79 78 260 Tempo napĺňania cieľových hodnôt indikátorov je niţšie ako 
tempo rastu objemu vynaloţených finančných prostriedkov. 
Riadiaci orgán pre ROP eviduje niţší záujem ţiadateľov 
o získavanie príspevku na podporu zariadení sociálnej 
infraštruktúry v porovnaní s opatreniami 1.1 a 4.1 ROP.  

Na základe dvoch niekoľkomesačných výziev pre ţiadateľov 
z verejného a zo súkromného sektora sa prerozdelilo 42,29 % 
alokácie a podporilo sa len 30% z predpokladaného počtu 
projektov. Uvedená skutočnosť súvisí s niţším záujmom 
samospráv o túto oblasť podpory v čase hospodárskej krízy: 

a) investície do technického stavu podporovaných objektov 
sociálnej infraštruktúry sú náročnejšie z hľadiska 
dodrţiavania predpisov definujúcich kapacitné, 
hygienické a iné špecifiká podporovaných typov 
zariadení; 

b) niektoré samosprávy odrádza od predloţenia ţiadostí 
o NFP moţné budúce generovanie čistých príjmov 
a následná povinnosť vrátiť poskytnutý NFP (jeden z 

Prehodnotiť stratégiu ROP pre oblasť 
sociálnej infraštruktúry s ohľadom na 
novú legislatívu SR a EÚ a nové poznatky 
v oblasti.  

S ohľadom na deinštitucionalizačné 
trendy existuje riziko vyplývajúce 
z nesúladu stratégie programu so 
smerovaním na európskej úrovni.  
Odporúčame zníţiť finančnú alokáciu na 
uvedenú oblasť podpory v prospech iných 
oblastí podpory ROP. 

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno b) – hlavné zmeny 
v národných, regionálnych a miestnych 
prioritách. 
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najčastejšie zastúpených typov zariadení predstavuje 
domov dôchodcov, v prípade ktorých existujú priame 
platby od klientov);      

Analýza ROP vypracovaná v rokoch 2006-2007 a súčasná 
situácia (r. 2010) sa zhodne potvrdzujú, ţe dopyt po sluţbách 
pre seniorov bude v budúcich rokoch narastať. Zmena 
legislatívneho prostredia v SR z roku 2008 však vytvára 
podmienky pre rozvoj iných druhov sociálnych sluţieb, ktorých 
podpora nie je v úplnom súlade s pôvodne nastaveným 
obsahom stratégie ROP. Súčasné smerovanie sa orientuje na 
zniţovanie počtu klientov v zariadeniach a smeruje tieţ 
k deinštitucionalizácii zariadení. Uvedené trendy sú 
identifikované aj pri formulovaní nových strategických pozícií 
na úrovni Európskeho spoločenstva (AD HOC EXPERT 
GROUP DEINSTITUTIONALISATION September 2009, 
ECCL-StructuralFundsReport-final-WEB, March 2010) 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa zniţuje miera 
súladu stratégie ROP so stratégiou ES a tieţ sa zniţuje  
absorpčná kapacita opatrenia, nakoľko uvedené faktory neboli 
v rokoch 200ţ a 2007 pri definovaní stratégie brané do úvahy. 

Odhliadnuc od zmeny legislatívneho prostredia je ďalším 
identifikovaným problémom aj niţší záujem ţiadateľov, na 
základe ktorého nie je moţné predpokladať dosiahnutie 
pôvodne plánovaného počtu projektov. 

2.1.b Sociálna 
infraštruktúra – deti 

35 294 117,65 8 797 862,35 6 50 Po ukončení dvoch niekoľkomesačných priebeţných výziev na 
podporu existujúcich zariadení pre detských klientov (verejný 
aj súkromný sektor) moţno konštatovať, ţe pôvodne 
stanovená hodnota ukazovateľa na úrovni 50 nebola 
naplnená. Prijatých bolo spolu 16 ţiadostí o NFP, z čoho bolo 
6 schválených. Výsledkom všetkých doteraz podporených 
zariadení bolo úpravy vedúce k ich transformácii na zariadenia 
rodinného typu. V tejto marginalizovanej oblasti podpory ROP 
bolo prerozdelených spolu 8,79 mil. eur.    

Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré nastali po schválení 
stratégie ROP v roku 2007 nemoţno predpokladať, ţe záujem 
o túto oblasť podpory bude v budúcnosti vyšší. Po roku 2012 
nebudú môcť v zmysle novej legislatívy SR existovať 
„veľkokapacitné“ zariadenia pre detských klientov (len rodinný 
typ zariadení). Uvedená skutočnosť nekorešponduje 

Nízky záujem o uvedenú oblasť podpory 
je daný zmenami v súvisiacej legislatíve, 
ktorá smeruje k transformácii prevaţne 
väčších zariadení na zariadenia 
rodinného typu. Toto smerovanie na 
úrovni legislatívy SR a ES vytvára 
zákonite tlak na zníţenie alokácie pre 
uvedenú oblasť podpory ROP. 

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno b) – hlavné zmeny 
v národných, regionálnych a miestnych 
prioritách; a písmeno d) reálne 
pretrvávajúce ťaţkosti s vykonávaním 
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s poţiadavkami na ekonomickú udrţateľnosť podporovaných 
zariadení, ktorá je do veľkej miery podmienená aj minimálnou 
veľkosťou zariadenia.   

Zmena legislatívneho prostredia v SR vytvára podmienky pre 
poskytovanie sluţieb a vykonávanie opatrení na dennej báze, 
ktoré posilňujú trend začleňovania klientov do kaţdodenného 
ţivota a neprehlbujú sociálne vylúčenie klientov. 

2.1.c Budovanie nových 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry 

50 000 000,00 0 0 30 V čase vypracovania hodnotenia boli vyhlásené dve výzvy na 
budovanie nových zariadení sociálnych sluţieb a zariadení 
sociálno-právnej ochrany a kurately, ktoré však ešte neboli 
ukončené. 

Na základe informácií od Riadiaceho orgánu pre ROP 
o priebeţnom napĺňaní rezervačných formulárov k uvedeným 
výzvam však moţno usudzovať, ţe dopyt vysoko prevýši 
moţnosti disponibilnej alokácie na túto oblasť podpory ROP. 

 

Navrhujeme ponechať pôvodne 
stanovenú alokáciu aj cieľovú hodnotu 
indikátora. Po prerozdelení alokácie na 
výzvu neodporúčame vyhlasovať nové 
výzvy na uvedenú oblasť podpory, a to aj 
s ohľadom stratégiu deinštitucionalizácie 
v sociálnej oblasti, ktorá sa začína 
uplatňovať na úrovni Európskej komisie. 
Odporúčame, aby Riadiaci orgán pre 
ROP pozorne sledoval vývoj v tejto oblasti 
a so zástupcami EK a následne 
relevantnými sociálno-ekonomickými 
partnermi. 

3.1 Posilňovanie 
kultúrneho potenciálu 
regiónov 

158 823 529,00 79 254 317, 23 54 285 Riadiaci orgán pre ROP eviduje niţší záujem ţiadateľov 
o získavanie príspevku na podporu pamäťových a fondových 
inštitúcií. Na základe dvoch niekoľkomesačných výziev sa 
prerozdelilo 49,90 % alokácie a podporilo sa len 18,94% 
z predpokladaného počtu projektov. Uvedená skutočnosť 
súvisí s niţším záujmom samospráv o túto oblasť podpory 
v čase hospodárskej krízy a aj s „drahšími“ projektmi v tejto 
oblasti podpory 

a) oblasť kultúry je všeobecne povaţovaná za oblasť, ktorá 
nemá výrazný prínos k zvyšovaniu hospodárskeho 
postavenia regiónov (s výnimkou minimálneho počtu 
najvýznamnejších objektov atraktívnych z hľadiska 
kultúrno-poznávacieho turizmu); 

b) rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov sú 
finančne náročnejšie ako porovnateľne veľké objekty 
napr. pri školách alebo sociálnej infraštruktúre; 

c) finančne náročné rekonštrukcie pamiatkovo chránených 
budov neprinášajú samosprávam budúci efekt vo forme 

Navrhujeme zníţiť finančnú alokáciu na 
opatrenie 3.1 ROP o 20-30%. Pri vyuţití 
zostatkovej alokácie na opatrenie 3.1 
ROP sa odporúčame zamerať na 
historicky najhodnotnejšie a 
najvýznamnejšie objekty, ktorých 
zveľadenie má potenciál z hľadiska 
prínosu pre cestovný ruch na minimálne 
regionálnej úrovni. 

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno a) – výrazné sociálno-
ekonomické zmeny v súvislosti 
s hospodárskou krízou; a písmeno b) – 
hlavné zmeny v národných, regionálnych 
a miestnych prioritách.. 
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úspory zo zníţenej energetickej náročnosti budovy; 

d) aj v prípade turisticky atraktívnych a významných 
objektov niektoré samosprávy nepredkladajú ţiadosť 
o NFP z dôvodu moţného budúceho generovania 
čistých príjmov a následnej povinnosti vrátiť poskytnutý 
NFP      

e) pri rekonštrukcii pamiatkovo chránených objektov je 
vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (dodatočné 
výdavky na reštaurátorské práce, archeologický 
prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných 
materiálov a pod.).  

Pôvodné nastavenie ROP počítalo s vnútorným členením 
opatrenia 3.1 ROP v pomere 45% pamäťové a fondové 
inštitúcie a 55% revitalizované nehnuteľné kultúrne pamiatky. 
V čase krízy sa na základe reálneho dopytu samospráv a na 
základe doteraz prijatých a schválených ţiadostí o NFP 
dosiahlo nasledovné rozdelenie: 

 31 prijatých a 19 schválených ţiadostí o NFP na 
pamäťové a fondové inštitúcie 

 60 prijatých a 35 schválených ţiadostí o NFP na 
nehnuteľné kultúrne pamiatky 

Uvedené počty projektov sú rádovo úplne na inej úrovni 
ako pri infraštruktúre vzdelávania (1624 prijatých a 777 
schválených) alebo pri regenerácii sídiel (629 prijatých 
a 470 schválených). Z uvedeného vyplývajú reálne 
ťaţkosti s vykonávaním opatrenia a nie je 
pravdepodobné, ţe bude moţné dopyt ţiadateľov 
stimulovať zvýšením aktivít informovania a publicity pre 
túto oblasť podpory.  

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 240/2010 o zvýšení 
alokácie ROP z dôvodu realizácie projektu EHMK moţno 
konštatovať, ţe z hľadiska smerovania ROP a dosiahnutia 
cieľov ROP v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva 
a rozvoja kultúrnej infraštruktúry (prioritná téma 58 a 59) bude 
finančná alokácia ROP na túto oblasť v konečnom dôsledku 
posilnená. 
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3.2 Infraštruktúra 
cestovného ruchu 

65 176 471,00 0 0 12 Implementácia oblasti podpory 3.2a ROP (investičné projekty 
v oblasti cestovného ruchu) nebola doteraz začatá. Oblasť 
cestovného ruchu je v programovom období 2007-2013 
podporovaná cez samostatne dopytovo orientované projekty 
ROP, Programu rozvoja vidieka a cez Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). 
Pôvodné zámery dosahovať komplementaritu a synergické 
efekty neboli naplnené. V Programe rozvoja vidieka k zmene 
programu a v prípade OP KaHR boli vyhlásené výzvy pre 
oblasť cestovného ruchu medzi prvými výzvami v tomto OP 
a bez spolupráce s Riadiacim orgánom pre ROP. 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 bola na 
národnej úrovni v roku 2008 zmenená spôsobom, ktorý 
výrazne rozšíril prioritné typy území, a tým došlo k určitému 
odklonu od pôvodne nastavenej stratégie ROP. Rozšírenie 
územnej stratégie pokrylo takmer celé územie SR a tým 
pádom sa zoprávňuje“ oveľa viac potenciálnych ţiadateľov 
ako bolo pôvodne predpokladané. Územná stratégia 3.2a a 
4.1a ROP sa v nadväznosti na to výrazne priblíţila.    

MVRR SR. Zatiaľ neboli naplnené zámery koordinovať 
podporu cestovného ruchu spoločne s OPKaHR. 

Na základe priebeţného monitorovania záujmu potenciálnych 
ţiadateľov o uvedenú oblasť podpory za obdobie od 22.1.2008 
do 30.4.2010 ide o okrajovú časť podpory ROP (pribliţne 3 % 
ţiadostí o informáciu/otázok). 

V čase vykonávania priebeţného hodnotenia ROP bola 
vyhlásená výzva ROP-3.2b-2010/01 na podporu 
neinvestičných aktivít v oblasti cestovného ruchu. Uvedená 
výzva nie je skončená. 

Vzhľadom na vývoj situácie(nekoordinácia 
viacerých OP a úprava stratégie pre 
cestovný ruch na národnej úrovni) 
navrhujeme presunúť pôvodne alokované 
finančné prostriedky na oblasť podpory 
4.1a ROP. Zároveň navrhujeme 
v príbuzných oblastiach podpory ROP 
(3.1a, 3.1b, 4.1a) bodovo zvýhodniť 
projekty, ktoré majú väčší prínos v oblasti 
cestovného ruchu, t.j. upraviť hodnotiace 
kritériá v Monitorovacom výbore pre ROP.   

V rámci oblasti podpory 3.2a ROP ide 
o podporu takmer identických aktivít ako 
v 4.1a ROP – prvky vybavenosti územia 
(verejné priestranstvá, chodníky, 
parkoviská, cyklotrasy, orientačné 
tabule...). Kultúrno-poznávací a mestský 
cestovný ruch je podporovaný v opatrení 
3.1 ROP (múzeá, galérie, pamiatky). 

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno a) – výrazné sociálno-
ekonomické zmeny v súvislosti 
s hospodárskou krízou; písmeno b) – 
hlavné zmeny v národných, regionálnych 
a miestnych prioritách; a písmeno d) 
reálne trvajúce ťaţkosti s vykonávaním. 

4.1a Regenerácia sídiel 
– dopytovo orientované 
projekty 

323 529 411,82 337 917 065,59 470 330 Výzva bola hodnotená, ako veľmi efektívna, pričom sa 
podarilo podporiť 470 pólov rastu oproti predpokladaným 330 
pólom rastu. Ide o podobnú situáciu ako pri infraštruktúre 
vzdelávania, aj keď prekročenie pôvodne nastavenej alokácie 
nie je také výrazné. Regenerácia sídiel predstavuje z pohľadu 
miestnych samospráv druhé najpreferovanejšie opatrenie. 

Vzhľadom na stratégiu ROP podporovať len centrálne časti 
miest a obcí, sa oproti pôvodným predpokladom zníţil 
priemerný rozpočet projektu. V procese implementácie 

Vzhľadom na veľkú absorpčnú kapacitu 
a efektivitu výdavkov v oblasti podpory 
4.1a ROP a vzhľadom na vyššie uvedené 
závery k oblasti podpory 3.2a ROP, 
navrhujeme zvýšiť pôvodnú finančnú 
alokáciu na úkor alokácie na investičné 
projekty z oblasti podpory 3.2a ROP. 
Strategické smerovanie ROP 
a dosahovanie cieľov ROP tým narušené 
nebude, pretoţe ide o obsahovo podobné 



 

98 

 

a komunikácie so ţiadateľmi sa ukázalo, ţe napriek takto 
definovanej stratégii niektorí ţiadatelia zúţenie stratégie na 
centrálne časti nebrali do úvahy (pokračovali v skúsenostiach 
z opatrenia 3.4 OPZI z rokov 2004-2006).. 

Charakter podporovaných aktivít je do veľkej miery zhodný 
s aktivitami, s ktorých realizáciou sa uvaţuje v oblasti podpory 
3.2a (úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, 
orientačné tabule, parkoviská a pod.). Výrazným rozšírením 
územnej stratégie pre oblasť 3.2a ROP (cestovný ruch), ktorá 
nastala po aktualizácii stratégie rozvoja cestovného ruchu na 
národnej úrovni v roku 2008, sa stratégia 4.1a a 3.2a 
podstatným spôsobom priblíţili. Podporované aktivity teda 
pokrývajú aj aktivity, ktoré mali pôvodne byť podporované v 
oblasti cestovného ruchu. 

Výstupy a výsledky realizovaných projektov prispievajú k , 
atraktivite podporených pólov rastu a vytvárajú podmienky pre 
nové investičné stimuly. Z pohľadu plnenia stratégie ROP ide 
o intervencie, ktoré napĺňajú stanovené ciele a horizontálne 
priority. Oblasť podpory 4.1a ROP zohrala počas roku 2009 
významnú úlohu pri prijímaní opatrení na zniţovanie dopadov 
hospodárskej krízy na ekonomiku SR. Aj keď sa reálne 
čerpanie prejaví na rozdiel od 1.1 ROP aţ v roku 2010, ide o 
účinný postup na dodrţanie východísk štátneho rozpočtu, 
ktorý v roku 2010 predpokladá masívne čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov ES.  

projekty a v kontexte ROP ide o presun 
finančných prostriedkov v objeme 
pribliţne 3 % rozpočtu ROP.  

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno a) – výrazné sociálno-
ekonomické zmeny v súvislosti 
s hospodárskou krízou; a písmeno b) – 
hlavné zmeny v národných, regionálnych 
a miestnych prioritách. 

4.1b Integrované 
stratégie rozvoja 
mestských oblastí 

82 352 941,18 0 0 20 V čase vypracovania priebeţného hodnotenia operačného 
programu ešte nebola začatá implementácia uvedenej oblasti 
podpory ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP identifikoval ťaţkosti s vykonávaním 
tejto oblasti podpory ROP, ktoré súvisia s legislatívnymi 
špecifikami spojenými s financovaním bytových domov zo ŠF. 
Súčasné podmienky vyplývajúce z nariadení ES umoţňujú 
realizovať podporu bytových domov len prostredníctvom 
schém štátnej pomoci. Byty sú vo vlastníctve fyzických osôb 
a spoločné časti a zariadenia bytových domov v ich 
spolupodielovom vlastníctve. Výklad nariadení ES smeruje 
k tomu, ţe podpora investícií do bytových domov by narušila 
trhové prostredie, a preto je moţné túto podporu realizovať len 
za podmienok, ktoré by spĺňali podmienky dôvody pre 

Navrhujeme znovunastavenie oblasti 
podpory ROP na infraštruktúru bývania 
formou vyuţitia iniciatívy JESSICA.  

Novovytvorený model by predstavoval 
pilotný model fungovania pre ďalšie 
programové obdobie po roku 2013.  

Z dôvodu potreby splnenia pravidla n+3 
odporúčame s implementáciou začať 
najneskôr do konca roku 2011. Neskorší 
termín môţe ohroziť vyuţitie finančných 
prostriedkov. V prípade neúspešnosti tejto 
iniciatívy odporúčame alokáciu na 4.1b 
pouţiť na opatrenie 4.1a. 
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poskytnutie schém štátnej pomoci. Realizovateľnosť tejto 
oblasti podpory týmto spôsobom je nulová z dôvodu pravidiel 
pre schémy štátnej pomoci a ich kontradikciou s vlastníckymi 
právami vlastníkov bytov v súlade s legislatívou SR. A 
v prípade vyriešenia tejto zloţitej právnej situácie by 
komplikovane nastavený mechanizmus podpory nebol 
schopný na trhu konkurovať oveľa jednoduchším produktom 
stavebných sporiteľní a bánk (povinnosti prijímateľov 
vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí NFP, certifikácie, audity, 
kontroly). 

V podmienkach SR sa v súčasnosti spracúva štúdia 
implementácie iniciatívy JESSICA. Závery ešte nie sú 
k dispozícii. Uvedená štúdia by mohla načrtnúť úplne nový 
spôsob nastavenia tejto oblasti podpory ROP a zohľadniť aj 
zmeny v nariadeniach ES, ktoré sa pripravujú v súvislosti 
s oprávnenosťou výdavkov ERDF na oblasť infraštruktúry 
bývania. 

Financovanie uvedených aktivít je na národnej úrovni 
substituované novým vládnym programom zatepľovania 
financovaným zo ŠR, uvaţuje sa o vzájomnej podpore 
programov s cieľom implementovať opatrenie čo v najkratšom 
čase s minimálnymi vedľajšími administratívnymi prekáţkami  

Revízia OP navrhovaná v zmysle článku 
33 bod 1 písmeno d) reálne trvajúce 
ťaţkosti s vykonávaním 

4.1c Regenerácia sídiel 
– obce s rómskym 
osídlením na vidieku 

56 470 588,24 0 0 30 Výzva nebola hodnotená, nakoľko v čase vypracovania 
priebeţného hodnotenia operačného programu ešte nebola 
vyhlásená. 

Finančná alokácia bola stanovená na 
základe analýzy Riadiaceho orgánu pre 
ROP a poţiadaviek koordinátora 
horizontálnej priority MRK. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity nemal ešte v čase 
ukončenia priebeţného hodnotenia OP 
k dispozícii zoznam schválených 
Lokálnych stratégií komplexného prístupu 
k horizontálnej priorite MRK. 

4.1d Regenerácia sídiel 
– neinvestičné projekty 

6 31 411,76 0 0 14 Výzva nebola hodnotená, nakoľko v čase vypracovania 
priebeţného hodnotenia operačného programu ešte nebola 
vyhlásená. 

Všetky zainteresované samosprávne kraje majú vypracované 
PHRSR a územné plány. Alokácia na oblasť podpory ROP 
umoţňuje s dostatočnou rezervou vypracovať aktualizácie 

Odporúčame vyhlásiť výzvu podľa 
zverejneného harmonogramu výziev na 
rok 2010, aby uvedená oblasť podpory 
ROP mohla byť nástrojom na splnenie 
povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja. Zákon ukladá povinnosť.   
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týchto dokumentov. vypracovať a prehodnocovať PHRSR 
vypracované pred 1.1.2009, a to 
najneskôr v termíne do 1.10.2010. 

4.2 Infraštruktúra 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 

94 117 647,00 67 508 428,43 145 145 Absorpčná kapacita intervencií do oblasti infraštruktúry 
nekomerčných záchranných sluţieb je dostatočná a nie je 
ohrozené čerpanie finančných prostriedkov v rámci opatrenia 
na roky 2007-2013. 

Potenciálni ţiadatelia sú priamo uvedení v materiáli MV SR 
Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Na základe tejto 
skutočnosti je opatrenie charakteristické menej súťaţivým 
prostredím a dopyt je rovnomernejšie rozdelený počas 
jednotlivých rokov programového obdobia.,  

Opatrenie podporuje 2 typy ţiadateľov – štátne zariadenia 
HaZZ a obecné hasičské zbory. V prípade štátnych zariadení 
je identifikované pomalší postup pri vypracovávaní 
a predkladaní ţiadostí o NFP, čo súvisí s rozpočtovými 
obmedzeniami a moţnosťou vypracovať väčší počet projektov 
naraz. Podpora zariadení HaZZ je však nosnou súčasťou 
vyššie uvedenej koncepcie. 

Navrhujeme ponechať plánovanú 
finančnú alokáciu a upraviť cieľovú 
hodnotu indikátora na úroveň 200, čím sa 
zvýši miera naplnenia cieľov koncepcie 
plošného rozmiestnenia.  

Odporúčame vyhlasovať ďalšie výzvy uţ 
len pre prijímateľov, ktorými sú HaZZ. 

5.1 Regionálne 
komunikácie 

180 000 000,00 155 786 822,96 58 60 Absorpčná kapacita intervencií do oblasti regionálnych 
komunikácii je dostatočná a nie je ohrozené čerpanie 
finančných prostriedkov v rámci opatrenia na roky 2007-
2013. 

Oprávneným prijímateľom na území konkrétneho regiónu 
NUTS 3 je len samosprávny kraj, ktorý má moţnosť 
nastavovať svoju vlastnú stratégiu pre vyuţitie svojej 
regionálnej alokácie pre túto oblasť podpory. Ku koncu 
hodnoteného obdobia sa uţ takmer všetky samosprávne kraje 
pribliţovali k dosiahnutiu limitu svojej pôvodne stanovenej 
regionálnej alokácie.   

Odporúčame vyhlasovať výzvy na 
predkladanie ţiadostí o NFP pre uţ 
schválené projektové návrhy v rozsahu 
plnenia programových indikátorov 
a plánovanej finančnej alokácii pre 
opatrenie 5.1. 
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VII .  ZÁVER  

Hodnotenie sa zameralo na hodnotenie implementačného systému v súvislosti s vyhlasovaním výziev a prijímaním ţiadostí o NFP. Hodnotila sa absorpčná kapacita, efektivita 

jednotlivých opatrení a s tým súvisiaca efektivita vynaloţených finančných prostriedkov. Taktieţ bolo vykonané hodnotenie socioekonomického a legislatívneho prostredia 

a jeho zmeny a ich vplyv na implementáciu ROP. Zásadným zistením je ohrozenie implementácie ROP. Odporúčame vykonať revíziu ROP v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde čl. 33. V dokumente sú konkrétne návrhy riešení identifikovaných zistení, 

ktoré by mohli ohroziť čerpanie finančných prostriedkov z ERDF. Hodnotenie bolo vykonané v súlade so stanovenou metodikou s cieľom odpovedať na nasledujúce otázky:  

Tabuľka č. 90:sumár hodnotiacich otázok 

Otázka bolo 

hodnotené 

úplne 

bolo 

hodnotené 

čiastočne 

nebolo 

hodnotené 

Poznámka 

Je implementačný systém ROP vhodne 
nastavený?  

 x  S ohľadom na bezprecedentnú situáciu vyvolanú hospodárskou krízou sa RO pre ROP v roku 2009 zameral 

na zintenzívnenie implementácie ROP. Sumarizované systematické  informácie o systéme implementácie, 

overovaní SO/RO a pod. môţu byť predmetom budúcich hodnotení. Na základe doterajších auditov je systém 

nastavený v súlade s legislatívou SR a ES (audit súladu) a systémovo je zavedený do praxe (systémový audit  

v roku 2009).      

Pri rozsiahlych legislatívnych zmenách, ktoré vyţadujú aktualizáciu OP, je potrebné aplikovať procesy 

vyplývajúce z nariadení ES a metodickéhoi pokynu CKO k revízii OP. Tieto procesy sú objektívne 

administratívne a časovo náročné. 

Riadiaci orgán pre ROP priebeţne oboznamoval ţiadateľov a prijímateľov s vyvolanými zmenami formou 

uverejňovaných oznamov, upozornení, často kladených otázok a tieţ formou priamej komunikácie 

prostredníctvom informačnej schránky inforop@build.gov.sk. Uvedené implementačné prostredie si počas 

roka 2009 vyţiadalo, aby Riadiaci orgán pre ROP trvalo vyčlenil príslušné administratívne kapacity na 

priebeţnú aktualizáciu rozsiahlej riadiacej dokumentácie (úprava dokumentácie v súlade s aktualizovanou 

legislatívou, zúčastňovanie sa pripomienkových konaní, pracovných skupín, komunikovanie zmien so 

ţiadateľmi/prijímateľmi, dotknutými pracovníkmi Riadiaceho orgánu pre ROP a siedmich SO/RO a pod.).  

Aké sú nedostatky a riziká spojené s 
implementačným systémom ROP?  

 x  

Dokáţe systém dostatočne rýchlo reagovať na 
meniace sa potreby? 

  x 

Sú podporované aktivity ekonomicky 
efektívne?  

 x  Riadiaci orgán pre ROP v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi v Monitorovacom výbore pre ROP 

stanovil vyrovnávaciu hladinu pre rovnaké typy podporovaných operácií (projektov). Ide o tzv. benchmarky, 

ktoré sú súčasťou hodnotiacich kritérií a ktoré zabezpečujú vo forme smerných ukazovateľov prehľad 

efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov vţdy vo vzťahu k určitej mernej jednotky (počet uţívateľov, 

km, a pod.)  Kritériá efektívnosti vynaloţených výdavkov a prípravy rozpočtov sú súčasťou hodnotiacich kritérií 

pre opatrenia ROP, 

Podrobnejšie hodnotenie efektívnosti vynaloţených zdrojov a ekonomickej efektívnosti bude moţné vykonanť 

Sú prostriedky ES a verejné zdroje SR 
vynakladané efektívne? 

 x  

mailto:inforop@build.gov.sk
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v Ďalších rokoch implementácie ROP na základe údajov monitorovania z väčšieho mnoţstva ukončených 

projektov. 

Doposiaľ moţno konštatovať, ţe ekonomická efektívnosť sa v projektoch ROP preukazuje najmä formou 

výrazného zniţovania energetickej náročnosti podporených zariadení.   

Aký je záujem o predkladanie ţiadostí o NFP v 
rámci skupín oprávnených aktivít pre jednotlivé 
opatrenia ROP? 

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Aké sú hlavné prekáţky pri zabezpečení 
dostatočnej absorpčnej kapacity? 

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Sú prostriedky vo všetkých opatreniach ROP 
dostatočne čerpané?  

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Je potrebné vykonať realokáciu finančných 
prostriedkov v rámci ROP? 

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. Zásadným odporúčaním na zlepšenie 

situácie je odporúčanie uskutočniť revíziu ROP v súlade so závermi vykonaného hodnotenia. 

Sú prostriedky vo všetkých oblastiach podpory 
dostatočne čerpané?  

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Aké sú hlavné prekáţky pri zabezpečení 
dostatočnej absorpčnej kapacity v 
problémových oblastiach podpory?  

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Aký je pokrok vo finančnej realizácii ROP a ich 
prioritných osí?  

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Existuje reálne riziko straty finančných 
prostriedkov vyplývajúce z neplnenia pravidla 
n+3, resp. n+2? Aké opatrenia je nutné prijať, 
aby nedošlo k strate finančných prostriedkov? 

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. Zásadným odporúčaním na zlepšenie 

situácie je odporúčanie uskutočniť revíziu ROP v súlade so závermi vykonaného hodnotenia. 

Ak sa vyskytol odklon od stanovených 
cieľov/cieľových hodnôt, aké sú príčiny?  

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Aké opatrenia je potrebné prijať na zlepšenie 
situácie? 

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. Zásadným odporúčaním na zlepšenie 

situácie je odporúčanie uskutočniť revíziu ROP v súlade so závermi vykonaného hodnotenia. 
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Ako sa prejavili zmeny v externom prostredí na 
výkonnosti ROP?  

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia. 

Aké sú dopady zmien na cieľové skupiny?  x  Dopady analyzovaných zmien externého prostredia (socioekonomických zmien v súvislosti s hospodárskou 

krízou ako aj legislatívnych zmien pri niektorých oblastiach podpory ROP) sa prejavili najmä v presune 

strategických, rozvojových resp. rozpočtových priorít miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú 

najvýznamnejšími ţiadateľmi/prijímateľmi v rámci ROP. Samosprávy často nedokáţu zabezpečiť povinné 

spolufinancovanie pre väčší počet projektov ROP. Analýza na úrovni ţiadateľov/prijímateľov nebola 

predmetom tohto hodnotenia. Odporúčame ju vykonať ako súčasť strategického hodnotenia.  

Sú merateľné ukazovatele na úrovni OP 
aktuálne a relevantné z hľadiska vypovedacej 
schopnosti vo vzťahu k cieľom ROP, 
prioritných osí a opatrení ROP, z hľadiska 
potrieb RO pre ROP a CKO (úroveň NSRR), 
ako aj z hľadiska ich rozsahu, definícií a 
cieľových hodnôt?  

 x  Z hľadiska monitorovania ROP sa ako problémové javí získavanie agregovaných hodnôt indikátorov a ich 

načítavanie na úroveň opatrenia, prioritných osí a programu. Tento problém súvisí s 

bomedzenou funkcionalitou ITMS ako aj s faktom, ţe Národný číselník ukazovateľov bol Centrálnym 

koordinačným orgánom vydaný v decembri 2008, t.j. po vyhlásení 3 výziev v rámci ROP. Súvisiacou 

komplikáciou bola aktualizácia sústav ukazovateľov pre HP zo strany koordinátorov HP. Za účelom 

zmysluplného vykazovania agregovaných hodnôt indikátorov RO pre ROP vypracoval v spolupráci so 

zainteresovanými subjektmi viaceré prevodníky ukazovateľov, napr. v rámci viacerých výziev pre rovnakú 

oblasť podpory sa postupom času menia sústavy ukazovateľov. Uvedené skutočnosti výrazne komplikovali 

moţnosti vyuţitia indikátorov pri vypracovaní Pravidelného hodnotenia ROP. Z uvedených dôvodov 

v súčasnosti je komplikované uskutočniť komplexnejšie hodnotenie vypovedacej schopnosti merateľných 

ukazovateľov ROP. Odporúčame venovať problematike ukazovateľov zvýšenú pozornosť a identifikované 

problémy priebeţne odstraňovať v spolupráci s CKO a koordinátormi horizontálnych priorít. 

Došlo k výrazným zmenám v sociálno-
ekonomickom prostredí, v oblasti občianskej 
infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia v 
regiónoch na území cieľa Konvergencia 
(ROP), ktoré by vyţadovali zmenu 
ukazovateľov ROP/OPBK? 

x   Uvedené skutočnosti sú analyzované a hodnotené v texte hodnotenia.  

 


