
 
 

 

Interná analýza dôvodov na vykonanie revízie                   
Regionálneho operačného programu k 31.12.2011 

 

 

Každý operačný program je počas jeho implementácie hodnotený a monitorovaný. Pomocou tohto procesu 
je možné priebežne vyhodnocovať nastavenie procesov a stratégie podpory, prípadne ich revidovať tak, aby 
boli stanovené ciele programu alebo jeho častí efektívne napĺňané. Podmienky, za ktorých je možné vykonať 
revíziu programu, definuje čl. 33 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v znení neskorších predpisov. 

Internú analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu k 31.12.2011 (ďalej len 
„Analýza“) vypracoval Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej len „ROP“) v januári 2012 na 
základe:  

 vývoja implementácie prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP v roku 2011; 

 výsledkov hlasovania členov Monitorovacieho výboru pre ROP písomnou procedúrou zo dňa 
16.11.2011 o schválení presunu finančných prostriedkov medzi prioritnými osami ROP s cieľom 
riešenia nadschválenia v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP; 

 komunikácie Riadiaceho orgánu pre ROP s členmi Monitorovacieho výboru pre ROP vrátane 
Európskej komisie a intenzívnej komunikácie na najvyššej úrovni s Ministerstvom financií SR 
ohľadne možností riešenia nadschválenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 
Infraštruktúra vzdelávania ROP. 

Cieľom tejto Analýzy je popísať stav implementácie prioritnej osi 1 ROP k 31.12.2011 a charakter 
realizovaných projektov. V závere Analýzy je navrhnutý spôsob vypracovania revízie ROP, ktorý vychádza 
z identifikovaných skutočností a relevantných dôvodov pre revidovanie programu. 

 

1. 

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala v januári 2008 vyhlásením vôbec prvej výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP v ROP. Celkovo boli vyhlásené 3 priebežné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre túto 
prioritnú os. Hodnotenia doterajšej implementácie ROP preukázali, že infraštruktúra vzdelávania predstavuje 
oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä miestnej samosprávy) jednou z najdôležitejších 
rozvojových priorít. V čase hospodárskej krízy zaznamenal Riadiaci orgán pre ROP dopyt predstavujúci 
viac ako 360% disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi (viď. tabuľka č. 1), a to aj napriek definovaniu 
územnej a tematickej koncentrácie pre oblasť vzdelávacej infraštruktúry. Významnú úlohu v tomto ohľade 
zohrala skutočnosť, že mnohé samosprávy mali pripravené, resp. rozpracované projekty ešte z obdobia 
implementácie Operačného programu Základná infraštruktúra 2004-2006. Aby sa predišlo neschváleniu 
neprimerane vysokého počtu kvalitných predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„ŽoNFP“), v rokoch 2009-2010 vtedajšie vedenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré 
plnilo aj úlohy Riadiaceho orgánu pre ROP, umožnilo nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec 
disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov 
a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov ROP. Celkovo boli v rámci prioritnej osi 1 ROP 
v uvedenom období na základe rozhodnutí štatutárneho orgánu Riadiaceho orgánu pre ROP nadschválené 
finančné prostriedky v sume až 282 mil. eur. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 2011

1
, ktorú Riadiaci 

orgán pre ROP inicioval v októbri 2010, nadschválený objem klesol na cca. 171 mil. eur. Táto suma 
predstavuje aktuálnu výšku prostriedkov schválených nad rámec disponibilnej alokácie určenej pre prioritnú 
os 1 ROP.  

Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria najväčší 
podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Aktuálny stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je uvedený 
v tabuľke č.1. Podľa uvedeného čísla čerpanie ešte definitívne nedosiahlo alokáciu prioritnej osi, avšak 

                                                 
1 Viď. rozhodnutie K(2011)5362 z 2.augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)4449 z 24.septembra 2007 
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preplácanie žiadostí o platbu už reálne nie je možné, nakoľko sú vyčerpané zdroje štátneho rozpočtu a 
k dispozícii sú len zdroje EÚ. Rýchlejšie čerpanie za zdroj štátneho rozpočtu bolo spôsobené vyšším 
podielom čerpania zo strany štátnych rozpočtových organizácií (najmä krajských školských úradov). V tejto 
súvislosti v rámci implementácie ROP vznikla závažná problematická situácia deficitu finančných 
zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu. Už 
začiatkom roku 2012 je možné očakávať ohrozenie plynulej realizácie veľkého počtu projektov infraštruktúry 
vzdelávania, porušovanie lehôt splatnosti zo strany prijímateľov, možný platobná neschopnosť niektorých 
dodávateľov stavebných prác, alebo dokonca nútenú správu menších obcí z dôvodu neschopnosti splácať 
preklenovacie úvery. V prípade negatívneho vývoja situácie môžu vznikať ďalšie dodatočné náklady 
verejných financií na zabezpečenie financovania už zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. 

 

Tabuľka č.1: Prehľad stavu implementácie prioritnej osi 1 ROP k 31.12.2011 

celková 
alokácia 

(zdroje EÚ + 
verejné zdroje) 

počet 
predložených 

ŽoNFP 

suma 
predložených 
ŽoNFP (zdroje 
EÚ + verejné 

zdroje) 

počet 
zamietnutých 

ŽoNFP 

počet 
schválených 

ŽoNFP 

suma 
schválených 

ŽoNFP (zdroje 
EÚ + verejné 

zdroje) 

počet 
zazmluvnených 

projektov 

suma 
zazmluvnených 
projektov (zdroje 

EÚ + verejné 
zdroje) 

suma čerpania 
(zdroje EÚ + 

verejné zdroje) 

490 654 840,00 1 688 1 492 365 459,83 876 805 680 941 702,53 788 
2
 637 554 466,19 466 198 100,65 

Zdroj: RO pre ROP, január 2012 

 

2. 

Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa líši v podstate len 
typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola a pod.), 
jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým stavom objektov. 
Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie  a modernizáciu  vybraných 
materských,  základných  a stredných škôl  a s tým  súvisiace  obstaranie  vybavenia,  vrátane IKT 
vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udržateľnosti životného prostredia 
odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického  stavu  objektov, odstránenie nevyhovujúcich podmienok 
pre imobilných  užívateľov  a  zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky pri všetkých typoch škôl. 
Týmito intervenciami sa napĺňajú kvalitatívne a kvantitatívne štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so 
zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným 
zameraním je cieľom zvyšovanie odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V 
prípade materských škôl identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora 
realizovaná formou kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane 
obstarania príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy  
racionalizácie  siete  zariadení (napríklad združovanie škôl). Prostredníctvom  týchto  intervencií  sa zároveň 
podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä  odstraňovaním stavebných  bariér). Podporujú sa  
špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory rovnosti 
príležitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými rómskymi komunitami 
ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít. 

Realizácia projektov infraštruktúry vzdelávania v rámci ROP: 

 zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej 
infraštruktúry (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)

3
; 

 v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete školských 
zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať nevyhnutné stavebno-
technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.), najmä čo sa 
týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň zásadným spôsobom 
prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb – v mnohých prípadoch 
školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarať počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je 

                                                 
2 Z toho vyše 80% tvoria základné školy vrátane špeciálnych základných škôl, základných umeleckých škôl a základných škôl s materskými školami. Približne 14% 

tvoria stredné školy a 6% materské školy.  

3 Viď. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska, str. 
579) 
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predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného 
vzdelávania

4
; 

 výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich 
energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie (čím 
sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských zariadení) – priemerné zníženie 
energetickej náročnosti budov podporených zariadení predstavuje takmer 50% oproti situácii 
bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je jedným 
z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

5
;  

 značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania 
a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských škôl 
s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. Zabezpečenie 
dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (pre 90 % detí vo veku od troch rokov až do školského 
veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ v rámci uplatňovania rovnosti žien 
a mužov

6
;
 
 

 prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora 
zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo vytvorenie vyše 600 pracovných miest, 
prevažne pre ženy. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 20-64 rokov je 
jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

7
; 

 prispieva k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských a základných 
škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal  v 
závere  roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda SR v januári 2011

8
. 

 

3. 

Vyššie uvedené údaje potvrdzujú, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou 
oblasťou podpory v programovom období 2007-2013 a dominantnou mierou sa podieľa na 
dosahovaní stratégie a globálneho cieľa ROP, vrátane merateľných ukazovateľov

9
. Takéto zistenie bolo 

identifikované už v Pravidelnom hodnotení ROP z roku 2010 a následne aj v Analýze dôvodov revízie 
ROP

10
, na základe ktorých bola vypracovaná prvá revízia ROP.  

Nosnou ideou komplexnej prvej revízie ROP bola realokácia prostriedkov medzi prioritnými osami ROP 
v prospech posilnenia prioritnej osi 1 ROP. Vykonané zmeny reagovali na dôvody uvedené v čl. 33, odsek 1, 
písmeno a) a b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 – išlo o výrazné zmeny sociálno-ekonomického 
prostredia (hospodárske kríza, prijatie spoločnej meny EURO s nižším konverzným kurzom) a o zmenu 
priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, na základe ktorej sa infraštruktúra vzdelávania 
vyprofilovala ako najvyššia rozvojová priorita v oblasti občianskej infraštruktúry (na úkor niekotrých ďalších 
oblastí podpory ROP). Nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto 
prioritnej osi ROP, ktoré súviselo s extrémnou povahou vyššie uvedených zmien, sa v rámci prvej 
revízie nepodarilo vyriešiť úplne. Z tohto dôvodu sa Riadiaci orgán v texte revízie ROP (viď. kapitola 8.2) 
zaviazal, že:  

„V priebehu rokov 2011-2015 budú finančné prostriedky potrebné na krytie nadschválenej alokácie v prioritnej 
osi 1 ROP z rokov 2007-2010 v objeme približne 10% rozpočtu ROP do konca programového obdobia 
postupne znižované predovšetkým na základe úspor finančných prostriedkov dosahovaných vo všetkých 

                                                 
4 Viď. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-

2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy) 

5 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele Stratégie Európa 2020) 

6 Viď. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008 

7 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele Stratégie Európa 2020) 

8 Viď. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných na riešenie 

problematiky marginalizovaných rómskych komunít 

9 Viď. Výročná správa o vykonávaní ROP za rok 2010, http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/  

10 Záverečné správy z obidvoch externých hodnotení sú zverejnené na http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/  

http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/
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siedmich prioritných osiach ROP, a to na základe znížených rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach, 
nepreplatených neoprávnených výdavkov, nedočerpaných finančných prostriedkov, nezrealizovaných 
projektov, vrátených finančných prostriedkov z titulu nezrovnalostí, generovania čistých príjmov a pod. Riadiaci 
orgán pre ROP vzniknuté úspory využije na krytie, resp. čiastkové krytie nadschváleného objemu finančných 
prostriedkov v prioritnej osi 1 ROP bez toho, aby bolo narušené dosahovanie stanovených cieľov a cieľových 
hodnôt ukazovateľov iných prioritných osí ROP. Realokácie vzniknutých úspor do prioritnej osi 1 nemajú vplyv 
na výšku zostávajúcich disponibilných prostriedkov v ostatných prioritných osiach. Tento princíp bol ROP 
prijatý dňa 26.10.2010 vo forme schválenia návrhu revízie ROP Monitorovacím výborom pre ROP, a to bez 
vznesenia pripomienok zo strany členov a prítomných pozorovateľov. Realokácie vzniknutých úspor do 
prioritnej osi 1 ROP budú zohľadnené vo finančnom pláne ROP prostredníctvom jednej alebo viacerých revízií 
ROP.“ 

Tento princíp presunov úspor v realizovaných projektoch ROP Riadiaci orgán pre ROP prvýkrát 
aplikoval v rámci prvej revízie ROP, kedy boli k februáru 2011 v prioritnej osi 1 dosiahnuté úspory vo výške 
30,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. eur) tvorí úspora na základe 
zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté 
úspory vo výške 22,8 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po 
verejnom obstarávaní, nezrovnalostí s finančným dopadom, dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov 
a pod.).  

V rámci prvej revízie ROP sa celková alokácia prioritnej osi 1 ROP zvýšila zo 410 mil. eur na 490,6 mil. eur. 
Riadiaci orgán pre ROP sa zaviazal podporiť o 110 vzdelávacích zariadení viac (zvýšenie zo 640 na 750) – 
do tohto počtu boli zahrnuté aj projekty podporené nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi. Takýto 
prístup k textácii revízie a úprave hodnôt merateľných ukazovateľov nebol štandardný, Riadiaci orgán pre 
ROP však zvoleným postupom zdôraznil záväzok riešiť financovanie všetkých podporených projektov 
infraštruktúry vzdelávania vrátane projektov schválených nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi.  

S cieľom pokračovať v nevyhnutných úpravách  prioritnej osi 1 ROP, ktoré boli iniciované už prvou 
revíziou ROP v dôsledku výraznej zmeny sociálno-ekonomického prostredia a s tým súvisiacej 
zmeny priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a zároveň v súlade so schváleným 
princípom presunov úspor v realizovaných projektoch ROP do prioritnej osi 1 ROP sa odporúča 
pristúpiť k ďalšej revízii ROP. Vykonanie revízie ROP sa navrhuje na základe trvania skutočností a 
dôvodov, ktoré spadajú pod body a) a b) čl. 33  Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Navrhovaná revízia 
by mala pozostávať výlučne z nasledovných častí:  

 Zmeny finančného plánu ROP vyplývajúce z aplikovania  schváleného princípu presunov úspor 
 v realizovaných projektoch ROP za obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 1 ROP; 

 Formálne úpravy a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu a prípravu 
 implementácie nových oblastí podpory ROP (úprava merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 
 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013, spresnenie miesta realizácie projektov pri aktivitách 
 odstraňovania následkov povodní, zosúladenie kategorizácie pomoci ROP s reálnym stavom). 

Analýza ROP, stratégia ROP, ako aj systém riadenia a kontroly ROP zostanú navrhovanou revíziou 
nezmenené. Napriek úprave finančného plánu ROP nenastanú ani zmeny v merateľných 
ukazovateľoch a ich hodnotách, a to z nasledovných dôvodov: 

–  V prioritnej osi 1 zvýšenie disponibilnej alokácie nepovedie k zvýšeniu hodnôt merateľných 
 ukazovateľov, lebo už v rámci prvej revízie ROP boli zohľadnené aj údaje za všetky projekty 
 podporené nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi

11
; 

–  V prioritných osiach 2-5 zníženie disponibilnej alokácie nepovedie k zníženiu hodnôt merateľných 
 ukazovateľov, lebo presunuté úspory sú dosahované v realizovaných a ukončených projektoch. 

Návrh nového finančného plánu vrátane znázornenia vykonaných presunov úspor je uvedený 
v prílohe č. 1 tejto Analýzy. Pre účely finalizácie textácie revízie ROP bude pravdepodobne nevyhnutné 
navrhované sumy zaokrúhliť v súvislosti s vyčíslením jednotlivých zdrojov financovania (zdroj štátny 
rozpočet, zdroj EÚ) a zachovaním povinných pomerov financovania jednotlivých zdrojov (85%). 
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 Na základe revízie ROP bude možné z celkových disponibilných zdrojov v rámci prioritnej osi 1 ROP zabezpečiť financovanie  

približne 623 schválených projektov, z toho cca 38 projektov bude možné financovať prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých 

v rámci ROP za obdobie február – december 2011. Počet projektov, ktorých financovanie je možné zabezpečiť z disponibilných zdrojov 

bol stanovený na základe priemernej hodnoty schválených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. 
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Navrhovaná revízia ROP opäť čiastočne zníži výšku nadschválených finančných prostriedkov (na približne 
117 mil. eur) a dočasne zabezpečí finančné zdroje na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov 
deklarovaných v žiadostiach o platbu. Nepokryje však celý nadschválený objem a podobná problematická 
situácia sa bude opakovať, pravdepodobne ešte v priebehu roku 2012.  Z tohto dôvodu sa zároveň 
navrhuje v druhej polovici roku 2012 pripraviť návrh ďalšej (tretej) revízie ROP, ktorý by obsahoval 
(okrem iného) aj: 

 zmeny finančného plánu ROP vyplývajúce z aplikovania schváleného princípu presunov úspor 
v realizovaných projektoch ROP za obdobie január – jún/september 2012 do prioritnej osi 1 ROP 
(vrátane prioritných osí 6 a 7 ROP); 

 zmeny finančného plánu ROP na základe vnútornej realokácie medzi prioritnými osami ROP 
v prospech prioritnej osi 1 ROP, ak závery Pravidelného hodnotenia ROP z roku 2012 poukážu na 
problémy s vykonávaním niektorých oblastí podpory (predbežne Riadiaci orgán pre ROP 
identifikoval napr. riziko nízkeho dopytu obcí po intervenciách na odstraňovanie povodní, 
problematický priebeh realizácie rozsiahlych projektov revitalizácie nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok a modernizácie pamäťových a fondových inštitúcií); 

 príslušné úpravy textácie, stratégie a merateľných ukazovateľov ROP. 

Pri príprave tohto návrhu revízie bude kľúčové zohľadniť závery Pravidelného hodnotenia ROP z roku 
2012 a zabezpečiť spoluprácu so socioekonomickými partnermi na úrovni Monitorovacieho výboru 
pre ROP vrátane Európskej komisie. V súčasnosti totiž socioekonomickí partneri Riadiaceho orgánu pre 
ROP majú zásadne protichodné stanoviská ohľadne konkrétnych riešení nadschválenia: Časť členov 
Monitorovacieho výboru pre ROP presadzuje vykonanie vnútorného presunu voľných finančných 
prostriedkov z ostaných prioritných osí  do prioritnej osi 1 bez ohľadu na plnenie stratégie ROP v dotknutých 
oblastiach podpory. Na druhej strane členovia monitorovacieho výboru, ktorí by ako prijímatelia pomoci, 
resp. gestori politík boli priamo negatívne dotknutí takouto vnútornou realokáciou, sú proti takémuto riešeniu 
a vo väčšine odporúčajú uskutočnenie realokácie z iných operačných programov (napríklad Operačný 
program Informatizácia spoločnosti). Európska komisia sa negatívne stavia k neodôvodnenej vnútornej 
realokácii medzi prioritnými osami ROP a vzhľadom na charakter problému vyzýva, aby sa nadschválenie 
v rámci prioritnej osi 1 ROP riešilo zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.  

V prípade úspešných rokovaní medzi Riadiacim orgánom pre ROP, Európskou komisiou 
a socioekonomickými partnermi by uskutočnenie tretej revízie ROP mohlo definitívne zabezpečiť finančné 
zdroje na krytie pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu vo výške celého pôvodne 
nadschváleného objemu. Definitívne vyriešenie problému nadschválenia finančných prostriedkov v prioritnej 
osi 1 ROP by zavŕšilo procesy iniciované už prvou revíziou ROP a výrazne by prispelo k plynulej 
implementácii ROP v ďalších rokoch programového obdobia. Riadiaci orgán pre ROP by mohol svoje 
programové kapacity plne koncentrovať na úspešnú bezodkladnú implementáciu zostávajúcich častí 
stratégie ROP.  

 

 

Prílohy: 

1.) Prehľad úspor za obdobie február – december 2011, ich presunov a návrh nového finančného plánu 
ROP vrátane zostatkov pre ďalšie výzvy 

 

 

V Bratislave, 16.01.2012 


