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1. Úvod 

V roku 2004 vstúpila Slovenská republika do EÚ, čím okrem iného získala moţnosť participovať 

pri napĺňaní kohéznej politiky EÚ a to aj čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Tieto sú vo všeobecnosti chápané ako doplnkové prostriedky realizujúce progresívne akcie v rámci 

jednotlivých členských štátov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu ţivotnej úrovne obyvateľstva. 

Štrukturálne fondy EÚ sa momentálne nachádzajú v časti programového obdobia 2007- 2013, pre 

ktoré boli vypracované samostatné dokumenty upravujúce ich fungovanie. 

Základom je Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 

o ERDF, Európskom sociálnom fonde (ďalej len „ESF“) a Kohéznom fonde (ďalej len „KF“) 

a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“). 

Uvedené Nariadenie definuje základný rámec fungovania štrukturálnych fondov počas celej doby 

ich realizácie v relevantnom programovom období.  

Slovenská republika vypracovala ako svoj hlavný rámcový dokument Národný                  

strategický a referenčný rámec SR na roky 2007- 2013 (ďalej len „NSRR“), z ktoré vychádzajú 

všetky operačné programy. Špecifickým prioritou 1.1 NSRR je Regionálna infraštruktúra, ktorá je 

napĺňaná predovšetkým prostredníctvom Regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“), 

čím je realizovaná aj Strategická priorita č. 1 NSRR Infraštruktúra a regionálna dostupnosť. 

ROP reflektuje na hlavné faktory rozvoja a kľúčové disparity. Jeho cieľom je zvyšovanie kvality 

ţivota a ţivotného štandardu v podporovaných regiónoch SR na úroveň porovnateľnú 

s najvyspelejšími krajinami Európy. Stratégia ROP pri cielenom smerovaní intervencií berie do 

úvahy priority vyplývajúce zo strategických dokumentov na európskej, celoslovenskej, regionálnej 

aj miestnej úrovni. Podpora prostredníctvom jednotlivých opatrení ROP je prioritne smerovaná do 

inovačných a kohéznych pólov rastu, ktoré sú tvorené vybranými centrami osídlenia na území SR. 

V špecifických odôvodnených prípadoch, kde to povaha podporovaných aktivít vyţaduje, sú 

operácie v rámci ROP smerované aj do území mimo pólov rastu. Z tematického hľadiska je 

stratégia ROP zameraná na vybrané typy zariadení občianskej infraštruktúry a prvky vybavenosti 

územia, ktoré boli analýzou identifikované ako kľúčové pre dosahovanie globálneho cieľa ROP. 

Na realizáciu ROP je na roky 2007-2013 z ERDF určených celkovo 1 445 mil. EUR, pričom je 

tretím najväčším operačným programom, v ktorom je zároveň uplatňovaný princíp adicionality s 

vyuţitím ďalších doplnkových zdrojov zo štátneho rozpočtu SR v roku 2010 a dodatočných 

finančných prostriedkov špecifikovaných ďalej v tomto dokumente. Tematická a územná 

koncentrácia pomoci je daná stratégiou ROP a má následný priemet do finančného plánu ROP, 

ktorý prerozdeľuje disponibilné prostriedky na úroveň jednotlivých rokov programového obdobia, 

prioritných osí, regiónov a katégórií dimenzií v súlade s metodikou Európskej komisie. 

Kaţdý operačný program, a teda aj ROP, je počas jeho implementácie hodnotený a monitorovaný. 

Pomocou tohto procesu je moţné priebeţne vyhodnocovať nastavenia ROP, prípadne ich revidovať 

tak, aby boli stanovené ciele zmysluplne napĺňané. 
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Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 Čl. 33 uvádza  podmienky, za ktorých je vykonaná revízia 

operačných programov. V tejto analýze sa budeme venovať vzniknutej situácii, ktorá indikuje 

niekoľko dôvodov pre revidovanie ROP a následne navrhneme moţnosti riešení tak, aby optimálne 

reflektovali potreby regiónov a zároveň rešpektovali všetky pravidlá definované na úrovni EÚ, 

národnej aj regionálnej úrovni. 

Berúc do úvahy východiskové dokumenty pre analýzu dôvodov revízie ROP budeme sledovať 

argumenty, ktoré sa bezprostredne týkajú implementácie ROP a súvisiacimi procesmi. 

Hlavnými podkladovými dokumentmi sú: 

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 

- NSRR 

- ROP 

- Výročná správa o vykonávaní Regionálneho operačného programu za rok 2009 

- Programová manuál Regionálneho operačného programu 2007- 2013 

- Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010 

 

Slovenská republika získala v procese riadenia a realizácie štrukturálnych fondov skúsenosti uţ počas 

prechodného programového obdobia 2004- 2006, z ktorých zástupcovia jednotlivých riadiacich 

orgánov čerpali know- how pre nastavenie obsahov a procesov pri príprave dokumenty na obdobie 

2007- 2013.  

Vonkajšie podmienky ako hospodárska situácia krajiny, správanie sa ţiadateľských subjektov atď. sú 

však natoľko ţivým organizmom, ţe nie je moţné predísť všetkým prípadným zmenám. Napriek 

globálnej zmene socio- ekonomickej situácie v rámci celej EÚ, ako aj ostatného hospodárskeho sveta, 

bol riadiaci orgán ROP schopný udrţať hlavné nastavené parametre ROP v akceptovateľnej úrovni. 

Napriek tomu vzniká potreba zmien a revízie ROP pre riadne uplatnenie princípu efektívnosti 

vyuţívania finančných prostriedkov ES. 

Úlohou tejto analýzy je poukázať na momentálny stav realizácie ROP (september 2010), kompatibilitu 

vyuţívania jednotlivých alokácií v rámci programu, skutočného dopytu po jednotlivých prioritách 

a návrh takého nového riešenia, ktoré bude reflektovať potreby ţiadateľov v Slovenskej republike 

a zároveň rešpektovať pravidlá stanovené všetkými riadiacimi európskymi aj slovenskými štruktúrami. 
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2. Informácie o implementácii ROP 

Stav implementácie ROP je priebeţne hodnotený tak v jednotlivých výročných správach ROP, ako 

v pravidelnom hodnotení. Ako zdroj relevantných informácií budeme brať predovšetkým Výročnú 

správu za rok 2009 ako aj Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010. Oba 

dokumenty poskytujú najčerstvejšie informácie o pokroku v realizácii. Najaktuálnejšie informácie 

získame priamo z riadiaceho orgánu ROP v podobe sumárnych čísel o počtoch projektov v rámci 

jednotlivých priorít k 30.9.2010. 

2.1 Porovnanie ROP a ostatných operačných programov v rámci Slovenskej republiky 

Ak chceme analyzovať situáciu čerpania v rámci ROP, je nevyhnutné oboznámiť sa s niektorými 

porovnateľnými údajmi aj v širšom kontexte, teda zhodnotiť stav ROP s ohľadom na údaje pre iné 

operačné programy v rámci Slovenskej republiky. 

V úvode tohto dokumentu sme definovali kľúčové ciele ROP a jeho hlavný zámer. Pre naplnenie 

týchto cieľov boli v hlavnom programovom dokumente stanovené prioritné osi, ktoré svojim obsahom 

aj jednotlivými alokáciami napĺňajú stanovenú stratégiu. 

V pôvodnom programovom dokumente definujeme 6 hlavných prioritných osí: 

I.         Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

II.         Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately 

III. Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

IV. Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel 

V.         Prioritná os 5 ROP –Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov 

VI. Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc 

Ako vyplýva z Pravidelného hodnotenia ROP (časť V.1 Pravidelného hodnotenia) a Výročnej správy 

za rok 2009 (časť 2.1.5 Výročnej správy) je zrejmé, ţe špeciálne o prioritnú os 1 a prioritnú  os 4 bol 

prejavený vysoký záujem zo strany ţiadateľov. Vo všeobecnosti môţeme konštatovať, ţe čerpanie 

finančných prostriedkov z ROP  prebieha úspešne, čo dokazujú aj konkrétne čísla v porovnaní s inými 

operačnými programami. 

Ako porovnávaciu hodnotu sme pouţili podiel čerpania na upravenom záväzku za rok 2009 v %.  
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Tabuľka č. 1 Porovnanie vybraných hodnôt čerpania vo všetkých operačných programoch k 30.9.2010 

Operačný program  Podiel čerpania na 

upravenom 

záväzku za rok 

2009 v % 

Podiel čerpania na 

záväzku 2007- 2013 

v % 

Vyčerpaná suma 

v Eur 

 

OP Technická pomoc 

 

99,23 

 

22,78 

24 845 782 

OP Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia  

56,14 16,02 141 547 421 

 

Regionálny operačný program 

 

47,23 

 

14,62 

215 723 784 

 

OP Zdravotníctvo 

 

46,52 

 

14,51 

36 270 424 

 

 

OP Doprava 

 

90,02 

 

12,21 

391 555 640 

 

OP Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast 

 

25,77 

 

11,18 

87 020 868 

 

OP Bratislavský kraj 

 

15,03 

 

9,40 

8 360 880 

 

OP Výskum a vývoj 

 

0,0 

 

6,31 

76 510 354 

 

OP Vzdelávanie 

 

0,0 

 

5,31 

32 781 176 

 

OP Ţivotné prostredie (ERDF + 

KF) 

 

30,88 

 

4,55 

81 885 757 

  

OP Informatizácia spoločnosti 

 

0,0 

 

1,16 

11 454 329 

OP Cezhraničná spolupráca 

SR- ČR* 

32,78 12,12 11 238 984 

OP Interact* 39,96 10,71 3 230 654 

OP Rybné hospodárstvo* 52,21 7,90 1 081 013 

Zdroj: MPZPRR SR, 2010 

*operačný program, ktorý nie je zaradený pod NSRR 
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Z tabuľky č. 1 vyplýva, ţe v celkovom čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 

uvedených ako „Podiel čerpania na záväzku 2007- 2013 v %“ je ROP v poradí tretím najúspešnejším 

operačným programom, pričom treba tieţ brať do úvahy fakt, ţe dva najviac čerpané operačné 

programy (ďalej len „OP“) Technická pomoc a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia implementujú 

také aktivity a opatrenia, ktoré majú veľmi vysokú absorpčnú kapacitu. Pri porovnávaní úspešnosti 

čerpania na základe percentuálneho podielu vyčerpanej sumy je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, ţe 

ROP je tretím najväčším operačným programom, a teda 1% z ROP nie je 1% z iného operačného 

programu. OP Technická pomoc, určený na prierezové aktivity určené všetkým operačným 

programom, z ktorých mnohé bolo potrebné realizovať uţ pred spustením implementácie jednotlivých 

operačných programov (napr. funkcionalita ITMS. OPTP je zároveň jeden z najmenších operačných 

programov z hľadiska svojej alokácie.   V prípade OP ZaSI ide o realizáciu neinvestičných projektov, 

ktoré nie sú z hľadiska realizácie časovo náročné ako projekty investičného charakteru. Z tohto 

pohľadu moţno konštatovať, ţe ROP je v zmysle celkového čerpania finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov najúspešnejším OP, ktorý je zameraný na formát projektov s priemerným 

objemom rozpočtu vo výške 910 tis EUR. 

Relatívne vysoký podiel čerpania vykazujú aj OP Doprava a OP Zdravotníctvo, čo je odôvodniteľné 

vzhľadom na projekty s vysokými rozpočtami. V OP Doprava ide predovšetkým o projekty 

strategického významu ako sú komunikácie R1 Ţarnovica- Šášovské podhradie v objeme 80 808 601 

EUR z , D1 Sverepec- Vrtiţer celkovo v sume 149 662 216 EUR, Modernizácia trate Ţilina- Krásno 

57 697 439 EUR atď.  

Ak si priblíţime podiel čerpania na upravenom záväzku za rok 2009, opäť môţeme konštatovať veľmi 

podobnú situáciu práve u vyššie spomínaných operačných programov napriek tomu, ţe sa jedná 

o obmedzený časový úsek jedného roku. OP Technická pomoc dosahuje aţ 99,23% čerpania svojho 

finančného záväzku za rok 2009, čo je pozitívnym indikátorom, nakoľko môţeme predpokladať, ţe 

proces riadenia, administrácie a realizácie operačných programov má potenciál fungovať v reţime 

maximálnej efektívnosti, pričom by mali byť vytvorené optimálne administratívne podmienky pre 

realizáciu všetkých operačných programov. OP Doprava (90,02%) a OP zamestnanosť a sociálna 

inklúzia  (56,14%) uţ z vyššie spomínaného dôvodu, akým je implementácia strategických projektov, 

dosahujú veľmi vysoké percento čerpania. Hneď za nimi nasleduje OP Rybné hospodárstvo(52,21%), 

ktoré je však financované z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, čo znamená, ţe vzhľadom na 

rozdielne podmienky procesu riadenia a implementácie projektov z tohto OP, nie sú údaje o čerpaní 

celkom porovnateľné.  

ROP v rámci podielu čerpania na upravenom záväzku za rok 2009 dosahuje číslo aţ 47,23%. 

Výpovedná hodnota tohto čísla naznačuje, ţe bolo zazmluvnené a implementované veľké mnoţstvo 

projektov, okrem iného aj ako reakcia na zhoršujúci sa stav európskej ekonomiky a krízu v oblasti 

stavebníctva. Riadiaci orgán ROP týmto reagoval na vzniknutú situáciu a poskytol pomoc 

v predovšetkým verejným vzdelávacím subjektom.  

V rámci celkového porovnania môţeme uviesť informáciu k 10.9.2010: 

Suma, ktorá bola vyčerpaná za všetky operačné programy, je 1 107 956 414 EUR, čo je 9,68% podielu 

záväzku čerpania 2007- 2013. ROP má k tomuto dátumu vyčerpanú sumu v objeme 215 723 786 

EUR, čo je 14,62% podielu záväzku v tomto programovom období. Z celkového objemu finančných 
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prostriedkov z fondov EÚ, ktoré SR doteraz vyčerpala v programovom období 2007-2013, sa ROP 

podieľa pribliţne dvadsiatimi percentami.  

Niţšie poskytujeme prehľad čerpania finančných prostriedkov v predošlom roku, ako uvádza Výročná 

správa za rok 2009 v rámci jednotlivých priorít. 

Prioritná os 1 

Tabuľka č. 2: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2009 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 

2009  

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 – 2013 

Prioritná os 1  348 500 000 83 319 412,46 23,91 83 278 071,36 23,90 

Opatrenie 1.1  348 500 000 83 319 412,46 23,91 83 278 071,36 23,90 

Zdroj: Certifikačný orgán 

Prioritná os 2 

Tabuľka č. 3: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2009 

  

záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 

2009  

(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) v € 

celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
celkom 

% zo záväzku 

2007-2013 

Prioritná os 2  229 500 000 0 0 0 0 

Opatrenie 2.1  229 500 000 0 0 0 0 

Zdroj: Certifikačný orgán 

 

 

Prioritná os 3 

Tabuľka č. 4: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31. 12. 2009 

  Záväzok  

2007-2013 
Čerpanie prostriedkov v roku Čerpanie prostriedkov 
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 za EÚ zdroje 2009 

(EU zdroje) v € 

kumulatívne (EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007 - 2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 – 2013 

Prioritná os 3  190 400 000 0 0 0 0 

Opatrenie 3.1 135 000 000 0 0 0 0 

Opatrenie 3.2 55 400 000  0 0 0 0 

Zdroj: Certifikačný orgán 

Prioritná os 4 

Tabuľka č. 5: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2009 

  

záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 

2009 

(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) v € 

celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
celkom 

% zo záväzku 

2007-2013 

Prioritná os 4  478 371 500,00 11 281,70 0,002 11 281,70 0,002 

Opatrenie 4.1 398 371 500,00 0,00 0,000 0,00 0,000 

Opatrenie 4.2  80 000 000,00 11 281,70 0,010 11 281,70 0,010 

Zdroj: Certifikačný orgán 
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Prioritná os 5 

Tabuľka č. 6: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2009 

  

záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku N  

(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007 - 2013 

Prioritná os 5 153 000 000 0 0 0 0 

Opatrenie 5.1 153 000 000 0 0 0 0 

Zdroj: Certifikačný orgán 

Tabuľka č. 7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31. 12. 2009 

  

Záväzok  

2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 

2009  

(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007- 2013 

Prioritná os 6  45 228 500,00 4 199 968,80 9,29% 8 240 598,59 18,22%  

Opatrenie 6.1  45 228 500,00  4 199 968,80 9,29% 8 240 598,59 18,22%  

Zdroj: Certifikačný orgán 

Sumarizácia dostupných údajov naznačuje pokroky v implementácii ROP v jednotlivých 

prioritách. Zároveň poukazujeme na fakty, ktoré definujú dopyt v jednotlivých prioritách 

a opatreniach. Je zrejmé, že pravdepodobne bude nevyhnutné navrhnúť nový finančný rámec 

prerozdelenia alokácií medzi jednotlivými prioritami a to z dôvodu reflektovania potrieb 

žiadateľov, ktoré odrážajú vonkajšie faktory vplývajúce na životnú úroveň obyvateľstva 

v Slovenskej republike. 
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2.2 Pokrok v implementácii ROP (ukazovatele)  

Pokroky v rámci kaţdého operačného programu sú merané prostredníctvom tzv. ukazovateľov 

(indikátorov). Tieto na začiatku procesu implementácie kaţdého operačného programu stanovujú 

počiatočné hodnoty meraných údajov a stanovujú ich predpokladanú hodnotu na konci implementácie. 

Počas realizácie programu sú tieto ukazovatele merané, čím je moţné porovnať dosiahnutý pokrok, 

resp. avizovať prebiehajúce komplikácie, resp. problémy, ktoré môţu nastať. Na záver programového 

obdobia vieme teda povedať, či bol očakávaný efekt implementácie jednotlivých priorít, alebo 

programu samotného dosiahnutý a či boli sledované ciele dosiahnuté. 

Ukazovatele sú rozdelené do troch základných kategórií: 

- Výstup 

- Výsledok 

- Dopad 

Výstupové ukazovatele merajú priame výstupové hodnoty aktivít, resp. priority, ktoré môţeme 

hodnotiť ako priamy efekt realizácie projektu, resp. programu. 

Ukazovatele výsledku sú sekundárnymi hodnotami vyplývajúcimi z výstupových indikátorov, ktoré 

zväčša napĺňajú samotné ciele projektu, resp. programu. 

Ukazovatele dopadu nadväzujú na výsledky projektu a sú hodnotami reflektujúcimi širší dosah 

realizácie jednotlivých aktivít, resp. priorít. 

Uvádzame príklad na výstavbu, resp. rekonštrukciu cesty. Výstupový ukazovateľ sú postavené alebo 

zrekonštruované m2 cesty II. a III. triedy, indikátor výsledku je podiel dĺţky zrekonštruovaných ciest 

II. a III. triedy na celkovej dĺţke ciest II. a III. triedy na podporovanom území a ukazovateľ dopadu je 

% zníţenia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. a III. triedy. 

Správne stanovenie indikátorov na začiatku programového obdobia je veľmi dôleţitým faktorom pre 

úspešné fungovanie programu. Keďţe však nie je výnimkou, ţe situácia v krajine sa môţe za sedem 

ročné obdobie v niektorých aspektoch zmeniť, práve indikátory sa stávajú často predmetom revízií. 

V tejto časti porovnáme ukazovatele stanovené v ROP v rámci jednotlivých priorít a ich reálny 

momentálny stav. Tieto hodnoty, resp. ich interpretácia nám môţe pomôcť pri stanovení opatrení, 

ktoré budú predmetom prípadnej revízie ROP. 

Najprv predstavíme hlavné zameranie jednotlivých priorít a nastavenie ukazovateľov na celé 

programové obdobie. V závere tejto časti vytvoríme prehľadnú tabuľku porovnania indikátoru „Počet 

projektov“ na jednotlivé priority na začiatku programového obdobia a ich momentálny reálny stav. 
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I.  Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

 

Cieľ a zameranie prioritnej osi 1 ROP 

Cieľom prioritnej osi je „Zvýšenie úrovne poskytovaných sluţieb 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. 

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.  

Miestom realizácie projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP sú: 

1. inovačné a kohézne póly 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. 
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Tabuľka  č.8: Pôvodne stanovené ukazovatele na úrovni prioritnej osi 1 ROP podľa stratégie ROP 

prijatej v roku 2007 

Typ 

indikáto

ra 

Názov indikátora Merná 

jednotk

a 

Počiatoč

ný rok 

Počiatoč

ná 

hodnota 

Cieľov

á 

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 

Výsled

ok 

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 počet 
2006 0 20 

Počet novovytvorených 

pracovných miest pre muţov 

na základe podpory zariadení 
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pre 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 
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Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately 

 

 Cieľ a zameranie prioritnej osi 2 ROP 

Cieľom prioritnej osi je „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb 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. 9:  Pôvodne stanovené ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 ROP podľa stratégie ROP 

prijatej v roku 2007 

 

Typ 

indikátor

a 

Názov indikátora Merná 

jednotk

a 

Počiato

čný rok 

Počiato

čná 

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.). 
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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 

 

 

core indikátor 

počet 

2006 0 300 

Počet novovytvorených 

pracovných miest na základe 

podpory zariadení občianskej 

infraštruktúry 

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 
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Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

  

Cieľ a zameranie prioritnej osi 3 ROP 

Cieľom prioritnej osi je „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. 10:  Pôvodne stanovené ukazovatele na úrovni prioritnej osi 3 ROP podľa stratégie ROP 

prijatej v roku 2007 

Typ 

indikátora 

Názov 

indikátora 

Mern

á 

jednot

ka 

Počiatoč

ný rok 

Počiatoč

ná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

r. 2015 

Definícia 

Výstup 

počet technicky 

zhodnotených 

pamäťových a 

fondových 

inštitúcií na 

počet 

2006 0 130 

Počet pamäťových a fondových 

inštitúcií na miestnej 

a regionálnej úrovni, 

podporených prostredníctvom 

rekonštrukcie, rozširovania 
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miestnej a 

regionálnej 

úrovni 

a modernizácie stavebných 

objektov a obstarania 

vybavenia.  

Výstup 

počet 

revitalizovanýc

h nehnuteľných 

kultúrnych 

pamiatok za 

účelom 

zachovania 

kultúrneho 

dedičstva alebo 

s vyuţitím v 

kultúrno-

poznávacom 

turizme 

počet 

2006 0 155 

Počet nevyuţitých, resp. 

nevhodne vyuţitých objektov 

evidovaných v registri 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok MK SR, podporených 

prostredníctvom intervencií do 

stavebných 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 
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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 

počet 
2006 0 5 

Počet novovytvorených 

pracovných miest pre muţov  

na základe podpory 
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miest pre 

muţov 

v pamäťových 

a fondových 

inštitúciách 

core indikátor 

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 revitalizovaný

ch 

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 

Dopad 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest pre 

muţov 

v revitalizovaný

ch 

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 revitalizovaný

počet 

2006 0 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest pre ţeny  na 

základe podpory revitalizácie 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok za účelom zachovania 
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ch 

nehnuteľných 

kultúrnych 

pamiatkach 

core indikátor 

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 
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Prioritná os 4 ROP – regenerácia sídiel 

 

Cieľ a zameranie prioritnej osi 4 ROP 

Cieľom prioritnej osi je „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. 

Detailný popis skupín aktivít je obsahom Programového manuálu ROP. 
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Tabuľka č. 11:  Pôvodne stanovené ukazovatele na úrovni prioritnej osi 4 ROP podľa stratégie ROP 

prijatej v roku 2007 

Typ 

indikátora 
Názov indikátora 

Merná 

jednot

ka 

Počiatoč

ný rok 

Počiatoč

ná 

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 

marginalizovaný

ch 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 
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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 

konkurenciescho

pnosťou z 

celkového počtu 

sídiel 

identifikovaných 

ako kohézne a 

inovačné póly 

rastu na 

podporovanom 

území 

% 

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 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 

konkurenciescho

pnejšom 

prostredí 

% 

2006 0 33 

Percentuálny podiel počtu 

obyvateľov ţijúcich sídlach 

podporených 

prostredníctvom projektov 

regenerácie sídiel na 
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prostredníctvom 

intervencií 

regenerácie 

sídiel 

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 

 

Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov 

  

Cieľ a zameranie prioritnej osi 5 ROP 

Cieľom prioritnej osi je „Zvýšenie úrovne dopravnej obsluţnosti 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. 
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 Tabuľka č. 12:  Pôvodne stanovené ukazovatele na úrovni prioritnej osi 5 ROP podľa stratégie ROP 

prijatej v roku 2007 

 

Typ 

indikátor

a 

Názov indikátora Merná 

jednot

ka 

Počiatoč

ný rok 

Počiato

čná 

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  

rekonštruovanýc

h 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. 

Výsledok 

podiel dĺţky 

zrekonštruovaný

ch 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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V kaţdej z priorít boli nastavené indikátory tak, aby podľa analýzy ROP reflektovali čo najreálnejšie 

moţnosti, dopyt a finančné zabezpečenie ţiadateľov v rámci Slovenskej republiky.  

Pri porovnávaní jednotlivých výsledkov sme sa zamerali predovšetkým na tzv. core indikátor, ktorým 

je počet projektov. Hodnotiť budeme výsledky v rámci kaţdej prioritnej osi, ako aj na úrovni celého 

ROP. 

 

Tabuľka č. 13 Porovnanie hodnôt core indikátorov v rámci jednotlivých prioritných osí 

Prioritná os Názov 

indikátora 

Merná 

jednotka 

Hodnota 

z pôvodného 

ROP 

(r. 2007) 

(1) 

Aktuálna 

hodnota 

(30.9.2010) 

 

(2) 

Rozdiel medzi 

pôvodnou 

a aktuálnou 

hodnotou 

indikátora 

(3)= (2) – (1) 

Prioritná os 1 počet projektov 

v prioritnej osi 

počet 640 812 + 172 

Prioritná os 2 počet projektov 

v prioritnej osi 

počet 340 136 -204 

Prioritná os 3 počet projektov 

v prioritnej osi 

počet 12 108 + 96 

Prioritná os 4 počet projektov 

v prioritnej osi 

počet 195 753 + 558 

Prioritná os 5 počet projektov 

v prioritnej osi 

počet 60 59 -1 

Prioritná os 6 počet projektov 

v prioritnej osi 

počet 2 34 + 32 

Zdroj: ROP 2007, MPZPRR SR 2010, vlastný výpočet 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, ţe vieme relatívne jednoznačne identifikovať prioritné osi, ktoré 

vykazujú vysoký dopyt prijímateľov o finančné prostriedky a naopak prioritné osi, ktoré boli finančne 

predimenzované. 

Najmarkantnejší pozitívny rozdiel, teda keď je počet schválených projekt vyšší ako očakávaná 

hodnota, je v priorite 4 a v priorite 1.  

Vysoký záujem o finančné prostriedky v prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania môţeme podloţiť 

logickými argumentmi. V rámci uvedeného opatrenia sú podporované investičné aktivity, ktoré majú 

z pohľadu verejného sektora najvýraznejší rozvojový potenciál: 

- zniţovania energetickej náročnosti prevádzky (úspory v budúcich rokoch), 

- posilňovanie konkurencieschopnosti (modernizácia škôl, IKT vybavenie), 

- tvorba a udrţanie pracovných miest. 

Tieţ ide o prioritu s najvýraznejším plnením Lisabonskej stratégie a zároveň najvyšším 

prínosom k tvorbe pracovných miest. 
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Kríza sa automaticky odzrkadlila v sektore stavebníctva, kde sa ceny materiálov aj sluţieb výrazne 

zníţili, no veľa podnikateľov z tohto sektora krízu neustálo. Ďalším s dopadov krízy bola niţšia 

kúpyschopnosť obyvateľstva, aj niţšie hospodárske výsledky firiem, čo spôsobilo zabrzdenie 

progresu, resp. stagnácie stavebného sektora. Vláda SR preto prijala ako jedno z protikrízových 

opatrení aj zintenzívnenie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, čo malo o.i. sekundárny 

vplyv aj na poskytnutie moţnosti práce práve firiem zo stavebného sektora, ktoré sa podieľajú na 

implementácii investičných projektov v rámci ROP. Riadiaci orgán ROP prijal realizačné opatrenia 

v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá zasiahla aj Slovenskú republiku. Takto je umoţnené masívne 

čerpanie najmä v rokoch 2010 a 2011. Na tomto princípe sú postavené aj východiská pre štátny 

rozpočet Slovenskej republiky na rok 2010. Z uvedeného vyplýva, ţe verejné organizácie, ktoré musia 

veľmi efektívne hospodáriť so svojimi rozpočtami tak, aby pokryli všetky, aspoň najnevyhnutnejšie 

výdavky, videli ako jedinú moţnosť na sanovanie dlhodobo zanedbanej infraštruktúry vzdelávania 

práve nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov SR. Riadiaci orgán pre ROP reagoval 

na vzniknutú situáciu urýchleným čerpaní, čo spôsobilo vysoký nárast podávaných aj schválených 

projektov. Popísaná situácia stále pokračuje. 

V prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel je situácia veľmi podobná.  Revitalizácia verejných priestranstiev 

a tým aj zvyšovanie konkurencieschopnosti sídiel je druhou najvýraznejšou prioritou samospráv 

z hľadiska ROP a tieţ, prispieva k napĺňaniu cieľov programu. Implementácia tejto priority je 

efektívnym postupom na dodrţanie východísk štátneho rozpočtu na rok 2010, ktorý predpokladá 

výrazné čerpanie finančných prostriedkov ES. Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately naopak zaznamenala najväčší prepad, aţ o 204 projektov. 

Nízky záujem zo strany ţiadateľov je spôsobený nielen finančnou náročnosťou rekonštruovania 

veľkokapacitných objektov, ale napríklad aj zmenou legislatívy. Hlbšou analýzou sa budem zaoberať 

v časti 3 tohto dokumentu. 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu a Prioritná 

os 6 Technická pomoc vykázali tieţ vysokú mieru navýšenia projektov, no z hľadiska celkového 

zamerania ROP je priorita 3 úzko súvisiaca s Programom  rozvoja vidieka a cez OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Zatiaľ sa nepodarilo naplniť synergický efekt 

medzi spomínanými dvoma operačnými programami a ROP. Napriek zvýšenému záujmu ţiadateľov, 

ako sa predpokladalo, táto priorita dosahuje rádovo oveľa niţšie čísla (+ 96) ako napríklad priorita 1 

(+ 172 projektov) alebo priorita 4 (+ 558 projektov). Priorita 6 je samostatnou časťou ROP, nakoľko 

jej naplnenie sa deje prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov priamo Riadiacim orgánom 

alebo sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom. Táto skutočnosť predurčuje prioritnú 

os 6 na takmer 100%tné čerpanie. Podiel Prioritnej osi Technická pomoc je vţdy stanovený na výšku 

3,13% z kaţdého operačného programu. No vzhľadom k tomu, ţe celková alokácia ROP bude 

navýšená a podiel Technickej pomoci ostane vypočítaný z pôvodnej alokácie, aktuálny podiel na 

novom rozpočte sa logicky zníţi. 

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov je jedinou 

prioritou, ktorá je momentálne čerpania pribliţne podľa očakávania (-1 projekt), čo je prirodzené na 

zameranie prioritnej osi. Regionálne komunikácie potrebujú očakávanú mieru podpory, ktorá je riadne 

realizovaná. 
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Z vyššie uvedených záverov vyplýva výrazný rozdiel medzi očakávanými hodnotami napĺňania 

ukazovateľov a aktuálnym stavom. Príčinami tejto situácie a navrhnutými opatreniami sa budeme 

zaoberať v ďalších častiach tohto dokumentu. Rozdiely hodnôt sú však tak vysoké, ţe je veľmi 

pravdepodobná potreba revízie ROP tak, aby reflektoval na aktuálny stav krajiny a záujmu ţiadateľov 

o jednotlivé aktivity. Revízia ROP si bude vyţadovať aj potrebné zásahy do stratégie ROP. 
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Tabuľka č. 14 Ukazovatele za ROP  

Operačný 

program 

Názov 

indikátora 

Merná 

jednotka 

Hodnota 

z pôvodného 

ROP 

(r. 2007) 

(1) 

Aktuálna 

hodnota 

(30.9.2010) 

 

(2) 

Rozdiel medzi 

pôvodnou 

a aktuálnou 

hodnotou 

indikátora 

(3)= (2) – (1) 

ROP Počet 

projektov v 

programe 

počet  1 249 1 902 653 

Zdroj: ROP 2007, MPZPRR SR 2010, vlastný výpočet 

 

Z tabuľky č. 14 vyplýva, ţe celkovo o ROP je zvýšený záujem zo strany ţiadateľov. Zároveň treba 

pripomenúť, ţe údaje o pôvodných hodnotách indikátorov boli plánované aţ do r. 2015, čo znamená, 

ţe vo väčšine priorít je celý ROP výrazne dopredu kontrahovaný a čerpaný. Poukazujeme na potrebu 

doplnenia finančných prostriedkov do samotného ROP. Dôvody efektu nadmerného čerpania tieţ 

rozvedieme v nasledujúcich častiach dokumentu. 

 

3. Analýza zmien vzniknutých počas implementácie ROP a ich dopad na 

realizáciu 

V časti 2 tohto dokumentu sme naznačili vývoj čerpania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých 

priorít. Pokrok v implementácii naznačil rozdiely medzi záujmom ţiadateľov v SR, ako aj zmeny 

počtov projektov v porovnaní s prognózami zo začiatku programového obdobia, resp. z obdobia 

prípravy operačného programu. 

V časti 3 tohto dokumentu sa detailne zameriame na zmeny, ktoré mali vplyv na realizáciu programu, 

pričom definujeme aj realizačné ťaţkosti, ktoré boli aţ do súčasnosti identifikované (30.9.2010). 

3.1 Socio- ekonomické zmeny v spoločnosti a legislatívne zmeny a ich dopad na implementáciu  

Socio- ekonomické zmeny 

V procese programovania ROP je dôleţitou súčasťou analýza všetkých faktorov, ktoré by mohli 

ovplyvniť implementáciu operačného programu. Preto je vţdy Riadiacim orgánom kreovaná skupina 

odborníkov z rôznych oblastí odborného pôsobenia. Údaje sú tieţ čerpané zo Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, ktorý disponuje veľkým mnoţstvom relevantne zhromaţdených údajov 

a prognóz na niekoľko rokov, resp. desaťročí dopredu. V čase tvorby ROP (rok 2006- 2007) bola  

situácia v SR pomerne stabilná, hospodárstvo aj socioekonomická situácia v krajine bola 

predvídateľná,  čísla jednotlivých parametrov rástli alebo klesali postupne a nie vo veľkých 

rozdieloch. 
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Demografický vývoj 

ROP uvádza napríklad v časti 3.4 ROP Demografický vývoj, ţe demografická štruktúra obyvateľstva 

Slovenska v posledných desaťročiach zaznamenáva výrazné zmeny. Zhoršovanie populačnej situácie 

SR je spojené s výraznou zmenou demografického správania obyvateľov SR v 90. rokoch 20. storočia. 

V podstate ide o proces identický so situáciou vo vyspelých krajinách. Na druhej strane však tento stav 

súvisí čiastočne aj so zmenenými vnútornými podmienkami slovenskej spoločnosti (zvýšené ţivotné 

náklady, výrazná nezamestnanosť, finančná nedostupnosť bývania, a pod.), ktoré majú dopady najmä 

na mladé rodiny a mladých ľudí.  

V roku 2003 je prvýkrát od roku 2001 zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva, kedy počet 

zomrelých prevýšil počet narodených osôb. V roku 2004 však prirodzený prírastok nadobudol opäť 

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 od 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 klesol počet obyvateľov v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom 

kraji. Mierne narástol počet obyvateľov v Trnavskom, Ţilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. 

Dochádza taktieţ ku zvyšovaniu priemerného veku obyvateľstva a celkove ku zhoršovaniu vekovej 

štruktúry obyvateľstva (index starnutia
1
 predstavoval 111,24 % v roku 2004). Vekovú štruktúru 

obyvateľstva SR môţeme charakterizovať ako nerovnomernú a starnúcu. Pri relatívne stabilnej úrovni 

úmrtnosti a nevýraznej zahraničnej migrácii, ovplyvňuje vekovú štruktúru hlavne vývoj pôrodnosti.
2
 

Populačnú situáciu charakterizuje i nízka stredná dĺţka ţivota a jej pomalý rast, čo zvlášť vystúpi do 

popredia najmä v porovnaní s vyspelými krajinami. Prehlbujú sa aj výrazné rozdiely medzi 

priemerným vekom doţitia muţskej a ţenskej populácie, kde sa ţeny doţívajú vyššieho veku.  

Vplyvom úbytku detskej zloţky a rastom početnosti osôb v poproduktívnom veku sa ďalej zvyšuje aj 

priemerný vek ţijúcich obyvateľov a index starnutia. Podľa tohto ukazovateľa má Slovensko 68,12 

osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 osôb v predproduktívnom veku (v roku 2004) a nebezpečne sa 

pribliţuje k európskemu priemeru, ktorý je okolo 73.
3
 

Zmeny vo vekovom zloţení obyvateľstva sa odráţajú aj vo zvyšujúcom sa ekonomickom zaťaţení 

produktívnej zloţky obyvateľstva. Pokles indexu ekonomického zaťaţenia sa spomaľuje a pribliţuje 

sa jeho zastavenie aţ rast.  

Podľa týchto údajov je zrejmé, ţe ROP reflektuje na vzniknuté potreby, t.j. podporuje sociálne 

zariadenia pre starších občanov v rôznej forme (domov dôchodcov, domov sociálnych sluţieb, 

zariadenie opatrovateľskej sluţby, domov- penzión pre dôchodcov, rehabilitačné stredisko, jedáleň pre 

dôchodcov, práčovňa). Tieto typy zariadení majú zo zistených štatistických údajov veľký význam pre 

nastávajúce desaťročia, nakoľko celkové európske tendencie starnutia obyvateľstva sú aktuálne uţ aj 

v Slovenskej republike. Ako sa uvádza v operačnom programe, bol jednoznačne identifikovaný 

                                                           
1
 Index starnutia – počet osôb v poproduktívnom veku na 100 osôb vo veku 0 až 14 rokov. 

2
 Zdroj: Populačný vývoj v Slovenskej republike 2002, Infostat, Výskumno-demografické centrum 

3
 Zdroj: Zdravotnícka ročenka SR 2002, ÚZIŠ 
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narastajúci dopyt po zariadeniach pre dospelých a seniorov, čo vyplýva zo zvýšeného podielu 

obyvateľov v poproduktívnom veku. Predpoklad demografického vývoja SR do roku 2025 hovorí, ţe 

sa bude zvyšovať podiel starších ľudí a podiel detí na celkovom počte obyvateľov sa bude zniţovať. 

Tieto tendencie naznačujú moţnosť posilnenia prioritnej osi 2 práve v aktivitách týkajúcich sa 

seniorov. 

Uţ od roku 2004 sledujeme zmeny v pôrodnosti, ktorá významne stúpla, nakoľko sa do produktívneho 

veku dostala skupina obyvateľstva z tzv. „silných populačných ročníkov“ (1975- 1980). Aj z tohto 

dôvodu obyvateľstvo SR starne, tempo starnutia je však niţšie, ako sa predpokladalo. Faktory ako 

silné populačné ročníky v produktívnom veku, pozitívne čísla nárastu zamestnanosti, hrubej mzdy, 

HDP atď. spôsobili zvýšené tempo zakladania rodín a zvýšenie pôrodnosti, ktorá nebola očakávaná 

v číslach, v akých je momentálny stav. Nakoľko v 90. Rokoch 20. storočia pôrodnosť rapídne klesla, 

v rámci efektívneho vyuţívania objektov bolo zrušených mnoho predškolských aj školských zariadení 

a buď neboli vyuţívané vôbec alebo pre iné účely. V súčasnosti však evidujeme prudký nárast detí vo 

veku 0- 4 rokov, čo znamená, ţe v nastávajúcich rokoch sa zvýši dopyt po týchto zariadeniach, čo si 

bude vyţadovať buď rozsiahle rekonštrukcie pôvodných objektov alebo výstavbu nových. 

Keďţe ROP je strednodobou rozvojovou stratégiou s časovým rozpätím 7- 15 rokov, bude potrebné 

sledovať demografický vývoj v tejto oblasti a odporúčame revíziu ROP v tejto oblasti, ktorá bude 

reagovať na uvedenú situáciu zmenou stratégie ROP v Prioritnej osi 1, ktorej hlavným predmetom 

je infraštruktúra vzdelávania. Tieţ je potrebné zváţiť stratégiu a alokáciu v rámci Prioritne osi 2, ktorá 

sa zaoberá sociálnou infraštruktúrou, vzhľadom na zmeny pomerov medzi novonarodenými deťmi 

a seniormi. Zmeny v tejto priorite sú odporúčané aj vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré sa v tejto 

oblasti udiali a budeme sa nimi zaoberať v časti legislatívne zmeny. Všeobecne vonkajšie zmeny 

(demografický vývoj, legislatívne zmeny) a ich vplyv na Prioritnú os 2 sú tak výrazné, ţe budeme 

navrhovať prehodnotiť finančnú alokáciu na túto prioritu v zmysle zníženia alokácie, nakoľko práve 

v zmysle spomínaných vonkajších vplyvov nie je moţné pôvodnú stratégiu ROP v tejto oblasti 

dosiahnuť. Zároveň vidíme ako účelný vnútorný presun v rámci opatrení z opatrenia 2.1 b do opatrení 

2.1 c  a 2.1 a.   

Revíziu v týchto súvislostiach odporúča aj Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP 

k 15.4.2010 a to na základe Nariadenia (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde č. 33 môţe členský štát navrhnúť revíziu operačného 

programu. Zmeny demografického a socioekonomického prostredia sú dôvodom na revíziu ROP 

revíziu ROP v zmysle článku 33 bod 1 písmeno a). 

 

Svetová hospodárska kríza 

 Najvýznamnejšou socioekonomickou zmenou je bezpochyby svetová hospodárska kríza (ďalej len 

„kríza“). 

Táto sa najvýraznejšie prejavila od druhej polovice roka 2008, kedy svetová ekonomika zaţíva 

synchronizovaný pokles ekonomickej aktivity. Ide o najhoršiu hospodársku krízu od čias svetovej 

hospodárskej krízy v 30. Rokoch minulého storočia. 
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Ako sa uvádza v Pravidelnom hodnotení doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010, 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. 

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.  

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. Z hľadiska ROP pozorujeme zmenu správania ţiadateľov v zmysle zmeny stratégie na 

financovanie vlastných projektov. Zatiaľ čo v rokoch 2006 a 2007 predpokladali ţiadatelia 

predkladanie viacerých projektov v rámci niekoľkých operačných programov, v súčasnosti sa 

koncentrujú na jeden projekt, resp. zníţené mnoţstvo projektov a to najmä kvôli vlastným finančným 

moţnostiam, v rámci ktorých musia zabezpečiť kofinancovanie pre kaţdý schválený projekt. 

Opatrenia Vlády SR, ktoré stimulujú agregátny dopyt okamţite, znamenájú, 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. 

2. Napriek tomu, ţe Slovensko v roku 2009 dočerpalo 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). 
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Jedným z dôleţitých nástrojov, 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. Uznesenie vlády SR č. 157/2010 určuje úlohu posilniť najefektívnejšie 

opatrenia ROP. 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 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.   

Nadväzujúc na tieto skutočnosti najvýraznejší efekt v rámci ROP v tomto smere zaznamenávame 

v Prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel, kde prekročil počet schválených projektov oproti očakávanému 

stavu v roku 2015 aţ viac ako o 1,5 násobok a to pribliţne aţ v polovici určených póloch rastu. 

Prioritná os 4 totiţ rieši práve aktivity, ktoré sú pre samosprávy základným predpokladom na udrţanie 

stavu obce alebo mesta na štandardnej úrovni. Ide predovšetkým o:    

- 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  
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- 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. 

- realizáciu integrovaných stratégií rozvoja vo vybraných mestských oblastiach postihnutých 

alebo ohrozených fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, vrátane obnovy bytových 

domov  

- obnovu a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so segregovanými a separovanými 

rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

- prípravu a aktualizáciu rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3 

- rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu 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. 

Keďţe spolu s prioritnou osou 1, patrí prioritná os 4 k najefektívnejším prostriedkom na napĺňanie 

tzv. Lisabonskej stratégie (zniţovanie energetike náročnosti, zavádzanie IKT vybavenia, 

zamestnanosť), navrhujeme revíziu stratégie ROP tak, aby boli do tejto priority smerované navýšené 

finančné prostriedky z priorít, ktorú sú menej účelné a efektívne (napr. prioritná os č. 2).  

Taktieţ je v nových podmienkach rozpracovaný Inovatívny finančný nástroj JESSICA (Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas), ktorý je iniciatívou EK, EIB 

a Rozvojovej banky Rady, má cieľ presadzovať trvalo udrţateľné investovanie, rast a pracovné miesta 

v európskych mestských oblastiach. Tomuto finančnému nástroju venujeme špeciálnu podkapitolu 

tohto dokumentu, nakoľko ho povaţujeme za veľmi významný pre posilnenie dosiahnutia tak cieľov 

štátu na zmiernenie svetovej hospodárskej krízy, ako aj cieľov samotnej ROP. IFN JESSICA 

navrhneme včleniť do ROP pod prioritnú os 4. 

NBS v júli 2010 vypracovala Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky, v ktorej uvádza, ţe  

všeobecný prepad hospodárskej aktivity a s ním súvisiace výpadky príjmov fyzický a právnických 

osôb sa prejavia na niţších daňových príjmoch. Ako naznačuje vývoj v prvých mesiacoch roku 2010, 

pokles daňových príjmov môţe byť oveľa výraznejší ako pôvodné očakávania. To sťaţuje plnenie 

prijatého plánu konsolidácie, ktorého veľká časť závisí práve od vývoja v roku 2010. EK (2010) 

zároveň konštatuje, ţe predpokladaná redukcia výdavkov zaloţená na obmedzení mzdových 

výdavkov, spotrebných výdavkov a investícií nie je dostatočne detailne rozpracovaná. Medzi riziká 

patrí tieţ rast nákladov na financovanie zväčšujúceho sa verejného dlhu, a vzhľadom na doterajšie 

skúsenosti, aj optimistické očakávania ohľadne čerpania zdrojov EÚ. 
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Aktuálny trend vývoja verejných financií zhoršuje predpoklady na dlhodobú udrţateľnosť verejných 

financií. EK (2010b) zaradila Slovensko do skupiny krajín s vysokým rizikom dlhodobej udrţateľnosti 

verejných financií. 

Všetky uvedené dispozície naznačujú, ţe je prioritou štátnej politiky čerpať finančné prostriedky zo 

štrukturálnych fondov čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie, pričom účel ich pouţitia by mal zníţiť 

dopady svetovej hospodárskej krízy tak na slovenskú ekonomiky ako aj jednotlivých občanov SR.  

Stratégia ROP by teda mala premietnuť všetky vzniknuté dopady do svojho konceptu. Urýchlené 

čerpanie uţ prinieslo svoje výsledky, čo je moţné podloţiť mnoţstvom schválených projektov, ako 

vyplýva z tabuľky č. 19 a z tabuľky č. 20. Teraz je potrebné sa zamerať aj na obsahovú revíziu, aby 

boli vynaloţené prostriedky pouţité do tých oblastí, ktoré si momentálne vyţadujú najvyšší stupeň 

podpory. 

Zvýšenie DPH v Slovenskej republike z 19% na 20% 

Berúc do úvahy vyššie uvedenú správu NBS, ktorá definuje ako riziko zníţenie príjmov z daní, Vláda 

SR reagovala v roku 2010 prijatím novely zákona o zvýšení DPH z 19% na 20%. 

Daňové príjmy štátu by tak mali v budúcom roku vzrásť o 185,5 mil. eur. V roku 2012 

ministerstvo financií počíta s nárastom príjmov o viac ako 196 mil. eur a o rok neskôr by daňové 

príjmy mali vzrásť o viac ako 209 mil. eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorú 

v vláda SR aktuálne schválila. Priemerná ročná národná inflácia by tak v budúcom roku mala 

dosiahnuť 3,7 % a harmonizovaná inflácia 3,5 %. 

Zmeny v sadzbách DPH pripravilo ministerstvo financií s účinnosťou od 1. januára 2011. Od 

nového roka by sa tak mala dočasne zvýšiť základná sadzba dane z 19% na 20% a zároveň by 

sa mala zrušiť znížená sadzba DPH vo výške 6%, ktorá sa uplatňuje na predaj potravín z dvora. 

Zvýšenie základnej sadzby dane pripravilo ministerstvo ako dočasné opatrenie, ktorého platnosť 

skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 % hrubého domáceho produktu. 

Novela zákona uvádza, ţe platnosť zákona bude v období od 1. januára 2011 do posledného dňa 

kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia uverejní údaje o tom, ţe aktuálny schodok verejnej 

správy Slovenskej republiky je menej ako 3%, je základná sadzba dane na tovary a sluţby 20% zo 

základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania zvýšenej základnej sadzby dane potom Ministerstvo 

financií SR vyhlási všeobecne záväzným právnym predpisom. 

V súvislosti s ROP sa táto novela zákona o DPH dotkne absolútnej väčšiny samotných prijímateľov 

pomoci, nakoľko Príručka pre ţiadateľa v časti 2.4.2 hovorí, ţe neoprávnenými výdavkami budú 

dodatočné výdavky, ktoré vznikli z dôvodu zmien v legislatíve v období od predloţenia ţiadosti o 

NFP do ukončenia projektu. Táto zmena zasiahne aj uţ schválené projekty. 

 

V praxi to znamená, ţe prijímatelia, ktorí uţ majú schválené, resp. zazmluvnené projekty si 1% DPH 

nebudú môcť zahrnúť do oprávnených výdavkov. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú a hospodársku 

situáciu subjektov verejnej správy tak môţe vzniknúť váţny problém najmä pri implementácii 

projektov väčšieho rozsahu, kedy 1% DPH môţe rozhodnúť o platobnej schopnosti, resp. neschopnosti 

prijímateľa v časti spolufinancovania. Týmto poukazujeme na nové riziko spôsobené vonkajšími 

faktormi najmä v prioritných osiach, ktorých hlavným predmetom sú investičné projekty väčšieho 

rozsahu. 
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Povodne 

 

Relatívne novodobý, no o to viac intenzívny fenomén prírodných katastrof, do významnej miery 

ovplyvňuje situáciu ţiadateľov v postihnutých oblastiach. V posledných rokoch zaznamenávame 

predovšetkým povodne, ktoré pomerne na mnohých územiach Slovenskej republiky vyvoláva krízovú 

situáciu. Pre sanovanie dôsledkov povodní bol najprv vytvorený špeciálny fond z rezerv premiéra 

Slovenskej republiky, neskôr túto úlohu zadala Vláda SR novovznikajúcemu rezortu (k 1.11.2010) 

Ministerstva ţivotného prostredia SR.  

Úprava majetku a pozemkov po povodniach si vyţaduje rozsiahle investície a preto je veľmi náročná 

z časového aj finančného hľadiska pre kaţdú jednu obec. Tento stav môţeme opäť vnímať ako 

sťaţenie situácie ţiadateľov, ktorým tieto opatrenia odoberajú čas aj finančné prostriedky, ktoré by 

inak mohli venovať realizácii projektov, resp. investíciám vo svojej pôsobnosti. Z tohto hľadiska 

vidíme ako účelné posilnenie Prioritnej osi 4 ROP Regenerácie sídiel, ktorá by mohla napomáhať pri 

uvádzaní zničených objektov a plôch do pôvodného, resp. zrekonštruovaného alebo novopostaveného 

stavu. Na základe Uznesenia Vlády SR č. 566/2010 z 27.8.2010 bolo na do ROP pridelených 49 mil. 

EUR navyše oproti plánovanému rozpočtu. Z toho 34 mil. EUR bolo pridelených do opatrenia 4.1a 

konkrétne na aktivity týkajúce sa povodní a 5 mil. EUR na protipovodňové opatrenia v rámci 

marginalizovaných rómskych komunít. Zvyšných 10 mil. EUR bolo zaradených do Prioritnej osi 5 

ROP na rekonštrukciu ciest postihnutých povodňami. 

V zmysle vyššie uvedených významných socio- ekonomických zmien a v zmysle Nariadenia (ES) 

č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde č. 33 môže členský štát navrhnúť revíziu operačného programu.  Zmeny 

demografického a socioekonomického prostredia sú dôvodom na revíziu ROP revíziu ROP 

v zmysle článku 33 bod 1 písmeno a). 

Legislatívne zmeny 

Slovenská republika zaznamenala v poslednom období niekoľko váţnych legislatívnych zmien, ktoré 

majú dosah na realizáciu ROP. 

Najdôleţitejšie legislatívne zmeny s priamym dopadom na ROP definuje Pravidelné hodnotenie 

doterajšej realizácie ROP ROP k 15.4.2010 nasledovne. 

 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 
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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 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. 

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 
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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 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 možno konštatovať, že nastali reálne ťažkosti 

s vykonávaním oblasti podpory 2.1b ROP súvisiace s nezáujmom žiadateľov 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. 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.  
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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 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 
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sídiel“ a z vecného hľadiska ani z prioritnej osi 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a 

infraštruktúra cestovného ruchu“.  

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.   

Z hľadiska vyššie uvedených socio- ekonomických a legislatívnych zmien v Slovenskej republike, 

odporúčame revíziu ROP tak, aby v relevantných častiach korigovala stratégiu a uskutočnila 

realokácie medzi jednotlivými prioritami v zmysle plnenia národných aj európskych cieľov 

a zároveň rešpektovala podmienky žiadateľov v novovzniknutých podmienkach.  

3.2 Zmeny, realizačné ťažkosti a ich vplyv na realizáciu ROP 

V tejto časti popíšeme základné problémy, ktoré vznikli pri implementácii jednotlivých opatrení 

a zároveň stanovíme odporúčania na ich riešenie. 

Východiskovým dokumentom je Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010. 

Prioritná os 1 

Ţiadatelia z verejného sektora reflektujú na novovzniknutú situáciu definovanú v predchádzajúcich 

kapitolách tohto dokumentu tým, ţe preskupili svoje priority do oblastí, ktoré si vyţadujú najvyššiu 

mieru investícií v relatívne krátkom čase. Vývoj ukázal, ţe ich hlavnou  rozvojovou prioritou je práve 

rekonštrukcia a dostavba školských zariadení. Reálny dopyt samospráv vyjadrený podielom 

finančného objemu prijatých ţiadostí o NFP v 2 výzvach na finančnej alokácii opatrenia predstavuje 

viac ako 350%. 

Táto prioritná os je aj pre Riadiaci orgán významným prostriedkom na napĺňanie cieľov štátu a to 

z nasledovných dôvodov: 

- priorita 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 

- priorita ROP s priebeţne najvyšším príspevkom k tvorbe pracovných miest 

- priorita ROP s najvyšším prínosom k cieľom Lisabonskej stratégie (vzdelávanie, zniţovanie 

energetike náročnosti, zavádzanie IKT vybavenia, zamestnanosť) 
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Demografická situácia zmenila podmienky 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 predškolských a školských zariadení. 

Prijatie novej legislatívy v roku 2008 uviedlo do noriem prísnejšie kapacitné limity na počty ţiakov 

v triedach. Tento fakt zvýšil 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).  

Odporúčania: 

Navrhujeme posilnenie finančnej alokácie Prioritnej osi 1 ROP tak, aby všetky finančné prostriedky 

v rámci ROP, ktoré budú v rokoch 2011- 2015 nevyuţité z rôznych dôvodov (problémy 

v implementácii jednotlivých projektov, odstúpenie od zmluvy o NFP atď.), boli realokované do 

Prioritnej osi 1. Pre informáciu uvádzame, ţe k 30.9.2010 je podľa vyjadrenia Riadaiceho orgánu pre 

ROP evidovaná „úspora“ pribliţne 35 mil. EUR len v rámci Prioritnej osi 1.   

Alokácia Priority 1 ROP by mala byť navýšená z opatrení ROP, v ktorých boli identifikované ťaţkosti 

s vykonávaním a v ktorých nie je dostatočný reálny dopyt. 

Týmto navrhujeme revíziu OP v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 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. 

Prioritná os 2 

Vzhľadom k vzniknutým sociálno- ekonomickým ale najmä legislatívnym zmenám v sociálnej oblasti, 

nedosiahlo napĺňanie cieľových hodnôt indikátorov také hodnoty, aké boli očakávané.  V porovnaní 

s prioritami 1 a 4 ROP Riadiaci orgán pre ROP eviduje výrazne niţší záujem ţiadateľov o získavanie 

príspevku na podporu zariadení sociálnej infraštruktúry.  

Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP uvádza ako hlavné dôvody: 

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 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 
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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) 

Po roku 2012 nebudú môcť v zmysle novej legislatívy SR existovať „veľkokapacitné“ zariadenia pre 

detských klientov (len rodinný typ zariadení). Uvedená skutočnosť nekorešponduje s poţiadavkami na 

ekonomickú udrţateľnosť podporovaných zariadení, ktorá je do veľkej miery podmienená aj 

minimálnou veľkosťou zariadenia.   

Absorpčná kapacita tejto priority je výrazne zníţená práve vzhľadom na vyššie uvedené faktory. 

Odporúčania: 

Upraviť stratégiu ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry s ohľadom na novú legislatívu SR a EÚ 

a nové poznatky v oblasti.  

Vzhľadom k novým trendom v oblasti sociálnej infraštruktúry v rámci EÚ nehodnotíme situáciu tak, 

ţe by mohla nastať zlepšujúca sa prognóza v zmysle záujmu o prioritnú os zo strany ţiadateľov. 

Navrhujeme zníţiť alokáciu v rámci Prioritnej osi 2 a to predovšetkým o finančné prostriedky určené 

na zariadenia pre detských klientov a to hlavne z dôvodu vyššie uvedených legislatívnych zmien. 

Týmto navrhujeme revíziu OP v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 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. 

 

Prioritná os 3 

V súvislosti so zhoršením celosvetovej hospodárskej situácie, ţiadatelia reagujú investovaním do 

akútnych aktivít, ktoré vytvárajú za relatívne krátky čas vysokú efektívnosť. 

Prioritná os 3 preto zaznamenáva zníţený záujem zo strany ţiadateľov. 

Pravidelné hodnotenie doterajšej implementácie ROP uvádza ako hlavné dôvody:   

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 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      
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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.).  

Počty projektov sú oveľa niţšie, ako v prioritách 1 a 4, preto je moţné očakávať 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. 

 

Odporúčania: 

Vzhľadom na doterajšie výsledky prioritnej osi 3 odporúčame zníţiť alokáciu pre tieto aktivity. 

Zároveň v súvislosti s projektom EHMK upozorňujeme, ţe tento projekt navrhneme ako samostatnú 

prioritnú os. 

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.  

Týmto navrhujeme revíziu OP v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 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. 

 

Prioritná os 4 

Táto prioritná os vykázala druhú najvyššiu absorpčnú kapacitu, počet schválených projektov vysoko 

prevýšil očakávaných projektov do roku 2015. Jedná sa o aktivity mimoriadne zaujímavé pre 

ţiadateľov na celom Slovensku, ktorí realizáciou projektov práve z tejto priority dobudovávajú tie 

objekty a plochy, ktoré sú pre nich z lokálneho a regionálneho hľadiska najzaujímavejšie. Hlavným 

predmetom záujmu je predovšetkým prínos k atraktivite územia a posilnenie konkurencieschopnosti 

miest a obcí, v ktorých sú takéto projekty realizované. 

Zároveň spracovaná stratégia implementácie iniciatívy JESSICA 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. 

V opatrení 4.2, ktoré sa týka HaZZ a OHZ evidujeme dostatočné naplnenie indikátorov, no nie v rámci 

stanovenej koncepcie, ktorá predpokladala predovšetkým realizáciu projektov väčšieho rozsahu 

ţiadateľmi z verejného sektora. Toto opatrenie bolo napĺňané najmä menšími projektmi a ţiadateľmi 

z neziskového sektora. Vhodné by teda bolo, keby sa v nastávajúcom období kládol väčší  dôraz na 

ţiadateľov z verejného sektora (HaZZ) a projekty väčšieho rozsahu. 
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Odporúčania: 

Vysoká absorpčná kapacita priority indikuje opodstatnenosť realokácie finančných prostriedkov do 

tejto priority a to na úkor prioritnej osi 3, ktorej problematickú implementáciu sme popísali vyššie. 

Zároveň navrhuje uvedenie finančného mechanizmu JESSICA do realizácie v rámci prioritnej osi 4, 

čím vznikne jednoduchší prístup k finančným prostriedkom v rámci konkrétneho typu projektov. 

Týmto navrhujeme revíziu OP v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 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. 

 

Prioritná os 5  

Táto priorita má zabezpečené bezproblémové čerpanie finančných prostriedkov predovšetkým 

z dôvodu stanovenia oprávnených ţiadateľom, ktorými sú len samosprávne kraje. Z tohto dôvodu 

hodnotíme prioritu ako nerizikovú, čerpanie finančných prostriedkov prebieha kontinuálne a bez 

problémov. 

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 566/2010 z 27.8.2010 bolo na do ROP pridelených dodatočných 49 

mil. EUR navyše oproti plánovanému rozpočtu. Z toho 10 mil. EUR bolo zaradených do Prioritnej osi 

5 ROP na rekonštrukciu ciest postihnutých povodňami. 

Odporúčania: 

Navrhujeme plynulý harmonogram vyhlasovania výziev tak, aby sa finančné prostriedky mohli 

postupne dočerpať dokonca programového obdobia. 

 

3.3 Inovatívny finančný nástroj JESSICA 

V rámci hodnotenia ROP boli identifikované problémy s vykonávaním integrovaných stratégií 

rozvoja mestských oblastí, ktoré súvisia najmä s legislatívou dotýkajúcou sa financovania 

bytových domov. Nakoľko operačné programy v Slovenskej republike striktne dodrţiavajú 

pravidlá štátnej pomoci a podpora investícií by mohla ohroziť trhové prostredie, stáva sa realizácia 

integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí problematicky implementovateľná. Túto 

komplikovanosť ešte dopĺňa právna úprava vlastníctva bytov. Tieto 3 faktory ovplyvňujú 

realizáciu vyššie spomínaných stratégií natoľko, ţe nemoţno očakávať naplnenie týchto aktivít 

v rámci ROP. Z objektívneho pohľadu tieto aktivity práve vzhľadom na ťaţkosti spojené 

s realizáciou nemoţno povaţovať za zaujímavý finančný produkt  a to najmä s komerčnou 

konkurenciou (bankové úvery atď.)  

Aj z takýchto podnetov na základe aktivít EIB, EK a Rozvojovej banky Rady vzniká Inovatívny 

finančný nástroj JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). 

Jeho hlavným cieľom je rast pracovných miest v európskych mestských oblastiach a trvalo 

udrţateľné investovanie. Jedná sa o návratný finančný mechanizmus, kedy zakladajúce inštitúcie 

poskytujú výhodné úvery aj na sociálne bývanie a lepší prístup v finančným prostriedkom práve 
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na bývanie v mestských oblastiach. Malo by sa tak diať prostredníctvom tzv. mestských 

rozvojových fondov, ktoré poskytnú úvery, kapitál a relevantné záruky. Tieto fondy budú riadené 

expertmi zo súkromného aj bankového sektora. 

Ideálnou situáciou by bola schéma, keby bol fond riadený v podmienkach, kde uţ podobná schéma 

existuje. V Slovenskej republike je takouto schémou Štátny fond rozvoja bývania. Tento bol 

zaloţený ako nástroj na podporu bytovej politiky štátu pred  13 rokmi zákonom č. 607/2003 Z.z. o 

Štátnom fonde rozvoja bývania.  „ŠFRB“ je jednou z hlavných súčastí schém, ktoré realizujú 

štátnu bytovú politiku. Preto vidíme ako veľmi efektívnu alternatívu prevzatia IFN JESSICA 

práve Štátnym fondom rozvoja bývania, ktorý by bol schopný realizovať aj tento inovatívny 

nástroj na riešenie bytovej politiky štátu. 

Svetová hospodárska kríza tieţ prispieva k zvýšenému dopytu ţiadateľov po riešení situácie 

v mestských oblastiach a to najmä dlhodobo zanedbávaných, v naďalej neudrţateľných 

podmienkach. 

Na základe vyššie uvedeného a tieţ na základe odporúčania štúdie „ Implementing JESSICA 

Instruments in Slovakia“, komunikáciu s EK a odporúčanie Pravidelného hodnotenia ROP 

doterajšej implementácie ROP k 15.4.2010 navrhujeme zaradiť IFN JESSICA do ROP v rámci 

Prioritnej osi 1, opatrenia 4.1b a to nasledovne: 

- Doplniť stratégiu Prioritnej osi 4 v zmysle uvedenia IFN JESSICA  ako formy návratného 

modelu financovania predmetných aktivít, 

- Určiť základné kritériá na výber bytových domov, ktoré sa budú môcť o finančné prostriedky 

uchádzať, 

- Charakterizovať kritériá stanovené EK a legislatívou Slovenskej republiky, 

- Špecifikovať kritériá na výber bytových domov v zmysle Nariadenia (ES) 1828/2006, 

- Špecifikovať súlad s Nariadeniami EK, EP a Rady Nariadenie komisie (ES) 1828/2006 z 8. 

decembra 2006 článok 47, 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, 

- Stanoviť základný rámec implementačného mechanizmu IFN JESSICA a jeho synergiu 

s ERDF, 

- Zdôrazniť oprávnenosť prijímateľov v prípade podpory bývania prostredníctvom inovatívneho 

finančného nástroja JESSICA (subjekty verejného aj súkromného neziskového sektora). 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhujeme IFN JESSICA zahrnúť do ROP 

v rámci opatrenia 4.1 b a upraviť v tomto zmysle stratégiu dokumentu, ako aj načrtnúť 

finančné možnosti tohto nového nástroja pomoci. 

Zároveň navrhujeme, aby vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s implementáciou IFN 

JESSICA aj v iných členských krajinách a na vysoký pokrok v ROP, bol IFN JESSSICA 

realizovaný ako pilotný projekt pre získanie skúseností pre obdobie po roku 2013. 
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    3.4 Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 

 

Na základe rozhodnutia 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- 2019 Ministerstvo 

kultúry SR uskutočnilo výberové konanie na EHMK spomedzi slovenských miest. Medzinárodná 

výberová komisia odporučila vymenovanie mesta Košice za EHMK na rok 2013. Vláda SR tento 

návrh schválila uznesením č. 309/2009. Mesto Košice bolo takto určené na uvedenú pozíciu 

Rozhodnutím Rady EÚ č. 8770/09 v Bruseli 21. apríla 2009. Vláda SR je týmto rozhodnutím viazaná. 

Zároveň uznesením Vlády SR č. 546/2010 z 13.8.2010 bolo alokovaných dodatočných 60 mil. EUR na 

EHMK. 

Vláda SR definuje tento projekt ako strategicky významný najmä v oblasti cestovného ruchu 

a prezentuje ho ako národnú prioritu. 

V zásade sa jedná o súbor čiastkových a vopred definovaných projektov v meste Košice a jeho 

blízkom okolí, ktorých cieľom bude pripraviť toto územie na rok 2013 tak, aby sa mesto Košice mohlo 

dôstojne prezentovať ako EHMK. Predmetom projektov budú rekonštrukcie historických a kultúrnych 

budov, priestranstiev a verejnej zelene, drobnej architektúry atď.  

Východ Slovenska je dlhodobo povaţovaný za finančne poddimenzovaný. Napriek tomu, ţe mesto 

Košice je v tomto smere výnimkou, disponuje mnoţstvom kultúrneho bohatstva, ktoré treba obnoviť, 

rekonštruovať, resp. zveľaďovať.  

Z dôvodu definovania  EHMK ako strategického národného projektu, negatívnych finančných 

dopadov svetovej hospodárskej krízy špeciálne na hospodársky slabšie regióny, špeciálny systém 

implementácie ako aj prijatými legislatívnymi európskymi aj slovenskými normami navrhujeme 

EHMK zahrnúť do ROP ako samostatnú Prioritnú os 7. Táto priorita by mala obsahovať 

všetky časti v rámci stratégie ROP aj finančného plánu, t.j: 

- Cieľ a zameranie prioritnej osi, 

- Ukazovatele na úrovni prioritnej osi, 

- Charakter oprávnených intervencií, 

- Miesto realizácie projektov v rámci prioritnej osi, 

- Oprávnení prijímatelia, 

- Zdôvodnenie prioritnej osi. 

Zástupcovia EK prídu v presne stanovenom termíne posúdiť pripravenosť mesta Košice na plnenie 

svojej funkcie EHMK na rok 2013. V prípade nedostatočného progresu alebo nízkej úrovne čerpania 

finančných prostriedkov v tejto priorite, môţe byť dodatočný príspevok EK zrušený. Z tohto dôvodu 
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odporúčame zásadne dodrţiavanie nastaveného časového harmonogramu všetkých projektov 

zahrnutých do tejto priority. 

3.5 Identifikácia riešenia 

Vyššie uvedené kapitoly vytvárajú prehľad a dátový základ pre celú analýzu momentálneho stavu 

ROP a zároveň poskytujú identifikáciu základných a najváţnejších faktorov ovplyvňujúcich celkovú 

situáciu v Slovenskej republike. Na to sa priamo viaţe ţivotná úroveň obyvateľstva, a teda aj záujem 

a správanie ţiadateľov voči štrukturálnym fondom SR. 

Pre správne stanovenie riešenia reflektujúceho uvedenú situáciu, musíme jednoznačne definovať 

parametre, ktoré merajú úroveň dosiahnutého pokroku realizácie ROP a na základe ktorých môţeme 

zmerať a porovnať úspešnosť jednotlivých aktivít.  

Takýmito porovnateľnými hodnotami sú ukazovatele počtu projektov v jednotlivých prioritných 

osiach, nakontrahované a vyčerpané sumy finančných prostriedkov, zostatkové alokácie v rámci 

jednotlivých priorít. Na základe týchto hodnôt vieme určiť a interpretovať vzniknutú situáciu 

a navrhnúť konkrétne riešenia. 

Z údajov uvedených vyššie v tomto dokumente je zrejmé, ţe niektoré z priorít boli v rámci pôvodného 

ROP nastavené tak, ţe neodráţajú potreby ţiadateľov v momentálnom stave a v najbliţšom časovom 

horizonte. 

Keď chceme docieliť práve napĺňanie národných indikátorov a cieľov, hlavnou reflexiou a moţnosťou 

je realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritami. Na základe týchto zistení preto 

navrhujeme riešiť vzniknuté problémy v implementácii a rozdiely v plánovaných hodnotách 

realokáciou, ktorú detailizujeme v niţšie uvedených kapitolách.  

 

4. Návrh na riešenie zmien na realizáciu ROP 

Na základe zistení a odporúčaní identifikovaných v predchádzajúcej kapitole je nevyhnutné pristúpiť 

k realokácii finančných prostriedkov. Zostavenie nového finančného plánu je nutné vykonať aj 

z dôvodu zvýšenia celkových finančných prostriedkov o dodatočné dotácie z ERDF v rámci NSRR 

a následne aj  ROP. Celková suma alokovaná na implementáciu stratégie ROP je vo výške 

1 828 746 342 EUR. Z odporúčaní vyšla potreba vytvorenia samostatnej prioritnej osi na EHMK 

Košice 2013, ktorú je potrebné zohľadniť pri novom finančnom pláne.  

4.1. Realokácia finančných prostriedkov 

V rámci vykonaných hodnotení boli identifikované nasledovné prioritné osi, ktorých doterajšia 

implementácia mala  najvýraznejší vplyv na ekonomiku a zamestnanosť v regiónoch, skvalitnenie 

sociálneho prostredia a vyrovnávanie regionálnych rozdielov na území cieľa konvergencia. 

Hodnotenie doterajšej implementácie pri týchto prioritných osiach poukázalo na dostatočný efektívny 

dopyt a neboli identifikované prekáţky brániace plynulému čerpaniu prostriedkov.  Ide o o Prioritnú 

os 1, Prioritnú os 2 (opatrenie 2.1.c budovanie nových zariadení sociálnej infraštruktúry) a Prioritnú os 

4 – regenerácia sídiel (opatrenia 4.1.a, 4.1.c).  
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Pri ostatných Prioritných osiach boli identifikované riziká spojené s ich  implementáciou a s reálnym 

čerpaním alokovaných finančných prostriedkoch. Spracovateľ Pravidelného hodnotenia v roku 2010 

odporučil vykonať revíziu ROP s cieľom minimalizovať riziko spojené s nečerpaním finančných 

prostriedkov z ERDF a posilniť oblasti stratégie, ktoré sa ukázali, ako efektívne s výraznými 

kvalitatívnymi prínosmi pre spoločnosť.  Revízia ROP by mala byť vykonaná v súlade s platnou 

národnou legislatívou a súčasne by sa mal nastaviť nový zodpovedajúci finančný plán navýšený 

o dodatočnú alokáciu z ERDF. 

Tabuľka 15 poukazuje na záujem ţiadateľov o jednotlivé druhy intervencií. Ako uţ bolo uvedené, 

najväčší záujem je o intervencie v oblasti školskej infraštruktúry, regenerácie sídiel, regionálnych 

komunikácií.  

Tabuľka č. 15:  Sumárne hodnotenie výziev k 30.9.2010 

  

  

  

pôvodný stav výzvy 

prioritná os 
oblasť 

podpory 

rozpočet schválené 

(po výberových 

komisiách) 

počet 

vyhlásených 

výziev 

počet 

prijatých 

žiadostí 

počet 

schválených 

žiadostí 

Prioritná os 1 - 

Infraštruktúra 

vzdelávania 

Školy 

 

410 000 000,00 691 037 635,31 3 1688 812 

Prioritná os 2 - 

Infraštruktúra soc. 

sluţieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a 

soc.kurately 

Dospelí 

 

184 705 882,35 101 206 893,28 2 140 79 

Deti 

 

35 294 117,65 8 797 862,35 2 16 10 

Budovanie 

nových 

 

50 000 000,00 99 357 766,96 2 131 47 

Prioritná os 3 - 

Posilnenie kult. 

potenciálu 

regiónov a 

infraštruktúra cest. 

Ruchu 

Múzeá, 

galérie, 

kniţnice a 

pamiatky 

 

158 823 529,00 79 254 317,23 4 73 54 

Cestovný ruch 

 

65 176 471,00 9 380 138,72 1 122 54 

Prioritná os 4 - 

Regenerácia sídiel 

Regenerácia 

sídiel 4.1a 

 

323 529 411,82 393 638 538,21 2 785 563 

infraštruktúra 

bývania - 

mestské 

oblasti 

82 352 941,18 0,00    
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(JESSICA) 

 

Regenerácia 

sídiel 4.1c  

 

56 470 588,24 63 688 508,43 1 65 45 

Neinvestičné 

projekty  

 

6 319 411,76 0,00 0 0 0 

Hasiči + 

horské 

záchranné 

sluţby 

 

94 117 646,00 67 508 428,43 2 213 145 

Prioritná os 5 - 

Regionálne 

komunikácie 

zaisťujúce dopr. 

obsluţnosť 

regiónov 

Cesty II. a III. 

triedy 

 

180 000 000,00 154 975 275,37 2 61 59 

Prioritná os 6 - 

Technická pomoc 

Projekty TP 

RO a SO/RO 

 

53 210 000,00 48 105 214,88  40 34 

SPOLU 

  

1 699 999 999,00 1 716 950 

579,17 

 3334 1902 

Sumy sú uvedené ako celková suma ERDF + ŠR + zdroje prijímateľa 

Zdroj: RO ROP 

 

Nasledujúca tabuľka č. 16 poukazuje na odchýlky medzi stratégiou ROP a skutočným stavom 

k 30.9.2010. Z tabuľky jednoznačne vidieť, ktoré prioritné osi sú z pohľadu plnenia ROP efektívne 

a naopak, pri ktorých nie je intenzita plnenia taká, ako sa očakávalo. Je nutné podotknúť, ţe 

kumulované údaje na úrovni prioritných osí sú z časti skresľujúce, nakoľko najvýraznejšie odchýlky 

sú medzi jednotlivými opatreniami v rámci prioritnej osi.   

Ako moţno vidieť v tabuľke 16  alokácia na ROP je schválená na 101% a plnenie core ukazovateľa 

(počet projektov) je na úrovni 153%. Z globálneho hľadiska sú výsledky pozitívne, avšak je potrebné 

si uvedomiť, ţe 40% podiel schválených prostriedkov z alokácie je na OP1, ktorá súčasne pokrýva aj 

51% dosiahnutej hodnoty ukazovateľa. Je  zrejmé, ţe záujem o intervencie z OP 1 je niekoľkonásobne 

vyšší ako pri ostatných opatreniach. Pri revízii ROP si však treba uvedomiť poslanie ROP, ktorým je 

zniţovanie regionálnych disparít prostredníctvom intervencií do skvalitnenia lokálnej infraštruktúry. 

Z hľadiska impulzov a vytvárania podmienok pre ďalší rozvoj regiónov je vhodné podporovať také 

typy infraštruktúr, ktoré majú najväčší multiplikačný efekt na rast regiónov.  Takýmito sú dopravné 
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komunikácie zaisťujúce dopravnú obsluţnosť regiónov, investície v rámci regenerácie sídiel a 

posilnenie kultúrneho potenciálu, ako jeden z prvkov posilňovania konkurencieschopnosti a atraktivity 

územia. Ďalšou kategóriou sú investície do infraštruktúr, ktoré sú viazané výhradne na verejné 

financie. Kaţdá realizovaná investícia prostredníctvom štrukturálnych fondov vytvára úsporu 

verejných financií, ktoré môţu byť preinvestované v iných rozvojových zámeroch. V tomto prípade 

môţeme hovoriť o nepriamom efekte investície. V prípade ROP moţno do tejto skupiny zaradiť 

intervencie do infraštruktúry vzdelávania, sociálnej infraštruktúry (ako napr. úspora prevádzkových 

nákladov).  

Výsledky doterajšej implementácie ROP naznačujú, ţe úspora verejných financií, ktoré prinášajú 

projekty z PO1 je väčšia ako multiplikačný efekt z investície do zhodnotenia kultúrneho potenciálu 

a cestovného ruchu. Aj tieto fakty je potrebné zohľadniť pri realokácii finančných prostriedkov. Treba 

však mať na zreteli strategický cieľ ROP a zachovať štruktúru intervencií. Revízia ROP sa prioritne 

zameria na prehodnotenie hierarchie intervencií vyjadrených finančným rámcom.     
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Tabuľka č. 16: Závery a odporúčania k sumárnemu hodnoteniu ROP 

Názov 

Prioritnej osi 

Finančná 

alokácia 

% 

podiel 

alokácie 

na 

rozpočte 

ROP 

Finančná 

hodnota 

schválených 

ţiadostí  

% 

podiel 

schvále

ných 

ţiadostí 

na 

alokácii 

ROP 

 Očakáv

aný 

počet 

projekt

ov v 

roku 

2015* 

Počet 

projektov 

k 30.9.20

10 

vyhodnotenie Zdôvodnenie revízie Indikatívny 

finančný 

rámec 

navýšenia/zn

íţenia 

alokácie 

Prioritná os 1 - 

Infraštruktúra 

vzdelávania 

 

410 000 000 24,12 691 037 635,31 40,25 640 812 Cieľové hodnoty 

boli naplnené pri 

vyššom finančnom 

objeme, ako bolo 

alokované v ROP. 

Vzhľadom 

k zmeneným soc. 

ekonomickým 

a legislatívnym 

podmienkam, 

vysokému 

efektívnemu dopytu 

je potrebné posilniť 

prioritu 1 z priorít, 

ktoré majú problémy 

s čerpaním 

v maximálne moţnej 

Prekročená finančná 

alokácia  

Väčšia priemerná 

veľkosť projektu 

Prehodnotenie priorít 

vplyvom 

hospodárskej krízy, 

infraštruktúra 

vzdelávania sa dosala 

na najvyššiu úroveň 

nakoľko prináša 

najvýraznejšie efekty 

v posilnení 

hospodárstva 

(energetická úspora, 

Návrh 

navýšenia 

alokácie 

o cca 

60 000 000 

EUR 
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miere.  tvorba pracovných 

miest, zavádzanie 

IKT) 

Prioritná os 2 - 

Infraštruktúra 

soc. sluţieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a 

soc.kurately 

270 000 000 15,88 209 362 522,59 12,19 340 136 Projekty priority 2 sú 

finančné náročné, 

s pôvodnou 

alokáciou nebude 

dosiahnutá cieľová 

hodnota 

ukazovateľa. 

Vzhľadom 

k zmeneným soc. 

ekonomickým 

a legislatívnym 

podmienkam, je 

potrebné vykonať 

revíziu stratégie PO 

2 (opatrenia 

podporujúce 

infraštruktúru pre 

deti) a časť finančnej 

alokácie presunúť na 

PO 1 s cieľom 

posilniť efektívnejšie 

investície. 

Väčšia priemerná 

veľkosť projektu 

Zmenou národnej 

legislatívy 

vzťahujúcej sa 

k infraštruktúre soc. 

sluţieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a 

soc.kurately vznikol 

odklon od stratégie 

ROP predovšetkým 

pri zariadeniach pre 

deti, 

Celospoločenská 

potreba budovania 

nových zariadení 

sociálnej 

infraštruktúry 

s cieľom lepšej 

dostupnosti 

kvalitných 

Návrh 

zníţenia 

alokácie 

o cca 

16 000 000 

EUR 

z opatrenia 

podporujúce 

zariadenia 

pre deti 
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sociálnych sluţieb 

v regiónoch 

Výstavba nových 

zariadení v súlade 

s platnou národnou 

legislatívou je 

ekonomicky 

efektívnejšia ako 

prestavba 

existujúcich 

zariadení.  

Prioritná os 3 - 

Posilnenie kult. 

potenciálu 

regiónov a 

infraštruktúra 

cest. ruchu 

Opatrenie 3.1 

224 000 000 13,18 79 88 634 455,95 5,16 12 108 V rámci PO 3 nebol 

zaznamenaný 

dostatočný dopyt po 

aktivitách 

zameraných na 

podporu cestovného 

ruchu. V rámci 

revízie OP bude 

treba upraviť cieľové 

hodnoty 

ukazovateľa, ako aj 

presunúť časť 

finančných 

prostriedkov na PO1, 

ktorá vykazuje väčší 

Nedostatočný dopyt 

po intervenciách do 

cestovného ruchu  

Riziko nevyčerpania 

finančných 

prostriedkov do roku 

2015 

Návrh zníţiť 

finančnú 

alokáciu 

o cca 

41 000 000 

EUR 

a presunúť 

na opatrenia 

generujúce 

úspory vo 

verejných 

financiách 

(PO1) 
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efektívny dopyt 

Neboli naplnené 

podmienky 

kooperácie s MH SR 

pri identifikácii  

podporovaných 

území pre rozvoj 

cestovného ruchu 

Prioritná os 4 - 

Regenerácia 

sídiel 

562 790 000 33,11 524 835 475,07 30,57 195 753 Cieľové hodnoty  

ukazovateľov pre 4.1 

(počet sídiel) a 4.2 

(počet zariadení) boli 

presiahnuté pri niţšej 

alokácii ako bolo 

stanovené v ROP.  

Po intervenciách 

opatrenia 4.1 bol 

zaznamenaný veľký 

dopyt. Dopyt 

vychádza z úspor 

verejných financií, 

ktoré investície 

prinášajú.  

Z územného 

Pri opatreniach 4.1 

a 4.2 bola dosiahnutá 

menšia priemerná 

veľkosť projektov 

ako sa očakávalo. 

Efektívne 

rozmiestnenie 

investícii v rámci 

riešeného územia  

Investíciami sa 

zvyšuje atraktivita 

a konkurencieschopn

osť podporených 

sídiel 

Dodatočné zdroje 

Navýšenie 

alokácie 

o časť 

z dodatočnýc

h zdrojov 

ERDF cca vo 

výške 

40 000 000 

EUR 
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hľadiska sa 

podporilo viac ako 

polovica všetkých 

pólov rastu na 

riešenom území, čo 

vytvára predpoklady 

pre ich ďalší rozvoj.  

z ERDF 

Prioritná os 5 - 

Regionálne 

komunikácie 

zaisťujúce 

dopr. 

obsluţnosť 

regiónov 

180 000 000 10,59 154 975 275,37 9,03 60 59 Implementácia PO 5 

zodpovedá 

nastavenej stratégii. 

  

Prioritná os 6 - 

Technická 

pomoc 

53 210 000 3,13 48 105 214,88 2,80 2 34 Implementácia PO 6 

zodpovedá 

nastavenej stratégii. 

Aj napriek zvýšeniu 

nárokov na 

implementáciu na 

posilnenú ROP, 

zostáva výška 

alokácie na PO 6 

nezmenená 

Návrh 

ponechať na 

PO 6 

pôvodnú 

alokáciu 

3,13% 

z pôvodnej 

alokácie 

ROP 

Prioritná os 7 – 

EHMK 2013 -

      Doplnenie PO7 na 

základe uznesenia 

Zmena národnej Navýšenie 

rozpočtu 
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Košice vlády č. 309/2009. priority ROP 

o 70 588 235

,29 EUR 

z dodatočnýc

h zdrojov 

SPOLU 1 700 000 

000 

100 1 716 950 579,17 101 1241 1902    

Zdroj: vlastné zdroje 

* Počet projektov je pri niektorých PO aj core ukazovateľ. Pre lepšie zobrazenie súčasnej situácie budeme pouţívať počet projektov ako jeden z kľúčových 

ukazovateľov na hodnotenie dopytu. 
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4.2. Návrh nového finančného plánu 

Návrh realokácie zohľadňuje odporúčania  vyplývajúce z vykonaných analýz, súčasný stav napĺňania 

programových ukazovateľov a dodatočné finančné prostriedky z ERDF. 

Dodatočné prostriedky z ERDF vo výške 137 711 534 EUR, sú na základe uznesení vlády 546/2010 

z 13.8. a 566/2010 z 27.8. prerozdelené medzi aktivity spadajúce pod projekt Európske hlavné mesto 

kultúry 2013 Košice 2013 o výške 60 000 000 EUR a aktivity na elimináciu škôd spôsobenými 

povodňami z roku 2010 vo výške 57 300 000 EUR.   

Návrh rozdelenia dodatočných zdrojov ERDF: 

ROP:  Priorita 7 (EHMK 2013)- 60 000 000 EUR 

 Priorita 4 (4.1 a) – 34 448 841 EUR odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 

 Priorita 4 (4.1 c) – 5 000 000 EUR odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 

 Priorita 5 (5.1) – 10 000 000 EUR odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 

OPBK a OPŢP: 28 711 534 EUR. 
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Tabuľka č.17: Návrh realokácie finančných prostriedkov ROP 

  

  pôvodný stav presuny 

 

prioritná os 
oblasť 

podpory 
rozpočet 

schválené 

(po výberových 

komisiách) 

z 2.1a 
z 2.1.b 

 

z 

3.1 
z 3.2 zo 4.1b zo 4.2 

z extra 

138 

mil. 

eur 

pre SR 

Nový rozpočet 

Prioritná os 1 - 

Infraštruktúra 

vzdelávania 

školy 

410 000 000,00 691 037 635,31 0,00 16 500 000,00 0,00  

41 340 000,00 

0,00 0,00 0,00 467 840 000,00 

Prioritná os 2 - 

Infraštruktúra soc. 

sluţieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a 

soc.kurately 

sociálne - 

dospelí 

184 705 882,35 101 206 893,28 -59 350 

000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 355 882,35 

sociálne - deti 

35 294 117,65 8 797 862,35  

0,00 

-26 500 

000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 794 117,65 

sociálne - nové 

50 000 000,00 99 357 766,96 59 350 

000,00 

 

10 000 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 350 000,00 

Prioritná os 3 - 

Posilnenie kult. 

potenciálu regiónov a 

infraštruktúra cest. 

ruchu 

múzeá, galérie, 

kniţnice a 

pamiatky 

158 823 529,00 79 254 317,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 823 529,00 

cestovný ruch 
65 176 471,00 9 380 138,72 0,00 0,00 0,00 -41 340 

000,00 

 

0,00 

0,00 0,00 23 836 471,00 

Prioritná os 4 - 

Regenerácia sídiel 

regenerácia 

sídiel 4.1a 

323 529 411,82 393 638 538,21 0,00 0,00 0,00 0,00 70 300 

000,00 

0,00 40 528 

048,24 

434 357 460,06 
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infraštruktúra 

bývania - 

mestské oblasti 

(JESSICA) 

82 352 941,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 352 

941,18 

0,00 0,00 10 000 000,00 

regenerácia 

sídiel 4.1c 

(rómovia) 

56 470 588,24 63 688 508,43 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 052 941,18 

 

5 200 000,00 

5 882 

352,94 

69 605 882,36 

neinvestičné 

projekty - 

VÚC 

6 319 411,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319 411,76 

hasiči + horské 

záchranné 

sluţby 

94 117 646,00 67 508 428,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 200 

000,00 

0,00 88 917 646,00 

Prioritná os 5 - 

Regionálne 

komunikácie 

zaisťujúce dopr. 

obsluţnosť regiónov 

cesty II. a III. 

triedy 

180 000 000,00 154 975 275,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 764 

705,88 

191 764 705,88 

Prioritná os 6 - 

Technická pomoc 

projekty TP 

RO a SO/RO 

53 210 000,00 48 105 214,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 210 000,00 

Prioritná os 7 - 

EHMK 

projekty 

EHMK 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 588 

235,29 

70 588 235,29 

SPOLU 

1 699 999 

999,00 

1 716 950 

579,17 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 

763 

342,35 

1 828 763 341,35 

Zdroj: Vlastné zdroje 
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Finančné hodnoty v tabuľke sú vrátane zdrojov z ERDF + štátny rozpočet a kofinancovanie ţiadateľa 

V tabuľke 3 vidieť, návrh realokácie finančných prostriedkov medzi jednotlivými oblasťami podpory.   

Najvýraznejšie finančné presuny sú v rámci Prioritnej osi 4. Z podrobnejšej analýzy vyplýva, ţe 

implementácia IFN JESSICA je v súčasných podmienkach nezrealizovaná. S ohľadom na časový 

horizont ukončenia projektov ROP navrhujeme ponechať na intervencie v oblasti bývania 10 000 000 

EUR, ako pilotnú výzvu s tým, ţe by sa mali vytvoriť podmienky na implementáciu. Ďalej vyplynulo 

z analýzy, ţe intervencie v oblasti cestovného ruchu neboli implementované v očakávanom rozsahu. 

Odporúčame na oblasť cestovného ruchu ponechať 23 836 471,00 EUR, čo predstavuje viac ako 

dvojnásobnú hodnotu doteraz schválených ţiadostí. Nakoľko sa implementácia nachádza v polovici 

programového obdobia predpokladáme, ţe uvedená finančná alokácia by mala byť vyčerpaná bez 

rizika straty záujmu o intervencie v oblasti cestovného ruchu. Legislatívne zmeny v SR v oblasti 

sociálnej infraštruktúry priamo ovplyvňujú intervencie z ROP. Je potrebné dodrţať synergiu ROP 

a národnej legislatívy, čo znamená, ţe je potrebné prehodnotiť vhodnosť nastavenia intervencii. Ako 

ukázala prax v súčasnej dobe je najvhodnejším riešením posilnenia oblasti sociálnej infraštruktúry 

budovaním nových zariadení, ktoré doplnia sieť sociálnych zariadení v SR. Ako ukázali analýzy 

sociálnych zariadení je v SR absolútny nedostatok. Pridaná hodnota investície do novej výstavby je 

vyššia ako pridaná hodnota investície do rekonštrukcie zariadenia. Odporúčame preto presun 

finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 sociálna infraštruktúra na oblasť podpory budovanie 

nových zariadení. Cieľová alokácia opatrenia 2.1 c je vo výške 119 350 000 EUR.  Keďţe najväčší 

prínos pri tvorbe pracovných miest v stavebníctve a tvorbe HDP v oblasti stavebníctva v čase 

ekonomickej krízy vykazovali investície do infraštruktúry vzdelávania (nerátajúc veľké národné 

investície do stavby ciest) odporúčame navýšiť pôvodnú finančnú alokáciu aj v prioritnej osi 1 na 

hodnotu 467 840 000 EUR.  Celkovo sa tak navýši rozpočet ROP na 1 828 763 341,35 EUR. 

Vzhľadom na bezprecedentnú hospodársku krízu došlo k nadschváleniu objemu finančných 

prostriedkov v určitých oblastiach podpory ROP bez predchádzajúcej realokácie finančných 

prostriedkov. O uvedených krokoch bola informovaná vláda SR a v roku 2009 RO pre ROP 

informoval všetkých zainteresovaných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú zastúpenie v 

Monitorovacom výbore pre ROP a aj Európsku komisiu (výročné stretnutie k ROP, výročná 

konferencia, výročná správa za rok 2009). RO pre ROP zároveň navrhol mechanizmy na riešenie 

uvedenej situácie s minimalizáciou finančných dopadov na štátny rozpočet SR. Revízia ROP v roku 

vyrieši menej výrazné prekročenie alokácie v niektorých oblastiach podpory v rámci prioritnej osi 4 

ROP. Objem finančných prostriedkov potrebný na krytie nadschválenej alokácie prioritnej osi 1 ROP 

v objeme pribliţne 10% rozpočtu ROP bude do konca programového obdobia postupne zniţovaný na 

základe korekcií finančného plánu ROP v priebehu rokov 2011-2015. Korekcie budú vykonávané 

predovšetkým na základe úspor finančných prostriedkov dosahovaných vo všetkých siedmich 

prioritných osiach ROP na základe zníţených rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach, 

nepreplatených neoprávnených výdavkov, nedočerpaných finančných prostriedkov, nezrealizovaných 

projektov, vrátených finančných prostriedkov z titulu nezrovnalostí, generovania čistých príjmov a 

pod. Nadschválenie disponibilného objemu finančných prostriedkov na úrovni 112% bolo vyuţité aj v 

tematicky príbuznej Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra v skrátenom 

programovom období 2004-2006.  
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  Tabuľka č. 18: Nový finančný plán ROP podľa prioritných osí 

Prioritná os 

EÚ zdroje 

SR verejné  

zdroje Celkom 

Miera 

kofin

ancov

ania 

EIB Iné zdroje 

príspevok 

 

a b c = a + b 

a / c * 

100 informatívne 

informatív 

ne 

Infraštruktúra 

vzdelávania 397 664 000 70 176 000 467 840 000 85,00 0 500 000 

Infraštruktúra soc. 

služieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a soc. 

kurately 215 475 000 38 025 000 253 500 000 85,00 0 500 000 

Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a infraštruktúra 

cestovného ruchu 155 261 000 27 399 000 182 660 000 85,00 0 0 

Regenerácia sídiel 517 820 341 91 380 060 609 200 401 85,00 0 0 

Regionálne 

komunikácie 

zaisťujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 163 000 000 28 764 706 191 764 706 85,00 0 0 

Technická pomoc 45 228 500 7 981 500 53 210 000 85,00 0 0 

Európske hlavné 

mesto kultúry – 

Košice 2013 60 000 000 10 588 235 70 588 235 

 

0 0 

Celkom 1 554 448 841 274 314 501 1 828 763 342 85,00 0 1 000 000 

Zdroj: Vlastné zdroje 

V tabuľke je znázornené prerozdelenie na úrovni prioritných osí. Taktieţ ja zvýšila hodnota SR 

verejných prostriedkov. Miera kofinancovania ostáva nezmenená na úrovni 85% z ERDF. 
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Tabuľka č. 19: Nový finančný plán ROP podľa rokov 

  

Štrukturáln

e fondy 

ERDF                           

(1) 

Kohézny 

fond 

(2) 

Celkom 

 % na 

rok 
poznámka 

(3)=(1)+(2) 

 2007 0 0,00 0 

 

0% 

 

2008 251 977 881 0,00 251 977 881 

 

16,21% 

Záväzok na rok + 1/6 zo záväzku 

na rok 2007 

2009 243 876 375 0,00 243 876 375 

 

15,69% 

Záväzok na rok + 1/6 zo záväzku 

na rok 2007 

2010 227 841 458 0,00 227 841 458 

 

14,66% 

Záväzok na rok + 1/6 zo záväzku 

na rok 2007 

2011 242 507 084 0,00 242 507 084   15,60% 

Záväzok na rok + 1/6 zo záväzku 

na rok 2007 

2012 263 759 435 0,00 263 759 435   16,97% 

Záväzok na rok + 1/6 zo záväzku 

na rok 2007 

2013 324 486 608 0,00 324 486 608 

 

20,87% 

Záväzok na rok + 1/6 zo záväzku 

na rok 2007 

Celko

m 

2007-

2013 

1 554 448 

841 0,00 

1 554 448 

841 

 

100,00

%   

Zdroj: Vlastné prepočty 

V tabuľke 5 je nový návrh finančného plánu na roky. Rok 2007 na hodnotu 0. Plánovaný záväzok na 

rok 2007, navýšený o podiel roku 2007 z navýšenia celkového rozpočtu ROP, je priamo proporčne 

rozpustený medzi roky 2008,2009,2010,2011,2012 a 2013. Sumy na roky 2008-2013 boli upravené na 

základe pôvodných % úrovní z navýšeného rozpočtu ROP  a zvýšené o rozpustený záväzok roku 2007. 
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Tabuľka č. 20: Nový rozpočet – rozdelenie podľa prioritných tém 

Kód kategórie     

23 – Regionálne/miestne 

cesty 

242 500 000 

80 000 000 

PO 4  Regenerácia sídiel (miestne 

komunikácie) 

162 500 000 

PO 5  Regionálne komunikácie 

zaisťujúce dopravnú obsluţnosť regiónov 

24 – Cyklistické dráhy 

2 500 000 

0 

PO 3  Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a rozvoj turizmu 

(verejná infraštruktúra cestovného ruchu) 

2 000 000 

PO 4  Regenerácia sídiel (prvok 

hmotnej infraštruktúry sídiel) 

500 000 

PO 5  Regionálne komunikácie 

zaisťujúce dopravnú obsluţnosť regiónov 

(doplnková aktivita zvyšujúca 

bezpečnosť) 

54 – Iné opatrenia na 

zachovanie ţivotného 

prostredia a predchádzanie 

rizikám 75 580 000 75 580 000 

PO 4  Regenerácia sídiel 

(infraštruktúra nekomerčných 

záchranných sluţieb) 

56 – Ochrana a rozvoj 

prírodného dedičstva  

0 0 

PO 3  Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

57 – Iná pomoc na 

zlepšovanie sluţieb 

cestovného ruchu   

20 261 000 20 261 000 

PO 3  Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu (podpora cestovného 

ruchu) 

58 – Ochrana a zachovanie 

kultúrneho dedičstva  

105 000 000 

85 000 000 

PO 3  Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu (nevyuţívané 

nehnuteľné kultúrne pamiatky) 

20 000 000 

PO 7 EHMK Košice 2013 

(nehnuteľné kultúrne pamiatky) 

59 – Rozvoj kultúrnej 

infraštruktúry  

90 000 000 

50 000 000 

PO 3  Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu (infraštruktúra 

pamäťových a fondových inštitúcií) 

40 000 000 

PO 7 EHMK Košice 2013 (kultúrna 

infraštruktúra) 

61 – Integrované projekty 

regenerácie mestských a 

vidieckych oblastí 

346 368 841 346 368 841 

PO 4  Regenerácia sídiel – prvky 

hmotnej infraštruktúry sídiel: 

a)  samostatné dopytovo 

orientované projekty 
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c)  podpora obcí so separovanými 

a segregovanými rómskymi osídleniami 

75 – Vzdelávacia 

infraštruktúra 358 000 000 358 000 000 

PO 1  Infraštruktúra vzdelávania 

(základné školy a stredné školy) 

77 – Infraštruktúra v oblasti 

starostlivosti o deti  

51 164 000 

39 664 000 

PO 1  Infraštruktúra vzdelávania 

(materské školy) 

11 500 000 

PO 2  Infraštruktúra soc. sluţieb, 

sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately 

(sociálna infraštruktúra pre deti) 

78 – Infraštruktúra bývania 

8 500 000 8 500 000 

PO 4  Regenerácia sídiel  

b) JESSICA 

79 – Iná sociálna 

infraštruktúra 203 975 000 203 975 000 

PO 2  Infraštruktúra soc. sluţieb, 

sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately  

81 – Mechanizmy na 

zlepšenie tvorby politiky 

a programov, monitorovanie 

a hodnotenie na štátnej, 

regionálnej a miestnej 

úrovni, budovanie kapacít 

pri predkladaní stratégií 

a programov  5 371 500 5 371 500 

PO 4  Regenerácia sídiel 

(neinvestičné aktivity – príprava 

a aktualizácia rozvojových dokumentov 

na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 3) 

85 – Príprava, vykonávanie, 

monitorovanie a kontrola 32 000 000 32 000 000 PO 6  Technická pomoc 

86 – Hodnotenie a štúdie; 

informácie a komunikácia 13 228 500 13 228 500 PO 6  Technická pomoc 

Spolu 1 554 448 

841 

1 554 448 

841   

Zdroj: Vlastné výpočty 

Rozdelenie do prioritných tém je navrhnuté v súlade s doteraz schválenými prostriedkami 

a zohľadňuje aj rozvojové zámery potenciálnych ţiadateľov uvedené v lokálnych stratégiách.  Snahou 

je čo najpresnejšie nastavenie finančného plánu s ohľadom na charakter investícií.  

5. Vplyv uplatnenia navrhnutých zmien na realizáciu ROP 

5.1 Hlavné rozdiely v realizácii ROP po aplikovaní navrhnutých zmien v porovnaní s pôvodným 

ROP schváleným EK v r. 2007 

Na základe vyššie uvedených skutočností bude potrebné zosúladiť stratégiu ROP so 

zmenenými socioekonomickými a legislatívnymi podmienkami. Odporúča sa vykonať revíziu 

stratégie (tematickú koncentráciu) v nasledovnom rozsahu: 

 intervencie do zariadení občianskej infraštruktúry orientovať na zlepšenie ich 

stavebno-technického stavu a modernizáciu vybavenia, zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budov, odstránenie bariér (v niektorých oblastiach aj do budovania 
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nových zariadení) realizovať s prioritným zameraním na zariadenia vzdelávacej 

infraštruktúry 

 intervencie do posilňovania kultúrneho potenciálu regiónov orientovať na 

najvýznamnejšie a turisticky najatraktívnejšie kultúrne, pamäťové a fondové inštitúcie 

zriaďované územnými samosprávami a nehnuteľné kultúrne pamiatky vo vlastníctve 

verejného sektora (s výnimkou vybraných projektov v prioritnej osi 7 ROP, ktorá je 

navrhnutá, ako samostatná priorita) 

 intervencie v rámci cestovného ruchu zamerať na komplexnú propagáciu ťaţiskových 

foriem cestovného ruchu, najmä kultúrno-poznávacieho turizmu a mestského turizmu 

 posilnenie kultúrneho potenciálu a cestovného ruchu v regióne NUTS 2 Východ 

realizovať aj formou podpory vybraných investičných projektov v súvislosti so 

schváleným projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 

 intervencie do hmotnej infraštruktúry sídiel zamerať najmä na centrálne časti sídiel, 

resp. ich zón a prispieť k odstraňovaniu škôd spôsobených povodňami 

 vytvoriť mechanizmus podpory infraštruktúry bývania z fondov EÚ s potenciálom 

širšieho vyuţitia po roku 2013. 

Zmeny tematickej koncentrácie si vyţadujú aj miernu modifikáciu finančného rámca, tak ako 

uvádzame v kapitole 4 a následne úpravu v hodnotách ukazovateľov. Najvýznamnejšou 

zmenou je rozšírenie oprávnených operácií o operácie podporujúce projekt Európske hlavné 

mesto kultúry – Košice 2013 a operácie zamerané na elimináciu škôd spôsobených 

povodňami. Pre lepšie znázornenie predpokladaných dopadov uplatnenej revízie ROP budeme 

porovnávať finančný rámec a hodnoty navrhnutých ukazovateľov ROP a revidovanej ROP. 
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Tabuľka č. 21: Porovnanie alokovaných finančných prostriedkov 

prioritná os oblasť podpory 
Pôvodný 

rozpočet ROP 
v % 

Suma schválených 
žiadostí 

 
v% 

Prerozdelenie 
extra dotácie  

Rozpočet ROP po realokácii v % 
rozdiel v 
alokácii 

Prioritná os 1 - 
Infraštruktúra vzdelávania 

školy 

410 000 000,00 24,12 691 037 635,31 40,25 

0,00 
467 840 000,00 25,72 57 840 000,00 

Prioritná os 2 - 
Infraštruktúra soc. 
služieb, sociálnoprávnej 
ochrany a soc.kurately 

sociálne - dospelí 
184 705 882,35 10,87 101 206 893,28 5,89 0,00 

125 355 882,35 
6,85 -59 350 000,00 

sociálne - deti 35 294 117,65 2,08 8 797 862,35 0,51 0,00 8 794 117,65 0,48 -26 500 000,00 

sociálne - nové 50 000 000,00 2,94 99 357 766,96 5,79 0,00 119 350 000,00 6,53 69 350 000,00 

Prioritná os 3 - Posilnenie 
kult. potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cest. 
ruchu 

múzeá, galérie, 
knižnice a pamiatky 158 823 529,00 9,34 79 254 317,23 4,62 0,00 

158 823 529,00 8,68 0,00 

cestovný ruch 65 176 471,00 3,83 9 380 138,72 0,55 0,00 23 836 471,00 1,30 -41 340 000,00 

Prioritná os 4 - 
Regenerácia sídiel 

regenerácia sídiel 4.1a 323 529 411,82 19,03 393 638 538,21 22,93 40 528 048,24 434 357 460,06 23,75 110 828 048,24 

infrštruktúra bývania - 
mestské oblasti 
(JESSICA) 82 352 941,18 4,84 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

0,55 -72 352 941,18 

regenerácia sídiel 4.1c 
(rómovia) 56 470 588,24 3,32 63 688 508,43 3,71 5 882 352,94 69 605 882,36 

3,81 13 135 294,12 

neinvestičné projekty - 
VÚC 6 319 411,76 0,37 0,00 0,00 0,00 6 319 411,76 

0,35 0,00 

hasiči + horské 
záchranné služby 94 117 646,00 5,54 67 508 428,43 3,93 0,00 88 917 646,00 

4,86 -5 200 000,00 

Prioritná os 5 - 
Regionálne komunikácie 
zaisťujúce dopr. 
obslužnosť regiónov 

cesty II. a III. triedy 

180 000 000,00 10,59 154 975 275,37 9,03 11 764 705,88 191 764 705,88 

10,49 11 764 705,88 
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Prioritná os 6 - Technická 
pomoc 

projekty TP RO a 
SO/RO 53 210 000,00 3,13 48 105 214,88 2,80 0,00 53 210 000,00 

2,91 0,00 

Prioritná os 7 - EHMK projekty EHMK 0,00   0,00   70 588 235,29 70 588 235,29 3,86 70 588 235,29 

SPOLU 1 699 999 999,00 100,00 1 716 950 579,17 100,00 
128 763 
342,35 1 828 763 341,35 

100,00 128 763 342,35 

Zdroj: Vlastné zdroje 
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Z tabuľky vidieť, ţe najväčší rozdiel v alokáciách je na opatrení 4.1a, 1.1 a 2.1c. Percentuálne 

zobrazenie na  priority znázorňuje graf.  

Graf č.1: % znázornenie alokácii na prioritné osi – Pôvodná ROP 

 

Zdroj: Vlastné zdroje 

Graf č.2: % znázornenie alokácii na prioritné osi – Nová ROP 

 

Zdroj: Vlastné zdroje 
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V porovnaní grafov vidieť, ţe navýšenie alokácie na prioritné osi je na osi 1a novovzniknutej  

prioritnej osi 7. Naopak, zníţenie pôvodnej alokácie je navrhnuté pri prioritnej osi 2 a 

prioritnej osi 3.  

Ako ukázalo priebeţné hodnotenie doterajšej implementácie, dopyt pri niektorých opatreniach 

niekoľkonásobne presiahol moţnosti ROP. Aj toto je jeden z  prejavov hospodárskej krízy v 

SR. RO ROP reflektoval na zmenené podmienky tým, ţe boli schválené projekty nad rámec 

finančných alokácii priorít, čo následne vyvoláva potrebu vykonania revízie ROP s cieľom 

posilnenia efektívnych a minimalizovanie rizikových oblastí podpory. Dá sa preto 

predpokladať, ţe celkové revidovanie ROP bude mať vplyv aj na zmenu dosiahnutých hodnôt 

ukazovateľov na úrovni prioritných osí.  Doterajšia prax z implementácie ROP poukazuje na 

skutočnosť, ţe v rámci plánovania ROP boli definované priemerné hodnoty projektov  niţšie 

ako v skutočnosti. Je to spôsobené viacerými faktormi ako napr. rast reálnych cien, prechod 

z koruny na EURO a ďalšie. Tieto skutočnosti majú za následok niţšiu úroveň napĺňania 

ukazovateľov ako sa očakávalo.  . 

Predpokladaný dopad revízie stratégie ROP a revidovaného finančného plánu na ukazovatele 

uvádzame v nasledujúcej časti dokumentu.  

 

5.2 Porovnanie pôvodných a navrhovaných údajov súvisiacich s finančným plánom 

a ukazovateľmi 

Od procesu prípravy ROP boli na úrovni CKO (Centrálny koordinačný orgán) modifikované 

metodiky a číselníky ukazovateľov. V rámci revízie ROP odporúčame vykonať revíziu 

sústavy ukazovateľov v súlade s usmerneniami CKO odporúčaniami EK a Pracovným 

dokumentom 7 EK.  

 Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 

Podľa doterajšej implementácie bola suma schválených ţiadostí  k 30.9.2010 za prioritnú os 

1vo výške 691 037 635,31 EUR  a počet schválených ţiadostí 812. Dôvodom bol veľký 

záujem zo strany ţiadateľov, ako aj vyššia priemerná finančná hodnota jednej ţiadosti.   

Celkové navrhované navýšenie rozpočtu na prioritnú os 1 je vo výške  57 840 000 EUR, čo 

nepokrýva celú sumu schválených ţiadostí. Moţno predpokladať, ţe počas ďalšej 

implementácie ROP uţ nebude vyhlásená výzva na intervencie v rámci prioritnej osi 1 a preto 

moţno dosiahnuté hodnoty povaţovať za konečné. Pri stanovení hodnoty dosiahnutých 

ukazovateľov treba zohľadniť skutočnosť, ţe cca 5% projektov nie je v konečnom dôsledku 

z rôznych dôvodov implementovaných. Predpokladané dosiahnuté hodnoty ukazovateľov sú 

znázornené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 22: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 

Typ 

indikátora  

Názov 

indikátora  

Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota 

roku 2015  

Cieľová 

hodnota r. 

2015  

Definícia  

CORE č. 

36  

Počet 

vzdelávacích 

projektov  

počet  2006  640 750  Počet 

zrealizovaných 

projektov v rámci 

prioritnej osi 1 ROP  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

poskytovaných 

v podporených 

zariadeniach 

vzdelávacej 

infraštruktúry  

počet  2006  840 1 100  Počet nových a 

kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných 

uţívateľom 

zariadení 

vzdelávacej 

infraštruktúry, ktoré 

vyplývajú z 

realizovaných 

projektov (nové 

odborné učebne, 

IKT učebne, 

telocvične a pod.)  

CORE č. 

37  

Počet 

študentov 

vyuţívajúcich 

pomoc  

počet  2006  0  200 000  Počet ţiakov, 

študentov a detí 

vyuţívajúcich 

stavebné objekty a 

vybavenie zariadení 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

podporených v 

rámci prioritnej osi 1 

ROP  

Dopad  priemerné 

zníţenie 

energetickej 

náročnosti 

budov 

vyuţívaných 

podporenými 

zariadeniami 

vzdelávacej 

infraštruktúry  

%  2006  20 35  Priemerné 

percentuálne 

zníţenie potreby 

energie na 

vykurovanie budov 

vyuţívaných 

podporovanými 

zariadeniami 

vzdelávacej 

infraštruktúry  
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CORE č. 

11  

Počet 

projektov 

informačnej 

spoločnosti  

počet  2006  0  400  Počet 

zrealizovaných 

projektov 

zameraných na 

obstaranie a 

pouţívanie IKT 

vybavenia resp. 

zavedenie 

inovatívnych e-

sluţieb  

CORE č. 

1  

Vytvorené 

pracovné 

miesta  

počet  2006  50 800  Celkový počet 

trvalých pracovných 

miest, ktoré by bez 

realizácie projektov 

v rámci prioritnej osi 

1 ROP nevznikli  

CORE č. 

2  

Vytvorené 

pracovné 

miesta pre 

muţov  

počet  2006  20 300  Celkový počet 

trvalých pracovných 

miest pre muţov, 

ktoré by bez 

realizácie projektov 

v rámci prioritnej osi 

1 ROP nevznikli  

CORE č. 

3  

Vytvorené 

pracovné 

miesta pre 

ţeny  

počet  2006  20 500  Celkový počet 

trvalých pracovných 

miest pre ţeny, ktoré 

by bez realizácie 

projektov v rámci 

prioritnej osi 1 ROP 

nevznikli  

Zdroj: Vlastné zdroje 

Navrhované hodnoty ukazovateľov reflektujú na zmeny rozpočtu, ako aj na skutočnosť, ako sa vyvíja 

plnenie ukazovateľov doterajšej implementácii. Niektoré hodnoty ukazovateľov boli značne 

poddimenzované. V tabuľke sú červenou farbou znázornené ukazovatele, ktoré navrhujme pridať do 

sústavy ukazovateľov. 

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 

Podľa doterajšej implementácia bola suma schválených ţiadostí  k 30.9.2010 za prioritnú os 2vo výške 

209 362 522,59 EUR  a počet schválených ţiadostí 136. Dôvodom bol menší záujem zo strany 

ţiadateľov (dôvody sú uvedené v časti 3 dokumentu), ako aj vyššia priemerná finančná hodnota jednej 

ţiadosti.   
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Celkovo sa navrhuje zníţiť pôvodnú alokáciu prioritnej osi 2 o 16 500 000 EUR. Moţno 

predpokladať, ţe počas ďalšej implementácie ROP bude vyhlásená výzva na intervencie v rámci 

prioritnej osi 2. Vychádzajúc z priemernej veľkosti projektu je zrejmé, ţe nemôţe dôjsť k naplneniu 

pôvodne stanovených hodnôt ukazovateľov a preto sú navrhnuté niţšie reálnejšie hodnoty 

ukazovateľov. Pri stanovení hodnoty dosiahnutých ukazovateľov treba zohľadniť skutočnosť, ţe cca 

5% projektov nie je v konečnom dôsledku z rôznych dôvodov implementovaných. Predpokladané 

dosiahnuté hodnoty ukazovateľov sú znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č. 23 Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 

Typ 

indikátora  

Názov indikátora  Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota 

roku 

2015    

Cieľová 

hodnota 

r. 2015  

Definícia  

Výstup  počet technicky 

zhodnotených 

zariadení sociálnej 

infraštruktúry  

počet  2006  310 120  Počet zariadení 

sociálnej infraštruktúry 

podporených 

prostredníctvom 

rekonštrukcie, 

rozširovania a 

modernizácie 

stavebných objektov a 

obstarania vybavenia  

Výstup  počet 

novovybudovaných 

zariadení sociálnej  

počet  2006  30 70  Počet 

novovybudovaných a 

vybavených zariadení  

 infraštruktúry      sociálnej infraštruktúry  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

poskytovaných v 

podporených 

zariadeniach 

sociálnej 

infraštruktúry  

počet  2006  390 520  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 

%  2006  20 25  Priemerné percentuálne 

zníţenie potreby 
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náročnosti budov 

vyuţívaných 

podporenými 

zariadeniami 

sociálnej 

infraštruktúry  

energie na vykurovanie 

budov vyuţívaných 

podporovanými 

zariadeniami 

občianskej 

infraštruktúry  

CORE č. 

11  

Počet projektov 

informačnej 

spoločnosti  

počet  2006  0  100  Počet zrealizovaných 

projektov zameraných 

na obstaranie a 

pouţívanie IKT 

vybavenia resp. 

zavedenie inovatívnych 

e-sluţieb  

CORE č. 

1  

Vytvorené 

pracovné miesta  

počet  2006  300 400  Celkový počet trvalých 

pracovných miest, 

ktoré by bez realizácie 

projektov v rámci 

prioritnej osi 2 ROP 

nevznikli  

CORE č. 

2  

Vytvorené 

pracovné miesta 

pre muţov  

počet  2006  130 175  Celkový počet trvalých 

pracovných miest pre 

muţov, ktoré by bez 

realizácie projektov v 

rámci prioritnej osi 2 

ROP nevznikli  

CORE č. 

3  

Vytvorené 

pracovné miesta 

pre ţeny  

počet  2006  170 225  Celkový počet trvalých 

pracovných miest pre 

ţeny, ktoré by bez 

realizácie projektov v 

rámci prioritnej osi 2 

ROP nevznikli  

Zdroj: Vlastné zdroje 

 

Navrhované hodnoty ukazovateľov reflektujú na zmeny rozpočtu, ako aj na skutočnosť, ako sa 

vyvíja plnenie ukazovateľov doterajšej implementácii. Niektoré hodnoty ukazovateľov boli 

značne poddimenzované a preto aj napriek niţšej alokácii sú novo definované hodnoty 

ukazovateľov vyššie.   V tabuľke sú červenou farbou znázornené ukazovatele, ktoré 

navrhujme pridať do sústavy ukazovateľov. 
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Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 

Podľa doterajšej implementácie bola suma schválených ţiadostí  k 30.9.2010 za prioritnú os 3 

vo výške 88 634 455,95 EUR  a počet schválených ţiadostí 108. Dôvodom bol menší záujem 

zo strany ţiadateľov (dôvody uvádza časť 3 dokumentu), ako aj vyššia priemerná finančná 

hodnota jednej ţiadosti.   

Celkovo sa navrhuje zníţiť pôvodnú alokáciu prioritnej osi 3 o 41 340 000 EUR. Moţno 

predpokladať, ţe počas ďalšej implementácie ROP bude vyhlásená výzva na intervencie 

v rámci prioritnej osi 3. Je zrejmé, ţe nemôţe dôjsť k naplneniu stanovených hodnôt 

ukazovateľov a preto sú navrhnuté niţšie reálnejšie hodnoty ukazovateľov. Pri stanovení 

hodnoty dosiahnutých ukazovateľov treba zohľadniť skutočnosť, ţe cca 5% projektov nie je 

v konečnom dôsledku z rôznych dôvodov implementovaných. Predpokladané dosiahnuté 

hodnoty ukazovateľov sú znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 24: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 3 

Typ 

indikátora  

Názov 

indikátora  

Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota 

roku 2015    

Cieľová 

hodnota r. 

2015  

Definícia  

Výstup  počet technicky 

zhodnotených 

pamäťových a 

fondových 

inštitúcií na 

miestnej a 

regionálnej 

úrovni  

počet  2006  130 40  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 

dedičstva alebo 

s vyuţitím v 

kultúrno-

poznávacom 

turizme  

počet  2006  155 60  Počet nevyuţitých, resp. 

nevhodne vyuţitých objektov 

evidovaných v registri 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok MK SR, 

podporených 

prostredníctvom intervencií 

do stavebných objektov a 

vybavenia, za účelom 

zachovania kultúrneho 

dedičstva alebo s vyuţitím v 

kultúrno-poznávacom 

turizme  

CORE č. 

34  

Počet projektov 

v oblasti 

počet  2006  12 50  Počet zrealizovaných 

neinvestičných projektov 
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cestovného 

ruchu  

zameraných na skvalitnenie 

cestovného ruchu v regióne  

CORE č. 

11  

Počet projektov 

informačnej 

spoločnosti  

počet  2006  0  70  Počet zrealizovaných 

projektov zameraných na 

obstaranie a pouţívanie IKT 

vybavenia resp. zavedenie 

inovatívnych e-sluţieb  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

poskytovaných 

v podporených 

pamäťových a 

fondových 

inštitúciách na 

miestnej a 

regionálnej 

úrovni  

počet  2006  145 80  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  155 170  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  90 50  Počet nových a kvalitnejších 

sluţieb poskytovaných 

ţiadateľom (prípadne 

účastníkom partnerstiev) a 

verejnosti v súvislosti s 

investičnými a 

neinvestičnými projektmi v 

cestovnom ruchu  

Dopad  Priemerné 

zníţenie 

energetickej 

náročnosti 

budov 

%  2006  15 15  Priemerné percentuálne 

zníţenie potreby energie na 

vykurovanie budov 

vyuţívaných podporovanými 

pamäťovými a fondovými 
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vyuţívaných 

podporenými 

pamäťovými a 

fondovými 

inštitúciami  

inštitúciami  

CORE č. 

1  

Vytvorené 

pracovné miesta  

počet  2006  10 100  Celkový počet trvalých 

pracovných miest, ktoré by 

bez realizácie projektov v 

rámci prioritnej osi 3 ROP 

nevznikli  

CORE č. 

2  

Vytvorené 

pracovné miesta 

pre muţov  

počet  2006  5 45  Celkový počet trvalých 

pracovných miest pre muţov, 

ktoré by bez realizácie 

projektov v rámci prioritnej 

osi 3 ROP nevznikli  

CORE č. 

3  

Vytvorené 

pracovné miesta 

pre ţeny  

počet  2006  5 55  Celkový počet trvalých 

pracovných miest pre ţeny, 

ktoré by bez realizácie 

projektov v rámci prioritnej 

osi 3 ROP nevznikli 

Zdroj: Vlastné zdroje 

Navrhované hodnoty ukazovateľov reflektujú na zmeny rozpočtu, ako aj na skutočnosť, ako sa vyvíja 

plnenie ukazovateľov doterajšej implementácii. Hodnoty ukazovateľov boli značne predimenzované 

a preto sú novo definované hodnoty ukazovateľov prevaţne niţšie (Očakával sa väčší dopyt po 

intervenciách v cestovnom ruchu) Výnimkou sú ukazovatele tvorby pracovných miest, kde boli 

pôvodné hodnoty výrazne poddimenzované.  V tabuľke sú červenou farbou znázornené ukazovatele, 

ktoré navrhujme pridať do sústavy ukazovateľov. 

 

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 4 

Podľa doterajšej implementácie bola suma schválených ţiadostí  k 30.9.2010 za prioritnú os 4 vo 

výške 524 835 475,07  EUR  a počet schválených ţiadostí 753. Dôvodom bol výrazný záujem zo 

strany ţiadateľov, ako aj vyššia priemerná finančná hodnota jednej ţiadosti pri aktivitách regenerácie 

sídiel a naopak niţšia suma projektov, ako sa predpokladalo bola zaznamenaná pri projektoch 

podporujúce hasičské a záchranné zloţky.    

Celkovo sa navrhuje zvýšiť pôvodnú alokáciu prioritnej osi 4 o 46 410 401,18 EUR. Moţno 

predpokladať, ţe počas ďalšej implementácie ROP bude vyhlásená výzva na intervencie v rámci 

prioritnej osi 4, ktorá je zároveň posilnená o intervencie do oblastí zasiahnutých povodňami. Je 

viditeľné, ţe pri niektorých ukazovateľoch uţ teraz nemôţe dôjsť k naplneniu stanovených hodnôt 

ukazovateľov a preto sú navrhnuté niţšie reálnejšie hodnoty ukazovateľov. Pri stanovení hodnoty 

dosiahnutých ukazovateľov treba zohľadniť skutočnosť, ţe cca 5% projektov nie je v konečnom 
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dôsledku z rôznych dôvodov implementovaných. Predpokladané dosiahnuté hodnoty ukazovateľov sú 

znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 25: ukazovatele na úrovni prioritnej osi 4 

Typ 

indikáto-

ra  

Názov indikátora  Merná 

jedno-

tka  

Počiatoč-

ný rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota 

roku 

2015    

Cieľová 

hodnota 

r. 2015  

Definícia  

CORE č. 

39  

Počet projektov 

zabezpečujúcich trvalú 

udrţateľnosť a 

zvyšovanie atraktívnosti 

miest a obcí 

počet  2006  20 540  Počet 

realizovaných 

projektov 

zameraných na 

zlepšenie stavu a 

obnovu prvkov 

hmotnej 

infraštruktúry sídiel 

a podpory 

infraštruktúry 

bývania  

CORE č. 

31  

Počet projektov v oblasti 

prevencie rizík  

počet  2006  0  145  Počet projektov 

zameraných na 

prevenciu rizika 

katastrof a nešťastí 

negatívne 

vplývajúcich na 

populáciu, t.j. počet 

rekonštruovaných, 

rozšírených a 

zmodernizovaných 

zariadení 

nekomerčných 

záchranných 

sluţieb (vrátane 

obstarania ich 

vybavenia)  

Výstup  počet projektov 

zameraných na zlepšenie 

situácie 

marginalizovaných 

rómskych komunít  

Počet  2006  30 50  Počet projektov 

regenerácie sídiel 

zameraných na 

zlepšenie 

podmienok ţivota 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

prostredníctvom 



 

79 

 

podpory hmotnej 

infraštruktúry obcí 

so separovanými a 

segregovanými 

rómskymi 

osídleniami  

Výstup  počet podporených 

rozvojových 

dokumentov  

počet  2006  14 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  

CORE č. 

16  

km zrekonštruovaných 

ciest  

km  2006  0  450  Dĺţka 

zrekonštruovaných 

a 

zmodernizovaných 

miestnych 

komunikácií, na 

ktorých mala 

intervencia 

regenerácie sídiel 

systémový 

charakter  

CORE č. 

11  

Počet projektov 

informačnej spoločnosti  

počet  2006  0  75  Počet 

zrealizovaných 

projektov 

zameraných na 

obstaranie a 

pouţívanie IKT 

vybavenia v 

zariadeniach 

nekomerčných 
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záchranných 

sluţieb  

Výsledok  % sídiel so zvýšenou 

konkurencieschopnosťou 

z celkového počtu sídiel 

identifikovaných ako 

kohézne a inovačné póly 

rastu na podporovanom 

území  

%  2006  30 50  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 

inovačné póly rastu 

na území cieľa 

Konvergencia v SR  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných v 

podporených 

zariadeniach 

nekomerčných 

záchranných sluţieb  

počet  2006  180 200  Počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

poskytovaných 

uţívateľom 

zariadení 

nekomerčných 

záchranných 

sluţieb, ktoré 

vyplývajú z 

realizovaných 

projektov  

Výsledok  % obyvateľov, ktorí ţijú 

v 

konkurencieschopnejšom 

prostredí 

prostredníctvom 

intervencií regenerácie 

sídiel  

%  2006  33 40  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 
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SR.  

Dopad  Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

budov vyuţívaných 

podporenými 

zariadeniami 

nekomerčných 

záchranných sluţieb  

%  2006  20 25  Priemerné 

percentuálne 

zníţenie potreby 

energie na 

vykurovanie budov 

vyuţívaných 

podporovanými 

zariadeniami 

nekomerčných 

záchranných 

sluţieb  

Dopad  Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

podporených budov  

%  2006  20 35  Priemerné 

percentuálne 

zníţenie potreby 

energie na 

vykurovanie 

podporených 

stavebných 

objektov 

infraštruktúry 

bývania  

 

 

 

Navrhované hodnoty ukazovateľov reflektujú na zmeny rozpočtu, ako aj na skutočnosť, ako sa vyvíja 

plnenie ukazovateľov doterajšej implementácii. Hodnoty ukazovateľov boli nastavené primerane 

výške rozpočtu, preto v návrhu nedochádza k ich výraznej zmene s výnimkou ukazovateľa „Počet 

projektov zabezpečujúcich trvalú udrţateľnosť a zvyšovanie atraktívnosti miest a obcí“, ktorý bol  

nastavený na minimálnu úroveň. Uţ v súčasnosti tento ukazovateľ dosiahol hodnotu 563 projektov. 

V tabuľke sú červenou farbou znázornené ukazovatele, ktoré navrhujme pridať do sústavy 

ukazovateľov. 

 

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 5 

Podľa doterajšej implementácie bola suma schválených ţiadostí  k 30.9.2010 za prioritnú os 5 vo 

výške 154 975 275,37  EUR  a počet schválených ţiadostí 59. Prioritná os sa v doterajšej 

implementácii vyvíja podľa očakávania. V prioritnej osi nedochádza k výrazným odklonom.  

Nová finančná alokácia sa navyšuje o 11 764 705,88 EUR na intervencie zamerané na elimináciu škôd 

vzniknutých povodňami. Predpokladané dosiahnuté hodnoty ukazovateľov sú znázornené 

v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 26: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 5 

Typ 

indikátora  

Názov indikátora  Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota 

roku 

2015    

Cieľová 

hodnota 

r. 2015  

Definícia  

CORE č. 

13  

počet dopravných 

projektov  

počet  2006  60 60  Počet 

zrealizovaných 

projektov cielene 

zameraných na 

intervencie do 

regionálnych 

komunikácií v rámci 

prioritnej osi 5 ROP  

CORE č. 

14  

km nových ciest  km  2006  0  200  Dĺţka 

vybudovaných 

úsekov ciest v rámci 

prioritnej osi 5 ROP, 

ktoré pred 

realizáciou projektu 

neexistovali  

CORE č. 

16  

km 

zrekonštruovaných 

ciest  

km  2006  600 600  Dĺţka 

zrekonštruovaných a 

zmodernizovaných 

úsekov ciest 

(regionálnych aj 

miestnych 

komunikácií) v 

rámci prioritných 

osí 4 a 5 ROP, na 

ktorých mala 

intervencia 

systémový charakter 

a prispela k zníţeniu 

nehodovosti, 

zvýšeniu 

priepustnosti 

dopravy a pod.  

Výsledok  podiel dĺţky 

zrekonštruovaných 

ciest II. a III. 

triedy na celkovej 

dĺţke siete ciest II. 

%  2006  4,5 4,5  Percentuálny podiel 

dĺţky 

zrekonštruovaných a 

zmodernizovaných 

ciest II. a III. triedy 
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a III. triedy na 

podporovanom 

území  

v rámci prioritnej 

osi 5 ROP na 

celkovej dĺţke siete 

ciest II. a III. triedy 

na území cieľa 

Konvergencia  

Dopad  % zníţenia 

nehodovosti na 

podporených 

úsekoch ciest II. a 

III. triedy  

%  2006  15 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: Vlastné zdroje 

 

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 6 

Podľa doterajšej implementácie bola suma schválených ţiadostí  k 30.9.2010 za prioritnú os 6 

vo výške 48 105 214,88EUR  a počet schválených ţiadostí  34. Prioritná os sa v doterajšej 

implementácii vyvíja podľa očakávania. V prioritnej osi nedochádza k výrazným odklonom.  

Finančná alokácia na PO 6 je podľa nariadenia 3,13 % hodnoty operačné programu. V prípade 

revízie ROP nedochádza k zvýšeniu alokácie na prioritnú os 6 a tým sa zniţuje % podiel 

alokácie na PO 6 na úroveň 3,0%. Predpokladané dosiahnuté hodnoty ukazovateľov sú 

znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 27: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 6 

Typ 

indikátora  

Názov indikátora  Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota 

roku 

2015    

Cieľová 

hodnota 

r. 2015  

Definícia  

Výstup  Počet projektov 

technickej pomoci  

počet  2006  6 40  Počet projektov 

technickej pomoci 

realizovaných RO a 

SO/RO  

Výsledok  Počet 

zimplementovaných 

počet.  2006  2 7  Počet prioritných osí 

ROP, ktoré boli počas 
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prioritných osí ROP  programového obdobia 

2007-2013 

implementované  

Výsledok  Počet spracovaných 

ţiadostí o NFP 

Riadiacim orgánom 

pre ROP  

počet  2006  0  2 200  Počet ţiadostí 

predloţených, 

skontrolovaných a 

zaregistrovaných v 

ITMS na úrovni RO  

Výsledok  Počet spracovaných 

ţiadostí o NFP vrátane 

projektových návrhov 

sprostredkovateľskými 

orgánmi pod 

Riadiacim orgánom 

pre ROP  

počet  2006  0  1 000  Počet ţiadostí 

predloţených, 

skontrolovaných a 

zaregistrovaných v 

ITMS na úrovni 

jednotlivých SO/RO (v 

rámci 

decentralizovaných 

opatrení ROP)  

Výsledok  Počet uzavretých 

zmlúv o poskytnutí 

NFP  

počet  2006  0  1 800  Počet zmlúv o 

poskytnutí NFP 

uzavretých medzi 

prijímateľom a 

poskytovateľom  

Zdroj: Vlastné zdroje 

 

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 7 

 

Prioritná os 7 ROP je nová prioritná os, ktorá  vytvára podmienky na realizáciu projektov investičného 

charakteru v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry (ďalej aj „EHMK“) – Košice 2013, 

ktorý je na základe uznesení vlády SR prijatých v rokoch 2009 a 2010 definovaný ako priorita na 

národnej úrovni.  

Cieľom prioritnej osi 7 ROP je posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu 

NUTS 2 Východ, predovšetkým mesta Košice a jeho okolia v súvislosti s realizáciou projektu EHMK 

– Košice 2013. Prioritná os 7 bude realizovaná formou národného projektu pozostávajúceho z 

čiastkových investičných projektov bezprostredne súvisiacich s projektom EHMK – Košice 2013, 

ktorých indikatívny zoznam tvorí Prílohu č. 9 ROP. Tento indikatívny zoznam je moţné upraviť pri 

dodrţaní účelu realizácie projektov, oprávnenosti prijímateľov a územia ich realizácie v kontexte 

schváleného projektu EHMK – Košice 2013.   

Na prioritnú os 7 je alokovaných 70 588 235,29 EUR. K uvedenej finančnej alokácii sú navrhnuté 

ukazovatele uvedené v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka č. 28: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 7 

Typ 

indikátora  

Názov 

indikátora  

Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Počiatočná 

hodnota  

Cieľová 

hodnota 

r. 2015  

Definícia  

Výstup  počet 

realizovaných 

projektov  

Počet  2010  0  20  Počet realizovaných 

čiastkových investičných 

projektov v súvislosti s 

projektom EHMK - 

Košice 2013  

Výstup  počet technicky 

zhodnotených 

zariadení 

kultúrnej 

infraštruktúry  

Počet  2010  0  20  Počet zariadení kultúrnej 

infraštruktúry 

podporených 

prostredníctvom 

rekonštrukcie, 

rozširovania a 

modernizácie a obstarania 

vybavenia v rámci 

čiastkových projektov 

EHMK – Košice 2013  

Výstup  počet 

revitalizovaných 

nehnuteľných 

kultúrnych 

pamiatok  

Počet  2010  0  5  Počet objektov 

evidovaných v registri 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok MK SR, 

podporených 

prostredníctvom 

intervencií do stavebných 

objektov a vybavenia, za 

účelom zachovania 

kultúrneho dedičstva alebo 

s vyuţitím v kultúrno-

poznávacom turizme  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

poskytovaných 

v podporených 

zariadeniach 

kultúrnej 

infraštruktúry  

počet  2006  0  25  Počet nových a 

kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných 

uţívateľom kultúrnej 

infraštruktúry, ktoré 

vyplývajú z realizovaných 

projektov.  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

počet  2006  0  5  Počet nových a 

kvalitnejších sluţieb v 

súvislosti so zachovaním 
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poskytovaných 

v podporených 

nehnuteľných 

kultúrnych 

pamiatkach  

kultúrneho dedičstva a 

kultúrno-poznávacím 

turizmom, ktoré vyplývajú 

z realizovaných projektov  

Dopad  počet 

realizovaných 

podujatí  

Počet  2010  0  1000  Súhrnný počet 

realizovaných podujatí 

súvisiacich s projektom 

EHMK – Košice 2013 do 

roku 2015 a realizovaných 

v podporených objektoch  

CORE č. 

11  

Počet projektov 

informačnej 

spoločnosti  

počet  2010  0  5  Počet zrealizovaných 

projektov zameraných na 

obstaranie a pouţívanie 

IKT vybavenia v 

zariadeniach 

nekomerčných 

záchranných sluţieb  

Dopad  priemerné 

zníţenie 

energetickej 

náročnosti 

zhodnotených 

budov  

%  2010  0  15  Priemerné percentuálne 

zníţenie spotreby energie 

na vykurovanie budov 

čiastkových projektov 

EHMK – Košice 2013  

Zdroj: Vlastné zdroje 

 

Ukazovatele na úrovni programu 

Vzhľadom k  aktualizácii pôvodne nastavených indikátorov a ich cieľových hodnôt na úrovni ROP 

ako aj na úrovni jednotlivých prioritných osí boli vzaté do úvahy nasledovné skutočnosti: 

 čiastočná úprava stratégie ROP a zmeny finančného plánu,  odporúčania Európskej komisie vo 

forme pracovných dokumentov a operatívnej komunikácie, 

 zhodnotenie dopytu v jednotlivých oblastiach podpory ROP počas intenzívneho obdobia 

implementácie v rokoch 2007-2010, kedy boli vyhlásené výzvy na predkladanie ţiadostí o 

nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých prioritných osí ROP (celkovo 21 výziev), 

 zmena úrovne cien stavebných prác, tovarov a sluţieb v priebehu rokov 2007-2010, čo má 

vplyv na výšku rozpočtov projektov a vyuţitie disponibilnej alokácie ROP, 

 prijatie spoločnej meny EURO Slovenskou republikou dňa 1.1.2009. V priebehu roka 2008 sa 

výrazne zmenil výmenný kurz SKK/EUR oproti oficiálnym očakávaniam a odhadom platným 

v čase prípravy NSRR a jednotlivých operačných programov. Uvedené posilnenie SKK len v 
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roku 2008 (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR) spôsobilo reálne zníţenie 

výšky celkového objemu disponibilnej finančnej alokácie ROP vo výške viac ako 4 mld. 

SKK. Táto skutočnosť môţe mať za následok podporenie menšieho počtu projektov oproti 

očakávaniu, 

 zmena priemernej veľkosti projektu (došlo k zvýšeniu priemernej veľkosti projektu v takmer 

všetkých oblastiach podpory ROP oproti pôvodnému očakávaniu). 

Aktualizované ukazovatele ROP a ich cieľové hodnoty sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka č.29: Programové ukazovatele 

Typ 

indikátora  

Názov indikátora  Merná 

jednotka  

Počiatočný 

rok  

Pôvodná 

cieľová 

hodnota  

Cieľová 

hodnota 

r. 2015  

Definícia  

Výstup  počet 

podporených 

zariadení 

občianskej 

infraštruktúry  

počet  2006  1410 1 210  Počet zariadení 

občianskej 

infraštruktúry, ktoré 

boli podporené v 

rámci prioritných osí 

1, 2, 3, 4 a 7 ROP 

prostredníctvom 

rekonštrukcie, 

rozširovania, 

modernizácie, 

prípadne budovania 

stavebných objektov a 

obstarania vybavenia  

Výsledok  počet nových a 

kvalitnejších 

sluţieb 

poskytovaných v 

podporených 

zariadeniach 

občianskej 

infraštruktúry  

počet  2006  1730  2 150  Počet nových a 

kvalitnejších sluţieb 

poskytovaných 

uţívateľom zariadení 

občianskej 

infraštruktúry, ktoré 

vyplývajú z 

realizovaných 

projektov v rámci 

prioritných osí 1, 2, 3, 

4 a 7 ROP  

CORE č. 

36  

Počet 

vzdelávacích 

projektov  

počet  2006  0  750  Počet zrealizovaných 

projektov v rámci 

prioritnej osi 1 ROP  

CORE č. 

37  

Počet študentov 

vyuţívajúcich 

počet  2006  0  200 

000  

Počet ţiakov, 

študentov a detí 

vyuţívajúcich 
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pomoc  stavebné objekty a 

vybavenie zariadení 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

podporených v rámci 

prioritnej osi 1 ROP  

CORE č. 

39  

Počet projektov 

zabezpečujúcich 

trvalú 

udrţateľnosť a 

zvyšovanie 

atraktívnosti miest 

a veľkomiest  

počet  2006  380 590  Počet realizovaných 

projektov zameraných 

na zlepšenie stavu a 

obnovu prvkov 

hmotnej infraštruktúry 

sídiel a podpory 

infraštruktúry bývania 

v rámci prioritnej osi 

4 ROP  

CORE č. 

31  

Počet projektov v 

oblasti prevencie 

rizík  

počet  2006  0  145  Počet projektov 

zameraných na 

prevenciu rizika 

katastrof a nešťastí 

negatívne 

vplývajúcich na 

populáciu, t.j. počet 

rekonštruovaných, 

rozšírených a 

zmodernizovaných 

zariadení 

nekomerčných 

záchranných sluţieb 

(vrátane obstarania ich 

vybavenia) v rámci 

prioritnej osi 4 ROP  

CORE č. 

34  

Počet projektov v 

oblasti cestovného 

ruchu  

počet  2006  12 50  Počet zrealizovaných 

investičných a 

neinvestičných 

projektov zameraných 

na skvalitnenie 

cestovného ruchu v 

regióne  

CORE č. 

13  

počet dopravných 

projektov  

počet  2006  0  60  Počet zrealizovaných 

projektov cielene 

zameraných na 

intervencie do 

regionálnych 
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komunikácií v rámci 

prioritnej osi 5 ROP  

CORE č. 

14  

km nových ciest  km  2006  0  200  Dĺţka vybudovaných 

úsekov ciest v rámci 

prioritnej osi 5 ROP, 

ktoré pred realizáciou 

projektu neexistovali  

CORE č. 

16  

km 

zrekonštruovaných 

ciest  

km  2006  600 1 050  Dĺţka 

zrekonštruovaných a 

zmodernizovaných 

úsekov ciest 

(regionálnych aj 

miestnych 

komunikácií) v rámci 

prioritných osí 4 a 5 

ROP, na ktorých mala 

intervencia systémový 

charakter a prispela k 

zníţeniu nehodovosti, 

zvýšeniu priepustnosti 

dopravy a pod.  

Dopad  priemerné 

zníţenie 

energetickej 

náročnosti budov 

vyuţívaných 

podporenými 

zariadeniami 

občianskej 

infraštruktúry  

%  2006  19 25  Priemerné 

percentuálne zníţenie 

potreby energie na 

vykurovanie budov 

vyuţívaných 

podporovanými 

zariadeniami 

občianskej 

infraštruktúry v rámci 

prioritných osí 1, 2, 3, 

4 a 7 ROP  

CORE č. 

11  

Počet projektov 

informačnej 

spoločnosti  

počet  2006  0  650  Počet zrealizovaných 

projektov zameraných 

na obstaranie a 

pouţívanie IKT 

vybavenia resp. 

zavedenie 

inovatívnych e-sluţieb 

v rámci prioritných osí 

1, 2, 3, 4 a 7 ROP  

CORE č. 

1  

Vytvorené 

pracovné miesta  

počet  2006  570 1 300  Celkový počet 

trvalých pracovných 
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miest, ktoré by bez 

realizácie projektu 

nevznikli  

CORE č. 

2  

Vytvorené 

pracovné miesta 

pre muţov  

počet  2006  250 520  Celkový počet 

trvalých pracovných 

miest pre muţov, 

ktoré by bez realizácie 

projektu nevznikli  

CORE č. 

3  

Vytvorené 

pracovné miesta 

pre ţeny  

počet  2006  320 780  Celkový počet 

trvalých pracovných 

miest pre ţeny, ktoré 

by bez realizácie 

projektu nevznikli  

Zdroj: Vlastné zdroje  
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6. Záver 

 

Cieľom tohto dokumentu bola detailná analýza dôvodov revízie Regionálneho operačného programu, 

vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu. 

Na začiatku dokumentu bol vytvorenú dátový základ pre porovnávanie hodnôt stanovených pri tvorbe 

pôvodného ROP a momentálnej reálnej situácie. Porovnali sme ROP s ostatnými operačnými 

programami v Slovenskej republiky, kde bolo evidentné, ţe ROP sa teší relatívnej úspešnosti 

spomedzi všetkých operačných programov a v porovnaní s tými OP, ktorých priemerná výška projektu 

je podobná ako v ROP sa javí ako najúspešnejší operačný program. 

Napriek tomu je pozorovateľné, ţe na realizáciu programu pôsobili vonkajšie faktory v podobe socio- 

ekonomických a legislatívnych zmien v spoločnosti, ktoré sa výrazným spôsobom prejavili na 

implementácii jednotlivých priorít.  

Ako socio- ekonomické zmeny sme klasifikovali predovšetkým demografický vývoj, v rámci ktorého 

sa zvýšila pôrodnosť a spomalilo sa tým tempo starnutia obyvateľstva, čo tieţ vytvára iné poţiadavky 

a sieť školských a sociálnych zariadení, ako bolo plánované. Ďalej svetová hospodárska kríza, ktorá 

spôsobila výrazné oslabenie stavebného sektora, čím vznikol vyšší dopyt práve po Prioritnej osi 1 

a Prioritnej osi 4, ktoré čiastočne investície tohto typu suplujú. V Slovenskej republike sa zvýši DPH 

z 19% na 20%, čo klasifikujeme ako ďalšie riziko implementácie a to najmä investičných projektov 

väčšieho rozsahu, nakoľko prijímateľ pomoci dopad tohto opatrenie nesie sám vo forme zvýšeného 

kofinancovanie, ako definuje Príručka pre ţiadateľa. Ako dôvod celospoločenskej zmeny vnímame aj 

povodne, ktoré spôsobili rozsiahle škody na veľkom území Slovenskej republiky. Z peňazí, ktoré boli 

do ROP pridané, bola časť týchto finančných prostriedkov včlenená do Prioritnej osi 4 a Prioritnej osi 

5 práve na sanáciu vzniknutých škôd. 

Legislatívne zmena na európskej aj národnej úrovni sa dotkli najvýraznejšie sociálnej oblasti, kde sa 

napríklad definuje, ţe v rámci EÚ rastie tendencia podporovať nízko kapacitné zariadenia, pričom pri 

príprave ROP sa práve počítalo so zariadeniami sociálnej infraštruktúry s vyššou kapacitou. Môţeme 

teda konštatovať, ţe stratégia ROP sa v tejto aktivite nezhoduje s legislatívnymi trendmi EÚ, z čoho je 

zrejmá potreba modifikácie stratégie a tým jej priblíţenie k legislatívnym trendom EÚ. 

Taktieţ vzniká problém s projektmi generujúcimi príjmy, kde sa podľa všeobecného nariadenia 

definujú projekty generujúce čistý príjem a zahŕňajú aj príklady projektov, ktoré preferujú ţiadatelia 

z verejného sektora. Keďţe títo majú záujem predovšetkým o projekty s maximálnou intenzitou 

pomoci, je pre nich uvedené ustanovenie všeobecného toto  nariadenia komplikáciou, s ktorou 

v rokoch 2006-2007 neuvaţovali pri definovaní svojich rozvojových priorít a pri spolupráci pri 

nastavovaní stratégie ROP. Uvedený aspekt spôsobuje niţší záujem ţiadateľov najmä v prioritnej osi 2 

a 3 ROP.  menší záujem. Ide najmä o projekty v sociálnej sfére.  

 

Pokrok v implementácii ROP sme určovali podľa indikátorov. Záujem ţiadateľov môţeme merať aj 

počtom schválených projektov. Na tomto základe bolo identifikované smerovanie k návrhom revízie 
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ROP. Uţ pri porovnaní pôvodných indikátorov a ich naplnenia. Môţeme konštatovať, ţe jednoznačne 

najväčší záujem zo strany ţiadateľov bol prejavený  o Prioritnú os 1 a Prioritnú os 4. Tento jav je 

odrazom socio- ekonomickej situácie v krajine. Z uvedených dôvodov navrhujeme práve tieto 

prioritné osi navýšiť v rámci revízie ROP. 

V rámci Prioritnej osi 2 sa stretávame s prísnejšími predpismi (kapacitnými, priestorovými a 

hygienickými štandardmi,  v Prioritnej osi 3 sú problémovými najmä špecifiká pamiatkových 

objektov, kde sa jedná o väčšie projekty ako napríklad v prioritných osiach 1a 4, v ktorých sa 

nestretávame s projektmi negenerujúcimi príjmy, z čoho prirodzene vyplýva menšie riziko vracania 

NFP. Uvedené faktory spôsobili pokles záujmu zo strany ţiadateľov, preto práve v týchto prioritných 

osiach 2 a 3 navrhujeme zníţenie alokácie. 

Prioritnú os 5 navrhujeme navýšiť z dôvodu situácie, ktorá vznikla po povodniach. Tieto navýšené 

finančné prostriedky by mali byť určené na rekonštrukciu poškodených miestnych komunikácií. 

Prioritnej osi 6 by sa nemali dotknúť ţiadne zmeny, nakoľko ide o špecifické aktivity slúţiace na 

riadenie a administráciu programu. Ide o také procesy, ktoré zabezpečujú riadny priebeh 

implementácie ROP zo strany riadiaceho orgánu aj sprostredkovateľských orgánov. 

Vzhľadom k tomu, ţe bol uznesením Vlády SR potvrdený projekt Európske hlavné mesto kultúry 

2013, na ktorý boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 60 000 000 EUR a ide pritom o napĺňanie 

národnej priority navrhujeme, aby bola vytvorené samostatná Prioritná os 7, ktorá by sa venovala 

výlučne aktivitám EHMK. 

Záverom môžeme konštatovať, že  Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 Čl. 33 uvádza  podmienky, 

za ktorých je vykonaná revízia operačných programov. Podľa čl. 33 uvedeného nariadenia, 

 časti 33 a) revízia môže byť vykonaná, ak nastali výrazné sociálno- ekonimické zmeny a podľa 

časti 33 b),  revízia tiež môže byť vykonaná s cieľom vo väčšej miere alebo iným spôsobom 

zohľadniť hlavné zmeny v prioritách Spoločenstva, v národných alebo regionálnych prioritách. 

Nakoľko zaznamenávame výrazne socio- ekonomické zmeny, legislatívne zmeny a teda aj zmeny 

v prioritách Spoločenstva, v národných aj regionálnych prioritách a tieto majú dosah na 

realizáciu ROP, týmto navrhuje vykonať revíziu ROP v určených častiach stratégie, ako aj 

v navrhnutých finančných realokáciách.  

7. Sumár 

Tabuľka č. 30 Sumár 

Názov priority Dôvody na revíziu Navrhnuté zmeny Navrhnutá realokácia 

Prioritná os 1 ROP – 

Infraštruktúra 

vzdelávania 

Výrazné socio- 

ekonomické 

a legislatívne zmeny 

v spoločnosti: 

-demografické zmeny- 

zvýšenie pôrodnosti, 

spomalenie starnutia 

 -  

- Navrhujeme 

posilnenie finančnej 

alokácie Prioritnej osi 

1 ROP tak, aby všetky 

finančné prostriedky 

v rámci ROP, ktoré 

Zvýšenie alokácie o  

57 840 000 EUR 
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obyvateľstva mení 

nároky na 

infraštruktúru 

vzdelávania, 

-priorita 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 

-priorita ROP 

s priebeţne najvyšším 

príspevkom k tvorbe 

pracovných miest 

-priorita ROP 

s najvyšším prínosom 

k cieľom Lisabonskej 

stratégie (vzdelávanie, 

budú v rokoch 2011- 

2015 nevyuţité 

z rôznych dôvodov 

(problémy 

v implementácii 

jednotlivých projektov, 

odstúpenie od zmluvy 

o NFP atď.), boli 

realokované do 

Prioritnej osi 1. Pre 

informáciu uvádzame, 

ţe k 30.9.2010 

evidujeme úsporu 35 

mil. EUR len v rámci 

Prioritnej osi 1.   

Alokácia Priority 1 

ROP by mala byť 

navýšená z opatrení 

ROP, v ktorých boli 

identifikované ťaţkosti 

s vykonávaním 

a v ktorých nie je 

dostatočný reálny 

dopyt. 

Týmto navrhujeme 

revíziu OP v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006  

o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, 

Európskom 

sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde 

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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zniţovanie energetike 

náročnosti, zavádzanie 

IKT vybavenia, 

zamestnanosť) 

 

- zhodnotenie dopytu 

v jednotlivých 

oblastiach podpory 

ROP počas 

intenzívneho obdobia 

implementácie v 

rokoch 2007-2010, 

kedy boli vyhlásené 

výzvy na predkladanie 

ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v 

rámci všetkých 

prioritných osí ROP,  

-zmena úrovne cien 

stavebných prác, 

tovarov a sluţieb v 

priebehu rokov 2007-

2010 v dôsledku 

svetovej hospodárskej 

krízy, čo má vplyv na 

výšku rozpočtov 

projektov a vyuţitie 

disponibilnej alokácie 

ROP 

Prioritná os 2 ROP – 

Infraštruktúra 

sociálnych sluţieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej 

kurately 

Predovšetkým 

legislatívne zmeny: 

-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. 

-Upraviť stratégiu ROP 

pre oblasť sociálnej 

infraštruktúry 

s ohľadom na novú 

legislatívu SR a EÚ 

a nové poznatky 

v oblasti.  

-Vzhľadom k novým 

trendom v oblasti 

sociálnej infraštruktúry 

v rámci EÚ 

nehodnotíme situáciu 

tak, ţe by mohla nastať 

zlepšujúca sa prognóza 

Zníţenie alokácie o 

16 500 000 EUR 
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o sociálnej pomoci- 

plnením tohto zákona 

by mali byť 

podporované 

zariadenia s niţším 

počtom klientov, čím 

sa stratégia ROP 

dostáva do 

kontradikcie 

s národnou 

legislatívou,  

- novelizácia 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. tieţ 

definuje postupný 

prechod na zariadenia 

rodinného typu, čo nie 

je v súlade so 

stratégiou ROP, 

- Nariadením Rady 

(ES) 1341/2008 z 18. 

decembra 2008 bol 

upravený článok  55 

nariadenia (ES) č. 

1083/2006, ktorého 

predmetom sú 

projekty generujúce 

príjmy. Princíp 

vrátenia peňazí na 

základe výpočtu 

generovaných príjmov 

nevyhovuje 

ţiadateľom 

z verejného sektora,  

ktorí nejavia záujem 

v zmysle záujmu 

o prioritnú os zo strany 

ţiadateľov. 

- Navrhujeme zrušiť 

opatrenie 2.1b, 

nakoľko  v rámci  3 

výziev určených na 

projekty pre detských 

klientov bolo spolu 

prijatých len 16 

projektov a takto 

ušetrené finančné 

prostriedky realokovať 

do Prioritnej osi 1.           

Týmto navrhujeme 

revíziu OP v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006  

o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, 

Európskom 

sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde 

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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o projekty 

podliehajúce uvedenej 

zmene, 

-investície do 

technického stavu 

podporovaných 

objektov sociálnej 

infraštruktúry sú 

náročnejšie z hľadiska 

dodrţiavania predpisov 

definujúcich kapacitné, 

hygienické a iné 

špecifiká 

podporovaných typov 

zariadení; 
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I. Prioritná os 3 ROP – 

Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

 

-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); 

-rekonštrukcie 

pamiatkovo 

chránených objektov 

sú finančne náročnejšie 

ako porovnateľne 

veľké objekty napr. pri 

školách alebo sociálnej 

infraštruktúre; 

-finančne náročné 

rekonštrukcie 

pamiatkovo 

chránených budov 

neprinášajú 

samosprávam budúci 

efekt vo forme úspory 

zo zníţenej 

energetickej náročnosti 

budovy; 

-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      

-pri rekonštrukcii 

-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. 

Zároveň v súvislosti 

s projektom EHMK 

upozorňujeme, ţe tento 

projekt navrhneme ako 

samostatnú prioritnú 

os. 

 

- Vzhľadom na 

doterajšie výsledky 

prioritnej osi 3 

odporúčame zníţiť 

alokáciu pre tieto 

aktivity. 

-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 

Zníţenie alokácie o 

41 340 000 EUR 
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pamiatkovo 

chránených objektov je 

vyššie riziko 

nepredvídaných 

výdavkov (dodatočné 

výdavky na 

reštaurátorské práce, 

archeologický 

prieskum, vynútená 

zmena technológie 

a stavebných 

materiálov a pod.).  

 

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.   

Týmto navrhujeme 

revíziu OP v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006  

o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, 

Európskom 

sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde 

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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I. Prioritná os 4 ROP – 

Regenerácia sídiel 

 

- najvyššia absorpčná 

kapacita, počet 

schválených projektov 

vysoko prevýšil 

očakávaných projektov 

do roku 2015. Jedná sa 

o aktivity mimoriadne 

zaujímavé pre 

ţiadateľov na celom 

Slovensku, ktorí 

realizáciou projektov 

práve z tejto priority 

dobudovávajú tie 

objekty a plochy, ktoré 

sú pre nich z lokálneho 

a regionálneho 

hľadiska 

najzaujímavejšie, 

-suplovanie sanovania 

dôsledkov svetovej 

hospodárskej krízy, 

-moţná realizácia 

opatrení na zníţenie 

následkov povodní, 

- moţnosť nastavenia 

nového finančného 

mechanizmu pre 

riešenie problematiky 

obytných domov 

 

-Vysoká absorpčná 

kapacita priority 

indikuje 

opodstatnenosť 

realokácie finančných 

prostriedkov do tejto 

priority, 

- Na základe Uznesenia 

Vlády SR č. 566/2010 

z 27.8.2010 včlenenie 

finančných 

prostriedkov (39 mil. 

EUR) na sanáciu 

povodní 

-Vzhľadom na všetky 

uvedené skutočnosti 

navrhujeme IFN 

JESSICA zahrnúť do 

ROP v rámci opatrenia 

4.1 b a upraviť v tomto 

zmysle stratégiu 

dokumentu, ako aj 

načrtnúť finančné 

moţnosti tohto nového 

nástroja pomoci. 

Týmto navrhujeme 

revíziu OP v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006  

o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, 

Európskom 

sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde 

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. 

Zvýšenie alokácie 

o 46 410 401 EUR 
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Prioritná os 5 ROP –

Regionálne 

komunikácie 

zabezpečujúce 

dopravnú obsluţnosť 

regiónov 

-zabezpečené 

bezproblémové 

čerpanie finančných 

prostriedkov 

predovšetkým  

z dôvodu stanovenia 

oprávnených 

ţiadateľom, ktorými sú 

len samosprávne kraje. 

Z tohto dôvodu 

hodnotíme prioritu ako 

nerizikovú, čerpanie 

finančných 

prostriedkov prebieha 

kontinuálne a bez 

problémov. 

 

-Na základe Uznesenia 

Vlády SR č. 566/2010 

z 27.8.2010 bolo na do 

ROP pridelených 49 

mil. EUR navyše 

oproti plánovanému 

rozpočtu. Z toho 10 

mil. EUR bolo 

zaradených do 

Prioritnej osi 5 ROP na 

rekonštrukciu ciest 

postihnutých 

povodňami.  

-Navrhujeme plynulý 

harmonogram 

vyhlasovania výziev 

tak, aby sa finančné 

prostriedky mohli 

postupne dočerpať 

dokonca programového 

obdobia. 

Týmto navrhujeme 

revíziu OP v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006  

o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, 

Európskom 

sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde 

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. 

 

 

Zvýšenie alokácie 

o 11 764 705 EUR 
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I. Prioritná os 6 ROP – 

Technická pomoc 

 

-bezproblémové 

čerpanie finančných 

prostriedkov, nakoľko 

prijímateľom je len 

Riadiaci orgán ROP 

a jeho 

sprostredkovateľské 

orgány, 

-finančné prostriedky 

určené na riadenie 

a administráciu ako aj 

propagáciu programu 

budú vyčerpané, 

zároveň sú 

nevyhnutné pre riadny 

chod ROP 

- Navrhujeme 

ponechať Prioritnú os 

v takom stave 

stratégie aj alokácie, 

v akom bola pôvodne 

schválená  

Bez zmien 

II. Prioritná os 7- EHMK 
-pridaná nová 

Prioritná os 7, čo 

podmieňuje zmenu 

stratégie ROP, 

- Na základe 

rozhodnutia 

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- 

2019 Ministerstvo 

kultúry SR uskutočnilo 

výberové konanie na 

EHMK spomedzi 

slovenských miest. 

Medzinárodná 

výberová komisia 

odporučila 

vymenovanie mesta 

Košice za EHMK na 

rok 2013. Vláda SR 

tento návrh schválila 

uznesením č. 

-navrhujeme zmenu 

stratégie ROP : EHMK 

zahrnúť do ROP ako 

samostatnú Prioritnú os 

7.  

-priorita by mala 

obsahovať všetky časti 

v rámci stratégie ROP 

aj finančného plánu, t.j: 

Cieľ a zameranie 

prioritnej osi, 

Ukazovatele na úrovni 

prioritnej osi, 

Charakter oprávnených 

intervencií, 

Miesto realizácie 

projektov v rámci 

prioritnej osi, 

Oprávnení prijímatelia, 

Zdôvodnenie prioritnej 

osi. 

Zástupcovia EK prídu 

v presne stanovenom 

Alokovanie 

60 000 000 EUR 
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309/2009. Mesto 

Košice bolo takto 

určené na uvedenú 

pozíciu Rozhodnutím 

Rady EÚ č. 8770/09 

v Bruseli 21. apríla 

2009. Vláda SR je 

týmto rozhodnutím 

viazaná. 

- uznesením Vlády SR 

č. 546/2010 

z 13.8.2010 bolo 

alokovaných 

dodatočných 60 mil. 

EUR na EHMK. 

 

termíne posúdiť 

pripravenosť mesta 

Košice na plnenie 

svojej funkcie EHMK 

na rok 2013. V prípade 

nedostatočného 

progresu alebo nízkej 

úrovne čerpania 

finančných 

prostriedkov v tejto 

priorite, môţe byť 

dodatočný príspevok 

EK zrušený. Z tohto 

dôvodu odporúčame 

zásadne dodrţiavanie 

nastaveného časového 

harmonogramu 

všetkých projektov 

zahrnutých do tejto 

priority. 

Týmto navrhujeme 

revíziu OP v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006  

o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, 

Európskom 

sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde 

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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8. Summary 

Table No. 31 Summary 

Priority Name Reasons for Revision Suggested Changes Suggested 

Reallocation 

Priority Axis 1 of the 

Regional Operational 

Programme – 

Education 

Infrastructure 

Significant  socioeconomic 

and legislative changes in 

the society: 

- demographic changes – 

increase of natality, 

slowdown of ageing 

process of inhabitants 

changes the requirements 

for education 

infrastructure, 

-priority with the highest 

absorption capacity 

- self-administrations 

development priority 

and persisting high demand 

- set-up, tested 

implementation, being not 

time-consuming 

- great benefit for reduction 

of buildings energy demand 

(at an average by 55 %) 

providing high potential for 

generation of operational 

saving in public sector; 

- prompt replacement of 

lack of private investment 

in the area of civil 

engineering industry during 

the crisis; 

- efficient procedure for 

meeting the bases of state 

budget expecting massive 

drawing of financial means 

 - We suggest the 

strengthening of 

financial allocation 

of Priority Axis 1 of 

the Regional 

Operational 

Programme in such 

manner that all the 

financial means 

within the frame of 

the Regional 

Operational 

Programme, which 

won’t be used within 

the period 2011- 

2015 for various 

reasons (problems 

concerning the 

implementation of 

individual projects, 

withdrawal from the 

contract on non-

repayable financial 

contribution, etc.), 

will be re-allocated 

to Priority Axis 1. 

For your information, 

we mention that as of 

September 30th we 

register a saving 

representing the 

amount of EUR 35 

mil. only within the 

frame of Priority 

Axis 1.   

Allocation advance 

by EUR  

57,840,000.00  

http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=at+an+average&lang=en2cz&extended=yes
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from EC funds in 2010;  

-  priority of the Regional 

Operational Programme 

with continuously highest 

contribution to jobs 

creation; 

- priority of the Regional 

Operational Programme 

with the highest 

contribution to the Lisboan 

Strategy (education, 

reduction of energy 

demand, introduction of 

information.communication 

technologies equipment, 

employment) 

 

- evaluation of demand in 

particular areas  of the 

Regional Operational 

Programme support during 

intensive implementation 

period 2007-2010, where 

the calls for submitting of 

applications for  non-

refundable allowance were 

declared within the frame 

of all   priority axes  of the 

Regional Operational 

Programme ;  

- change of price level of 

construction works, goods 

and services within the 

period of  2007-2010 due 

to world-wide economic 

crisis influencing the 

amount of projects budget 

and utilization of  priority 

of the Regional 

Operational Programme. 

Allocation Priority 1 

of the Regional 

Operational 

Programme should be 

the measures of the 

Regional Operational 

Programme 

identifying the 

problems concerning 

the implementation 

and not containing 

sufficient real 

demand. 

Herewith we suggest 

the revision of the 

Regional 

Operational 

Programme 

according to the 

Council Regulation 

(EC) No. 1083/2006  

on European 

Regional 

Development Fund, 

European Social 

Fund and Cohesion 

Fund - Article 33, 

paragraph 1 a) – 

Significant  

socioeconomic 

changes related to 

economic crisis and b) 

– main changes in 

national, regional and 

local priorities. 

 

Priority Axis  2 of the 

Regional Operational 

First of all the following 

legislative changes: 

- It is necessary to 

modify the Regional 

Operational 

Allocation reduction 

by EUR 

http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=non-refundable+allowance&lang=en2cz&extended=yes
http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=non-refundable+allowance&lang=en2cz&extended=yes
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Programme – 

Infrastructure of 

social  services,  

socio-legal protection 

and social tutorship 

- the Act No. 448/2008 

Coll. on social  services 

and on amendment of the 

Act No. 455/1991 Coll. on 

trading (Trade Act), as 

amended, replacing the 

Act No. 195/1998 Coll. on 

Social Assistance – 

fulfilment of this act 

should support the 

facilities with lower 

number of clients – that 

means the  strategy of the 

Regional Operational 

Programme is in conflict 

with national legislation;  

- amendments of the Act 

No. 305/2005 Coll. on 

Social and Legal 

Protection of Children and 

on Social Custody and 

amendment of some acts, 

as amended; full wording 

of this act was declared by 

the Act No. 27/2009 Coll. 

This act defines also the 

gradual transition to 

family-type facilities; that 

is not in compliance with  

ROP strategy; 

- The Council Regulation 

(EC) No. 1341/2008 of 

December 18th 2008 

amends Article 55 of the 

Council Regulation (EC) 

No. 1083/2006 concerning 

the projects generating 

incomes. Principle of 

money reimbursement 

based on calculation of 

generated incomes doesn’t 

satisfy the applicants from 

the public sector being not 

interested in projects, 

Programme strategy 

for the area of social 

infrastructure, taking 

into account new 

legislation of the 

Slovak Republic and 

EU and new 

knowledge in this 

area.  

- Considering new 

trends in the area of 

social infrastructure 

within the frame of 

EU we don’t assess 

the situation so that 

the prognosis could 

become better (more 

applicants being 

interested in priority 

axis). 

- We suggest 

canceling the Measure 

2.1b, as only 16 

projects were 

submitted within 3 

calls intended for 

projects for child 

clients and to re-

allocate the financial 

means saved such 

way Priority Axis 1.           

Hereby we suggest to 

make a revision of 

OP in accordance 

with the Council 

Regulation (EC) No. 

1083/2006  

on European 

Regional 

Development Fund, 

European Social 

Fund and Cohesion 

Fund - Article 33, 

paragraph 1 a) – 

16,500,000.00. 
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which are subjects of the 

mentioned change; 

- investments to technical 

condition of supported 

social infrastructure 

facilities are more 

demanding in terms of 

meeting regulations 

defining specific 

characteristics (concerning 

their capacity, hygiene, 

etc.) of supported types of 

facilities; 

 

Significant  

socioeconomic 

changes related to 

economic crisis and b) 

– main changes in 

national, regional and 

local priorities. 
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II. Priority Axis 3 of the 

Regional Operational 

Programme – 

Reinforcement of 

cultural potential in 

regions and 

infrastructure of 

tourist industry 

 

- The area of culture is 

generally considered to 

be an area without 

significant benefit 

contributing to increase 

of economic status of 

the regions (except for 

minimum number of the 

most significant 

buildings being 

attractive in terms of 

tourist industry being 

focused to sightseeing); 

- reconstructions of cultural 

monuments are more 

expensive that comparable 

large buildings, for 

example schools or 

buildings belonging to 

social infrastructure; 

- Expensive reconstructions 

of cultural monuments 

bring no future effect (in 

the form of savings due to 

reduction of buildings 

energy demand) to the self-

administrations; 

- Also in the case of 

buildings being attractive 

for tourists and important 

some self-administrations 

don’t submit an application 

for non-repayable financial 

contribution due to 

eventual future generating 

of net incomes and 

subsequent obligation to 

repay such contribution.      

- At reconstruction of 

cultural monuments there is 

higher risk of unforeseen 

expenses (additional 

expenses for restoration 

works, archaeological 

- Following the 

Slovak Government 

Resolution No. 

240/2010 on Regional 

Operational 

Programme 

Allocation Increase 

due to implementation 

of EHMK project it 

can be stated that in 

terms of ROP trends 

and achieving the 

targets of ROP 

concerning the 

preservation of 

cultural heritage and 

development of 

cultural infrastructure 

(preferred subjects 58 

and 59) the financial 

allocation of ROP for 

this area will be 

finally reinforced. At 

the same time (in the 

context of European 

Capital of Culture 

project) we remind 

that we shall suggest 

this project as 

independent priority 

axis. 

 

- Considering the 

actual results of 

Priority Axis 3 we 

recommend to reduce 

the allocation for 

these activities. 

- Considering the 

situation development 

(many operational 

programmes are not 

coordinated and the 

tourism strategy is 

Allocation reduction 

by EUR 

41,340,000.00. 

http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=restoration+work&lang=en2cz&extended=yes
http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=restoration+work&lang=en2cz&extended=yes
http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=restoration+work&lang=en2cz&extended=yes
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research, forced 

modification of technology 

and constructional 

materials, etc.).  

 

modified at national 

level) we suggest to 

transfer originally 

allocated financial 

means to the  support 

area 4.1a of the 

Regional Operational 

Programme; 

- At the same time we 

suggest that in related  

support area of the 

Regional Operational 

Programme (3.1a, 

3.1b, 4.1a) the 

projects having more 

benefits for tourism 

should be made more 

advantageous (in 

terms of points), that 

means we recommend 

to modify the 

evaluation criteria in 

Monitoring 

Committee for the 

Regional Operational 

Programme.   

Hereby we suggest 

to perform a 

revision of the 

Operational 

Programme  

according to the 

Council Regulation 

(EC) No. 1083/2006  

on European 

Regional 

Development Fund, 

European Social 

Fund and Cohesion 

Fund - Article 33, 

paragraph 1 a) – 

Significant  

socioeconomic 

changes related to 
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economic crisis and 

b) – main changes in 

national, regional and 

local priorities. 
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II. Priority Axis 4 of the 

Regional Operational 

Programme – 

Regeneration of 

settlements 

 

- The highest absorption 

capacity, number of 

approved projects exceeded 

the number of projects 

expected until 2015 – these 

activities are extremely 

interesting for applicants all 

over the Slovak Republic; 

through the implementation 

of projects from this 

priority these applicants 

finish the completion of 

buildings and areas being  

most interesting for them 

locally and regionally; 

- compensation of 

consequences of world-

wide economic crisis; 

- possible implementation 

of measures for reduction 

of floods consequences; 

- The possibility to set up 

a new financial 

mechanism for solving the 

problems concerning 

residential houses. 

- High absorption 

capacity of the 

priority indicates the 

justification of re-

allocation of financial 

means to this priority; 

- Based on the Slovak 

Government 

Resolution No. 

566/2010 of 

August 27
th
 2010 the 

financial means for 

reduction of floods 

consequences (EUR 

39 mill.) were 

incorporated. 

- Considering all the 

mentioned facts we 

suggest to include IFI 

JESSICA to the 

Regional Operational 

Programme within the 

frame of Measure 4.1 

b and modify the 

strategy of this 

document in a 

corresponding 

manner, as well as to 

outline the financial 

potential of this new 

assistance tool. 

Hereby we suggest to 

perform a revision of 

the Regional 

Operational 

Programme  

accordingly to the 

Council Regulation 

(EC) No. 1083/2006  

on European 

Regional 

Development Fund, 

European Social 

Fund and Cohesion 

Allocation increase 

by EUR 

46,410,401.00. 
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Fund - Article 33, 

paragraph 1 a) – 

Significant  

socioeconomic 

changes related to 

economic crisis and b) 

– main changes in 

national, regional and 

local priorities. 

 

 

 

Priority Axis  5 of the 

Regional Operational 

Programme  – 

Regional 

communications for 

transport services in 

the regions  

- Ensured trouble free 

drawing of financial means, 

first of all  due to setting-up 

of entitled applicants – the 

self-governing regions. 

That´s why we assess this 

priority as riskless; the 

drawing of financial means 

is realized continuously and 

without problems. 

 

- Based on the Slovak 

Government 

Resolution No. 

566/2010 of 

August 27
th
 2010 the 

additional amount of 

EUR 49 mill. was 

assigned to the 

Regional Operational 

Programme in 

comparison with 

planned budget; the 

amount of EUR 10 

mill. of them was 

included into Priority 

Axis 5 of the 

Regional Operational 

Programme for 

reconstruction of 

roads damaged due to 

floods.  

- We suggest a 

continual time 

schedule of calls 

declaration so that the 

financial means can 

be gradually drawn 

down till the end of 

the programming 

period. 

Hereby we suggest to 

Allocation increase 

by EUR 

11,764,705.00. 
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perform a revision of 

the Operational 

Programme  

accordingly to the 

Council Regulation 

(EC) No. 1083/2006  

on European 

Regional 

Development Fund, 

European Social 

Fund and Cohesion 

Fund - Article 33, 

paragraph 1 a) – 

Significant  

socioeconomic 

changes related to 

economic crisis and b) 

– main changes in 

national, regional and 

local priorities. 

 

 

Priority Axis  6 of the 

Regional Operational 

Programme  – 

Technical assistance 

- Trouble free drawing of 

financial means, as the 

beneficiary is just the 

Regional Operational 

Programme and its 

intermediate authorities; 

- The financial means 

intended for management 

and administration, as well 

as for promotion of the 

programme will be drawn 

down; at the same time 

they are necessary for 

proper implementation of 

the Regional Operational 

Programme. 

- We suggest to leave 

the strategy as well 

as the allocation of 

the Priority Axis in 

such state as they 

were originally 

approved.  

Without changes 
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III. Priority Axis 7 - 

European Capital of 

Culture  

- New Priority Axis  7 was 

added, implicating the 

change of strategy of the 

Regional Operational 

Programme; 

- Based on Decision No. 

1622/2006/EC of the 

European Parliament and of 

the Council of 24 October 

2006 on  Community 

actions for support of the 

project „European Capital 

of Culture“  for the years 

2007- 2019 the ministry of 

Culture of the Slovak 

Republic realized a tender 

for the title “European 

Capital of Culture“ among 

the Slovak towns. 

International selection 

commission recommended 

to nominate the town 

Košice for European 

Capital of Culture for the 

year 2013. The 

Government of the Slovak 

Republic approved this 

suggestion with its 

Resolution No. 309/2009. 

The town Košice was 

determined for mentioned 

position by the Decision of 

the EU Council No. 

8770/09 in Brussels on 

April 21st 2009. This 

decision is binding for the 

Government of the Slovak 

Republic. 

- Based on the Slovak 

Government Resolution 

No. 546/2010 of August 

13
th
 2010 the additional 

amount of EUR 60 mil. 

was allocated to Priority 

- We suggest the 

following change of 

strategy of the 

Regional Operational 

Programme: to 

include the “European 

Capital of Culture” to 

the Regional 

Operational 

Programme as 

independent Priority 

Axis 7.  

- The priority should 

contain all the 

sections within the 

frame of  strategy of 

the Regional 

Operational 

Programme , as well 

as financial plan, that 

means the following 

ones: 

Aim and orientation 

of the priority axis; 

Indicators at the 

priority axis level; 

Character of 

justifiable 

interventions; 

Place of project 

realization within the 

frame of priority 

axis;, 

Entitled beneficiaries; 

Justification of 

priority axis. 

On specified date the 

representatives of EC 

will come to assess 

the preparedness of 

Allocation of EUR 

60,000,000.00. 
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Axis 7 - European Capital 

of Culture. 

 

the town Košice for 

performance of its 

position of  

“European Capital of 

Culture“ for the year 

2013. in the case of 

insufficient progress 

or low drawing of 

financial means in this 

priority the additional 

contribution from EC 

can be cancelled. 

That’s why we 

recommend to follow 

the set up time 

schedule of all the 

projects included in 

this priority. 

Hereby we suggest to 

perform a revision of 

the Operational 

Programme  

accordingly to the 

Council Regulation 

(EC) No. 1083/2006  

on European 

Regional 

Development Fund, 

European Social 

Fund and Cohesion 

Fund - Article 33, 

paragraph 1 a) – 

Significant  

socioeconomic 

changes related to 

economic crisis and b) 

– main changes in 

national, regional and 

local priorities. 
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Table No.32: Draft re-allocation of financial means for the Regional Operational Programme 

  

  Initial Status Transfers  

Priority Axis  Support Area Number  

Approved 

(after 

selection 

commissions) 

from 2.1a 
from 2.1.b 

 

from 

3.1 
from 3.2 from 4.1b from4.2 

from 

extra 

amount 

of 

EUR 

138 

mil. for 

SR 

New 

Number  

Priority Axis  1 – 

Education 

Infrastructure 

schools 410 000 

000,00 

691 037 

635,31 0,00 

16 500 000,00 0,00 

 

41 340 000,00 0,00 0,00 0,00 

467 840 

000,00 

Priority Axis  2 – 

Infrastructure of 

social services, 

socio-legal 

protection and 

social tutorship 

Social - adults 
184 705 

882,35 

101 206 

893,28 

-59 350 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125 355 

882,35 

Social - children 35 294 

117,65 8 797 862,35 

 

0,00 

-26 500 

000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 794 117,65 

Social - new 50 000 

000,00 

99 357 

766,96 

59 350 

000,00 

 

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 350 

000,00 
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III. Priority Axis 3 - 

Reinforcement of 

cultural potential in 

regions and 

infrastructure of 

tourist industry 

 

Museums, galleries, 

libraries and 

monuments 

158 823 

529,00 

79 254 

317,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

158 823 

529,00 

Tourism  65 176 

471,00 9 380 138,72 0,00 0,00 0,00 

-41 340 

000,00 
 

0,00 0,00 0,00 

23 836 

471,00 

Priority Axis  4 - 

Regeneration of 

settlements 

Regeneration of 

settlements 4.1a 

323 529 

411,82 

393 638 

538,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 300 

000,00 0,00 

40 528 

048,24 

434 357 

460,06 

Dwelling 

infrastructure – town 

areas (JESSICA) 

82 352 

941,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-72 352 

941,18 

0,00 

0,00 

10 000 

000,00 

Regeneration of 

settlements 4.1c 

(Gitanos) 

56 470 

588,24 

63 688 

508,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2 052 941,18  

5 200 000,00 

5 882 

352,94 

69 605 

882,36 

Non-investment 

projects - higher 

territorial units 

6 319 

411,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 319 411,76 

Fire-brigades + 

mountain rescue 

services 

94 117 

646,00 

67 508 

428,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-5 200 

000,00 0,00 

88 917 

646,00 

Priority Axis  5 - 

Regional 

communications 

for transport 

services in the 

regions 

Roads of II. and III. 

class 

180 000 

000,00 

154 975 

275,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 764 

705,88 

191 764 

705,88 



 

117 

 

Priority Axis  6 – 

Technical 

assistance 

Projects focused on 

technical assistance – 

Managing Authority 

and Managing 

Authority/Intermediary 

Body 

53 210 

000,00 

48 105 

214,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 210 

000,00 

Priority Axis  7 - 

European Capital 

of Culture  

Projects related to 

European Capital of 

Culture  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 588 

235,29 

70 588 

235,29 

TOTAL 

1 699 999 

999,00 

1 716 950 

579,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128 

763 

342,35 

1 828 763 

341,35 

Source: own sources 
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Indicators at programme level: 

Considering the updating of originally set up indicators and their target values at level of the Regional 

Operational Programme, as well as at level of individual priority axes the following facts were taken 

into account: 

 Partial modification of strategy of the Regional Operational Programme and modifications of 

financial plan, recommendations of European Commission in the form of draft documents and 

operative communication; 

 Assessment of demand in individual areas supported by the  Regional Operational Programme 

during intensive implementation 2007-2010, in which the calls for submission of applications 

for  non-repayable financial contribution within the frame of all the priority axes of the 

Regional Operational Programme  (totally 21 calls) were declared, 

 Change of price level of construction works, goods and services during the period 2007-2010 

influencing the amount of project budgets  and utilization of available allocation of the 

Regional Operational Programme; 

 Adoption of common currency EUR in the Slovak Republic on January 1
st
 2009. During the 

year 2008 the exchange rate SKK/EUR significantly changed in comparison with official 

expectations and estimations being valid in time of preparation of the National Strategic 

Reference Frame and individual operational programmes. Mentioned reinforcement of SKK in 

2008 the exchange rate changed from 32,600 SKK/EUR to 30,126 SKK/EUR) caused real 

decrease of the total amount of disposable financial allocation of the Regional Operational 

Programme representing more than SKK 4 milliards. This fact could cause the support of 

lower number of projects in comparison with expectation; 

 Change of average project scope (in almost areas supported by the Regional Operational 

Programme the average scope of projects was increased in comparison with initial 

expectation). 

Updated indicators of the Regional Operational Programme and their target values are mentioned in 

the following table: 

Table No. 33: Programme indicators 

Indicator 

Type   

Indicator Name   Unit of 

Measurement 

Initial 

Year  

Initial 

Target 

Value  

Target 

Value  

- year 

2015  

Definition  

Output  Number of 

supported civil 

infrastructure 

facilities  

Number 2006  1410 1 210  Number of civil 

infrastructure facilities, 

which were supported 

within the frame of 

priority axes 1, 2, 3, 4 
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and 7 the Regional 

Operational 

Programme in the 

form of 

reconstruction, 

extension, 

modernization or 

building of 

constructed facilities 

and equipment 

procuration.  

Result  Number of new 

and better 

services 

rendered in 

civil 

infrastructure 

facilities  

Number 2006  1730  2 150  Number of new and 

better services rendered 

by users of the civil 

infrastructure facilities 

resulting from projects 

realized within the 

frame of priority axes 1, 

2, 3, 4 and 7 of the 

Regional Operational 

Programme.  

CORE 

No. 36  

Number of 

educational 

projects  

Number 2006  0  750  Number of project 

realized within the 

frame of priority axis 1 

of the Regional 

Operational 

Programme.  

CORE 

No. 37  

Number of 

students taking 

advantages of 

the assistance  

Number  2006  0  200 

000  

Number of pupils, 

students and children 

using the constructed 

facilities and 

equipment of 

educational 

infrastructure 

facilities supported 

within the frame of 

Priority Axis 1 of the 

Regional Operational 

Programme.  

CORE 

No. 39  

Number of 

projects 

Number 2006  380 590  Number of realized 

projects focused on 
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ensuring the 

permanent 

sustainability 

and higher 

attractivity of 

towns and large 

towns  

improvement of 

condition and renewal 

of elements of towns’ 

material infrastructure 

and support of dwelling 

within the frame of 

Priority Axis 4 of the 

Regional Operational 

Programme.  

CORE 

No. 31  

Number of 

projects in the 

area of risk 

prevention  

Number 2006  0  145  Number of projects 

focused on prevention 

of risk of disaster and 

accidents negatively 

influencing the 

population, that means 

the number of 

reconstructed, extended 

and modernized 

facilities of non-

commercial rescue 

services (including 

procurement of their 

equipment) within the 

frame of Priority Axis 4 

of the Regional 

Operational 

Programme.  

CORE 

No. 34  

Number of 

projects in the 

area of tourism  

Number 2006  12 50  Number of realized 

investment and non-

investment projects 

focused on 

improvement of tourism 

in particular region.  

CORE 

No. 13  

Number  of in 

the area of 

traffic 

Number 2006  0  60  Number of realized 

projects focused on 

interventions to regional 

communications within 

the frame of Priority 

Axis 5 of the Regional 

Operational 

Programme.  

CORE Number  of km Number  of 2006  0  200  Length of road sections 

built-up within the 
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No. 14  of new roads  km   frame of Priority Axis 5 

of the Regional 

Operational 

Programme, which 

didn’t exist before the 

implementation of the 

project.  

CORE 

No. 16  

Number  of km 

of reconstructed 

roads  

Number  of 

km   

2006  600 1 050  Length of  reconstructed 

and modernized 

sections of roads 

(regional as well as 

local communications) 

within the frame of 

priority axes  4 and 5 of 

the Regional 

Operational 

Programme, on which 

the intervention had 

system character and 

contributed to reduction 

of accident rate, 

improvement of road 

carrying capacity, etc.  

Impact   Average 

reduction of 

energy demand 

of buildings 

being used by 

supported civil 

infrastructure 

facilities  

%  2006  19 25  Average percentage 

reduction of energy 

demand for heating of 

buildings being used by 

supported civil 

infrastructure within the 

frame of priority axes 1, 

2, 3, 4 and 7 of the 

Regional Operational 

Programme.   

CORE 

No. 11  

Number  of 

projects of 

informative 

company  

Number   2006  0  650  Number of realized 

projects focused on 

procurement and using 

of IKT equipment or 

introduction of 

innovative services 

within the frame of 

priority axes 1, 2, 3, 4 

and 7 of the Regional 

Operational 

http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=load+carrying+capacity&lang=en2cz&extended=yes
http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=load+carrying+capacity&lang=en2cz&extended=yes
http://web.volny.cz/najdito/slovnik/?search=load+carrying+capacity&lang=en2cz&extended=yes
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Programme.    

CORE 

No. 1  

Created jobs  Number   2006  570 1 300  Total number of 

permanent jobs, which 

would not created 

without project 

implementation.  

CORE 

No. 2  

Created jobs for 

men 

Number   2006  250 520  Total number of 

permanent jobs for men, 

which would not 

created without project 

implementation.  

CORE 

No. 3  

Created jobs for 

women 

Number   2006  320 780  Total number of 

permanent jobs for 

women, which would 

not created without 

project implementation.  

Source: own sources 

 

 

 

 

 

 


