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ZÁZNAM 

 
zo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Regiónálny operačný program, 

ktoré sa konalo 23. októbra 2013 v Bratislave 
 
 

Zúčastnení: prezenčná listina v prílohe č. 1 
 
 

Program zasadnutia: príloha č. 2 
 
 

Prílohy: 

 
1) Zoznam zúčastnených - prezenčná listina 

2) Program zasadnutia 

3) Uznesenie Monitorovacieho výboru pre ROP č. 20/2013 
 
 
 

Priebeh stretnutia: 
 

 

1)  Privítanie členov a otvorenie zasadnutia 

 

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Štefan 

Adam, splnomocnený na zastupovanie predsedu Monitorovacieho výboru pre Regionálny 

operačný program (d'alej aj „výbor") privítal na zasadnutí členov výboru. Oboznámil prítomných     

s programom a otvoril zasadnutie. Vyzval tajomníčku Zuzanu Lukáčovú, manažérku 

programovania, aby overila uznášaniaschopnost' výboru. Tajomnička skonštatovala, že je 

prítomných 29 členov a teda v súlade so Štatútom  výboru je výbor uznášaniaschopný. Po tomto 

konštatovaní štátny tajomnik Śtefan Adam otvoril d'alsí bod programu. 

 

 

2)  Prerokovanie a schválenie modifikácie 4. revízie Regionálneho operačného programu 

Štátny tajomník Štefan Adam odovzdal  slovo generálnemu riaditel'ovi sekcie riadenia programov 

regionálneho rozvoja Emilovi  Píchovi, aby  predstavil  návrh modifikácie 4. revízie ROP, ktorý bol 

zaslaný všetkým členom výboru v elektronickej verzii.  

 

Generálny riaditeľ Emil Pícha prítomných informoval, že predložený návrh modifikácie 4. revízie 

ROP je vypracovaný v zmysle Internej analýzy k návrhu 4. revízie Regionálneho operačného 

programu máj 2013 v znení aktualizácie č. 1 – október 2013, ktorej záverom je potreba zvýšiť 

dôraz na príspevok ROP k Stratégii Európa 2020 v oblasti energetických úspor. V zmysle 

uvedeného pôvodný návrh 4. revízie ROP z júna 2013 predpokladal realokovať sumu         

90 843 000 EUR do prioritnej osi 1, z ktorej 40 mil. Eur predstavovalo sumu vyčlenenú na nové 

projekty v zmysle Lokálnej stratégii komplexného prístupu (LSKxP) vypracovaného Úradom vlády 

SR a zostávajúca suma bola určená na prefinancovanie projektov, ktoré boli v minulosti 

zazluvnené nad rámec alokácie prioritnej osi 1 ROP. Vzhľadom na to, že k uvedenému riešeniu  

Európska komisia zaujala negatívny postoj pre financovania „starých“ projektov z takto 

realokovaných zdrojov. Rovnaký postoj zaujali predstavitelia Európskej komisie                           

na Monitorovacom výbore pre ROP dňa 24.6.2013, ako aj následne na spoločných zasadnutiach 

za účasti veľvyslanca SR pri EÚ a podpredsedu vlády SR pre investície. Problematika 

nadkontrahovania alokácie ROP bola následne predmetom pracovnej porady vlády SR dňa 

4.10.2013, kde bol prijatý záver, že daný stav bude možné vyriešiť v rámci schváleného návrhu 
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EK na zmenu nariadenia 1083/2006 (Návrh schválil Výbor EP pre regionálnu politiku dňa 

25.09.2013). Schválením tejto zmeny sa pre SR uplatní nielen pravidlo N+3, ale aj uplatnenie   

tvz. 10% flexibility na úrovni prioritnej osi pri ukončovaní pomoci. Týmto krokom sa umožní 

vyriešenie problému nadkontrahovania v rámci ROP. V nadväznosti na uvedené preto 

modifikácia 4. revízie ROP rieši presun voľných finančných prostriedkov z prioritných osí 2, 4 a 7 

do prioritnej osi 1 vo výške 39 808 000 Eur (fin. prostriedky EFRR) výlučne na nové projekty 

v zmysle LSKxP. Celá zostávajúca suma potrebná na prefinancovanie vśetkých zmluvne 

viazaných projektov nad rámec alokácie prioritnej osi 1 bude  doplnená v rámci očakávanej 

zmeny nariadenia 1083/2006 zo zdrojov ROP v rámci tvz. 10 % flexibility finančných zdrojov 

jednotlivých prioritných osí ROP.  

 

Generálny riaditeľ Emil Pícha tiež informoval o návrhoch a námietkach zo strany Európskej 

komisie. Európska komisia súhlasí s návrhom prerozdelenia 39,8 mil. Eur  do prioritnej osi 1   

pre zvýšenie dostupnej sumy vyčlenenej pre horizontálnu prioritu marginalizovaných rómskych 

komunít a Lokálnych stratégií komplexného prístupu, je však potrebné, aby Riadiaci orgán ROP 

zabezpečil, aby bolo navrhované prerozdelenie investované do vzdelávacej infraštruktúry  

marginalizovaných rómskych komunít v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, konkrétne 

inkluzívnym rastom.  Potrebné je zabezpečiť, aby žiadne prostriedky neboli použité na udržanie 

alebo zvýšenie segregácie  na školách, rozšírenie kapacity existujúcich zariadení, ktoré 

navštevujú výhradne rómske deti, ak sú voľné kapacity v susedných zariadeniach, pričom          

v takýchto prípadoch navrhuje alternatívne riešenia napr. školské autobusy, podpora nákladov 

na dopravu v lokalitách. Kde je to možné Komisia uprednostňuje vyvážený pomerom rómskych 

a nerómskych detí a je tomu potrebné dať prednosť pred zoskupením rómskych detí                

do zvláštnych "prípravných tried". Európska komisia navrhuje, aby vyššie uvedené požiadavky 

boli zapracované do textu OP. 

  

Predmetom revízie je aj doplnenie možnosti úpravy alokácie v prioritnej osi 5 ROP určenej       

na rekonštrukciu a obnovu infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy v územiach najviac 

postihnutých alebo ohrozených povodňami. Alokácia na tieto intervencie vo výške 10 mil. eur je 

stanovená uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010. Riadiaci orgán pre ROP môže 

touto revíziou v prípade potreby v rámci  disponibilných zdrojov prioritnej osi 5 ROP navýšiť 

finančné zdroje vyčlenené na uvedené intervencie aj nad rámec uznesenia vlády SR                 

č. 566/2010. Cieľom uvedenej úpravy je dosiahnutie čo najvyššej miery kontrahovania 

prostriedkov v rámci prioritnej osi 5 ROP.  

 

Poslednou zmenou v rámci revízie ROP je formálna úprava prílohy č. 9 ROP – Indikatívny 

zoznam projektov v rámci prioritnej osi 7, kde došlo k zrušeniu osobitného projektu mesta 

Košice (Dom autentickej kultúry – rekonštrukcia), pričom jeho realizácia je zabezpečená v rámci 

projektu Kasárne – Kulturpark. 

 

Po  skončení  prezentácie,  štátny  tajomník  otvoril  diskusiu  k  predloženému  návrhu  revízie.    

Milan Ovseník, riaditeľ odboru SO/RO na Úrade Žilinského samosprávneho kraja položil otázku, 

čo viedlo RO k tomu, že disponibilné zdroje sa využíjú len na navýšlenie alokácie výzvy            

na povodňové aktivity a nie na celú prioritnú os? Generálny riaditeľ  Emil Pícha ho informoval, 

že sa k danému riešeniu rozhodlo pristúpiť z dôvodu podporiť čo najväčší počet projektov 

v rámci vyhlásenej výzvy bez nutnosti vyhlasovať ďalšiu výzvu s veľmi obmedzenou alokáciou. 
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Štátny tajomník Štefan Adam uzavrel diskusiu a vyzval prítomných členov na hlasovanie       

o modifikácii 4. revízie ROP 2007 - 2013. 

 

 

Za:  27 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

 

Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bola revízie modifikácia 4. revízie ROP  

schválená. 

 

 

3) Záver 

 

Predseda výboru štátny tajomník Štefan Adam informoval prítomných o uznesení z tohto 

zasadnutia výboru. Poďakoval sa členom za účasť a ukončil zasadnutie výboru.  

 
 
 
 
 
 
 
       ................................................ 
        predseda výboru 
      minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
                 Slovenskej republiky 


