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1. Úvod  

Cieľ  zameranie hodnotenia 

 

Cieľom tohto strategického hodnotenia je posúdenie nastavenia a vývoja ROP v súvislosti s 

prioritami Európskej únie a národnými prioritami za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2012.  

Predĺženie hodnoteného obdobia do konca roku 2012  oproti požadovanému termínu 31. 7. 

2012 bolo po dohode s RO z dôvodu získavania štatistických hodnôt, ktoré sú v mnohých 

oblastiach uvádzané ku koncu roku a tiež z dôvodu použitia údajov z Výročnej správy 

o vykonávaní ROP 2007 – 2013 za rok 2012. 

Hodnotenie je zamerané predovšetkým na nasledujúce oblasti: 

 relevantnosť ROP s rozvojovými stratégiami EÚ a SR 

 externé a interné zmeny, ktoré mali  vplyv na priebeh implementácie ROP 

 súlad realizovaných projektov so stratégiou a cieľmi ROP 

 porovnanie dosiahnutých výsledkov a stanovených cieľov 

 absorpčná schopnosť žiadateľov 

 nastavenie implementačného systému ROP  

 dosiahnuté výsledky a dopady ROP v kontexte štatistických ukazovateľov v rámci SR 

 

Metodika hodnotenia 

 

Metodika hodnotenia relevantnosti ROP s rozvojovými stratégiami EÚ a SR 

 

 Na oficiálnych stránkach EÚ a SR získať relevantné rozvojové stratégie platné v čase 

prípravy ROP, t.j. v rokoch 2006 a 2007 a rozvojové stratégie platné v roku 2012 

 oboznámiť sa s ich znením a stručne ich popísať 

 určiť priority a ciele jednotlivých stratégií 

 vytvoriť tabuľky podľa nižšie uvedeného vzoru na porovnanie jednotlivých 

prioritných osí a opatrení s prioritami a cieľmi jednotlivých stratégií 

Prioritná os Opatrenie 
Názov rozvojovej stratégie 

Priorita1/Cieľ1 Priorita2/Cieľ2 Priorita3/Cieľ3 

Názov prioritnej osi 

x 

Názov 

opatrenia x1 
hodnotenie hodnotenie hodnotenie 

Názov 

opatrenia x2 
hodnotenie hodnotenie hodnotenie 

 

 do tabuliek zapísať príslušné údaje (prioritné osi, opatrenia, priority a ciele stratégie) 

 posúdiť mieru súladu jednotlivých priorít a cieľov s prioritnými osami a opatreniami 

ROP (hodnotenie: prispieva, čiastočne, neprispieva) 

 slovne zhodnotiť mieru súladu 

 v prípade potreby konzultovať s pracovníkmi RO. 
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Metodika hodnotenia externých a interných zmien, ktoré mali  vplyv na priebeh 

implementácie ROP 

 

 Určiť základné druhy vonkajších (napr. zmeny legislatívy, politicko-ekonomické 

zmeny, prírodné katastrofy a pod.)  a vnútorných zmien (napr. potreba optimalizácie 

riadenia programu, zmeny vyžiadané prijímateľmi a pod.), ktoré mali v období 2007-

2012 zásadný vplyv na implementáciu 

 na základe údajov vo výročných správach o vykonávaní ROP a iných relevantných 

informačných zdrojov popísať konkrétne zmeny podľa  jednotlivých druhov zmien 

a ich vplyv na implementáciu vo forme nižšie uvedených tabuliek: 

 

Zmena legislatívy SR: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

 

Prírodné katastrofy: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

 

 na základe údajov v tabuľkách posúdiť vplyv týchto zmien na obmedzenie 

implementácie ROP 

 v prípade potreby konzultovať s pracovníkmi RO. 

 

 

Metodika hodnotenia súladu realizovaných projektov so stratégiou a cieľmi ROP 

 

 Zhromaždiť relevantné primárne zdroje (cca. 10 dokumentov), najmä dokument OP 

ROP, Programový manuál (jednotlivé verzie ako boli vychádzané – až po verziu 5.2) 

a Výročnú správu implementácie ROP za rok 2012 

 desk analysis – štúdium „od stola“ (najmä oboznámenie sa s procesom implementácie 

ROP a zmien v jej priebehu) 

 analyzovať finančný pokrok (čerpanie, kontrahovanie, za ROP a za prioritné osi, 

porovnanie ROP s ostatnými OP - plnenie finančného plánu celkovo a vzhľadom na 

kategórie pomoci a z pohľadu regionálnych alokácií) 

 podľa nižšie uvedených vzorov vytvoriť tabuľky porovnávajúce plánované finančné 

hodnoty a indikatívne alokácie so skutočnými hodnotami (kontrahovanie a čerpanie)  
 

 

 

 

 

Kód kategórie 

Indikatívna 

suma 

finančných 

prostriedkov 

Finančné 

prostriedky 

schválené na 

konkrétne 

projekty k 

31.12.2012 

 

Percentuálne 

vyjadrenie 

 

Kód kategórie 

Indikatívna suma 

finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky schválené 

na konkrétne projekty k 

31.12.2012 

Percentuálne 

vyjadrenie 

Prioritná 

os 

Záväzok 2007-

2013 za EÚ 

zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 

2012 (EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) 

v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku 

2007-2013 
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Kraj Indikatívna alokácia Alokácia k 31.12.2012 % 

 

 sumarizovanie a interpretácia údajov - slovne zhodnotiť mieru napĺňania finančného 

plánu 

 v prípade potreby konzultovať s pracovníkmi RO. 

 

 

Metodika porovnania dosiahnutých výsledkov a stanovených cieľov 

 

 Porovnať plánované a dosiahnuté hodnoty výstupových, výsledkových a dopadových 

ukazovateľov na úrovni ROP, jednotlivých PO  

 pri počítaní percentuálneho vyjadrenia dosiahnutých hodnôt brať do úvahy princíp 

vykazovania uvedeného v Metodickom pokyne CKO č. 9 

 pri posudzovaní pravdepodobnosti dosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov treba 

zobrať do úvahy počet ukončených projektov po 1. následnej monitorovacej správe, 

počet ukončených projektov bez schválenej 1. následnej monitorovacej správy a počet 

zazmluvnených projektov a údaje zapísať do tabuľky podľa nižšie uvedeného vzoru 

 

 

 

 

 

 pri posudzovaní vplyvu ROP na rozvoj regiónov zhromaždiť štatistické údaje, ktoré 

môžu poskytnúť ŠÚ SR, RO pre ROP, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra 

SR a Slovenská správa ciest 

 cieľom je zhromaždiť údaje najmä o rokoch 2007 a 2012 tak, aby bolo možné 

skonštatovať rozdiel vo vývoji, ak údaje nebudú dostupné, tak porovnať vývoj 

v najbližších dostupných rokoch 

 posúdiť vplyv ROP na rozvoj jednotlivých regiónov podľa prioritných osí 

 vytvoriť tabuľky podľa nižšie uvedeného vzoru:  
 

Kraj/Rok 2007 2012 % nárast 

 

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 
Bansko-

bystrický 
Prešovský Košický Spolu 

Celkový počet …         

Celkový počet 

podporených … 
        

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu … 

v roku … 

        

 

 sumarizovanie a interpretácia údajov - slovne zhodnotiť mieru napĺňania hodnôt 

ukazovateľov 

 v prípade potreby konzultovať s pracovníkmi RO. 

 

 

Ukazovatele 

Dosiahnutý 

výsledok 

2012 

Cieľ 

v roku 

2015 

  % Komentár 
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Metodika hodnotenia absorpčnej schopnosti žiadateľov 
 

 Spracovať prehľad a analýzu teoretických prístupov a používaných metodík 

hodnotenia absorpčnej kapacity programov spolufinancovaných ERDF 

 vytvoriť štruktúry údajov na úrovni opatrení a prioritných osí potrebných pre 

hodnotenie absorpčnej kapacity na základe nižšie uvedenej tabuľky: 

 

 
Alokácia 

EÚ + ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

 a b c d e f g h 

Opatrenie 

X 
     f = c / a g = d / b h = e / a 

Opatrenie 

Y 
     f = c / a g = d / b h = e / a 

PO spolu      f = c / a g = d / b h = e / a 

 

 naplniť údaje z Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2012 a vypočítať mieru 

záujmu, úspešnosti žiadateľov a výšky kontrahovania alokácie na základe stanovených 

vzorcov 

 konzultovať s RO pre ROP v prípade chýbajúcich údajov 

 spracovať analýzu predchádzajúcich a paralelných intervencií v oblastiach 

podporovaných ROP 2007 – 2013, najmä Štrukturálnych fondov 2004 – 2006 a 

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2004-2009 

 sumarizovať a analyzovať informácie o doterajšom priebehu implementácie programu 

uvedených vo Výročných správach o vykonávaní ROP a ďalších relevantných 

dokumentoch 

 posúdiť celkovú absorpčnú schopnosť podľa opatrení 

 konzultovať so zástupcami RO a vybranými prijímateľmi pomoci. 

 

 

Metodika hodnotenia nastavenia implementačného systému ROP 
 

 Nastavenie implementačného systému posúdiť z troch pohľadov: 

o súlad postupov RO, SO/RO a PJ s relevantnou legislatívou 

o plnenie delegovaných kompetencií na SORO 

o analýza chybovosti RO, SORO a PJ. 

 V rámci hodnotenia súladu s relevantnou legislatívou postupovať nasledovne: 

o na základe údajov z dokumentov Systém riadenia štrukturálnych fondov a 

Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systém finančného 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, Regionálny operačný program a Partnerské dohody popísať 

právne postavenie a oblasť pôsobnosti RO, SORO a PJ 

o z Výročných správ o vykonávaní ROP za roky 2007 – 2012 vybrať relevantné 

údaje o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a SR 

o v prípade nedostatočných údajov vo Výročných správach oboznámiť sa 

výsledkami auditov a iných kontrol a overení 

o na základe získaných informácií posúdiť mieru súladu postupov s legislatívou   

(sú v súlade, resp. ak sa vyskytol nesúlad súlad, ako reagoval RO) 
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o v prípade potreby konzultovať s pracovníkmi RO. 

 V rámci hodnotenia plnenia delegovaných kompetencií na SORO postupovať 

nasledovne: 

o oboznámiť sa s textom Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na SORO 

a Zmluvami o financovaní výkonu činnosti SORO pre ROP 

o určiť hlavné delegované kompetencie na SORO 

o zhodnotiť vývoj napĺňania počtu administratívnych kapacít za sledované 

obdobie formou nižšie uvedenej tabuľky: 

 

Orgán Rok 

Plánovaný 

stav k 31. 

12. 

Skutočný 

stav k 31. 

12.  

Percento 

naplnenia 

(*) 

RO 

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

SORO 1 až n 

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

             (*) - skutočný stav/plánovaný stav*100 

 

o posúdiť priemernú naplnenosť stavov pracovníkov RO a SORO 

o zhodnotiť vývoj fluktuácie administratívnych kapacít za sledované obdobie 

formou nižšie uvedenej tabuľky: 

 

      

   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 
  

(*) – (počet výstupov + počet nástupov)/skutočný stav*100 

 

Orgán Rok 

Počet 

výstupov v 

priebehu 

roka 

Počet 

nástupov 

v priebehu 

roka 

Skutočný 

stav k 31. 

12.  

Percento 

zmien 

(*) 

RO 

2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

SORO 1  

2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     
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o posúdiť priemerné percento zmien na pracovných pozíciách 

o na základe informácií z Výročných správ o vykonávaní ROP a prípadných 

konzultácií s pracovníkmi RO a SORO popísať príčiny fluktuácie 

o posúdiť vzdelávacie aktivity pre pracovníkov RO a SORO 

o oboznámiť sa s výsledkami hodnotiacej správy Hodnotenie výkonu činnosti 

SORO pod RO pre ROP 

o oboznámiť sa s relevantnými časťami Výročných správ o vykonávaní ROP, 

ktoré sa zaoberajú spoluprácou so SORO 

o posúdiť spoluprácu medzi RO a SORO podľa hlavných delegovaných 

kompetencií 

o konzultácie s pracovníkmi RO a SORO. 

 V rámci hodnotenia analýzy chybovosti RO, SORO a PJ postupovať nasledovne: 

o oboznámiť sa výsledkami auditov a iných kontrol a overení 

o oboznámiť sa s relevantnými časťami Výročných správ o vykonávaní ROP, 

v ktorých sú uvedené údaje o auditoch a kontrolách 

o vložiť všetky zistené nezrovnalosti do excelovskej tabuľky z jednotlivých 

auditov 

o zaradiť zistené nezrovnalosti do skupín nezrovnalostí, ktoré vyplynú z druhov 

nezrovnalostí (napr. nedodržanie postupu podľa platnej riadiacej 

dokumentácie, nesúlad v riadiacej dokumentácii, nedostatočne vykonávané 

kontroly a pod.) 

o vyhodnotiť početnosť výskytu jednotlivých skupín nezrovnalostí 

v nasledujúcej tabuľke (zvlášť pre RO, SORO a PJ: 

 

Nezrovnalosť 

Druh 

nezrovnalosti 

(*) 

Počet 

nezrovnalostí 

% z 

celkového 

počtu 

(**) 

    

    

Spolu     

  (*) – systémová, resp. nesystémová  

(**) – počet nezrovnalostí/údaj z bunky počet nezrovnalostí spolu*100 

 

o posúdiť výskyt nezrovnalostí podľa počtu výskytov a určiť hlavné príčiny 

výskytu 

o konzultovať s pracovníkmi RO, SORO a PJ. 

 

Metodika hodnotenia posúdenia dosiahnutých výsledkov a dopadov ROP v kontexte 

štatistických ukazovateľov v rámci SR 

 

 V rámci hodnotenia vzdelávacej infraštruktúry zistiť celkové počty MŠ, ZŠ a SŠ na 

území SR 

 z dostupných štatistík zistiť vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) 

vo veku 0 - 4 roky, 10 - 14 rokov a 15 – 19 rokov 

 z dostupných štatistík zistiť vývoj počtu žiakov a študentov, počtu tried a počtu 

stredných škôl v SR podľa krajov 

 po konzultáciách s RO získať najaktuálnejší stav počtu podporených projektov podľa 

krajov 
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 zhodnotiť % podporených školských nehnuteľností ku celkovému počtu na území SR, 

zhodnotiť potrebu ďalších investícií do týchto nehnuteľností z hľadiska 

demografického vývoja a percenta zrekonštruovaných nehnuteľností. 

 V rámci hodnotenia infraštruktúry sociálnych služieb zistiť celkové počty sociálnych 

zariadení na území SR 

 z dostupných štatistík zistiť vývoj počtu miest a počtu zariadení sociálnych služieb 

podľa krajov 

 z dostupných štatistík zistiť vývoj počtu vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov 

(stav ku 31.12) vo veku nad 60 rokov 

 po konzultáciách s RO získať najaktuálnejší stav počtu podporených zariadení 

sociálnych služieb podľa krajov 

 zhodnotiť % podporených sociálnych zariadení ku celkovému počtu na území SR, 

zhodnotiť potrebu ďalších investícií do týchto nehnuteľností z hľadiska 

demografického vývoja a percenta zrekonštruovaných nehnuteľností. 

 V rámci hodnotenia rekonštrukcií kultúrnych pamiatok zistiť ich celkové počty na 

území SR 

 z dostupných štatistík zistiť počty kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúcií 

podľa krajov  

 po konzultáciách s RO získať najaktuálnejší stav počtu podporených kultúrnych 

pamiatok podľa krajov 

 zhodnotiť % podporených kultúrnych pamiatok ku celkovému počtu na území SR, 

zhodnotiť potrebu ďalších investícií do týchto nehnuteľností z hľadiska percenta 

zrekonštruovaných nehnuteľností. 

 V rámci hodnotenia regenerácie sídiel zistiť počet bytov, počet pólov rastu a počet 

zariadení HaZZ, OHZ a HZS na území SR 

 po konzultáciách s RO získať najaktuálnejší stav počtu podporených miest, obcí 

a zariadení hasičského zboru 

 zhodnotiť % podporených miest a obcí a zariadení hasičského zboru ku celkovému 

počtu na území SR, zhodnotiť potrebu ďalších investícií do týchto nehnuteľností 

z hľadiska percenta zrekonštruovaných nehnuteľností. 

 V rámci hodnotenia zlepšenia dopravnej obslužnosti regiónov zistiť celkovú dĺžku 

ciest II. a III. triedy na území SR 

 z dostupných štatistických údajov zistiť dopravno-technický stav siete ciest II. a III. 

triedy na území SR mimo BA kraja v roku 2006 a v roku 2012 podľa krajov 

 po konzultáciách s RO získať najaktuálnejší stav dĺžky zrekonštruovaných ciest 

z projektov podporených ROP 

 zhodnotiť % dĺžky podporených ciest ku celkovej dĺžke ciest na území SR, zhodnotiť 

potrebu ďalších investícií do tejto oblasti z hľadiska percenta zrekonštruovaných ciest. 

 

Použité podklady a dokumenty 

 

 Nariadenie Rady (ES) č.1083/2006  

 Regionálny operačný program  

 Programové manuály pre ROP  

 Správa z pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010  

 Analýza dôvodov revízie Regionálneho operačného programu vrátane návrhu 

konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu  

 Výročné správy o vykonávaní ROP za roky 2007 až 2012 

 Hodnotiaca správa Hodnotenie výkonu činnosti sprostredkovateľských orgánov pod 

Riadiacim orgánom pre ROP ku 31. 5 . 2011 
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 Závery z vládnych auditov pre ROP 

 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 

 NSRR na roky 2007 – 2013 
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2. Zameranie a ciele ROP 

 

Národný strategický referenčný rámec  SR na roky 2007-2013 je základným strategickým 

dokumentom SR na programovanie využívania fondov Európskej únie v rokoch 2007-2013. 

Strategickým cieľom na roky 2007-2013 je „výrazne zvýšiť do roku 2013 

konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri 

rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Stratégia NSRR je postavená na troch strategických 

prioritách a ich troch cieľoch: 

 

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť: cieľom je zvýšenie hustoty vybavenia 

regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb. 

2. Vedomostná spoločnosť: cieľom je rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického 

rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb. 

3. Ľudské zdroje: cieľom je zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre 

potreby vedomostnej spoločnosti a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín. 

 

Prostredníctvom ROP sa na základe uvedených cieľov napĺňa strategická priorita č.1 

Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, kde je viditeľná prepojenosť medzi globálnym cieľom 

ROP ktorým je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti 

v regiónoch a cieľom strategickej priority č.1 a to je zvýšenie vybavenosti regiónov 

infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb. 

 

Regionálny operačný program (ďalej len „ROP“) na roky 2007-2013 predstavuje 

programový dokument Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden 

z najdôležitejších nástrojov pre zlepšenie kvality života obyvateľstva.  Stratégia ROP sa 

zameriavala na vybrané typy zariadení občianskej infraštruktúry a prvky vybavenosti územia, 

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

 

Na realizáciu ROP bolo pôvodne na roky 2007-2013 z ERDF určených celkovo 1,445 mil. 

EUR. Revíziou ROP v polovici programového obdobia sa príspevok zvýšil na 1 554 503 927 

EUR. Dôvodom na vykonanie revízie a súvisiaceho navýšenia finančných prostriedkov boli 

nasledovné skutočnosti: výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna 

hospodárska kríza), zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

(rozvojové priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu 

a sociálnej  oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce projekt 

Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenia vlády SR 

upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.), problémy s vykonávaním niektorých 

oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, infraštruktúra bývania), resp. iné dôvody (rozsiahle záplavy). 

 

Globálnym cieľom ROP je „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry 

a vybavenosti územia v regiónoch“. 

 

Globálny cieľ je napĺňaný prostredníctvom dosahovania špecifických cieľov ROP: 

 

1. Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. 

2. Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. 



Strana 13 z 192 
 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu. 

4. Posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 

priestranstiev. 

5. Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov. 

6. Efektívne riadenie a implementácia ROP. 

7. Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS II – Východ 

v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 

 

Jednotlivé špecifické ciele ROP sú napĺňané prostredníctvom nasledovných prioritných osí 

ROP, ktoré sú vytvorené na základe štruktúry priorít definovaných v článku 4 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 z 5. júla 2006  o ERDF ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č.1783/1999 v znení neskorších zmien a doplnení: 

 

1. Infraštruktúra vzdelávania (oblasť podpory: vybrané materské, základné a stredné 

školy). 

2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately 

(oblasť podpory: vybrané zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (oblasť 

podpory: vybrané významné pamäťové a fondové inštitúcie na miestnej a regionálnej 

úrovni, nehnuteľné kultúrne pamiatky (kultúrno-poznávací a mestský turizmus), 

cestovný ruch. 

4. Regenerácia sídiel (oblasť podpory: hmotná infraštruktúra sídiel, infraštruktúra 

bývania, infraštruktúra obcí so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami 

, infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb, rozvojové dokumenty regiónov). 

5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (oblasť 

podpory: intervencie do vybraných úsekov ciest II. a III. triedy). 

6. Technická pomoc (oblasť podpory: podpora riadenia a implementácia ROP) 

7. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (oblasť podpory: vybrané investičné 

projekty súvisiace s EHMK – Košice 2013 (kultúrna infraštruktúra). 

 

Stratégia NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú 

na ciele NSRR v štyroch oblastiach:  

 

1. Marginalizované rómske komunity – cieľom je zvýšenie zamestnanosti 

a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. 

Uplatnenie HP v ROP: samostatné dopytové projekty regenerácie sídiel zamerané na 

podporu vybraných rómskych osídlení a komplexný prístup (integrácia projektov 

z viacerých operačných programov). 

 

2. Rovnosť príležitostí – cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých 

a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Uplatnenie HP v ROP: najmä 

podpora debarierizácie zariadení občianskej infraštruktúry a vytváranie nových 

pracovných miest pre mužov a ženy. 

 

3. Trvalo udržateľný rozvoj – cieľom je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej 

a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Uplatnenie HP v ROP: zníženie 

energetickej náročnosti stavebných objektov zariadení občianskej infraštruktúry 

odstránením prevádzkových environmentálnych nedostatkov, zlepšenie stavu prvkov 
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hmotnej infraštruktúry sídiel, vrátane rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest, 

vytváranie nových pracovných miest. 

 

4. Informačná spoločnosť – cieľom je zabezpečenie rozvoja inkluzívnej informačnej 

spoločnosti. Uplatnenie HP v ROP: intervencie do zariadení občianskej infraštruktúry, 

prostredníctvom ktorých je možné obstarávať vybavenie vrátane IKT vybavenia 

a realizovať aj stavebno- technické úpravy pre infraštruktúru IKT. 

 

 

Prioritné osi a ich ciele 

 

Prioritná os 1 „Infraštruktúra vzdelávania“ 

 

Opatrenie 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“ 

 

Opatrenie je implementované Riadiacim orgánom pre ROP. Cieľom opatrenia 1.1 je 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom 

rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl 

a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia.“ 

 

Realizácia opatrenia 1.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 1 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania.“ 

 

 

Prioritná os 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately“ 

 

Opatrenie 2.1 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately“ 

 

Opatrenie je implementované Riadiacim orgánom pre ROP. Cieľom opatrenia 2.1 je 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, 

rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.“ 

 

Realizácia opatrenia 2.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 2 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti.“ 

 

Oblasť podpory 2.1a:  podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení 

sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, 

modernizácie stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie 

vybavenia, vrátane IKT vybavenia. 

 

Oblasť podpory 2.1b: budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných 

centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie 

(najmä marginalizovaných rómskych komunít) 

 

Oblasť podpory 2.1c:  podporné aktivity 
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Prioritná os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 

ruchu“ 

 

Opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“ 

 

Opatrenie je implementované Riadiacim orgánom pre ROP. Cieľom opatrenia 3.1 je 

„Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej 

a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane 

obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so 

zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu.“ 

 

Realizácia opatrenia 3.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 3 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu.“ 

 

Oblasť podpory 3.1a:  rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových 

inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené 

obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia. 

 

Oblasť podpory 3.1b:  revitalizácia významných nevyužitých, resp. nevhodne využitých 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na 

rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom 

cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch na kultúrno-spoločenské 

a osvetové účely, a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia. 

 

Oblasť podpory 3.1c:  podporné aktivity 

 

 

Opatrenie 3.2 „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu.“ 

 

Riadiaci orgán pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh sprostredkovateľské 

orgány pod Riadiacim orgánom na úrovni samosprávnych krajov. Cieľom opatrenia 3.2 je 

„Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného ruchu.“ 

 

Realizácia opatrenia 3.2 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 3 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu.“ 

 

Oblasť podpory 3.2a:  podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry cestovného ruchu 

priľahlej ku najvýznamnejším komplexným strediskám cestovného ruchu s celoročným 

využitím. 

 

Oblasť podpory 3.2b:  podporné aktivity 

 

 

Prioritná os 4 „Regenerácia sídiel“ 

 

Opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel“ 

 

Riadiaci orgán pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh sprostredkovateľské 

orgány pod Riadiacim orgánom na úrovni samosprávnych krajov. Cieľom opatrenia 4.1 je 

„Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.“ 
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Realizácia opatrenia 4.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 4 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti 

verejných priestranstiev.“ 

 

Oblasť podpory 4.1a: revitalizácia verejných priestranstiev sídla (samostatne dopytovo-

orientované projekty) 

 

Oblasť podpory 4.1b: podpora infraštruktúry bývania  

 

Oblasť podpory 4.1c: projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

 

Oblasť podpory 4.1d: rozvojové dokumenty na úrovni regiónov NUTS2 a 3 (neinvestičné 

projekty – rozvojové dokumenty regiónov) 

 

Oblasť podpory 4.1e: podporné aktivity (nerelevantné pre aktivitu v rámci oblasti podpory 

4.1d) 

 

Opatrenie 4.2 „Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb“ 

 

Opatrenie je implementované Riadiacim orgánom pre ROP. Cieľom opatrenia 4.2 je 

„Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, 

rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania 

ich vybavenia.“ 

 

Realizácia opatrenia 4.2 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 4 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti 

verejných priestranstiev.“ 

 

Oblasť podpory 4.2a:  rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 

a s tým spojené obstaranie vybavenia nekomerčných záchranných služieb, vrátane IKT 

vybavenia (s výnimkou dopravných prostriedkov). 

 

Oblasť podpory 4.2b: budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru – 

výjazdových staníc HaZZ výhradne v dvoch prípadoch (v Trnave a v Košiciach) v zmysle 

potrieb identifikovaných v materiáli „Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 

Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) na území 

Slovenskej republiky – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ a s tým spojené 

obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov a s tým spojené 

obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej služby. 

 

Oblasť podpory 4.2c:  podporné aktivity 

 

Prioritná os 5: „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“ 

 

Opatrenie 5.1 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“ 

 

Riadiaci orgán pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh sprostredkovateľské 

orgány pod Riadiacim orgánom na úrovni samosprávnych krajov. Cieľom opatrenia 5.1 je 
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„Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a budovania 

ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia.“ 

 

Realizácia opatrenia 5.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 5 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov.“ 

 

Oblasť podpory 5.1a: rekonštrukcia, modernizácia a vo výnimočných prípadoch budovanie 

nových úsekov ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia vrátane rekonštrukcie 

a budovania dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie úrovne dopravných, 

bezpečnostných a environmentálnych aspektov. 

 

Oblasť podpory 5.1b: podporné aktivity 

 

 

Prioritná os 6 „Technická pomoc“ 

 

Opatrenie 6.1 „Technická pomoc“ 

 

Opatrenie je implementované Riadiacim orgánom pre ROP. Cieľom opatrenia 6.1 je 

„Efektívne riadenie a implementácia ROP.“ 

 

Realizácia opatrenia 6.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 6 OP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“ 

 

 

Prioritná os 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ 

 

Opatrenie 7.1 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ 

 

Riadiaci orgán splnomocnil na výkon implementačných úloh Ministerstvo kultúry SR (ďalej 

len „MK SR“) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom. MK SR bolo 

schválené ako Sprostredkovateľský orgán pod RO pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády 

SR č.167/2011 zo dňa 2.marca 2011. Cieľom opatrenia 7.1 je „Vytvorenie podmienok na 

zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom 

rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie 

vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné 

mesto kultúry – Košice 2013.“ 

 

Realizácia opatrenia 7.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 7 ROP, ktorý je definovaný 

nasledovne: „Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS II – 

Východ v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.“ 
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Lisabonská a Göteborská stratégia  

 

Vláda SR v roku 2005 schválila Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, 

ktorá sa považuje za Národnú lisabonskú stratégiu, ktorej filozofiou je rozvoj ekonomickej 

konkurencieschopnosti prostredníctvom dvoch základných druhov aktivít: hlbokých reforiem 

(tzv. štrukturálnych reforiem) a adekvátnych rozvojových politík. Ciele národnej lisabonskej 

stratégie sformulované v Národnom programe reforiem SR na roky 2005-2008 a v Národnom 

programe reforiem SR na roky 2008-2010 sa zameriavali na rozvoj v nasledovných piatich 

oblastiach: 

- vzdelávanie 

- zamestnanosť 

- informačná spoločnosť 

- veda, výskum a inovácie 

- podnikateľské prostredie 

 

V roku 2010 sa Lisabonská stratégia pre ďalšiu dekádu 2011-2020 transformovala do novej 

stratégie Európa 2020, ktorá sa zameriavala na tri priority: 

 

1. Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii. 

2. Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. 

3. Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosť, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť. 

 

Stratégia Európa 2020 má 5 cieľov: zvýšenie miery zamestnanosti, zlepšovanie podmienok na 

výskum a vývoj, znižovanie emisie skleníkových plynov o 20%, zvýšenie úrovne vzdelania 

a podpora v oblasti sociálneho začlenenia. 

 

Národné ciele SR boli vládou SR komplexne hodnotené a schválené v rámci Národného 

programu reforiem SR 2011-2014, ktorý je úzko prepojený s Programom stability SR na roky 

2011-2014. Prioritnými oblasťami na ktoré sa program zameriava sú: vzdelávanie, veda 

a inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia, podnikateľské prostredie, transparentnosť 

a vymožiteľnosť práva a zdravie.  

 

Regionálny operačný program nepriamo prispieva k napĺňaniu cieľov najmä v oblastiach 

vzdelávania – podpora budovania rôznych učební a laboratórií, k zlepšovaniu sociálnej 

inklúzie, prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, sociálnej a kultúrnej 

infraštruktúry, ako aj prostredníctvom projektov zameraných na regeneráciu sídiel 

a neinvestičných projektov v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytváraniu nových 

pracovných miest.  
 

Z hľadiska Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 ROP prispieva hlavne 

k napĺňaniu usmernenia č.5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií 

skleníkových plynov, ale aj k niektorým ďalším, napr. k usmerneniu č.8: Rozvoj 

kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce a znižovanie štrukturálnej 

nezamestnanosti a č.10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. 
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3. Pokrok implementácie ROP  

 

Stav implementácie – čerpanie prostriedkov v rámci prioritných osí k 31.12.2012 

Prioritná os 

Záväzok 2007-

2013 za EÚ 

zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 

2012 (EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov 

kumulatívne (EU zdroje) 

v EUR 

Celkom 

% zo 

záväzku 

2007-2013 

Celkom 

% zo 

záväzku 

2007-2013 

Prioritná os 1: 

Infraštruktúra 

vzdelávania 

469 960 559,00 68 170 404,18 14,51 463 628 748,39 98,65 

Opatrenie 1.1. 469 960 559,00 68 170 404,18 14,51 463 628 748,39 98,65 

Prioritná os 2: 

Infraštruktúra 

sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej 

kurately 

 

203 274 984,00 

 

38 955 830,83 

 

19,16 

 

53 240 059,54 

 

26,19 

Opatrenie 2.1 203 274 984,00 38 955 830,83 19,16 53 240 059,54 26,19 

Prioritná os 3: 

Posilnenie 

kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

 

145 510 803,00 

 

7 878 660,76 

 

5,41 

 

18 986 171,41 

 

13,05 

Opatrenie 3.1 125 692 033,00 7 583 333,21 6,03 18 690 843,86 14,87 

Opatrenie 3.2 19 818 770,00 295 327,55 1,49 295 327,55 1,49 

Prioritná os 4: 

Regenerácia sídiel 

485 746 401,00 

 
143 419 847,73 29,53 270 939 677,71 55,78 

Opatrenie 4.1 416 914 030,00 127 068 553,88 30,48 237 956 054,98 57,08 

Opatrenie 4.2 68 832 371,00 16 351 293,85 23,76 32 983 622,73 47,92 

Prioritná os 5: 

Regionálne 

komunikácie 

zabezpečujúce 

dopravnú 

obslužnosť 

regiónov 

 

147 452 203,00 

 

38 852 387,11 

 

26,35 

 

80 926 973,76 

 

54,88 

Opatrenie 5.1 147 432 203,00 38 852 387,11 26,35 80 926 973,76 54,88 

Prioritná os 6: 

Technická pomoc 
45 228 500,00 4 079 417,27 9,02 13 926 144,56 30,79 

Opatrenie 6.1 45 228 500,00 4 079 417,27 9,02 13 926 144,56 30,79 

Prioritná os 7: 

Európske hlavné 

mesto kultúry – 

Košice 2013 

 

57 330 477,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Opatrenie 7.1 57 330 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU za PO:  1 554 503 

927,00 
705 218 857,61 43,37 901 647 775,37 58,00 

Zdroj: Výročná správa o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2012, Bratislava, 

jún 2013 
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Kontrahovanie ŠF a KF k 31.12.2007-2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ) 

 

Operačný 

program 

Celková alokácia 

(ŠF + ŠR + VVZ) 

Počet 

uzatvorených 

zmlúv 

Nakontrahovaná hodnota (EÚ + ŠR + 

VVZ) 

EUR 

ako % z alokácie 

na obdobie 2007-

2013 

OP IS 992 465 184 74 723 679 814,94 72,92% 

OP KaHR 1 139 117 648 905 802 746 122,69 70,47% 

OP VaV  1 422 841 617 470 1 027 566 750,54 72,22% 

OP V 656 825 389 821 447 303 552,05 68,10% 

OP ŽP 2 141 176 471 604 1 721 287 153,16 80,39% 

OP BK 112 008 952 285 59 302 415,15 52,94% 

OP D 3 790 719 991 112 2 280 459 069,44 60,16% 

OP TP 114 825 202 119 112 861 884,78 98,29% 

OP ZaSI 1 107 413 623 1 347 969 239 763,37 87,52% 

OP Z 294 117 647 67 291 108 689,50 98,98% 

ROP 1 828 828 151 1 869 1 574 895 291,51 86,11% 

SPOLU 13 600 339 875 6 673 10 010 450 507,13 73,60% 

Zdroj: CKO, bez mimoriadne ukončených projektov. Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci 

operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012. 

 

Na základe uvedených údajov, konštatujeme, že čerpanie finančných prostriedkov vo výške 

58% je primerané, RO pre ROP predpokladá, že do konca programového obdobia 2007-2013 

budú všetky alokované prostriedky vyčerpané.  

 

Najväčší dopyt zo strany žiadateľov je o Prioritnú os Infraštruktúra vzdelávania – čerpanie 

prostriedkov v percentuálnom vyjadrení vo výške 98,65%, nasleduje oblasť regenerácia sídiel 

Prioritná os 4, čerpanie vo výške 55,76% a Prioritná os 5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, čerpanie vo výške 54,88%. Vo všetkých 

prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi č. 6 Technická pomoc,  boli žiadateľmi obce, 

mestá a VÚC. 

 

Najmenší záujem zo strany žiadateľov bol o Prioritnú os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, čerpanie v percentuálnom vyjadrení vo výške 

13,05%.  

 

Nulové čerpanie k 31.12.2012 bolo v rámci Prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013, tento fakt vznikol najmä z dôvodu je dodatočného vytvorenia v roku 2011 a aj 

napriek nulovému čerpaniu RO pre ROP deklaruje vyčerpanie celkovej alokovanej sumy. 

 

Kontrahovanie v rámci ROP k 31.12.2012 dosiahlo úroveň 86,11% zo záväzku na roky 2007-

2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ), na základe predchádzajúcej tabuľky a v porovnaní s ostatnými 

operačnými programami Regionálny operačný program predstavuje štvrtý najúspešnejší 

operačný program v rámci NSRR.  

 

Čerpanie finančných prostriedkov EÚ k 31.12.2012 vo výške 901 647 775,37 EUR v zmysle 

pravidla n+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100%, v zmysle pravidla n+2 voči 

záväzku 2011 predstavuje 100%, v súčasnej dobe prebieha čerpanie záväzku za rok 2012 na 

úrovni 34,44%. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2012 na celkovom záväzku 2007-

2013 predstavuje za ROP 58,00%. 
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Na realizáciu ROP bolo pôvodne na roky 2007-2013 naplánovaných celkovo 1,445 mil. EUR. 

Revíziou ROP v polovici programového obdobia sa príspevok z ERDF zvýšil na 1 554 503 

927 EUR na základe pridelenia dodatočných zdrojov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 

a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou 

a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.  

 

Hlavné dôvody na vykonanie prvej revízie a súvisiacej realokácii finančných prostriedkov 

v polovici programového obdobia: 

 

1. Výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza). 

2. Zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové 

priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu 

a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce 

projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenie 

vlády SR upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.). 

3. Problémy s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne 

bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, infraštruktúra 

bývania) resp. iné dôvody (ťažkosti s dosiahnutím komplementarity s OP KaHR pri 

podpore investičných aktivít cestovného ruchu). 

 

Vykonanie druhej revízie v roku 2012 bola reakcia na situáciu ktorá vznikla z dôvodu deficitu 

finančných prostriedkov na krytie pohľadávok prijímateľov v rámci Prioritnej osi 1 

Infraštruktúra vzdelávania ROP, o ktorú bolo zo strany prijímateľov najväčší záujem 

v dôsledku toho, došlo k nadschváleniu finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej 

alokácie v rámci tejto priority v celkovej sume 282 mil. EUR.  

 

Revíziou v auguste 2011 objem nadschválených finančných prostriedkov na projekty klesol 

na 171 mil. EUR, revíziou v roku 2012 bol schválený presun finančných prostriedkov do 

prioritnej osi 1 z ostatných prioritných osí, čím sa výška nadschválených prostriedkov znížila 

na sumu cca 117 mil. EUR – táto úspora sa dosiahla prostredníctvom znížených rozpočtov 

projektov v rámci verejného obstarávania, nepreplatením neoprávnených výdavkov, 

nedočerpaním finančných prostriedkov.  

 

V polovici roka 2012 bola vykonaná tretia revízia ROP, ktorá nadväzovala na predchádzajúce 

revízie a jej cieľom je pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov 

v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a to prostredníctvom presunu úspor 

dosiahnutých v rámci ROP do spomenutej prioritnej osi.  
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Stav fyzického pokroku prioritných osí v rámci ROP 

 

Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2007 x x x x x x 

2008 priebežná 21.1.2008 24.10.2008 389 500 348 500 41 000 

2009 priebežná 04.05.2009 31.07.2009 47 500 42 500 5 000 

2010 priebežná 22.01.2010 15.04.2010 20 000 16 150 2 850 

2011 x x x x x x 

2012 x x x x x x 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 

 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2007 x x x x x x 

2008 1 009 408 398 5 5 0 

2009 1 608 837 771 362 348 14 

2010 1 688 / 20 872 / 17 793 / 0 754 / 0 567 187 

2011 1 688 876 805 788 399 389  / 6 

2012 1 688 876 806 785 175 610 / 20 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných/vrátených 

prostriedkov z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2007 x x x x x x 

2008 967 819,60 329 339,33 308 306,73 3 778,22 0 0 

2009 1 372 198 493,43 718 390 962,54 629 746 839,00 257 871 720,81 43 328,94 10 446 757,80 

2010 1 425 126 682,28 743 545 033,56 639 448 981,54 586 052 955,30 446 554,70 
131 772 

700,61 

2011 1 425 126 682,29 745 531 960,43 648 103 388,22 606 698 860,42 1 678 954,43 

293 281 

127,51 

(5 647 886,14 

- mimoriadne 

ukončené 

projekty) 

2012 1 425 126 682,29 745 531 960,43 649 002 360,07 601 134 679,82 2 241 490,62 

458 411 

159,98 (21 

318 930,74 – 

mimoriad.uko

n.projekty) 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

Implementácia prioritnej osi 1 sa začala až v roku 2008. Celkovo boli v rámci sledovaného 

obdobia vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, z toho dve boli vyhlásené pre 

prijímateľov z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady), 
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jedna výzva bola určená pre prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, 

cirkvi, občianske združenia).  

 

Na základe uvedených údajov, konštatujeme, že o Prioritnú os 1 bol zo strany žiadateľov 

vysoký záujem - dopyt o danú prioritnú os predstavoval viac ako 360% alokácie v rámci 

prioritnej osi a čerpanie k 31.12.2012 dosiahlo úroveň 98,65%, z toho dôvodu a aj v súvislosti 

s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej 

prekonanie v SR, bolo v rámci tejto osi umožnené nadschválenie finančných prostriedkov nad 

rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os. 

 

Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately 

 

Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2007 x x x x x x 

2008 x x x x x x 

2009 

priebežná 

opatrenie 2.1a 
25.5.2009 30.9.2009 197 825 000 96 475 000 11 350 

priebežná 

opatrenie 2.1b 
25.5.2009 30.9.2009 33 440 000 29 920 000 3 520 

priebežná 

opatrenie 2.1a 
11.12.2009 15.3.2010 28 500 000 24 225 000 4 275 

priebežná 

opatrenie 2.1b 
11.12.2009 15.3.2010 4 750 000 4 037 500 712 500 

2010 

priebežná 

opatrenie 2.1c 
7.1.2010 17.5.2010 * * * 

priebežná 

opatrenie 2.1c 
7.1.2010 17.5.2010 * * * 

2011 x x x x x x 

2012 

priebežná 

opatrenie 2.1a 
21.12.2012 30.09.2012 20 000 000 * * 

priebežná 

opatrenie 2.1b 
20.02.2012 14.12.2013 24 117 647 20 500 000 2 411 764 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 
(*) - výzvy v rámci PO 2 boli určené pre subjekty súkromného, verejného sektora a pre organizácie štátnej správy. Vzhľadom 

na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF nie je možno uviesť 

jednu sumu. 

 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2007 x x x x x x 

2008 x x x x x x 

2009 94 44 50 0 0 0 

2010 288 / 8 152 / 4 131 / 4 125 / 2 124 1 

2011 288 154 132 125 123 2 / 7 

2012 356 154 133 124 103 21 / 9 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 
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Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 

Výška žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných/vrátených 

prostriedkov z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2007 x x x x x x 

2008 x x x x x x 

2009 123 236 502,95 48 908 886,89 74 206 908,40 0 0 0 

2010 429 356 573,60 230 039 659,65 190 673 915,77 182 745 934,84 0 2 563 797,51 

2011 429 356 573,60 230 808 521,08 196 915 772,42 187 893 880,62 14 757,06 

2 067 046,75 

(7 013 012,41 

-  mimoriadne 

ukončené 

proj. 

2012 442 257 862,68 230 808 521,08 198 135 480,36 178 912 256,44 84 885,60 

25 946 689,56 

(11 419 

527,81 – 

mimoriadne 

ukončené 

proj.) 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

Implementácia prioritnej osi 2 ROP sa začala až do roku 2009. V rámci sledovaného obdobia 

boli vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 

oprávnených žiadateľov z verejného a súkromného sektora. Z dôvodu toho, že čerpanie 

v rámci prioritnej osi je pomerne nízke 26,19%, došlo v rámci revízie ROP k úprave výšky 

finančných prostriedkov (zníženie celkovej alokácie pre prioritnú os 2 na hodnotu 239 147 

040 EUR) v prospech prioritnej osi 1. Zvyšné finančné prostriedky budú použité výlučne na 

podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb 

a na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie tzv. komunitných centier. 

 

Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 

ruchu. 

 

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

 

Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2007 x x x x x x 

2008 x x x x x x 

2009 

priebežná 

opatrenie 3.1a 
10.09.2009 27.11.2009 56 441 180 50 500 000 5 941 180 

priebežná 

opatrenie 3.1b 
14.09.2009 27.11.2009 55 882 350 50 000 000 5 882 350 

2010 
priebežná 

opatrenie 3.2b 
26.02.2010 28.05.2010 6 650 000 5 950 000 700 000 

2011 x x x x x x 

2012 x x x x x x 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 
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Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2007 x x x x x x 

2008 x x x x x x 

2009 89 38 51 0 0 0 

2010 214 / 2 104 / 1 83 / 1 43 / 1 43 0 

2011 214 105 107 103 102 1 / 1 

2012 214 105 108 103 96 7 / 4 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 

Výška žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných/vrátených 

prostriedkov z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2007 x x x x x x 

2008 x x x x x x 

2009 121 489 512,13 49 721 272,85 71 680 181,78 0 0 0 

2010 146 898 861,46 60 729 334,25 79 972 927,06 59 170 835,81 0 0 

2011 146 898 861,46 59 846 218,73 84 601 531,99 80 793 104,24 109 727,73 

230 156,50 

(1 973 727,58 

-  mimoriadne 

ukončené 

proj. 

2012 146 898 861,46 59 846 218,73 84 886 305,94 74 906 325,47 115 750,23 

7 857 156,68 

(4 665 897,61 

– mimoriadne 

ukončené 

proj.) 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

Implementácia prioritnej osi 3 ROP sa začala v priebehu roku 2009. V rámci sledovaného 

obdobia boli vyhlásené tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, konkrétne dve výzvy 

v rámci Opatrenia 3.1 a 1 výzva v rámci Opatrenia 3.2. Čerpanie finančných prostriedkov 

dosiahlo k 31.12.2012 v percentuálnom vyjadrení 13,05% a ide o najnižšie čerpanie v rámci 

prioritných osí. Hlavnými dôvodmi nižšieho čerpania bol nižší záujem žiadateľov oproti 

pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu, vyššia výška rozpočtov 

projektov v rámci opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov 

operačného programu – súvis najmú s náročnou stavebno-technickou povahou projektov 

NKP, problematické stanovenie presných požiadaviek na obsah a rozsah spracovania 

rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám 

o poskytnutí NFP. 

 

Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel 

 

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 

Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb 
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 Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2007 x x x x x x 

2008 
priebežná 

opatrenie 4.2 
30.05.2008 20.03.2009 94 117 647 80 000 000 14 117 647 

2009 

priebežná 

opatrenie 4.1a 
16.03.2009 18.09.2009 307 352 940 275 000 000 32 352 940 

priebežná 

opatrenie 4.1c 
18.11.2009 29.01.2010 53 647 060 48 000 000 5 647 060 

priebežná 

opatrenie 4.2 

 

30.05.2008 

 

20.03.2009 

 

94 117 650 

 

80 000 000 

 

14 117 650 

priebežná 

opatrenie 4.2 

 

07.08.2009 

 

30.10.2009 

 

68 207 270 

 

57 976 180 

 

10 231 090 

2010 

priebežná 

opatrenie 4.1a 
30.03.2010 07.05.2010 57 000 000 51 000 000 6 000 000 

priebežná 4.2-

HaZZ, OHZ 
30.03.2010 04.06.2010 * * * 

priebežná 4.2 - 

HZS 
30.03.2010 18.06.2010 3 500 000 2 975 000 525 000 

2011 x x x x x x 

2012 priebežná 4.1b 20.02.2012 17.09.2012 6 003 441 170 5 371 500 000 631 941 170 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 

 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2007 x x x x x x 

2008 54 0 0 0 0 0 

2009 813 225 584 10 10 0 

2010 1 095 / 30 311 / 9 731 / 15 567 / 5 562 5 

2011 1 095 333 761 738 625 113 / 14 

2012 1 157 333 762 734 350 384 / 26 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 

Výška žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných/vrátených 

prostriedkov z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2007 x x x x x x 

2008 21 342 000 0 0 0 0 0 

2009 493 957 692, 46 120 177 744, 28 362 933 273, 

35 

2 508 280, 04 0 0 

2010 708 290 227, 02 179 822 271, 79 458 335 300, 

97 

347 039 871, 09 9 820 ,61 1 465 154, 95 

2011 520 156 476, 86 138 444 050 ,59 370 602 975, 

72 

349 949 812,15 207 211, 51 44 637 978, 93 

 (3 704 377, 91 -  

mimoriadne 

ukončené proj. 

2012 713 090 853, 90 196 352 919, 98 498 829 386 

,57 

442 992 539 ,40 966 044, 86 209 119 744 ,47  

(15 129 302 ,47 

– mimoriadne 

ukončené proj.) 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 
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 V rámci sledovaného obdobia bolo vyhlásených 9 výziev. Prioritná os 4 bola rozdelená na 

dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 

služieb ROP.  Prioritná os 4 je druhou najlepšie čerpanou osou v percentuálnom vyjadrení 

55,78% a predstavuje  jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov – mestá 

a obce. Prostredníctvom tejto prioritnej osi si mestá a obce mohli zabezpečiť rekonštrukciu 

a modernizáciu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a tým si posilniť 

konkurencieschopnosť a atraktívnosť.  

 

Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 

 

Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2007 x x x x x x 

2008 
priebežná 

opatrenie 
11.08.2008 19.06.2009 180 000 000 153 000 000 18 000 000 

2009 priebežná 25.09.2009 31.12.2009 84 105 440 75 252 240 8 853 200 

2010 x x x x x x 

2011 x x x x x x 

2012 
časovo 

ohraničená 
21.12.2012 31.03.2013 39 995 000 35 785 000 4 210 000 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2007 x x x x x x 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 59* 1 40 6 6 0 

2010 61 / 2 1 / 0 56 / 0 40 / 0 36 4 

2011 61 5 56 55 39 16 / 1 

2012 61 5 56 55 15 40 / 1 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

(*) - v sledovanom období bola na túto oblasť podpory vyhlásená výzva ROP – 5.1-2009/01, na základe ktorej bolo prijatých 

18 žiadostí o NFP. Výberová komisia vo vzťahu k tejto výzve zasadala až po 31.12.2009. 

 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 

Výška žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných/vrátených 

prostriedkov z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2007 x x x x x x 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 153 915 114, 24 4 213 602, 76 86 894 559, 39 15 011 006, 80 0 0 

2010 157 269 582,14 4 213 602 ,76 
140 445 375, 

47 
97 292 989, 42 60, 03 8 960 085, 69 

2011 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60 030 

24 254 005,24 

(770 970,21 -  

mimoriadne 

ukončené 

proj. 

2012 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05 
68 633 051,43 

(770 970,21 – 
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mimoriadne 

ukončené 

proj.) 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

V rámci sledovaného obdobia boli k 31.12.2012 vyhlásené 3 výzvy (ROP-5.1-2008/01, ROP-

5.1-2009/01 a ROP-5.1-2012/01) na predkladanie žiadostí o NFP pre jediného oprávneného 

žiadateľa – vyššie územné celky.  K 31.12.2012 bolo vyčerpaných v percentuálnom vyjadrení 

54,88% finančných prostriedkov, prostredníctvom ktorých došlo k efektívnemu využitiu 

týchto prostriedkov na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií, regionálnych ciest II. 

a III. triedy, ktoré boli v zlom technickom stave.  

 

Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc 

 

Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2007 x x x x x x 

2008 x x x 53 210 000 45 228 500 7 981 500 

2009 

oznam 

o možnosti 

predkladania 

žiadostí o NFP 

01.07.2009 

31.12.2015 

resp. dátum 

vydania 

nového 

oznamu 

53 210 000 45 228 500 7 981 500 

2010 x x x x x x 

2011 x x x x x x 

2012 x x x x x x 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2007 x x x x x x 

2008 11 3 8 5 5 0 

2009 21 3 18 15 9 6 

2010 37 3 34 34 21 13 

2011 37 3 34 34 16 18 / 3 

2012 46 3 43 43 18 25 / 3 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 

Výška žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

neschváleného 

žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných/vrátených 

prostriedkov z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2007 x x x x x x 

2008 11 897 136, 20 529 112, 73 11 368 023, 47 10 950 838, 98 0 0 

2009 15 321 322 ,94 561 793, 22 14 759 529, 72 14 315 841, 18 0 532 950 ,12 

2010 48 451 615,16 591 361, 28 47 834 121, 13 47 806 686 ,36 5 461 107 ,07 5 296 430, 08 

2011 48 451 615, 16 591 361 ,28 47 834 121, 13 47 806 686, 36 5 971 433, 11 

10 718 175, 

75 

(1 000 854,94 

-  mimoriadne 

ukončené 

proj. 
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2012 52 493 172, 37 591 361, 28 51 901 811, 09 51 810 804 ,62 5 155 822, 79 

13 889 452 

,35 

(1 000 854, 94 

– mimoriadne 

ukončené 

proj.) 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

V priebehu sledovaného obdobia boli finančné prostriedky technickej pomoci použité 

predovšetkým na zabezpečenie administratívnych  kapacít RO pre ROP, na financovanie 

výkonu činností SORO pre ROP a zabezpečenie vykonania hodnotenia ROP. Čerpanie 

finančných prostriedkov dosiahlo úroveň v percentuálnom vyjadrení k 31.12.2012 hodnotu 

30,79%.  

 

Prioritná os 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 

 

Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 

Rok Typ výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 

prijímania žiadostí 

o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 
Z toho 

ŠF/KF ŠR 

2011 
písomné 

vyzvanie 
22.07.2011 30.11.2011 67 615 588,00 60 000 000,00 7 615 588,00 

2012 
písomné 

vyzvanie 
23.01.2012 22.04.2012 11 571 393,20 10 353 351,80 1 218 041,40 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007 až 2012 

 

Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 

Rok 

Prijaté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zamietnuté 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Schválené 

ŽoNFP/predĺžené 

výzvy 

Zazmluvnené 

projekty/predĺžené 

výzvy 

Projekty 

v 

realizácii 

Ukončené 

projekty / 

mimoriadne 

ukončené 

projekty 

2011 20 0 0 0 0 0 

2012 20 0 20 20 20 0 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Rok 
Výška žiadaného 

príspevku z ŠF/KF 

Výška 

neschválenéh

o žiadaného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

schváleného 

príspevku 

z ŠF/KF 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

vymáhaných / 

vrátených 

prostriedkov 

z ŠF/KF 

Výška 

ukončených 

projektov zo 

ŠF/KF 

2011 69 889 119, 40 0 0 0 0 0 

2012 66 682 389, 17 0 64 340 001, 71 62 442 204 ,42 0 0 

Zdroj: Výročné správy ROP 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012. 

 

Na základe uznesenia vlády SR č.546/2010 zo dňa 13.augusta 2010 došlo k dodatočnému 

navýšeniu alokácie ROP v programovom období 2007-2013 na realizáciu investičných 

projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len EHMK) – Košice 

2013 prostredníctvom dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP a to v sume max. 60 mil. 

EUR (zdroje EÚ).  

 

Vytvorením prioritnej osi 7 ROP boli zabezpečené podmienky na realizáciu národných 

projektov investičného charakteru súvisiacich s projektom EHMK – Košice 2013, ktorý je na 

základe uznesení vlády SR, prijatých v rokoch 2009-2010 definovaný ako priorita na národnej 

úrovni. 



Strana 30 z 192 
 

 

K 31.12.2012 bolo čerpanie finančných prostriedkov nulové, celkové zaostávanie 

implementácie súvisí najmä s jej dodatočným vytvorením v roku 2011, avšak RO pre ROP 

deklaruje jej vyčerpanie do konca programového obdobia. 

 

Horizontálne priority 

 

Stratégia NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú 

na ciele NSRR v štyroch oblastiach: 

 

- Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) 

- Rovnosť príležitostí  (ďalej len „HP RP“) 

- Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) 

- Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) 

 
Horizontálna priorita Cieľ horizontálnej priority Uplatnenie horizontálnej priority 

v ROP 

Marginalizované rómske 

komunity (MRK) 

Zvýšenie zamestnanosti 

a vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov MRK a zlepšenie ich 

životných podmienok. 

a.)  Samostatné dopytové projekty 

regenerácie sídiel zamerané na 

podporu vybraných rómskych 

osídlení. 

b.)  Komplexný prístup (integrácia 

projektov z viacerých operačných 

programov). 

Rovnosť príležitostí Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre 

všetkých a predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie. 

Najmä podpora debarierizácie 

zariadení občianskej infraštruktúry 

a vytváranie nových pracovných 

miest pre mužov a ženy. 

Trvalo udržateľný rozvoj Zabezpečenie environmentálnej, 

ekonomickej a sociálnej 

udržateľnosti ekonomického rastu. 

Zníženie energetickej náročnosti 

stavebných objektov zariadení 

občianskej infraštruktúry 

odstránením prevádzkových 

environmentálnych nedostatkov, 

zlepšenie stavu prvkov hmotnej 

infraštruktúry sídiel, vrátane 

rekonštrukcie a modernizácie 

úsekov ciest, vytváranie nových 

pracovných miest. 

Informačná spoločnosť Rozvoj inkluzívnej informačnej 

spoločnosti. 

Intervencie do zariadení občianskej 

infraštruktúry, prostredníctvom 

ktorých je možné obstarávať 

vybavenie vrátane IKT vybavenia 

a realizovať aj stavebno-technické 

úpravy pre infraštruktúru IKT. 

Zdroj: Regionálny operačný program, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, verzia 4, júl 2012 

 

 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť  

 

Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality 

implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-

komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na informačnú gramotnosť, 

efektívnu elektronizáciu verejnej správy a zabezpečenie širokej dostupnosti internetu.  
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ROP napĺňa hlavný cieľ HP IS hlavne prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra 

vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 

cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb modernizáciou 

občianskej infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej 

rozvinutých regiónoch a prostredníctvom opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných 

objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia 

a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je možnosť obstarania IKT vybavenia. 

 

K 31.12.2012 bolo podporených 886 projektov, z toho 539 ukončených s príspevkom k HP IS 

v objeme 657,9 mil. EUR z ERDF. Cieľová hodnota podporených projektov bola prekročená 

o 219 projektov (stanovená cieľová hodnota: 667). Počet projektov s nepriamym prínosom 

k HP IS dosiahlo hodnotu vo výške 52 projektov – nepriamy prínos predstavujú najmä 

stavebné úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT 

vybavenia, ale nezahrňujú nákup IKT vybavenia. 

 

Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1,2,3 a 4 ROP) 

vynaložených na IKT k 31.12.2012 bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS 

 
Skupina výdavkov (IKT) 2012 Zazmluvnená suma (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 6 900 130,25 4 407 589,39 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 377 009,32 153 578,66 

633013 Materiál Softvér 469 654,16 288 629,26 

633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra 19 583,27 13 015,00 

633 7 766 377,00 4 862 812,31 

711003 Nákup softvéru 496 401,05 333 910,33 

711 496 401,05 333 910,33 

713002 Nákup výpočtovej techniky 7 131 625,43 4 508 932,77 

713003 Nákup telekomunikačnej techniky 472 704,49 245 151,00 

713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry 327 834,96 93 206,14 

713  7 932 164,88 4 847 289,91 

Celkom 16 194 942,93 10 044 012,55 

Zdroj: RO, ROP, 2013 

 

Na základe uvedených údajov z predchádzajúcej tabuľky ROP prispieva k HP IS aj 

prostredníctvom objemu finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT a zároveň je 

zabezpečený dostatočný  príspevok k relevantným horizontálnym témam v rámci kategórie 

výdavkov (príloha IV Nariadenie rady (ES) č.1083/2006), konkrétne Prioritná téma: 

Informačná spoločnosť, kód 11 Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 

interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). 

 

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

 

Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Hlavným cieľ HP MRK je napĺňaný 

prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických cieľov: Vzdelávanie, 

Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri problémové 

okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.  

 

V rámci ROP k naplneniu špecifických cieľov HP MRK prispievajú nasledovné priority: 

Prioritná os 1: Vzdelávanie, Prioritné osi 1,2,3,4 – Zamestnanosť a Prioritné osi 2,3 – 
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Bývanie, ide hlavne o vytvorenie nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu 

využívať aj príslušníci MRK. V rámci Opatrenia 4.1  Regenerácia sídiel ROP je prínos 

viditeľný hlavne prostredníctvom zlepšovania fyzického životného prostredia, v ktorom MFK 

žijú a to zlepšovaní, skvalitňovaním a budovaním prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 

separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. 

K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 1 821 projektov, z toho 759 v sume 578,49 mil. EUR 

s nepriamou podporou MRK, čo predstavuje takmer 45% projektov a 43 projektov v hodnote 

46,51 mil. EUR s priamou podporou MRK, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,57%.  

 

 

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

 

Globálnym cieľom HP RP je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie 

všetkým formám diskriminácie v zmysle základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť 

príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej 

stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých a je zakotvená ako záväzný 

princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde.  

 

Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí 

k 31.12.2012 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

 
Názov prioritnej 

osi 

Počet projektov 

celkovo 

Počet projektov 

s príspevkom 

k cieľom HP RP 

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov celkovo 

v EUR (zdroje EÚ) 

Objem finančných 

prostriedkov 

projektov 

s príspevkom k HP 

RP v EUR (zdroje 

EÚ) 

1. Infraštruktúra 

vzdelávania 

785 622 536,03 mil. 426,90 mil. 

2. Infraštruktúra 

sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej 

kurately 

 

 

124 

 

 

123 

 

 

156,01 mil. 

 

 

156,45 mil. 

3.  Posilnenie 

kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a infraštruktúra 

cestovného ruchu 

 

 

103 

 

 

100 

 

 

66,21 mil. 

 

 

65,85 mil. 

4. Regenerácia 

sídiel 

734 670 394,92 mil. 361,62 mil. 

5. Regionálne 

komunikácie 

zabezpečujúce 

dopravnú 

obslužnosť 

regiónov 

 

 

55 

 

 

0 

 

 

94,03 mil. 

 

 

0 mil. 

7.  Európske hlavné 

mesto kultúry – 

Košice 2013 

 

20 

 

18 

 

55,45 mil. 

 

52,32 mil. 

Spolu za ROP 1 821 1 533 1 302,73 mil. 1 063,15 mil. 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 1 821 projektov, z toho 1 533 projektov bolo s 

príspevkom k cieľom HP RP, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje hodnotu 84%. ROP 

prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovným spôsobom:  

 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: ciele 1.1 (zvýšenie zamestnanosti a zníženie 

nezamestnanosti žien na pracovnom trhu, zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere 

nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom 

trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia 

patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre 

zosúladenie pracovného a rodinného života, zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien 

s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3 a 4. 

 

-  ciele v oblasti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí: ciele 2.2 (zvýšenie počtu 

bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej 

infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov, zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným 

postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1,2,3,4. 

 

Počas roku 2012 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych 

projektov s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou 

prioritnej osi 2, z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 4. 

 

 

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

 

Hlavným cieľom HP TUR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej 

udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti: 

zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita 

a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj. 

 

ROP napĺňa všetky tri zložky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného 

ruchu, 4.1 Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a I.1 

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov najmä 

implementáciou infraštruktúrnych projektov zameraných na podporu rekonštrukcie, 

rozširovanie a modernizáciu existujúcich zariadení, zvýšenie energetickej hospodárnosti 

budov.  

 

K 31.12.2012 bolo celkovo zazmluvnených 1 821 projektov, z toho 1 713 projektov, 

s príspevkom k HP TUR, z ktorých bolo 1 052 projektov ukončených. Projekty sa vo veľkej 

miere zameriavali na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení 

občianskej infraštruktúry, napríklad: zateplenie budov, výmena palivovej základne a podobne, 

z toho je viditeľný príspevok projektov ROP k cieľom HP TUR – znižovanie energetickej 

náročnosti budov. 
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Kategórie pomoci 

 

V programovom období 2007-2013 Regionálny operačný program nepriamo prispieva 

k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti  a tvorbu pracovných 

miest, vrátane napĺňaniu cieľov integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť.  

 

V rámci prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 sú uvedené nasledovné Prioritné témy: 

 

-  Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie 

-  Informačná spoločnosť 

-  Doprava 

-  Energetika 

-  Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám 

-  Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

-  Zlepšovanie prístupu k zamestnaniu a trvalá udržateľnosť 

-  Zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb 

-  Zlepšovanie ľudského kapitálu 

 

Nasledujúce tabuľky ilustrujú plnenie finančného plánu vzhľadom na kategórie pomoci. Ide 

o plnenie na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2012 schválené na 

konkrétne projekty. Čo sa týka kategórie pomoci - Prioritná téma, 95,8% z indikatívnej sumy 

finančných prostriedkov bolo k 31.12.2012 schválených na konkrétne projekty. Pokiaľ ide 

o kategóriu pomoci – Forma financovania, plná výška schválených projektov sa realizuje cez 

nenávratnú finančnú pomoc. V kategórii Typ územia sa indikatívna suma alokovaná do 

horských oblastí javí ako nastavená príliš ambiciózne.  

 

Plnenie finančného plánu – kategória pomoci Prioritná téma 

Kód kategórie 

Indikatívna 

suma 

finančných 

prostriedkov 

Finančné 

prostriedky 

schválené na 

konkrétne 

projekty k 

31.12.2012 

Percentuálne 

vyjadrenie 

23 – Regionálne/miestne cesty 223 000 000 198 485 120,21 89% 

24 – Cyklistické dráhy 12 063 503 1 824 917,39 15,1% 

54 – Iné opatrenia na zachovanie životného 

prostredia a predchádzanie rizikám 
68 832 371 58 674 370,05 85,2% 

57 – Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného 

ruchu   
10 000 000 7 678 569,63 76,8% 

58 – Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva  98 000 000 56 728 747,67 57,9% 

59 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry  85 022 510 67 967 904,25 79,9% 

61 – Integrované projekty regenerácie mestských a 

vidieckych oblastí 
321 000 000 301 188 551,64 93,8% 

75 – Vzdelávacia infraštruktúra 429 000 000 539 889 874,26 125,8% 

77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti  66 235 543 49 357 396,41 74,5% 

78 – Infraštruktúra bývania 12 750 000 0,00 0% 

79 – Iná sociálna infraštruktúra 178 000 000 162 436 866,79 91,3% 

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 0,00 0% 
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85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie 

a kontrola 

32 000 000 30 729 593,35 96% 

86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia 13 228 500 13 739 610,90 103,9% 

Spolu 1 554 503 927 1 488 701 522,57 95,8% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 

1. Tabuľka 56/2012: Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu pomoci Prioritná téma v EUR 

v bežných cenách. In: Regionálny operačný program, 4. verzia, júl 2012, str. 181. 

2.Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie. In: Výročná správa 

o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2012  

 

Plnenie finančného plánu vzhľadom na kategóriu pomoci Forma financovania   

Kód kategórie 
Indikatívna suma finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky schválené 

na konkrétne projekty k 

31.12.2012 

01 – Nenávratná pomoc 1 547 703 927 1 488 701 522,57 

02 – Pomoc (pôžička, úroková 

subvencia, záruky) 
6 800 000 0 

03 – Rizikový kapitál (účasť, 

rizikový kapitálový fond) 
0 0 

04 – Iné formy financovania 0 0 

Spolu 1 554 503 927 1 488 701 522,57 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 

1. Tabuľka 58/2011: Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu pomoci Forma financovania v 

EUR v bežných cenách. In: Regionálny operačný program, 4. verzia, júl 2012, str. 184. 

2.Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie. In: Výročná správa 

o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2012  

 

Plnenie finančného plánu vzhľadom na kategóriu pomoci Typ územia  

Kód kategórie 

Indikatívna suma 

finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky schválené 

na konkrétne projekty k 

31.12.2012 

Percentuálne 

vyjadrenie 

01 – Mestské 707 248 538 603 862 263,09 85,4% 

02 – Horské 69 140 081 26 488 600,36 38,3% 

05 – Vidiecke oblasti (iné ako 

horské, ostrovné a alebo riedko 

a veľmi riedko osídlené oblasti) 

722 515 308 813 881 454,86 
112,6% 

 

00 – Neaplikovateľné (Projekty 

technickej pomoci) 
55 600 000 44 469 204,25 80% 

Spolu 1 554 503 927 1 488 701 522,57 95,8% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 

1. 59/2012: Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu pomoci Typ územia v EUR v bežných 

cenách. In: Regionálny operačný program, 4. verzia, júl 2012, str. 184. 

2.Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie. In: Výročná správa 

o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2012   

 

 

Napĺňanie regionálnych alokácií 

 

Plnenie finančného plánu z pohľadu regionálnych alokácií je znázornené v nasledujúcej 

tabuľke. Z údajov vyplýva, že indikatívna kumulatívna regionálna alokácia bola k 31.12.2012 

naplnená na 104%, pričom bola najviac prekročená v Košickom kraji (119%). V Trnavskom, 

Žilinskom a mierne tiež v Prešovskom kraji boli indikatívne alokácie takisto prekročené (110, 

106 a 101%). V Trenčianskom a Banskobystrickom kraji boli alokácie takmer naplnené 

(98%). Istú rezervu má ešte Nitriansky kraj (alokácia na úrovni 92%).  
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Plnenie finančného plánu z pohľadu regionálnych alokácií 

Kraj Indikatívna alokácia Alokácia k 31.12.2012 % 

Trnavský kraj 134 378 064 142 658 291,86 106 

Trenčiansky kraj 162 373 494 158 963 952,35 98 

Nitriansky kraj 204 366 639 188 589 629,05 92 

Žilinský kraj 204 366 639 224 720 818,88 110 

Banskobystrický kraj 190 368 924 187 254 026,96 98 

Prešovský kraj 279 954 300 283 827 473,31 101 

Košický kraj 223 963 440 265 768 991,19 119 

Celkom  1 399 771 500  1 451 783 183,59 104 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Prílohy 4b Výročnej správy ROP za rok 2012 a Programového 

manuálu ROP, verzia 5.2 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad indikatívnych a dosiahnutých regionálnych alokácií 

v percentách.  

Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2012 
NUTS 3 TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK 

Spolu 
Celkovo 

 Plánovaná 

indikatívna 

alokácia v % 

 
9,60% 

 
11,60% 

 
14,60% 

 
14,60% 

 
13,60% 

 
20,00% 

 
16,00% 

100,00% 
NUTS 2 Západ –  

35,80 % 

NUTS 2 Stred –  

28,20 % 

NUTS 2 Východ – 

36 % 

Dosiahnutá 

plánovaná 

regionálna 

alokácia v % na 

základe objemu 

schválených 

ŽoNFP 

 

9,76% 

 

10,88% 

 

13,29% 

 

15,40% 

 

12,93% 

 

19,54% 

 

14,40% 

96,22% 
 

NUTS 2 Západ –  
33,94 % 

 
NUTS 2 Stred –  

28,34 % 

 
NUTS 2 Východ – 

33,94 % 

Úroveň napĺňania 

plánovaných 

regionálnych 

alokácií v % na 

základe objemu 

schválených 

ŽoNFP 

 
 

101,70% 

 
 

93,83% 

 
 

91,06% 

 
 

105,49% 

 
 

95,10% 

 
 

97,70% 

 
 

90,02% 

96,22% 

 
NUTS 2 Západ – 

94,81 % 

 
NUTS 2 Stred – 

100,48 % 

 
NUTS 2 Východ – 

94,29 % 

Zdroj: Výročná správa o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2012, str. 35.  

 

Záver  

 

Pôvodný finančný príspevok vo výške 1,445 mil. EUR bol navýšený revíziou na 1 554 503 

927 EUR. V polovici programového obdobia bol upravený finančný plán v súvislosti s 

čiastočnou úpravou stratégie ROP. Hlavným dôvodom pre úpravu alokácií na úrovni 

prioritných osí ROP boli sociálno-ekonomické zmeny (hospodárska kríza) a s tým súvisiace 

zmeny rozvojových priorít na úrovni oprávnených prijímateľov, najmä územných samospráv. 

V priebehu roka 2009 bolo umožnené nadschválenie finančných prostriedkov v 

najefektívnejších oblastiach podpory ROP bez predchádzajúcej realokácie finančných 

prostriedkov. Z tohto dôvodu boli v rokoch 2011 a 2012 vykonané tri revízie ROP, 

prostredníctvom ktorých bol znížený deficit finančných prostriedkov a získané voľné zdroje 

na krytie vzniknutých pohľadávok realokáciou finančných prostriedkov z iných prioritných 

osí a využitím priebežne dosahovaných úspor pri realizácii projektov (najmä pri verejnom 
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obstarávaní, nezrovnalostiach a odstúpení od projektu). Chýbajúcich približne 76 mil. EUR 

bude pokrytých ďalšími revíziami ROP, najmä presunmi úspor finančných prostriedkov 

dosahovaných v realizovaných projektoch.  

 

Napriek uvedeným problémom možno pokrok v implementácii programu z finančného 

hľadiska celkovo hodnotiť ako veľmi dobrý. Čerpanie je na úrovni 58%, a tak je ROP druhým 

najúspešnejším OP na Slovensku po operačnom programe Zdravotníctvo. Kontrahovanie 

v rámci ROP je na úrovni 86,11% a patrí mu štvrté miesto v NSRR v programovom období 

2007-2013. Najúspešnejšími intervenciami sú tie v rámci PO 1, 4 a 5, t.j. intervencie do 

infraštruktúry vzdelávania, regenerácie sídel a regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov. Z regionálneho pohľadu sú všetky kraje vysoko úspešné a v 

štyroch krajoch (KE, ZA, TT, PE) boli indikované alokácie už presiahnuté.  
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4. Strategické hodnotenie ROP  

4.1. Relevantnosť ROP, prioritných osí a opatrení 

4.1.1. Rozvojové stratégie EÚ do roku 2020 

Základným rozvojovým dokumentom EÚ do roku 2020 je Stratégia Európa 2020. Pre SR je 

tiež dôležitá Európska stratégia pre Dunajský región.  

 

Lisabonská stratégia sa pre dekádu 2011 až 2020 transformovala do novej stratégie Európa 

2020, ktorá má počas nasledujúcich rokov zabezpečiť hospodársky rast. Cieľom je, aby sa v 

EÚ vybudovalo inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Tieto tri vzájomne sa 

dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru 

zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. 

 

Prioritou stratégie Európa 2020 je dosiahnutie rastu, ktorý je: inteligentný – prostredníctvom 

efektívnejšieho investovania do vzdelávania, výskumu a inovácií; udržateľný – vďaka 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a zameraniu sa na konkurencieschopné odvetvia 

priemyslu a inkluzívny – s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie 

chudoby.  

 

Stratégia stanovuje nasledujúcich päť ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, výskumu, 

vzdelávania, sociálneho začlenenia a klímy a energetiky: 

1. Zamestnanosť  
o zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 % 

2. Výskum a vývoj    
o zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP  

3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť  
o znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej 

globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990  

o získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov  

o dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie  

4. Vzdelávanie  
o Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %  

o minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú 

ukončené vysokoškolské vzdelanie  

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu  
o aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne 

vylúčenie  

Ciele navzájom súvisia a vzájomne sa dopĺňajú:  

 zlepšenie v oblasti vzdelávania napomáha zamestnanosti a znižovaniu chudoby; 

 väčší podiel výskumu a vývoja a inovácií v hospodárstve v kombinácii s efektívnejším 

využívaním zdrojov prispieva k väčšej konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných 

miest; 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_sk.htm
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 investície do ekologickejších technológií pomáhajú v boji proti zmenám klímy a 

vytvárajú nové obchodné a pracovné príležitosti. 

Jedným z rozhodujúcich  odporúčaní stratégie je investovať viac do výskumu, inovácií 

a podnikania.  Cieľom je strategický a integrovaný prístup k inováciám, ktorý maximalizuje 

európske, národné a regionálne programy pre potenciál výskumu a inovácií. V rámci stratégie 

Európa 2020 prijala EK v októbri 2010 iniciatívu „Únia inovácií“, ktorá stanovuje komplexnú 

inovačnú stratégiu pre Európu zameranú na posilnenie schopnosti Európy zabezpečovať 

inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, pričom kladie dôraz na pojem inteligentná 

špecializácia (smart specialisation), ako spôsob pre dosiahnutie týchto priorít. Medzi 

významné čiastkové iniciatívy „Únie inovácií“ patrí aj iniciatíva Európskeho partnerstva v 

oblasti inovácií „Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť“.  

 

 

Európska stratégia pre Dunajský región 

 

Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR) je iniciatívou EK a krajín tohto regiónu na 

podporu ekonomického rozvoja s cieľom dosiahnuť prosperitu v tomto regióne. Bola zahájená 

v roku 2011 na základe žiadosti vlád EÚ. 

 

Podunajský región tvoria krajiny: Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, 

Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, 

Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko. Región je domovom pre viac ako 100 miliónov ľudí. 

 

Stratégia EÚ pre dunajský región sa zameriava na podporu ekonomického rastu a 

zamestnanosti v tejto oblasti. Prostredníctvom lepšej tvorby politiky a financovania vedy bude 

na základe poskytnutých dôkazov pomáhať tvorcom politík prijímať relevantné rozhodnutia o 

regióne, ktorý sa vyznačuje obrovskou geopolitickou a ekonomickou rozmanitosťou. 

 

Európska komisia, vedci a politici zo 14 krajín podunajskej oblasti predstavili šesť vedeckých 

zoskupení na podporu ekonomického rozvoja v regióne, ktoré sú zamerané na: vodu, krajinu a 

pôdu, bio-energie, vzduch, výmenu dát, harmonizáciu rozvoja a na rôzne inteligentné 

špecializácie. Prezentované zoskupenia budú poskytovať vedecké dôkazy na podporu 

stratégie rozvoja pre podunajskú oblasť a bude tiež slúžiť na posilnenie vedeckej spolupráce v 

celom regióne. 

  

Zoskupenia budú združovať vedeckú komunitu  zo 14 podunajských krajín, zahŕňajúcu 

väčšinu akademickej obce v regióne Dunaja (zahŕňa 54 univerzít) a mnoho ďalších 

výskumných organizácií. Partneri sa zúčastnia členstva v týchto zoskupeniach podľa 

vlastného uváženia a podľa svojich priorít a odborných znalostí. Zoskupenia budú podporovať 

spoluprácu nielen medzi vedcami, ale aj medzi vedcami a tvorcami politiky a budú 

podporovať lepšie využívanie vedeckých výsledkov na tvorbu politiky. Kým vedecká 

komunita sa bude pravidelne stretávať, politici budú aktualizovať svoju činnosť raz ročne. 

 

V rámci tejto stratégie bol vytvorený Dunajský vedomostný klaster, ktorého cieľom je: 

1. Vytvorenie rámca pre širší Dunajský región medzi inštitúciami rôzneho zamerania 

(univerzity, cirkvi, výskumné centrá, inžinierske komory, mestá, podnikateľské 

subjekty, atď.) za účelom: 
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a) spoločnej prípravy a podpory pre nadnárodné makroregionálne projekty,  

b) vytvorenie reálneho prepojenia a reálnej spolupráce medzi skupinou inštitúcií 

z humanitne orientovaného sektora (humanitne orientované univerzity, tradičné 

európske cirkvi, verejné inštitúcie...) a skupinou inštitúcií z technicky 

orientovaného sektora (technicky orientované univerzity, súkromné 

spoločnosti...), ktorým si obidve skupiny vzájomne pomôžu a vzájomne sa 

podporia, 

c) vytvorenia silného „vplyvového“ synergického efektu (obsah projektov, 

finančné zdroje) na národné i európske inštitúcie – dôležitá spolupráca a vplyv 

inštitúcií najmä zo starých členských štátov Únie, najmä Rakúska a Nemecka. 

2. Použitie nevyčerpaných finančných zdrojov štrukturálnych fondov obdobia 2007-2013 

v rámci nových členských krajín (napr. Slovenska) na financovanie schémy troch 

pilotných makroregionálnych projektov obsahovo zosúladených s prioritnými témami 

a špecifickými cieľmi Únie zverejnenými v pozičných dokumentoch pre prípravu 

partnerských zmlúv a programov  jednotlivých krajín a s možnosťou prípravy na 

budúce multizdrojové financovanie projektov. Ide o nasledovné pilotné 

makroregionálne projekty: 

a) pilotný makroregionálny projekt „Virtuálny vedecko-technologický park“ 

b) pilotný makroregionálny projekt „Predinvestičná príprava multimodálnych 

dopravných koridorov“ 

c) pilotný makroregionálny projekt „Modelové regionálne centrum pre 

bezpečnosť a znižovanie kriminality“. 

 

4.1.2. Rozvojové stratégie SR do roku 2020 

 

Koordinátormi stratégie Európa 2020 v podmienkach Slovenskej republiky sú predseda vlády 

SR a podpredseda vlády a minister financií, ktorí tiež nesú zodpovednosť za implementáciu 

stratégie v rámci SR a za vypracovanie príslušných rozvojových a inovačných stratégií 

vhodných pre územie SR. 

 

Základné rozvojové dokumenty SR, ktoré nadväzujú na stratégiu Európa 2020, sú Národný 

program reforiem SR 2012, Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 

2015, Inovačná stratégia SR na roky 2014 – 2020 a Partnerská dohoda Slovenskej 

republiky na roky 2014 – 2020. 

 

Národný program reforiem SR primárne koordinujú ministri zodpovední za ekonomickú a 

sociálnu agendu ako trh práce, sociálna inklúzia, vzdelávanie, podnikateľské prostredie, 

energetiku, životné prostredie, zdravotníctvo, dopravu, regionálny rozvoj, atď. Ostatní 

ministri, splnomocnenci vlády a zástupcovia ostatných orgánov štátnej správy sa podieľajú na 

plnení stratégie v rámci spolupráce vo vybraných oblastiach.  
 

Národný program reforiem SR prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu 

s Programom stability stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti 

hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality 

života, najmä prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s 

Paktom stability a rastu a stratégiou Európa 2020.  
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V rámci prípravy operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 sa vláda SR 

plne stotožňuje s prioritami stratégie Európa 2020 a s ohľadom na svoje národné špecifiká 

podporuje v budúcom programovom období tie, ktoré sú kľúčové pre rozvojový potenciál 

regiónov SR. Pre operačné programy boli na národnej úrovni stanovené nasledovné tematické 

oblasti podpory, ktoré budú tvoriť východiskovú základňu budúcich operačných programov 

na národnej úrovni, prípadne regionálnej úrovni:  

1. Základná infraštruktúra  
Podpora budovania infraštruktúry a s ňou súvisiacich podporných služieb ako súčasti 

komplexného prístupu je jednou z podmienok efektívneho a účinného rozvoja 

regiónov. Územie SR vykazuje medzi hlavnými príčinami nerovnomerného rozvoja 

regiónov a vzniku regionálnych rozdielov práve nedostatočnú vybavenosť územia 

infraštruktúrou. Preto je snahou SR posilniť svoje postavenie v európskom 

konkurenčnom prostredí vďaka primerane vybudovanej technickej, dopravnej, 

kultúrnej, zdravotnej a sociálnej infraštruktúre.  

2. Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov (zdravá a kvalifikovaná pracovná sila) sú 

predpokladom udržateľného rastu a konkurencieschopnosti. Prioritne sa SR bude 

snažiť dosiahnuť sociálnu súdržnosť v regiónoch založenú na rovnosti príležitostí a na 

znižovaní chudoby. Z dlhodobého hľadiska bude veľkým prínosom zosúladenie 

ponuky vzdelávania s potrebami trhu práce, z krátkodobého hľadiska je nevyhnutné 

riešiť rastúcu nezamestnanosť zvlášť v kategórii mladých nezamestnaných a dlhodobo 

nezamestnaných osôb opatreniami na získavanie a udržiavanie pracovných návykov s 

cieľom ich začlenenia na trh práce. Osobitnú pozornosť chce SR venovať sociálnej 

inklúzii, najmä sociálne vylúčených spoločenstiev.  

3. Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast  
Podporou vedy, výskumu, inovácií a kreatívneho priemyslu sa zároveň pomáha 

regiónom Slovenska na ceste k zvyšovaniu národnej prosperity, udržateľnému rastu a 

posilneniu konkurencieschopnosti regiónov a SR. Zintenzívnenie inovačných 

procesov, vrátane inovácií v službách a väčšie využívanie nielen nových informačných 

a komunikačných technológií, ale nových technológií vôbec, povedie k naplneniu 

národného cieľa – smerovanie Slovenska k vedomostnej ekonomike a spoločnosti. 

Dôraz bude SR klásť na zelený rast s cieľom využívať čistejšie zdroje rastu a rozvíjať 

zelený priemysel, služby, technológie a pracovné miesta, vrátane podpory prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. 

 

V rámci národného programu reforiem sú definované nasledovné národné ciele stratégie 

Európa 2020: 

Názov ukazovateľa Definícia a zdroj 

Cieľová 

hodnota 

v roku 

2020 

Ukazovateľ 

dlhodobej 

udržateľnosti (GAP)  

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti je rozdiel medzi aktuálnou 

hodnotou a dlhodobo udržateľnou hodnotou štrukturálneho primárneho 

salda. Dlhodobo udržateľná hodnota sa určuje na základe aktuálnej 

legislatívy a dlhodobých demografických a ekonomických prognóz 

ovplyvňujúcich príjmy a výdavky verejnej správy (implicitné záväzky), 

pričom do úvahy sa berú aj podmienené záväzky (napr. PPP projekty)  

Zdroj: OECD / Eurostat, výpočet MF SR  

0 
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Efektívnosť výberu 

DPH v % 

Efektívnosť výberu DPH = výber DPH / [(konečná spotreba 

domácností + tvorba hrubého fixného kapitálu verejnej správy + 

medzispotreba verejnej správy – výber DPH) * (základná sadzba DPH 

/ 100)]  

Tento index porovnáva skutočný výber DPH s potenciálnym výberom 

DPH. Čím väčšia je hodnota indikátora, tým efektívnejší je výber 

DPH. Potenciálny výber DPH ukazuje, koľko sa dokáže vybrať DPH z 

makroekonomickej základne pri zdanení základnou sadzbou DPH.  

Zdroj: OECD / Eurostat, výpočet MF SR  

74 

Emisie skleníkových 

plynov mimo ETS v 

%, zmena oproti  

roku 2005 

Emisie skleníkových plynov mimo ETS ako CO2 ekvivalent vyjadrujú 

percentuálnu zmenu voči roku 2005). Indikátor vyjadruje trendy 

agregovaných antropogénnych emisií CO2, NO2, CH4, HFC, PFC a 

SF6 súhrnne nazývaných skleníkové plyny a vyjadrené ako CO2 

ekvivalent. Celkové množstvo nezahŕňa emisie z využívania krajiny a 

lesov (LULUCF).  

Zdroj: Eurostat  

13 

Podiel OZE na 

hrubej konečnej 

spotrebe v % 

Podiel konečnej energetickej spotreby z obnoviteľných zdrojov energie 

a hrubej konečnej energetickej spotreby. Konečná energetická spotreba 

z obnoviteľných zdrojov sa vypočíta ako súčet hrubej konečnej 

spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, hrubej konečnej 

energetickej spotreby z obnoviteľných zdrojov energie určenej na 

výrobu tepla a chladu a konečnej energetickej spotreby z 

obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Zdroj: Eurostat  

14 

Konečná energetická 

spotreba v %, zmena 

oproti priemeru 

rokov 2001 - 2005  

 

Konečná energetická spotreba je rozdiel konečnej spotreby a konečnej 

neenergetickej spotreby. Konečná neenergetická spotreba sú 

energetické produkty použité ako surovina v rôznych odvetviach; tzn. 

nespotrebované ako palivo alebo netransformované na iné palivo. 

Konečná spotreba sa vypočíta ako hrubá domáca spotreba – 

transformácia (vstup) + transformácia (výstup) + reklasifikácia a spätné 

toky – spotreba energetického odvetvia – straty pri prenose a v 

rozvodoch.  

Zdroj: vlastný výpočet MF SR zo zdrojov ŠÚ SR  

-11 

Trend Environmental 

Performance Index  

(EPI)  

Index environmentálnej výkonnosti zostavuje každé dva roky Yale a 

Columbia University v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom a 

Európskou komisiou. Ide o kompozitný indikátor zložený z 22 

výsledkových sub-indikátorov, ktorý porovnáva 132 krajín v desiatich 

základných oblastiach environmentálnej výkonnosti.  

Zdroj: http://epi.yale.edu/  

68,3 

Predčasné ukončenie 

školskej dochádzky v 

% z populácie vo 

vekovej skupine 18 - 

24 rokov  
 

Podiel populácie vo veku 18-24 rokov s najnižším vzdelaním (ISCED 

0, 1, 2, 3C), ktorá nepokračuje v ďalšom vzdelávaní. Žiak nepokračuje 

vo vzdelávaní, ak sa počas posledných štyroch týždňov pred 

uskutočnením prieskumu nezúčastnil žiadneho typu vzdelávania, 

pričom sa nezohľadňuje relevantnosť vzdelávania pre súčasnú alebo 

budúcu prácu respondenta.  

Zdroj: Eurostat  

6 

PISA  

priemerný počet 

dosiahnutých bodov  

 

Medzinárodné štandardizované hodnotenie vedomostí a zručností 

pätnásťročných žiakov. Hodnotí žiakov v troch oblastiach: v 

matematike, čítaní a prírodných vedách. Index je aritmetickým 

priemerom hodnotení v jednotlivých oblastiach.  

Zdroj: OECD  

505 

Miera vysokoškolsky 

vzdelanej populácie  

v % vo vekovej 

skupine 30 - 34 rokov  

 

Podiel absolventov vysokoškolského štúdia vo veku 30-34 rokov 

pripadajúci na celkový počet obyvateľov rovnakej vekovej skupiny. 

Stupeň vysokoškolského alebo doktorandského štúdia zodpovedá 

úrovni ISCED 5-6.  

Zdroj: Eurostat  

40 

Citácie na 

výskumníka v %, 

100=priemer EÚ  

 

Podiel počtu citácií v renomovaných medzinárodných časopisoch 

(databáza Web of Science) na počet výskumníkov v krajine (Eurostat). 

Ukazovateľ je vyjadrený relatívne k priemernej hodnote krajín 

Európskej únie.  

Zdroj: Web Of Knowledge (vyžaduje sa prístup), Eurostat, výpočty 

70 
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MF SR  

Výdavky na výskum 

a vývoj ako % HDP  

Percentuálny podiel celkových výdavkov na výskum a vývoj na HDP.  

Zdroj: Eurostat  
1 

High-tech export ako  

% na celkovom 

exporte  

 

Podiel high-tech exportov na celkovom vývoze krajiny. Produkty high-

tech sú vybrané produkty nasledovných odvetví: letecký priemysel, 

počítače a kancelárske stroje, elektronické telekomunikačné zariadenia, 

farmaceutický priemysel, vedecké prístroje, elektrické stroje, chemický 

priemysel, neelekronické prístroje, zbrojný priemysel.  

Zdroj: Eurostat  

14 

Miera zamestnanosti 

ako % vo vekovej 

skupine 20 - 64 rokov  

 

Podiel zamestnanej populácie vo veku 20-64 rokov na celkovej 

populácii rovnakej vekovej skupiny. Ukazovateľ zahŕňa celkovú 

populáciu žijúcu v samostatných domácnostiach, nezahŕňa kolektívne 

domácnosti ani obyvateľov penziónov, či ubytovní a internátov, ani 

hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach. Zamestnaná 

populácia pozostáva z tých osôb, ktoré počas daného týždňa 

vykonávali hocijakú prácu za mzdu alebo zárobok po dobu aspoň 

jednej hodiny, resp. nepracovali, ale mali zamestnanie, v ktorom boli 

dočasne neprítomní.  

Zdroj: Eurostat  

72 

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti ako 

% aktívneho 

obyvateľstva nad 15 

rokov  

Podiel populácie nezamestnanej dlhšie ako dvanásť mesiacov napriek 

tomu, že si aktívne hľadá prácu, na aktívnej populácii vo veku nad 

pätnásť rokov, nežijúcej v kolektívnej domácnosti.  

Zdroj: Eurostat  

3 

Populácia ohrozená 

chudobou a 

sociálnym vylúčením  

(% populácie)  

 

Indikátor predstavuje súčet ľudí, ktorí sú v riziku chudoby (po 

sociálnych transferoch) a/alebo sú materiálne deprivovaní a/alebo žijú 

v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce vyjadrený 

percentuálne na celkovej populácii. Riziko chudoby predstavuje počet 

osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom nižším ako 60 % 

mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu (po 

sociálnych transferoch). Materiálna deprivácia predstavuje podiel ľudí, 

ktorý si z nasledujúcich deviatich položiek nemôžu aspoň dovoliť 

aspoň štyri: i) platiť nájom a náklady na bývanie, ii) udržať v dome 

teplo, iii) čelia neočakávaným výdavkom, iv) jesť mäso, rybu alebo 

ekvivalentné množstvo bielkovín každý druhý deň, v) týždňovú 

dovolenku mimo domova, vi) auto, vii) práčku, viii) farebný televízor, 

alebo ix) telefón. Ľudia v domácnosti bez práce sú osoby vo veku 0 – 

59 rokov žijúce v domácnosti, kde dospelí pracujú menej ako 20 % z 

celkového možného času počas predchádzajúceho roka.  

Zdroj: Eurostat/EU-SILC  

17,2 

Doing Business  

(poradie v rebríčku)  

 

Poradie krajiny v rebríčku Doing Business, ktorý meria reguláciu 

domácich malých a stredných firiem počas deviatich fáz ich životného 

cyklu: začiatok podnikania, vybavovanie stavebného povolenia, 

registrácia vlastníctva, získanie úveru, ochrana investorov, platenie 

daní, obchodovanie za hranicami, vymáhanie zmlúv a ukončenie 

podnikania. Dáta sú založené prevažne na domácich zákonoch, 

rôznych iných reguláciách a administratívnych požiadavkách.  

Zdroj: Svetová banka  

15 

Index regulácie trhu 

produktov  

(bodové hodnotenie)  

 

Hodnotenie krajiny v Indexe regulácie trhu produktov (Product Market 

Regulation Index). Meria reguláciu a bariéry v troch oblastiach: štátna 

kontrola, bariéry v podnikaní a bariéry pre obchod a investície (každá s 

tretinovou váhou). Index regulácie trhu produktov sa nezameriava len 

na podnikateľskú činnosť bežných podnikov, ale meria širšiu reguláciu 

(napr. regulácia sieťových odvetví).  

Zdroj: OECD  

1,2 

E-Government Index 

v % 

Index sa pre danú krajinu vypočíta ako vážený priemer nasledujúcich 

troch indikátorov: dostupnosť e-governmentu (váha 50 %), využitie e-

governmentu jednotlivcami (25 %) a využitie e-governmentu podnikmi 

(váha 25 %). Dostupnosť e-governmentu meria ponuku dvadsiatich 

90 
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základných služieb e-governmentu. Indikátor udáva podiel služieb 

dostupných prostredníctvom internetu z definovaných dvadsiatich 

verejných služieb. Aby bola služba považovaná za dostupnú, musí 

dosahovať určitý stupeň sofistikácie. Využitie e-governmentu 

jednotlivcami, resp. podnikmi merajú koľko percent ľudí, resp. 

podnikov využilo v posledných troch mesiacoch internet na 

komunikáciu s verejnými inštitúciami (získanie informácii z web 

stránky, stiahnutie oficiálneho formulára alebo zaslanie vyplneného 

formulára).  

Zdroj: Eurostat, výpočty MF SR  

Korupcia v % Ukazovateľ Korupcia je zostavený ako priemer dvoch indexov 

zameriavajúcich sa na rôzne druhy korupcie: Skúsenosť s korupciou 

medzi bežnou populáciou - prieskum Eurobarometra. Zameriava  

sa na jednotlivé sektory, ako napr. polícia, colná správa (v súčasnosti 

finančná správa), súdy, národní politici, regionálni politici, miestni 

politici, tendre, stavebné povolenia, podnikateľské oprávnenia, 

zdravotníctvo, školstvo, inšpekcia. Index vnímania korupcie (CPI) - 

Transparency International, meria vnímanie korupcie na základe 5-10 

zdrojových prieskumov podnikateľov a expertov pre každú krajinu. Na 

Slovensku je zahrnutých osem prieskumov o vnímaní korupcie, 50% 

váhy sú názory podnikateľov, a 50% názory expertov.  

Zdroj: Transparency International, Eurobarometer, výpočty MF SR  

80 

Roky zdravého života  

(počet očakávaných 

rokov pri narodení) 

 

Počet rokov prežitých v dobrom zdravotnom stave, ktoré je možné 

očakávať pri narodení. Ukazovateľ kombinuje údaje o mortalite a 

morbidite v danej krajine. Dobrý zdravotný stav je definovaný 

neprítomnosťou invalidity alebo obmedzení v každodennom živote. 

Nazýva sa aj roky života bez hendikepu (disability-free life years, 

DFLY). Zdroj: Eurostat  

60 

 

Program stability Slovenskej republiky prezentuje stratégiu, ktorá by mala v strednodobom 

horizonte vyústiť do zrušenia procedúry nadmerného deficitu. Základným cieľom je 

dosiahnutie fiškálnej pozície, ktorá zabezpečí dlhodobú udržateľnosť verejných financií. 
 

Hlavné ciele Programu stability Slovenskej republiky do roku 2015:  

 Základným cieľom je znížiť deficit verejnej správy na úroveň 2,9 % HDP v roku 2013 

trvalým a udržateľným spôsobom a splniť tak požiadavky vyplývajúce z procedúry 

nadmerného deficitu.  

 Nevyhnutným predpokladom splnenia tohto cieľa je naplnenie schváleného rozpočtu 

na rok 2012, ktorý predpokladá deficit na úrovni 4,6 % HDP a prijatie konsolidačných 

opatrení vo výške 2,3 % HDP (v porovnaní so scenárom bez zmien v hospodárskych 

politikách) na rok 2013, zohľadňujúc pritom priority vlády.  

 V nasledujúcich rokoch sa predpokladá pokračovanie znižovania deficitu tak, aby sa 

zabezpečilo konsolidačné úsilie vo výške 0,5 % HDP ročne v súlade s ustanoveniami 

Paktu stability a rastu. Cieľová hodnota deficitu na rok 2014 bola preto stanovená vo 

výške 2,3 % HDP a na rok 2015 vo výške 1,7 % HDP. Dosiahnutie týchto cieľov 

umožní postupné znižovanie podielu verejného dlhu na HDP po roku 2014. Celková 

potreba opatrení dosahuje úroveň 0,4 % HDP v roku 2014 a dodatočných 0,6 % HDP 

v roku 2015, pričom časť opatrení je zahrnutých v návrhu východísk rozpočtu verejnej 

správy na roky 2013 až 2015.  

 

V návrhu Inovačnej stratégie SR na roky 2014 – 2020 sa konštatuje, že v súčasnej  

globalizácii svetovej ekonomiky nie je možné, aby Slovenská republika dokázala byť úspešná 

bez zásadného využívania inovácií. Je potrebné, aby moderné hospodárstvo bolo založené na 

znalostiach a „inovatívne otvorenej“ spoločnosti.  
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Zámerom dokumentu je identifikovať aktivity a nástroje podpory inovačných aktivít zo strany 

ústredných orgánov štátnej správy financované prostredníctvom národných verejných zdrojov 

a finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období rokov 2014 – 2020. 

Strategickým cieľom je zlepšiť schopnosť komercionalizovať a adoptovať inovácie 

a technológie a zaradiť Slovensko medzi úspešné priemyselné krajiny 21 storočia. 

Zdvojnásobiť podiel výdavkov podnikov na inovácie realizované z výsledkov výskumno-

vývojových činností. 

Výsledkom tejto stratégie bude, že SR zlepší pozíciu o 5 priečok v ukazovateli inovačnej 

výkonnosti charakterizovanej indexom SII (Scoreboard Innovation Index).  

 

Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné postupne do roku 2020 uskutočniť: 

 štrukturálnu zmenu financovania výskumu, vývoja a inovácií, pretože bez trvalej 

finančnej podpory výskumu, vývoja a inovácií a prostredníctvom finančnej podpory 

 týchto oblastí prostredníctvom špecifických finančných nástrojov a stimulov s 

využitím verejných a súkromných zdrojov dosiahnuť výraznejší pokrok v podpore 

subjektov s vysokou technologickou úrovňou výrobkov a s poznatkovo intenzívnymi 

službami a vo zvyšovaní konkurenčnej schopnosti domácich subjektov,  

 zmenu existujúcej štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky tak, aby v konečnom 

dôsledku bol za rozvoj všetkých týchto politík zodpovedný jediný vrcholný orgán, 

 vytvorenie podmienok motivujúcich podnikateľské subjekty, aby zvýšili aktivitu 

v oblasti aplikovaného výskumu a inovácií. Jednou z možností môže byť aj vytváranie 

vhodných podmienok pre rozvoj klastrov a iných zoskupení podnikov (ako napr. 

alternatívne obchodné platformy ktoré predpokladá revidované všeobecné nariadenie 

o skupinových výnimkách) s dominantným postavením súkromných subjektov ako 

spolufinancujúcich inštitúcií. 

 

Štruktúra slovenského priemyslu jasne určuje kam sa má uberať slovenský výskum a vývoj a 

v konečnom dôsledku aj celý odborný vzdelávací proces. Medzi základné priority patria 

oblasti priemysel budúcnosti (zahŕňa robotiku, logistiku a i.), materiály, IKT, biomedicínu 

a biotechnológie, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo a samozrejme energetika. Na 

druhej strane, úzka výrobná špecializácia zapríčiňuje veľkú závislosť našej ekonomiky na 

volatilite trhov. 

Slovenská ekonomika je závislá na veľkých podnikoch hlavne v automobilovom, 

elektrotechnickom, IKT priemysle a službách. Pre ideálne fungovanie ekonomiky a udržanie 

si týchto veľkých investorov je nutné zabezpečiť podporu ich subdodávateľov a podnikov, 

vrátane inžinieringu, dizajnu a ochrany IP, ktoré im poskytujú iné služby. Preto je veľmi 

potrebné podporovať malé a stredné firmy v týchto prepojeniach. 

 

Inovačná stratégia odporúča nasmerovať podporu do nasledujúcich oblastí: 

 podpora konkurencieschopnosti podnikov (predovšetkým MSP) 

 prepojenie poskytovateľov znalostí s podnikateľskou sférou, subjektmi štátnej správy, 

verejnej správy a tretieho sektora 

 uplatnenie sa na Jednotnom trhu EÚ a Internacionalizácia podnikov 

 podpora vzdelávania 

 podpora prierezových projektov. 

 
 

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 na základe analýzy 

plánov rezortov, analýzy legislatívneho rámca  a skúseností z obdobia 2007-2013, určuje 
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zoznam 5 tematických operačných programov, jeden integrovaný regionálny operačný 

program s financovaním z EFRR. Samostatný operačný program je vyžadovaný  pre 

Technickú pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo (EPFRV, EFNRH) a operačné 

programy európskej územnej spolupráce. 

Dňa 14.11.2012 sa v Bratislave za účasti zástupcov Európskej komisie uskutočnila 

prezentácia „Pozičného dokumentu“ Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom 

SR na roky 2014-2020. Cieľom podujatia bolo predstaviť smerovanie a identifikáciu hlavných 

rozvojových potrieb a výber tematických cieľov a priorít, ktoré by mali byť financované 

v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR. Dôležitým prvkom 

reformy politiky súdržnosti EÚ je koncentrácia zdrojov z budúcich fondov EÚ na obmedzené 

množstvo priorít s jasnými výsledkami, fondy EÚ je potrebné smerovať na financovanie 

priorít s najväčším potenciálom rastu, viac využívať návratné finančné zdroje a národné 

financovanie. Najúčelnejšie využitie fondov vidí Európska komisia hlavne v oblastiach: 

 

 podnikateľské prostredie podporujúce inovácie, 

 infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť, 

 rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce, 

 trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. 

 moderná a efektívna verejná správa 

 

Zároveň boli identifikované nasledovné oblasti podpory ktoré Európska komisia už ďalej 

neodporúča financovať z prostriedkov EÚ: 

 

 všeobecná školská infraštruktúra, 

 infraštruktúra v zdravotníctve, 

 miestne komunikácie, údržba ciest, verejné osvetlenie, 

 komerčné zariadenie cestovného ruchu (hotely, penzióny, aquaparky). 

 

Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehali už od roku 2007. 

Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 zverejnila Európska komisia 

6.októbra 2011.  

 

Dňa 18.12.2012 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády SR pre partnerskú dohodu na roky 

2014-2020, na tomto zasadnutí Rady vlády SR, v rámci ktorej boli zastúpení všetci sociálni 

partneri, bola prijatá tzv. vianočná dohoda o čo najefektívnejšom využívaní finančných 

prostriedkov z EÚ, Slovenská republika je pripravená dohodnúť sa s Bruselom na vytvorení 

šiestich operačných programov, konkrétne by išlo o výskum a inovácie v gescii Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva hospodárstva. Potom by nasledovala 

integrovaná infraštruktúra v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 

tretí program ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia by bol v gescii Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ďalej kvalita životného prostredia by bola v správe Ministerstva 

životného prostredia, Regionálny operačný program, v ktorom významnú úlohu budú 

zohrávať vyššie územné celky a samosprávy a práve tieto budú z tohto programu čerpať 

najviac a nakoniec efektívna verejná správa pod gesciou Ministerstva vnútra SR. 

 

Dňa 25.01.2013 sa začali úvodným stretnutím so zástupcami Európskej komisie neformálne 

vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky 

na roky 2014-2020.  

Priebeh následných stretnutí k jednotlivým prioritám je uvedený v tabuľke: 
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Priorita financovania Gestor Dátum a miesto stretnutia 

Rast ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu 

práce 

MPSVR 

SR 20. február 2013, Bratislava 

Moderná a profesionálna verejná správa MV SR 21. február 2013, Bratislava 

Integrovaný regionálny operačný program MPRV SR 14. marec 2013, Bratislava 

Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie MŠVV SR 21. marec 2013, Brusel 

Udržateľné a efektívne využívanie prírodných 

zdrojov 
MŽP SR 

17. apríl 2013, Bratislava 

Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu 

pracovných miest 

MDVRR 

SR 16. máj 2013, Bratislava 

Stretnutia sa týkali priorít financovania tak, ako ich Európska komisia identifikovala v 

„Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na 

Slovensku na roky 2014-2020.  

 

Prvý návrh Partnerskej dohody, ktorý bol prerokovaný Radou vlády pre Partnerskú dohodu, 

bol odoslaný Európskej komisii 28. júna 2013. Následne bol Európskou komisiou uznaný ako 

prijateľný a bolo k nemu zahájené tzv. vnútrorezortné pripomienkové konanie  v rámci  EK. 

Európska komisia zaslala pripomienky k tomuto dokumentu, ktoré boli predmetom rokovania 

medzi SR a EK v septembri 2013. 

Centrálny koordinačný orgán predložil dňa 22. 1. 2014 druhý návrh Partnerskej dohody SR na 

roky 2014 – 2020 na medzirezortné pripomienkové konanie v termíne od 22. 1. 2014 do 4. 2. 

2014. 

 

Pre budúce programové obdobie 2014 – 2020 je možné považovať za priameho nástupcu 

ROP Integrovaný regionálny operačný program, ktorý tematicky z veľkej časti nadväzuje na 

ROP. 

 

Východiská pre Smart Specialisation stratégie na Slovensku 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zverejnilo v októbri 2012 správu 

o východiskách pre Smart Specialisation stratégie na Slovensku. V rámci tejto správy je 

špecifikovaná účasť SR v Dunajskej stratégií - aktivizácia v prioritnej oblasti 7 Stratégie EÚ 

pre Dunajský región „Vedomostná spoločnosť“, v ktorej sú Slovensko a Srbsko koordinátori 

a prioritnej oblasti 4 „Obnoviť a udržať kvalitu vôd“, v ktorej sú Maďarsko a Slovensko 

koordinátori. 

Správa tiež uvádza konkrétne aktivity slovenských inštitúcií v Dunajskej stratégii: „SPU 

v Nitre a STU v Bratislave sú členmi projektu vlajkovej lode v rámci Dunajskej stratégie 

s názvom „Dunajské inovačné a technologické transfer centrum“. Cieľom projektu je vytvoriť 

pilotnú sieť centier transferu technológií vo vybraných krajinách, ktorá bude podporovať 

konkurencieschopnosť priemyslu v podunajskom regióne prostredníctvom inovácií a transferu 

technológií. Projekt inicioval Steinbeis Europa Zentrum s podporou Ministerstva 

financiía hospodárstva Baden Wuerttenberg v rámci prioritnej oblasti 8 

„Konkurencieschopnosť podnikov a rozvoj klastrov“. 

 

Dňa 19. 9. 2013 bol zverejnený návrh verzie 2.0 RIS3 s názvom „Poznatkami k prosperite - 

Stratégia výskumu a inovácií  pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.  Stratégia 

pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej Republiky prostredníctvom rozvoja inovácii, vedy a 

technológií v identifikovaných prioritných oblastiach vytvára predpoklady pre trvalo 

udržateľný rast konkurenčnej schopnosti Slovenskej republiky a zároveň podporuje 

diverzifikáciu štruktúry slovenskej ekonomiky.  
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Vízia tejto stratégie je „Podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k 

rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom 

podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života“.  Naplnením vízie do 

roku 2020 dôjde k transformácii slovenskej ekonomiky smerom k znalostnej ekonomike. 

Hlavné priemyselné odvetvia budú reštrukturalizované smerom k produkcii s vyššou pridanou 

hodnotou. 

Vízia stratégie bude naplnená prostredníctvom strategických cieľov:  

1. Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú 

miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských 

reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania.  

2. Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a 

lokálnej relevantnosti. 

3. Vytvoriť dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z 

predpokladov pre zlepšenie kvality života. 

4. Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.
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4.1.3. Relevantnosť ROP s prioritami a stratégiami EÚ do roku 2020 

 

Základnými strategickými dokumentmi EÚ, z ktorých vychádzala stratégia NSRR a následne aj ROP pre programové obdobie 2007 – 2013 sú 

Strategické usmernenia Spoločenstva a Stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ. 

 

V roku 2005 Európska komisia zverejnila Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013. Tento dokument stanovuje tri základné 

usmernenia: 

 

1. Urobiť Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu 

Cieľom je zlepšenie atraktivity členských štátov, regiónov a miest prostredníctvom zlepšenia dostupnosti, zabezpečenia primeranej 

kvality a úrovne služieb a zachovania ich environmentálneho potenciálu  

2. Zlepšenie poznatkov a inovácie pre rast 

Cieľom je podpora inovácií, podnikania a rastu hospodárstva založeného na znalostiach prostredníctvom výskumných a inovačných 

kapacít, vrátane nových informačných a komunikačných technológií 

3. Väčšie množstvo a kvalitnejšie pracovné miesta 

Cieľom tohto usmernenia je získať viac ľudí pre pracovný pomer a udržať ich v ňom a zmodernizovať systémy sociálnej ochrany a 

zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií 

 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená relevantnosť prioritných osí a opatrení ROP formou prispievania ku cieľom Strategických usmernení 

spoločenstva: 

Prioritná os Opatrenie 

Strategické usmernenia Spoločenstva 

Urobiť Európu a jej 

regióny atraktívnejším 

priestorom pre investície 

a prácu 

Zlepšenie poznatkov a 

inovácie pre rast  

Väčšie množstvo a 

kvalitnejšie pracovné 

miesta 

1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania neprispieva čiastočne prispieva 

2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
neprispieva neprispieva prispieva 

3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a rozvoja 

cestovného ruchu 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov prispieva čiastočne prispieva 

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného prispieva čiastočne prispieva 
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ruchu 

4 Regenerácia sídiel 

4.1 Regenerácia sídiel prispieva neprispieva prispieva 

4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 

služieb 
neprispieva čiastočne prispieva 

5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov 
prispieva neprispieva prispieva 

6 Technická pomoc ROP 6.1 Technická pomoc neprispieva čiastočne prispieva 

7 Európske hlavné mesto kultúry 

– Košice 2013 

7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013 
prispieva čiastočne prispieva 

 

ROP prispieval svojim zameraním k usmerneniu č. 1 prostredníctvom Prioritnej osi 3 predovšetkým zatraktívnenia regiónov pre  turistov, 

Prioritnej osi 4 hlavne zmodernizovaním centier obcí a Prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zlepšením dopravnej obslužnosti regiónov. 

K usmerneniu č. 2 prispieval ROP len čiastočne a to hlavne v rámci podpory IKT vybavenia vzdelávacích zariadení a pamäťových a fondových 

inštitúcií a čiastočne aj v rámci rozvoja turizmu. 

K usmerneniu č. 3  prispieval ROP prostredníctvom všetkých Prioritných osí nakoľko všetky boli zamerané aj na vytváranie nových pracovných 

miest. 

 

 

V júni 2006 prijala Európska rada novú Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja pre roky 2005-2010.  

V revidovanej stratégii je identifikovaných sedem hlavných výziev: 

1. Zmeny klímy a čistá energia - cieľom je obmedziť zmenu klímy a náklady s ňou spojené a negatívne účinky na spoločnosť a životné 

prostredie 

2. Trvalo udržateľná doprava – cieľom je zabezpečiť, aby naše dopravné systémy spĺňali hospodárske, sociálne a environmentálne potreby 

spoločnosti pri minimalizovaní ich nežiaduceho vplyvu na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie 

3. Trvalo udržateľná výroba a spotreba – cieľom je podporovať trvalo udržateľné modely spotreby a výroby 

4. Verejné zdravie - Podporovať dobré verejné zdravie za spravodlivých podmienok a zlepšiť ochranu proti ohrozeniam zdravia 

5. Zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi – cieľom je zlepšiť hospodárenie s prírodnými zdrojmi, vyhnúť sa ich nadmernému 

využívaniu a uznať hodnotu služieb ekosystémov 

6. Sociálna inklúzia, demografia a migrácia - cieľom je vytvoriť sociálne inkluzívnu spoločnosť zohľadňovaním solidarity medzi 

generáciami a v rámci nich a zabezpečiť zvyšovanie kvality života občanov ako podmienky pre trvalé blaho jednotlivca 
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7. Chudoba vo svete a výzvy trvalo udržateľného rozvoja – cieľom je aktívne podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo svete a zabezpečovať 

súlad vnútorných a vonkajších politík Európskej únie s globálnym trvalo udržateľným rozvojom a s jej medzinárodnými záväzkami. 

 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená relevantnosť prioritných osí a opatrení ROP formou prispievania ku výzvam Stratégie trvalo udržateľného 

rozvoja pre roky 2005-2010: 

Prioritná os Opatrenie 

Výzvy Stratégie trvalo udržateľného rozvoja pre roky 2005-2010 

Zmeny 

klímy 

a čistá 

energia 

Trvalo 

udržateľná 

doprava 

Trvalo 

udržateľná 

výroba 

a spotreba 

Verejné 

zdravie 

Zachovanie 

prírodných 

zdrojov a 

hospodárenie 

s nimi 

Sociálna 

inklúzia, 

demografia 

a migrácia 

Chudoba vo 

svete a výzvy 

trvalo 

udržateľného 

rozvoja 

1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej 

kurately 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately 

neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva prispieva neprispieva 

3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a rozvoja 

cestovného ruchu 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov 
neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 

cestovného ruchu 
neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

4 Regenerácia sídiel 

4.1 Regenerácia sídiel neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb 
neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov 
neprispieva prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

6 Technická pomoc ROP 6.1 Technická pomoc neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

7 Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

7.1 Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013 
neprispieva prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva 

 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že ROP prispieval k výzvam Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ len okrajovo, nakoľko jeho 

zameranie je iné. ROP je primárne zameraná na rozvoj regiónov a Stratégia je zameraná na riešene globálnych problémov Zeme. K výzvam 

oveľa významnejšie prispievali iné operačné programy. 
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Od roku 2011 sa rozvoj Spoločenstva riadi novou stratégiou Európa 2020, ktorej cieľom je, aby sa v EÚ vybudovalo inteligentné, udržateľné a 

inkluzívne hospodárstvo. Stratégia určuje päť hlavných cieľov rozvoja (pozri časť 4.1.1). 

 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená relevantnosť prioritných osí a opatrení ROP formou prispievania k cieľom Stratégie Európa 2020: 

Prioritná os Opatrenie 

Ciele Stratégie 2020 

Zamestnanosť 
Výskum a 

vývoj    

Zmena klímy a 

energetická 

udržateľnosť 

Vzdelávanie 

Boj proti 

chudobe a 

sociálnemu 

vylúčeniu  

1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania prispieva neprispieva neprispieva čiastočne čiastočne 

2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej 

kurately 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a rozvoja 

cestovného ruchu 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov 
prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 

cestovného ruchu 
prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

4 Regenerácia sídiel 

4.1 Regenerácia sídiel prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb 
prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov 
prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

6 Technická pomoc ROP 6.1 Technická pomoc prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

7 Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013 
prispieva neprispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že ROP prispieva v rámci Stratégie Európa 2020 len ku cieľu Zamestnanosť a čiastočne ku cieľu Boj proti 

chudobe a to hlavne vytváraním nových pracovných miest. Ku cieľu Vzdelávanie prispieva len prostredníctvom Prioritnej osi 1 vytváraním 

lepšieho prostredia pre žiakov základných a stredných škôl rekonštrukciou školských objektov a vybavením IKT. K ostatným cieľom oveľa 

významnejšie prispievajú iné operačné programy. 

 

 

Stratégia EÚ pre Dunajský región je bližšie popísaná v časti 4.1.1. Vzhľadom na jej zameranie je možno skonštatovať, že ROP k jej 

iniciatívam neprispieva. 
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4.1.4. Relevantnosť ROP s národnými prioritami a stratégiami do roku 2020 

 

Základnými národnými strategickými dokumentmi, z ktorých vychádzala stratégia NSRR a následne aj ROP pre programové obdobie 2007 – 

2013 sú Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Vláda SR vo februári 2005 schválila Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ktorá sa považuje za Národnú lisabonskú 

stratégiu. V súlade s procesmi koordinácie sa stratégie koncipujú v rámci trojročných cyklov a sú prezentované v Národných programoch 

reforiem (ďalej len „NPR“). NPR sa v podmienkach SR pre obdobie 2006 – 2008 prioritne zameriava na rozvoj oblastí, ktoré najlepšie podporia 

rast tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky: 

 vzdelávanie 

 zamestnanosť 

 informačná spoločnosť 

 veda, výskum a inovácie 

 podnikateľské prostredie. 

 

Pre ďalšie trojročné obdobie schválila vláda SR Národný program reforiem SR 2008 – 2010. Priority programu sa nezmenili, v rámci Akčných 

plánov je štruktúrovaný podobne: 

 vzdelávanie 

 zamestnanosť 

 veda, výskum a inovácie 

 podnikateľské prostredie (v tejto časti je zahrnutá aj informačná spoločnosť). 

 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená relevantnosť prioritných osí a opatrení ROP formou prispievania k cieľom NPR: 

Prioritná os Opatrenie 

Oblasti Národného programu reforiem 

Vzdelávanie Zamestnanosť 
Informačná 

spoločnosť 

Veda, výskum 

a inovácie 

Podnikateľské 

prostredie 

1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania prispieva čiastočne prispieva čiastočne čiastočne 

2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
čiastočne prispieva neprispieva neprispieva neprispieva 
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kurately 

3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a rozvoja 

cestovného ruchu 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov 
neprispieva prispieva neprispieva neprispieva neprispieva 

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 

cestovného ruchu 
neprispieva prispieva čiastočne čiastočne prispieva 

4 Regenerácia sídiel 

4.1 Regenerácia sídiel neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva prispieva 

4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb 
neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva neprispieva 

5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov 
neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva prispieva 

6 Technická pomoc ROP 6.1 Technická pomoc neprispieva prispieva prispieva neprispieva neprispieva 

7 Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013 
neprispieva prispieva prispieva neprispieva prispieva 

 

ROP prispieva k podporovanej oblasti Vzdelávanie predovšetkým vytváraním kvalitnejších vzdelávacích priestorov prostredníctvom Prioritnej 

osi 1,  Oblasť Zamestnanosť podporujú všetky Prioritné osi a Opatrenia, hlavne vznikom nových pracovných miest, resp. udržaním už 

existujúcich, Oblasť Informačná spoločnosť je podporovaná nákupom nových IKT technológií. Oblasť Veda, výskum a inovácie je v rámci ROP 

podporovaná len okrajovo a to možným zavedením inovatívnych postupov. Oblasť Podnikateľské prostredie je podporované v rámci Prioritných 

osí 3, 4 a 5 hlavne v oblasti rozvoja turistického ruchu, možnosti získania zákaziek v rámci regenerácie sídiel a zlepšením dopravnej dostupnosti 

regionálnych oblastí. 

 

 

V roku 2001 schválila vláda SR Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorá stanovuje 8 dlhodobých priorít: 

 

1. rozvinutá demokratická krajina - integrácia SR do rozhodujúcich svetových politických a hospodárskych štruktúr 

2. moderný štát a systém verejnej správy – rozvoj politického pluralitného systému, vytvorenie zodpovedajúcich právnych nástrojov 

3. vyspelá občianska spoločnosť– celková zmena hodnotových orientácií 

4. sociálna solidarita a sociálna ochrana – sociálna politika smerujúca k zvýšeniu osobnej participácie a zodpovednosti občanov za seba 

5. vyvážený územný rozvoj – uplatnenie komplexného priestorového a územného plánovania, prednostný rozvoj zaostávajúcich a 

okrajových regiónov 

6. vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov– postupné vytváranie a podpora zdravej, demograficky vyváženej spoločnosti  

7. nový model ekonomiky – dosiahnutie dlhodobo fungujúceho moderného hospodárstva a informačnej spoločnosti 
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8. vysoká kvalita životného prostredia, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov – efektívna ochrana životného prostredia, šetrné 

využívanie prírodných zdrojov. 

 
 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená relevantnosť prioritných osí a opatrení ROP formou prispievania k dlhodobým prioritám Národnej stratégie 

trvalo udržateľného rozvoja: 

Prioritná os Opatrenie 

Dlhodobé priority Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 

Rozvinutá 

demokratická 

krajina 

Moderný 

štát a 

systém 

verejnej 

správy 

Vyspelá 

občianska 

spoločnosť 

Sociálna 

solidarita a 

sociálna 

ochrana 

Vyvážený 

územný 

rozvoj 

Vysoká 

kvalita 

ľudských a 

spoločenských 

zdrojov 

Nový model 

ekonomiky 

Vysoká 

kvalita 

životného 

prostredia 

1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania prispieva neprispieva prispieva neprispieva neprispieva prispieva neprispieva neprispieva 

2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej 

kurately 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately 

čiastočne neprispieva prispieva prispieva neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva 

3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a rozvoja cestovného ruchu 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov 
čiastočne neprispieva prispieva neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva neprispieva 

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 

cestovného ruchu 
čiastočne neprispieva prispieva neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva neprispieva 

4 Regenerácia sídiel 

4.1 Regenerácia sídiel prispieva čiastočne prispieva neprispieva prispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb 
prispieva čiastočne prispieva neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva neprispieva 

5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

5.1 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov 

čiastočne neprispieva čiastočne neprispieva prispieva neprispieva neprispieva čiastočne 

6 Technická pomoc ROP 6.1 Technická pomoc neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva 

7 Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

7.1 Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013 
neprispieva neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva 

 

 

ROP prispieva k dlhodobým prioritám Vyspelá občianska spoločnosť, Rozvinutá demokratická krajina, Sociálna solidarita a sociálna ochrana 

a Vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov. Len čiastočne prispieva ku prioritám Moderný štát a systém verejnej správy a Vysoká 

kvalita životného prostredia. Vôbec neprispieva ku priorite Nový model ekonomiky. Ku trom posledne menovaným prioritám prispievajú iné 
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operačné programy - Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Operačný program Životné prostredie a Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

 

 

V priebehu implementácie ROP došlo ku zmenám a aktualizáciám základných strategických rozvojových dokumentov EÚ. V roku 2011 bola 

schválená Stratégia Európa 2020 a Európska stratégia pre Dunajský región. Na tieto zmeny reagovala aj SR a inovovala svoj Národný program 

reforiem, schválila Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015 a pripravila návrh Inovačnej stratégie SR na roky 2014 – 2020. 

 

Národný program reforiem SR z roku 2012 prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú 

priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality 

života, najmä prostredníctvom posilňovania  ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a stratégiou Európa 2020. 

Tento materiál uvádza päť hlavných priorít identifikovaných v rámci tzv. Ročného prieskumu rastu 2012:  

1. Pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii orientovanej na ekonomický rast 

2. Podpora rastu a konkurencieschopnosti - zahrňuje tieto oblasti: Kvalitný ľudský kapitál (Regionálne školstvo, Vysoké školstvo a veda, 

Ďalšie vzdelávanie), Inovácie, Podnikateľské prostredie (Administratívne zaťaženie a regulácia, Transparentnosť podnikateľského 

prostredia, Dopravná infraštruktúra) a Zelený rast a energetika 

3. Riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy - zahrňuje tieto oblasti: Zamestnanosť a Sociálna inklúzia 

4. Modernizácia verejnej správy - zahrňuje tieto oblasti: Inštitucionálna reforma štátnej správy, Elektronická verejná správa, Transparentné 

prostredie a vymožiteľnosť práva a Efektívnejšie zdravotníctvo 

5. Obnovenie normálneho úverovania ekonomiky 
 
 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedená relevantnosť prioritných osí a opatrení ROP formou prispievania k hlavným prioritám Národného 

programu reforiem (2012): 

Prioritná os Opatrenie 

hlavné priority Národného programu reforiem (2012) 

Pokračovanie vo 

fiškálnej 

konsolidácii 

orientovanej na 

ekonomický rast 

Podpora rastu 

a konkurencie-

schopnosti 

Riešenie 

nezamestnanosti a 

sociálnych 

dôsledkov krízy 

Modernizácia 

verejnej správy 

Obnovenie 

normálneho 

úverovania 

ekonomiky 

1 Infraštruktúra vzdelávania 1.1 Infraštruktúra vzdelávania neprispieva prispieva neprispieva neprispieva neprispieva 

2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej 

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately 

neprispieva neprispieva prispieva čiastočne neprispieva 
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kurately 

3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov 

a rozvoja cestovného ruchu 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov 
neprispieva čiastočne čiastočne neprispieva neprispieva 

3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 

cestovného ruchu 
neprispieva prispieva prispieva neprispieva neprispieva 

4 Regenerácia sídiel 

4.1 Regenerácia sídiel neprispieva prispieva čiastočne neprispieva neprispieva 

4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb 
neprispieva čiastočne neprispieva neprispieva neprispieva 

5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

5.1 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov 

neprispieva prispieva čiastočne neprispieva neprispieva 

6 Technická pomoc ROP 6.1 Technická pomoc neprispieva prispieva prispieva neprispieva neprispieva 

7 Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

7.1 Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013 
neprispieva prispieva prispieva neprispieva neprispieva 

 

Z vyššie uvedených údajov je možné skonštatovať, že ROP prispieva k napĺňaniu hlavných priorít Národného programu reforiem 2012 v rámci 

všetkých Prioritných osí a Opatrení, aj keď v Opatreniach 3.1 a 4.2 len čiastočne. ROP prispieva predovšetkým k napĺňaniu hlavnej priority 

Podpora rastu a konkurencieschopnosti a vôbec neprispieva ku hlavným prioritám Pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii orientovanej na 

ekonomický rast a Obnovenie normálneho úverovania ekonomiky. 
 
 

Vzhľadom k tomu, že Program stability Slovenskej republiky je zameraný na dosiahnutie fiškálnej pozície, ktorá zabezpečí dlhodobú 

udržateľnosť verejných financií a teda sa jedná o politicko-makroekonomické rozhodnutia, ROP neprispieva k tomuto programu. 
 

 
Strategickým cieľom Inovačnej stratégie SR na roky 2014 – 2020 je zlepšiť schopnosť komercionalizovať a adoptovať inovácie a technológie 

a zaradiť Slovensko medzi úspešné priemyselné krajiny 21 storočia Je potrebné, aby moderné hospodárstvo bolo založené na znalostiach 

a „inovatívne otvorenej“ spoločnosti.  Ku tejto stratégii prispieva ROP len okrajovo a to v oblasti podpory vzdelávania a zavádzania novej IKT. 
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Záver 

Do posúdenia relevantnosti ROP, prioritných osí a opatrení s ohľadom na meniace externé 

prostredie a potreby cieľových skupín v kontexte s prioritami Európskej únie, národnými 

prioritami a relevantnými politikami a stratégiami bolo zaradených 9 strategických 

dokumentov, z toho 4 európskeho rozmeru a 5 národného rozmeru.  

Možno skonštatovať, že ROP prispieva k napĺňaniu 6 dokumentov, jednému len okrajovo 

a ku dvom neprispieva vôbec.  

Strategické dokumenty, ku ktorým ROP neprispieva , resp. len okrajovo sú dokumenty, ktoré 

sú zamerané na určitú oblasť a nemajú všeobecnejší charakter. Tieto dokumenty boli 

vytvorené v rokoch 2011 a 2012 a teda neboli východiskovými stratégiami pri vzniku ROP. 

 

Len v minimálnej miere prispieva ROP ku Stratégii trvalo udržateľného rozvoja EÚ pre roky 

2005-2012 a to prostredníctvom Prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a Prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónu. 

 

Ku napĺňaniu cieľov 6-tich strategických dokumentov prispieva ROP hlavne prostredníctvom 

Prioritných osí : 1Infraštruktúra vzdelávania,  3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a rozvoja cestovného ruchu, hlavne opatrením 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného 

ruchu, 4 Regenerácia sídiel, hlavne opatrením 4.1 Regenerácia sídiel a 7 Európske hlavné 

mesto kultúry – Košice 2013. Prostredníctvom týchto Prioritných osí prispieva ROP ku 

všetkým 6-tim stratégiám. 

Najmenej relevantné sa ukazuje Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 

služieb, ktoré prispieva svojim zameraním len ku 3 stratégiám. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné skonštatovať, že ROP aktívne prispieval 

k rozvojovým stratégiám EÚ a SR, ktoré boli aktuálne v čase jeho návrhu a ostal relevantným 

aj po zmenách rozvojovým stratégií z rokov 2011 a 2012 a prostredníctvom svojich 

Prioritných osí a Opatrení aj naďalej prispieval k napĺňaniu cieľov a priorít týchto nových, 

resp.  inovovaných stratégií. 
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4.2. Zmeny ROP v priebehu implementácie 

Realizácia ROP bola ovplyvňovaná zmenami: 

 

 vonkajšieho prostredia, t. j. zmenami, ktoré nemohol RO ovplyvniť a na ktoré musel 

reagovať a na ich základe meniť nastavené implementačné pravidlá ROP 

 vnútorného prostredia, t. j. zmenami, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe a ktoré 

mohol RO ovplyvniť a na ich základe RO optimalizoval procesy implementácie ROP. 

 

Zmeny vonkajšieho prostredia 

 

Zmeny vonkajšieho prostredia boli v období implementácie ROP charakterizované: 

 

 zmenami smerníc a nariadení EK a iniciatívami EK 

 legislatívnymi zmenami v rámci SR 

 konverziou meny na EURO 

 celospoločenskými krízami a zmenami 

 politickými zmenami v rámci SR 

 prírodné katastrofy 

 

Zmeny tohto charakteru boli spojené so značnými administratívnymi zásahmi do platnej 

implementačnej dokumentácie ROP, čo predstavovalo zvýšené pracovné úsilie pracovníkov 

RO a SORO a v podstate spôsobovali skomplikovanie priebehu implementácie a vytvárali 

nestabilné implementačné prostredie. 

 

Hlavné zmeny smerníc a nariadení EK, iniciatívy EK, ktoré mali dopad na implementáciu 

ROP: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2008 Iniciatíva EK na doplnenie sústavy ukazovateľov Zmena znenia ROP – doplnený jeden core 

ukazovateľ v tabuľkách 31 a32. 

2008 Nariadenie rady (ES) 1341/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) 1083/2006  s súvislosti 

s projektmi generujúcimi príjmy  

Pozastavenie platnosti harmonogramu výziev na 

rok 2008  

2010 Nariadenie (EÚ) č. 437/2010 z 19. mája 2010, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja 

Na základe tohto nariadenia bola stanovená 

oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v 

prospech marginalizovaných skupín. Intervencie 

môžu zahŕňať renováciu alebo nahradenie 

existujúceho bývania.  

2010 Nariadenie (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 2010, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, ESF a KF, pokiaľ ide o zjednodušenie 

určitých požiadaviek a o určité ustanovenia 

týkajúce sa finančného riadenia pokiaľ ide o 

oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v 

prospech marginalizovaných spoločenstiev. 

V zmysle uvedeného nariadenia boli upravené 

najmä ustanovenia týkajúce sa nástrojov 

finančného inžinierstva, bol spresnený postup 

monitorovania príjmov pri projektoch 

generujúcich príjmy a došlo k určitému 

zjednodušeniu postupov pri revízii programu 

(dovtedy vyžadované hodnotenie programu 

možno nahradiť analýzou odôvodňujúcou revíziu 

programu). 
2010 Nariadenie (EÚ) č. 832/2010 zo 17. septembra 

2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie 

pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

Týmto nariadením boli stanovené podmienky pre 

oprávnené zásahy v oblasti bývania v prospech 

marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci 

integrovaného prístupu s osobitným zreteľom na 

opatrenia na odstránenie segregácie. 
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Európskom fonde regionálneho rozvoja, ESF a 

KF a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja 
2011 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1310/2011 z 13. decembra 2011 , ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006, pokiaľ ide o návratnú pomoc, 

finančné inžinierstvo a určité ustanovenia 

týkajúce sa výkazu výdavkov 

Boli doplnené ustanovenia o návratnej pomoci, 

ktorú je možné spolufinancovať zo 

štrukturálnych fondov, a to vo forme návratných 

grantov alebo úverových liniek spravovaných 

RO prostredníctvom SORO, ktoré sú finančnými 

inštitúciami. V prípade návratnej pomoci bola 

vylúčená aplikácia ustanovení týkajúcich sa 

veľkých projektov, projektov generujúcich 

príjmy a dĺžky trvania operácií. Boli doplnené 

ustanovenia o opätovnom použití návratnej 

pomoci, t. j. návratná pomoc sa znovu používa na 

rovnaký účel alebo v súlade s cieľmi operačného 

programu.  

 

Hlavné legislatívne zmeny SR, ktoré mali vplyv na implementáciu ROP: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2008 Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie 

Táto novela nemala priamy vplyv na zmeny 

v implementácii ROP. Bol vydaný MP CKO č. 

10, na základe ktorého RO vykonal príslušné 

procedúry. EK proces zosúladenia s prílohou č. II 

smernice 2001/42/ES sledovala a ešte v roku 

2010 konštatovala, že pri zisťovacom konaní 

nebol dostatočne preukázaný spôsob aplikovania 

príslušných kritérií. Toto spôsobovalo predĺženie 

procesu revízie ROP. 

2008 Prijatie zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov ES 

Vypracovanie verzie 3.0 Systému riadenia ŠF 

a KF, ktorá bola platná od 31.1.2009. 

V decembri 2008 boli pripravované aktualizácie  

programovej a riadiacej dokumentácie ROP 

(IMP RO pre ROP, resp. SO/RO, Programový 

manuál, Príručka pre žiadateľa)  

2008 Prijatie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja 

V decembri 2008 boli pripravované aktualizácie  

programovej a riadiacej dokumentácie ROP 

(IMP RO pre ROP, resp. SO/RO, Programový 

manuál, Príručka pre žiadateľa) 

2008 Prijatie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách 
RO pre ROP v spolupráci s MPSVaR SR upravil 

terminológiu programových dokumentov ROP 

v súlade s novou legislatívou  2008 Zmena a doplnenie zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 
2008 Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele 
2010 Prijatie zákona č. 37/2010 Z. z.,. ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov 

V súvislosti so zrušením MVRR SR a MŢP SR 

bolo v zmysle Usmernenia MF SR č. 2/2010 k 

delimitácii MVRR SR a MŢP SR zo dňa 

29.4.2010 nevyhnutné zmeniť, resp. pozastaviť 

niektoré činnosti ROP. Toto vyvolalo najmä 

zmenu riadiacej dokumentácie (napr. 

programový manuál, príručky pre 

žiadateľa/prijímateľa, IMP RO a SO/RO) a 

pozastavenie vyplácania finančných 

prostriedkov. 
2010 Prijatie zákona č. 372/2010 Z. z.,. ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

Došlo k zmene názvu Ministerstva 

pôdohospodárstva, životného prostredia a 
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vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov 
regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, čo 

vyvolalo ďalšie zmeny v riadiacej dokumentácii 

ROP. 

2010 Prijatie zákona č. 403/2010 Z .z. ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy 

CKO prešiel z Úradu vlády SR na Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s 

účinnosťou od 1.1.2011. Toto malo za následok 

zmenu riadiacej dokumentácie OP ROP. 

2010 Prijatie zákona č. 546/2010 Z. z. (zmena a 

doplnenie Občianskeho zákonníka) 

Zákonom bolo zavedené najmä povinné 

zverejňovanie zmlúv, čo vyvolalo zmeny a 

úpravy v dokumentácii CKO a RO, ako aj v 

konkrétnych už schválených projektoch. CKO 

vydalo 2 metodické výklady k postupu riadiacich 

orgánov v procese zverejňovania zmlúv o 

poskytnutí NFP (zo dňa 19.1.2011 a 11.2.2011). 

Vzhľadom na viaceré komplikácie 

a nezrovnalosti s realizáciou ustanovení zákona 

RO pristúpil k zverejneniu zmlúv až koncom 

januára 2011. 
2010 Prijatie zákona č. 490/2010 Z. z. (zmena a 

doplnenie zákona o DPH) 

Od 1.1.2011došlo k zvýšeniu sadzby dane z 

pridanej hodnoty o 1%, čo vyvolalo zmeny a 

úpravy v dokumentácii CKO a RO, ako aj v 

konkrétnych už schválených projektoch. RO 

vydal usmernenie č. 1/2011 zo dňa 24.1.2011 kde 

stanovil podmienky, pri splnení ktorých si môžu 

prijímatelia v rámci ROP uplatniť ako oprávnený 

výdavok zvýšenú sadzbu DPH. 
2010 Uznesenia vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 

2010 

RO do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné 

navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd 

spôsobených povodňami a vypracoval Predbežnú 

analýzu smerovania intervencií zameraných na 

odstraňovanie následkov povodní. 
2010 Prijatie zákona č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 

odpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona 

č. 266/2009 Z. z.  

Zákonom bol s účinnosťou od 1.4.2010 zavedený 

inštitút kontroly projektov, ktorý nahradil 

dovtedajšie overovanie realizácie projektov, 

ktoré bolo upravené len v Systéme riadenia ŠF a 

KF. Prechodné ustanovenia zákona stanovili, že 

konania o poskytnutí pomoci a podpory začaté a 

právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto 

zákona sa dokončia podľa tohto zákona. Takéto 

znenie prechodných ustanovení citovaného 

zákona predstavovalo výrazný zásah do 

prebiehajúcich konaní v rámci ROP. 

2010 Novelizácia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vykonaná 

zákonmi č. 73/2010 Z. z. a 129/2010 Z. z. 

Zmeny právnej úpravy v oblasti verejného 

obstarávania boli primerane zohľadnené v 

postupoch RO pre ROP pri výkone 

administratívnej kontroly dokumentácie k 

procesom verejného obstarávania. 

2011 Prijatie zákona č. č. 116/2011 Z.., ktorým sa  

novelizuje zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 

odpore poskytovanej z fondov ES 

S účinnosťou od 1.5.2011 bol spresnené 

podmienky, pri naplnení ktorých je riadiaci orgán 

a certifikačný orgán povinný sprístupniť správu o 

zistenej nezrovnalosti na základe žiadosti o 

sprístupnenie informácie. Tento zákon nemal 

priamy dopad na ROP. 

2011 Prijatie zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa 

novelizuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

Zákon o verejnom obstarávaní bol počas roka 

2011 novelizovaný 5-krát. Tento zákon však 

prináša najpodstatnejšie zmeny. Zmeny zákona 

boli zohľadnené v postupoch RO pri výkone 

administratívnej kontroly dokumentácie k 

procesom verejného obstarávania. 
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2012 Prijatie zákona č. 71/2012 Z. z., ktorým sa 

novelizuje zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov ES 

Úpravy kompetencií a povinností RO v tomto 

zákone nemali podstatný vplyv na 

implementačný proces ROP. 

2012 Prijatie zákona č. 111/2012 Z. z., ktorým sa 

novelizuje zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov ES 

Úpravy kompetencií a povinností RO v tomto 

zákone nemali podstatný vplyv na 

implementačný proces ROP. 

2012 Prijatie zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých 

opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorým sa začali 

realizovať ciele reformy štátnej správy ESO 

(Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) 

RO pripravil úpravu Programového manuálu 

ROP. 

Tento zákon sa mal vplyv aj na zákon č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve, zákon č. 315/2001 o 

Hasičskom a záchrannom zbore a zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. V tejto súvislosti bola z pozície 

MV SR vytvorená pracovná skupina, ktorá riešila 

systematicky a koncepčne plynulý prechod 

dotknutých projektov ROP. Bol vypracovaný 

návrh tzv. „technického dodatku“ k uzavretým 

zmluvám o NFP v dotknutých projektoch. 

2012 Prijatie zákona č. 341/2012 Z. z., ktorým sa 

novelizuje zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

Zákonom boli doplnené osobitné ustanovenia o 

opakovanom použití informácií. Táto novela 

mala len okrajový vplyv na implementáciu ROP. 

2012 Prijatie zákona č. 91/2012 Z. z., ktorým sa 

novelizuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

Hlavnou zmenou je rozdelenie zákaziek podľa 

povahy na civilné zákazky a zákazky na úseku 

obrany. Tento zákon mal len okrajový vplyv na 

implementačné procesy ROP. 

 

Zmeny v realizácii programu vyvolané prechodom na EURO: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2008 Výrazná zmena výmenného kurzu SKK/EUR 

oproti oficiálnym odhadom platným v čase 

prípravy NSRR SR 2007 - 2014 

Nastalo zníženie výšky celkového objemu 

finančných prostriedkov pre ROP (zmena kurzu 

z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR). Toto 

zníženie objemu disponibilných finančných 

prostriedkov neznamenalo prekážku pri napĺňaní 

cieľov ROP. RO aplikovalo usmernenia CKO. 

 

Zmeny v realizácii programu vyvolané celospoločenskými krízami a zmenami: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2009 Dopad hospodárskej krízy na hospodárstvo SR Zintenzívnenie vyhlasovania výziev vo všetkých 

prioritných osiach ROP,  predovšetkým  v 

oblasti infraštruktúry vzdelávania a regenerácie 

sídiel, kde dopyt žiadateľov vysoko prevyšoval 

možnosti ROP. RO vytvoril podmienky na 

podporu výrazne väčšieho množstva projektov 

infraštruktúry vzdelávania, ako boli pôvodne 

nastavené možnosti ROP. 

2010 Snaha o zníženie dopadov hospodárskej krízy Boli vykonané administratívne a technické 

opatrenia na zvládnutie intenzívnejšej 

implementácie ROP. 

V prvom kvartáli 2010 RO inicioval vykonanie 

Pravidelného hodnotenia ROP s cieľom 

zhodnotiť vývoj implementácie ROP a navrhnúť 

prípadné nevyhnutné zmeny do budúcnosti. 

Z externého hodnotenia vyplynul jednoznačný 

záver, že je potrebné vykonať revíziu ROP, ktorá 

by mala zahŕňať doplnenie niektorých časti 
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analytickej časti ROP, úpravu stratégie pre 

viaceré oblasti podpory ROP ako aj úpravy 

finančného plánu ROP. Na základe týchto 

skutočností RO začal pripravovať komplexný 

návrh revízie ROP. 

2011 Snaha o zníženie dopadov hospodárskej krízy V prioritnej osi 1 došlo k nadschváleniu 

finančných prostriedkov v celkovom objeme 

približne 282 mil. EUR. Táto suma predstavuje 

celkové oprávnené výdavky pridelené žiadostiam 

o NFP nad rámec disponibilných alokácií. 

RO dopracoval návrh revízie ROP , ktorý EK 

schválila dňa 2.8.2011. Na základe tejto revízie 

ROP klesol nadschválený objem finančných 

prostriedkov na približne 171 mil. EUR. 

Koncom roka 2011 začal RO pripravovať návrh 

druhej revízie ROP s cieľom aplikovať schválený 

princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP 

za obdobie február – december 2011 

2012 Snaha o zníženie dopadov hospodárskej krízy Začiatkom roka 2012 RO pripravil návrh druhej 

revízie ROP s cieľom aplikovať schválený 

princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP 

za obdobie február – december 2011. Návrh 

druhej revízie ROP bol predložený na schválenie 

EK v marci 2012. Revízia ROP bola schválená 

zo strany EK dňa 23.5.2012. Na základe tejto 

revízie ROP klesol nadschválený objem 

finančných prostriedkov na približne 117,8 mil. 

eur. 

V polovici roku 2012 RO pripravil návrh tretej 

revízie, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve 

revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v 

postupnom znižovaní deficitu finančných 

prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 

Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom 

presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za 

obdobie január – máj 2012. Návrh tretej revízie 

ROP bol predložený na schválenie EK v júli 

2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK 

dňa 11.10.2012. Na základe tejto revízie ROP 

klesol nadschválený objem finančných 

prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. 

 

Zmeny v realizácii programu vyvolané politickými zmenami v rámci SR: 
2010 Parlamentné voľby Od 1.7.2010 zrušené Ministerstvo výstavby a 

regionálneho rozvoja SR a jeho úlohy ako RO 

pre ROP prešli na Ministerstvo 

pôdohospodárstva, životného prostredia a 

regionálneho rozvoja SR. Z tohto dôvodu došlo k 

pozastaveniu preplácania žiadostí o platbu v čase 

prebiehajúcej stavebnej sezóny, v dôsledku čoho 

boli výrazne negatívnym spôsobom zasiahnutí 

prijímatelia pomoci v rámci ROP.. Tiež boli 

kladené zvýšené nároky na administratívne 

kapacity (napr. bolo potrebné vykonať 

aktualizáciu všetkej riadiacej a programovej 

dokumentácie ROP a ďalšie nadväzujúce 

činnosti). 

Od 1.11.2010 došlo k zmene názvu Ministerstva 

pôdohospodárstva, životného prostredia a 

regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo 
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pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  V 

súvislosti s prijatím tohto zákona, bolo potrebné 

opätovne aktualizovať všetku riadiacu a 

programovú dokumentáciu ROP. 

Od 1.1.2011 prešli kompetencie CKO z Úradu 

vlády SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR, čo malo za následok 

ďalšiu aktualizáciu riadiacej dokumentácie ROP. 

Od 1.1.2013 začala reforma štátnej správy ESO, 

ktorá okrem iného priniesla zrušenie krajských 

školských úradov, pričom ich prešla na obvodné 

úrady a krajské riaditeľstvá hasičského a 

záchranného zboru sa stali preddavkovými 

organizáciami MV SR, pričom majetok štátu, 

pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe 

krajské riaditeľstvo zboru k 31. decembru 2012, 

prešli do správy MV SR. Toto malo za následok 

potrebu aktualizácie Programového manuálu 

ROP. 

 

Prírodné katastrofy, ktoré mali vplyv na implementáciu ROP: 
Rok 

zmeny 
Popis zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2010 Séria povodní na území SR Z tohto dôvodu boli posunuté začiatky realizácie 

stavieb a bola predĺžená implementácia 

dotknutých projektov.  Do návrhu revízie ROP 

zapracoval RO dodatočné navýšenie alokácie 

ROP na odstraňovanie škôd spôsobených 

povodňami. Bola navýšená alokácia prioritných 

osí 4 a 5.  

 

 

Zmeny vnútorného prostredia 

 

Zmeny vnútorného prostredia boli v období implementácie ROP charakterizované: 

 

 zmenami vyvolanými potrebami optimalizácie implementačných procesov zo strany  

ich riadenia 

 zmenami vyvolanými potrebami žiadateľov, resp. prijímateľov 

 potrebou aktualizácie a dopĺňania funkcionalít ITMS. 

 

Zmeny tohto charakteru vyplynuli z implementačnej praxe s cieľom optimalizácie procesov. 

Ich cieľom bolo vždy naprávať zistené nedostatky s tým aby implementácia operačného 

programu prebiehala bez problémov a bola užívateľsky „priateľská“ k riadiacim pracovníkom 

ako aj k žiadateľom a prijímateľom. 

 

Zmeny v implementácii na základe zistení zo strany riadenia ROP: 
Rok 

zmeny 
Dôvod zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2008 Zahlteniu internetovej stránky pri prvej 

priebežnej výzve. Uvedená situácia nastala 

napriek tomu, že tento spôsob rezervácie 

termínov bol vopred vysvetlený v texte výzvy. 

RO kapacitne posilnil jednotlivé hodnotiace kolá 

priebežnej výzvy. Pôvodne plánovaný počet 

približne 50 projektov na jedno hodnotiace kolo 

bol zvýšený na približne 180 projektov 
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v hodnotiacom kole. 

2008 Metodické pokyny CKO 1 až 5 

Zmena riadiacich dokumentov pre riadenie 

a koordináciu horizontálnych priorít 

RO aktualizoval, resp. vypracoval programové 

a riadiace dokumenty ROP. 

2009 Viacnásobné aktualizácie Systému riadenia ŠF 

a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF, 

Systémov koordinácie a implementácie 

jednotlivých horizontálnych priorít, vydávanie, 

resp. aktualizovanie metodických 

pokynov/usmernení CKO a CO 

RO vykonal 6 aktualizácií interného manuálu 

procedúr Riadiaceho orgánu pre ROP a SO/RO, 

z toho dve aktualizácie komplexného charakteru. 

RO tiež musel 6x aktualizovať Programový 

manuál ROP a Príručku pre 

žiadateľa/prijímateľa. RO trvalo vyčlenil 

príslušné administratívne kapacity na priebežnú 

aktualizáciu rozsiahlej riadiacej dokumentácie. 

2009 - 

2010 

Ukončenie spolupráce s konzorciom spoločností 

zabezpečujúcich niektoré aktivity technickej 

pomoci ROP 

RO vysporiadal  identifikované a nahlásené 

nezrovnalostí v súvislosti s príslušnými 

výdavkami v spolupráci s MF SR  Realizoval 

niektoré aktivity informovania a publicity vo 

vlastnej réžii. 

2010 Nedostatočná kvalita výstupov 

prijímateľov/žiadateľov smerom k RO a SORO 

(Nekvalita projektov, chybné ŽoP, nedostatočné 

monitorovacie správy, a pod.) 

Počas implementácie v rokoch 2008 – 2010 sa 

ukázala nedostatočná pripravenosť 

prijímateľov/žiadateľov na realizáciu projektov. 

V záujme riešenia tohto problému RO umožnil 

aby náklady na externý manažment projektov 

boli oprávnenými výdavkami projektu. Avšak ani 

externé manažovanie projektov neprinieslo 

očakávané zlepšenie. 

2010 Nedostatočné  podklady k VO, resp. nesprávne 

vykonávané VO zo strany 

prijímateľov/žiadateľov 

RO v záujme rýchlejšieho schvaľovanie 

projektov umožnilo aby preverovanie správnosti 

vykonaných VO bolo vykonávané pred 

podpisom zmluvy o pridelení NFP. Nedostatočné 

podklady k VO pozastavili proces podpisu 

zmluvy až na niekoľko mesiacov. Rozhodnutie o 

potrebe zmeny vyššie uvedeného nastavenia RO 

vykonal vo februári 2010 v nadväznosti na 

schválenie novely zákona č. 528/2008 Z. z. Táto 

novela požaduje  vykonanie VO pred realizáciou 

ŽoP. RO vypustil kontrolu VO pred podpisom 

zmluvy a tým zabránil dvojitej kontrole a zlepšil 

priechodnosť implementácie. 

2010 Viacnásobné aktualizácie Systému riadenia ŠF 

a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF, 

Systémov koordinácie a implementácie 

jednotlivých horizontálnych priorít, vydávanie, 

resp. aktualizovanie metodických 

pokynov/usmernení CKO a CO 

RO vykonal 8 aktualizácií Interného manuálu 

procedúr a 7x aktualizoval Programový manuál 

ROP a Príručku pre žiadateľa/prijímateľa . RO 

vypracoval aj viaceré usmernenia, resp. 

metodické pokyny pre žiadateľov. 

2011 Aktualizácie Systémov koordinácie 

a implementácie jednotlivých horizontálnych 

priorít, vydávanie, resp. aktualizovanie 

metodických pokynov/usmernení CKO a CO 

Boli vykonané 3 aktualizácie Interného manuálu 

procedúr a 1x bol aktualizovaný Programový 

manuál ROP a Príručka pre 

žiadateľa/prijímateľa. RO tiež vypracoval, resp. 

aktualizoval aj viaceré usmernenia, resp. 

metodické pokyny pre žiadateľov (napr. k 

zmenám niektorých právnych predpisov 

účinných od 1.1.2011, aktualizácia inštrukcií k 

predkladaniu monitorovacích správ a 

vypracovaniu žiadostí o platbu a pod.). 
2012 Aktualizácie Systémov koordinácie 

a implementácie jednotlivých horizontálnych 

priorít, vydávanie, resp. aktualizovanie 

metodických pokynov/usmernení CKO a CO 

RO aktualizoval, resp. vypracoval programové 

a riadiace dokumenty ROP. 
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Zmeny v implementácii na základe požiadaviek prijímateľov/žiadateľov: 
Rok 

zmeny 
Dôvod zmeny Vyvolané zmeny v implementácii 

2010 - 

2012 

Žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien 

v projektoch. Nedostatky na strane 

žiadateľov/prijímateľov už vo fáze plánovania 

stavebných prác a prípravy ŽoNFP vrátane jej 

príloh. Žiadatelia často podceňujú časovú 

náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. 

Predkladané rozpočty projektov boli v niektorých 

prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované 

alebo dokonca v rozpore s výzvou (napr. 

kumulatívne položky v rozpočtoch). Problémové 

sa ukázalo aj dokladovanie vlastníckych resp. 

iných relevantných práv k nehnuteľnostiam. 

Značný problém predstavovali aj nedostatky vo 

verejnom obstarávaní. 

RO a SORO venovalo administrácii uvedených 

žiadostí značnú časť administratívnych kapacít. 

RO začal v 2. polovici roka 2011 pripravovať 

komplexné usmernenie pre prijímateľov k 

zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť 

jednotný postup vypracovávania návrhov na 

zmien projektov a ich posudzovania. V decembri 

2011 RO predložil návrh usmernenia na 

pripomienkovanie SORO. Usmernenie bolo 

zverejnené na web stránke www.ropka.sk v 

marci 2012. RO vypracoval a zverejnil v auguste 

2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám 

projektov. 

 

Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na plynulosť implementácie je funkcionalita ITMS. ITMS 

je stále živým systémom, ktorý je aktualizovaný a dopĺňaný podľa požiadaviek CKO a RO 

a podľa možností hardvérových a programátorských kapacít. 

Aj napriek tomu, že RO a SORO disponujú školenými administratívnymi pracovníkmi 

s prístupovými právami do ITMS mnohé dôležité výstupné zostavy potrebné pre 

monitorovanie a vyhodnocovanie programu a výziev bolo možno generovať len za súčinnosti 

s administrátorom. 

Legislatívne zmeny v roku 2010 mali dopad aj na funkcionalitu ITMS. Neaktuálnosť databázy 

ITMS bola spôsobená neštandardnými situáciami a pochybeniami, ktoré boli spôsobené aj 

nejednoznačným výkladom, pretože RO nedisponovali metodickým usmernením na 

zadávanie vstupných údajov. V tomto roku boli identifikované problémy s dostupnosťou, 

funkčnosťou a komfortom užívateľského rozhrania systému ITMS, čo však mohlo byť 

spôsobené aj externými faktormi. Niektoré problémy boli spôsobené aj nedostatočným 

administratívnym zabezpečením správy ITMS v rámci ROP a nedostatočným využívaním 

konzultačných hodín ITMS. RO  považuje za veľmi problémové získavanie agregovaných 

hodnôt merateľných ukazovateľov a ich načítavanie na úroveň opatrenia, prioritných osí a 

programu. Funkcionalita programových ukazovateľov v ITMS existuje v obmedzenej forme. 

Za účelom zmysluplného vykazovania agregovaných hodnôt indikátorov RO pre ROP 

vypracoval v spolupráci so zainteresovanými subjektmi viaceré prevodníky ukazovateľov. RO 

bol naďalej nútený vyčleňovať zvýšený počet administratívnych kapacít na vedenie a 

aktualizovanie duplicitných evidencií. 

Aj napriek intenzívnej spolupráci RO s CKO na zlepšení funkcionalít ITMS pretrvávali 

mnohé nedostatky aj období rokov 2011 a 2012. 

 

Záver 

V období 2007 – 2012 bolo vydaných 6 riadiacich aktov EÚ (smernice a nariadenia EK, 

iniciatívy EK), ktoré zasiahli do implementačného procesu a vyvolali zmeny v dokumentácii 

ROP. Najväčší dopad na plynulosť implementačných procesov mali legislatívne zmeny SR. 

V období 2007 – 2012 bolo prevedených až 21 legislatívnych zmien v zákonoch SR, ktoré 

mali za následok značné zmeny v realizácii ROP a mnohonásobné zmeny v riadiacich aktoch 

ROP.  
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Ďalšie komplikácie vyvolala hospodárska kríza v roku 2009 a rozsiahle záplavy v roku 2010. 

Tieto skutočnosti spôsobili nestabilné prostredie pre implementáciu ROP predovšetkým 

v rokoch 2009 a 2010 a tiež vyvolali tri revízie ROP. 

Vonkajšie zásahy do implementácie ROP spôsobili značné komplikácie a vyvolali časté 

administratívne zásahy do jednotlivých prioritných osí a opatrení,  vypisovaní výziev a do 

realizácie samotných projektov. Tieto zásahy vyvolávali následné zmeny vo vnútornom 

prostredí implementačných procesov (vydávanie MP a usmernení CKO a CO, aktualizácie 

Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF  atď.) Tieto zvýšené 

administratívne záťaže riešili pracovníci RO a SORO len so zvýšeným pracovným 

nasadením. 

Zo strany prijímateľov/žiadateľov nastali komplikácie hlavne v rámci ich nepripravenosti na 

realizáciu projektov, čo spôsobovalo časté žiadosti o ich zmenu. Značné nedostatky boli zo 

strany RO a SORO zisťované vo verejnom obstarávaní. 

Aj napriek vyššie uvedeným zmenám a z toho vyplývajúcich problémov v implementácii 

ROP je možné skonštatovať, že vplyvom vyššieho pracovného nasadenia pracovníkov RO 

a SORO a dôslednej spolupráci s CKO a CO sa podarilo väčšinu zmien prekonať. 
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4.3. Súlad realizovaných projektov so stratégiou a cieľmi ROP a 

porovnanie dosiahnutých výsledkov a stanovených cieľov 

 

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“, 

resp. „finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. 

Výsledkové ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. 

Z celkového počtu 21 ukazovateľov na úrovni OP podľa danej metodiky osem ukazovateľov 

presiahlo cieľové hodnoty (zvýraznené tmavo šedou farbou v tabuľke), desať má veľkú 

pravdepodobnosť dosiahnuť a prekročiť svoje cieľové hodnoty, jeden má šancu byť 

naplnený (zvýraznené bledo šedou farbou v tabuľke). Dva ukazovatele vykazujú nulové 

hodnoty a dosiahnutie cieľových hodnôt do roku 2015 možno v súčasnom stave považovať za 

sporné (bielou farbou v tabuľke).  

Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke možno 

konštatovať, že na úrovni programu už boli dosiahnuté viaceré cieľové hodnoty 

merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené. Konkrétne ide o core 

ukazovatele č. 11, 23, 31, 34, 36 a 39 vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov: 

 počet projektov informačnej spoločnosti (133%) 

 počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest 

(116%) 

 počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (111%) 

 počet vzdelávacích projektov (105%) 

 počet projektov v oblasti cestovného ruchu (102%) 

 počet projektov v oblasti prevencie rizík (101%).  

 

Ďalšie ukazovatele s rovnakým princípom vykazovania majú veľkú pravdepodobnosť 

byť naplnené do roku 2015: 

 core ukazovateľ č. 13 počet dopravných projektov je naplnený na 92%  

 výstupový ukazovateľ počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (počet 

projektov) je naplnený na 92% 

 výstupový ukazovateľ počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na 

zlepšenie marginalizovaných  rómskych komunít vykazuje naplnenie na 86%.   

 

Takisto boli už prekročené cieľové hodnoty jedného výsledkového ukazovateľa a jedného 

dopadového ukazovateľa, ktoré sú vykazované na základe počtu ukončených projektov: 

 priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými  

zariadeniami občianskej infraštruktúry (191%) 

 zvýšený inštalovaný výkon zariadení  využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 

(131%). 

Čo sa týka ostatných ukazovateľov, ktorých napĺňanie sa vykazuje na základe počtu 

ukončených projektov, väčšina z nich má predpoklad v nasledujúcich rokoch dosiahnuť 
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plánované cieľové hodnoty, pričom naplnenie deklarovaných hodnôt v zazmluvnených 

projektoch spôsobí prekročenie cieľových hodnôt: 

 počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených  zariadeniach 

občianskej infraštruktúry (Ukazovateľ naplnený na 71%; pokiaľ sa však berú do úvahy 

aj ukončené projekty pred odovzdaním prvej následnej monitorovacej správy, cieľová 

hodnota už bola prekročená)  

 počet študentov využívajúcich pomoc (Ukazovateľ naplnený na 40%; pokiaľ sa však 

berú do úvahy aj ukončené projekty pred odovzdaním prvej následnej monitorovacej 

správy, cieľová hodnota už bola prekročená)  

 dĺžka rekonštruovaných ciest (71%, pričom pri splnení deklarovaných hodnôt 

uvedených v zazmluvnených projektoch budú cieľové hodnoty prekročené) 

 zateplená plocha v m2 (96,5%, pričom pri splnení deklarovaných hodnôt uvedených 

v zazmluvnených projektoch budú cieľové hodnoty prekročené)   

 počet vytvorených pracovných miest (13%, pričom pri splnení deklarovaných hodnôt 

uvedených v zazmluvnených projektoch budú cieľové hodnoty prekročené) 

 počet vytvorených pracovných miest pre mužov (10%, pričom pri splnení 

deklarovaných hodnôt uvedených v zazmluvnených projektoch budú cieľové hodnoty 

prekročené) 

 počet vytvorených pracovných miest pre ženy (15%, pričom pri splnení deklarovaných 

hodnôt uvedených v zazmluvnených projektoch budú cieľové hodnoty prekročené)  

 úspora energie GJ/rok (15%, pričom pri splnení deklarovaných hodnôt uvedených v 

zazmluvnených projektoch má ukazovateľ šancu byť naplnený). 

 

Dva merateľné ukazovatele na úrovni programu - počet km nových ciest a počet projektov 

zameraných na infraštruktúru bývania vykazujú k 31.12.2012 nulové kumulatívne hodnoty.  

Do konca roka 2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest. 

Druhý ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP v roku 2011 začatie implementácie 

podpory infraštruktúry bývania sa plánuje v priebehu roka 2013.  

 

Napĺňanie cieľových hodnôt ukazovateľov na úrovni ROP je znázornené v nasledujúcej 

tabuľke:  
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Ukazovatele 
Dosiahnutý 

výsledok 
2012 

Cieľ v roku 
2015 

  % Komentár 

Počet podporených zariadení občianskej 

infraštruktúry (počet projektov) 

(Výstup) 

 

 

1 108 1210 91,6 

Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov na podporu 

zariadení občianskej infraštruktúry v rámci ROP k 31.12.2012 bolo 

podporených 1 108 zariadení.  Do 31.12.2012 bolo riadne 

ukončených 714 z uvedených projektov.  

     

Počet projektov v oblasti cestovného ruchu 

CORE č. 34 51 50 102 

Prvá výzva pre oblasť podpory cestovného ruchu bola vyhlásená dňa 

26.2.2010. Táto výzva bola zameraná na podporu neinvestičných 

aktivít aktérov cestovného ruchu (propagácia a budovania 

partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu). Údaj predstavuje stav 

zazmluvnených projektov v rámci ROP k 31.12.2012. V sledovanom 

období bol ukončený 1 projekt.  

     

Počet projektov zabezpečujúcich trvalú 

udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest 

CORE č. 39 
587 504 116,5 

Udaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. (údaj zahŕňa aj 

projekty regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK a 

projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania a PO7).  

K 31.12.2012 bolo ukončených 307 projektov.  

     

Počet km nových ciest CORE č. 14 0 60 0 

K 31.12.2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie 

nových ciest. 

Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest v zazmluvnených 

projektoch predstavuje 1 257,68 km. 

     

Dĺžka rekonštruovaných ciest (km) 

CORE č. 16 
(Výsledok) 

 

750,08 1050 71,4 

Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty prioritných osí 4 

a 5 ROP.  

Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v 

zazmluvnených    projektoch    predstavuje 1 257,68 km. 

     

Počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v podporených  

zariadeniach občianskej  infraštruktúry 

(Výsledok) 
 
 

1 418 2001 70,9 

Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia  správa. 

Na základe ukončených projektov, bolo deklarované vytvorenie 3 655 

nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených 

zariadeniach občianskej  infraštruktúry. 
Deklarovaný  počet  nových  a kvalitnejších  služieb 
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poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej 

infraštruktúry na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 

31.12.2012 predstavuje 5 696 nových a kvalitnejších služieb. 

     
Priemerné zníženie energetickej náročnosti 

budov využívaných podporenými  
zariadeniami občianskej infraštruktúry (%) 

(Dopad) 
 

47,81 25 191,2 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe 

ukončených projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 50,07% . 

 

Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených 

projektov k 31.12.2012 predstavuje 49,12%. Uvedená hodnota sa 

týka škôl, zariadení sociálnej infraštruktúry, pamäťových a 

fondových inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných služieb. 

     

Počet vzdelávacích projektov CORE č. 

36 

 
785 750 104,7 

Údaj vychádza  z  počtu  zazmluvnených  projektov. K 31.12.2012 

bolo ukončených 610 projektov. 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe 

revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré 

prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v 

hodnote 583 projektov.  

     

 
Počet študentov využívajúcich pomoc 

CORE č. 37 
 

79 499      200 000 39,7 

Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe 

ukončených projektov je deklarovaná hodnota 222 771 študentov. 

Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov 

predstavuje 295 927. 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe 

revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré 

prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v 

hodnote 219 778 študentov. 

     

Počet projektov regenerácie sídiel priamo 

zameraných na zlepšenie 

marginalizovaných  rómskych komunít 

(Výstup) 

43 50 86 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 

K 31.12.2012 neboli riadne ukončené žiadne projekty.  

Počet projektov zameraných na 

infraštruktúru  bývania 

(Výstup) 
0 50 0 

K 31.12.2012 nebol ukončený  ani  zazmluvnený žiadny projekt 

zameraný na infraštruktúru bývania. 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v 

roku 2011.  
     

Počet projektov v oblasti prevencie rizík 

CORE č. 31 147 145 101,4 
Ku dňu 31.12.2012 bolo zazmluvnených 147 projektov z toho je 77 

ukončených.  
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Počet dopravných projektov CORE č. 

13 
55 60 91,7 

Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2012 bolo 

ukončených 40 projektov. 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie 

ROP schválenej v roku 2011.  

     

 

Počet projektov informačnej spoločnosti 

CORE č. 11 
886 667 132,8 

Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2012, z toho 

ukončených projektov je 539.  

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie 

ROP schválenej v roku 2011.  

     

 
Počet projektov zameraných na 

obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23 
78 70 111,4 

Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na 

obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 bolo ukončených 43 

projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu v roku 2012.  

     

Zvýšený inštalovaný výkon zariadení  

využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 

(MW) CORE č. 24 

 

3,14 2,4 130,8 

Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe ukončených 

projektov. ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 

monitorovacia správa predstavuje    hodnota    0,71    MW. Na    

základe zazmluvnených  projektov  je  deklarovaná  hodnota 

4,95MW. 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie 

ROP schválenej v roku 2011. V rámci ROP je zazmluvnených 78 

projektov, ktoré sledujú ukazovateľ CORE č. 24. 

     

Zateplená plocha v m2 

(Výstup) 
2 691 541,87    2 790 000 96,5 

Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2012. Deklarovaná  

hodnota  na  základe  zazmluvnených projektov k 31.12.2012 je 3 799 

591,30 m2.  

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe 

revízie ROP schválenej v roku 2011. 
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Úspora energie GJ/rok 

(Dopad) 

 

224 547,59    1 500 000 15 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe 

ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 681 

768,60  GJ/rok 

Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 960 

371,84 GJ/rok.  

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie 

ROP schválenej v roku 2011. 

      

Počet vytvorených pracovných miest 

CORE č.1 

(Dopad) 

 

161 1245 12,9 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe 

ukončených projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 783 

pracovných miest.  

Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 

31.12.2012 predstavuje 2 544 novovytvorených pracovných miest. 

      

Počet vytvorených pracovných miest pre 

mužov 

CORE č. 2 

(Dopad) 

 

51 495 10,3 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia  správa. 

Na základe   ukončených  projektov  je  deklarovaná hodnota 

ukazovateľa 274 pracovných miest Deklarovaná   hodnota   na   

úrovni   zazmluvnených projektov k 31.12.2012 predstavuje 722 

novovytvorených pracovných miest. 

 
     

Počet vytvorených pracovných miest pre 

ženy 

CORE č.3 

(Dopad) 

 

110 750 14,7 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 

schválená aspoň 1 následná monitorovacia  správa. 

Na  základe   ukončených  projektov  je  deklarovaná hodnota 

ukazovateľa 509 pracovných miest. 

Deklarovaná  hodnota  na úrovni   zazmluvnených projektov k 

31.12.2012 predstavuje 1822 novovytvorených pracovných miest. 

 Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Výročnej správy z roku 2012, hlavne z tabuľky na str. 19-22.  

 

 

 

 



 

 

Napĺňanie cieľov na úrovni prioritných osí možno najlepšie zhodnotiť prostredníctvom 

napĺňania fyzických ukazovateľov, ktoré sú prehľadne znázornené vo Výročnej správe 

k implementácii ROP za rok 2012. Nasledujúce hodnotenia budú vychádzať z údajov z nej.  

Prioritná os 1: 

Ukazovateľ 

% 
naplnenie 

v roku 
2012 

Komentár 

Počet vzdelávacích 

projektov CORE č. 36 

(výsledok) 

 
 

78 Pri započítaní projektov nad hranicou alokácie je ukazovateľ splnený na 105% .  

Počet projektov 

informačnej 

spoločnosti 

CORE č. 11 

111 Pri započítaní projektov nad hranicou alokácie je ukazovateľ splnený na 150% . 

Počet  nových  a 

kvalitnejších 

služieb 

poskytovaných  v 

podporených 

zariadeniach 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

(Dopad) 

124 

Na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 

následná monitorovacia  správa.  

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 281% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 345%  

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 256%  

Počet   študentov 

využívajúcich 

pomoc 

CORE č. 37 

40 

Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa.  

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 111% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 148% 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 110% 

Počet projektov 
zameraných na 

obnoviteľné zdroje 
energie CORE č. 23 

106  

Zvýšený 

inštalovaný výkon 

zariadení 

využívajúcich 

obnoviteľné 

zdroje energie 

CORE č. 24 (MW) 

42 

Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa.  

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 152% 
Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 205%. 
Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 
alokácie): 152%.  

Zateplená plocha 

(m2) 131 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 170% 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 126%. 

Úspora energie 

(Dopad) 

(GJ/rok) 
22 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa.  

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 67%.  

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  87%. 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 64%.  
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Z tabuľky je zrejmé, že v Prioritnej osi 1 boli z 12 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich už 

prekročené (tmavošedá) a z údajov zo zazmluvnených projektov vyplýva, že cieľové hodnoty 

v ďalších 3 ukazovateľoch budú tiež prekročené (svetlošedá). Ostatné 4 ukazovatele vykazujú 

uspokojivé hodnoty a je veľký predpoklad ich naplnenia do roku 2015 (biela).  

Prioritná os 2 

Ukazovateľ 

% 
naplne

nie 
v roku 
2012 

Komentár 

Počet technicky zhodnotených 

zariadení sociálnej infraštruktúry 

(Výsledok) 

100 

 

Počet novovybudovaných zariadení 

sociálnej infraštruktúry (Výsledok) 
98 

 

Počet technicky zhodnotených, resp. 

novovybudovaných komunitných 

centier s cieľom posilnenia inklúzie 

MRK (Výsledok) 

0 

Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP 

schválenej v roku 2011. V roku 2012 bola v rámci ROP 

vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na 

podporu komunitných centier. K 31.12.2012 bolo 68 

projektov v stave kritériá formálnej správnosti splnené.  

Počet podporených pilotných 

projektov deinštitucionalizácie 

(Výsledok) 

0 

Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP 

schválenej v roku 2011. Koncom roka 2012 bola v rámci 

ROP vyhlásená výzva na predkladanie 

Priemerné 

zníženie 

energetickej 

náročnosti budov 

využívaných 

podporenými 

zariadeniami 

vzdelávacej 

infraštruktúry 

(Dopad) (%) 

138 

Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa.  

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 145% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  143% 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie):  137% 

 

Počet 

vytvorených 

pracovných miest 

celkom 

CORE č. 1 

(Dopad) 

20 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa. 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 72% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  91% 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 67% 

 

 
Počet 

vytvorených 

pracovných miest pre 

mužov 

CORE č. 2 

(Dopad) 

17 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa. 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 75% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  96% 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 71% 

 
Počet 

vytvorených 

pracovných miest pre 

ženy 

CORE č. 3 

(Dopad) 

22 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená 

aspoň 1 následná monitorovacia správa. 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených projektov pred následnou 

monitorovacou správou: 69% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  87% 

Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu 

alokácie): 65% 
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ŽoNFP zameraná na podporu deinštitucionalizácie 

zariadení sociálnej infraštruktúry. 

Počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v podporených 

zariadeniach sociálnej infraštruktúry 

(Výsledok) 

0 

Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 

monitorovacia správa, neboli vytvorené žiadne nové 

a kvalitnejšie služby. Na základe deklarovaných údajov 

z ukončených projektov pred následnou monitorovacou 

správou: 40% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  200% 

Úspora energie (Dopad) 

(GJ/rok) 
 0 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa. Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 5% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  36% 

Počet projektov informačnej 

spoločnosti CORE č. 11 
94 

 

Priemerné zníženie energetickej 

náročnosti budov využívaných 

podporenými zariadeniami sociálnej 

infraštruktúry (Dopad) (%) 

0 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa. Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 203% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  190%  

Počet projektov zameraných na 

obnoviteľné zdroje energie CORE č.23 
180 

 

Zvýšený inštalovaný výkon 

zariadení využívajúcich 

obnoviteľné 

zdroje energie CORE č. 24 (MW) 

0 

Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa.  Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 187% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 478% 

Zateplená plocha (m2) 15 Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 100% 

Počet vytvorených pracovných miest 

celkom CORE č. 1 (Dopad) 
0 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa. Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 68% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  550% 

Počet vytvorených pracovných miest 

pre mužov CORE č. 2 (Dopad) 
0 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa. Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 35% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  275% 

Počet vytvorených pracovných miest 

pre ženy CORE č.3 (Dopad) 
0 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa. Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 93% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  759% 

 

Z tabuľky je zrejmé, že v Prioritnej osi 2 boli zo 14 ukazovateľov cieľové hodnoty 2 z nich 

prekročené (tmavošedá), ďalšie 2 majú veľkú pravdepodobnosť byť čoskoro naplnené 

(svetlošedá). Naplnenie cieľových hodnôt 7 ukazovateľov je podmienené splnením 

deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch (svetlomodrá). Naplnenie ukazovateľa 

úspora energie bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev a posledné dva ukazovatele boli 

doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte vyhodnotiť (biela farba).  
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Prioritná os 3 

Ukazovateľ 

% 
naplne

nie 
v roku 
2012 

Komentár 

Počet technicky zhodnotených 

pamäťových a fondových inštitúcií na 

miestnej a regionálnej úrovni (Počet 

projektov) (Výstup) 

48 

 

Počet revitalizovaných nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok za účelom 

zachovania kultúrneho dedičstva alebo 

s využitím v kultúrno-poznávacom 

turizme (Počet projektov) (Výstup) 

55 

 

Počet projektov v oblasti cestovného 

ruchu CORE č. 34 
102 

 

Počet projektov informačnej 

spoločnosti CORE č. 11 
101 

 

Počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v podporených 

pamäťových a fondových inštitúciách 

na miestnej a regionálnej úrovni  

3 

Údaj na základe  ukončených projektov, ktorým bola k 

31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 

správa.  

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  73%  

Počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v podporených 

nehnuteľných kultúrnych pamiatkach  

0 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 16% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  115% 

Počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v turizme (Výsledok) 
0 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 8% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  171%  

Počet projektov zameraných na 

obnoviteľné zdroje energie CORE č.23 
20 

 

Zvýšený inštalovaný výkon 

zariadení využívajúcich 

obnoviteľné zdroje energie CORE 

č. 24 (MW) 

0 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 0% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  1% 

Zateplená plocha (m2)  1 Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  16% 

Úspora energie (GJ/rok)  0,3 Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  4% 

Priemerné zníženie energetickej 

náročnosti budov využívaných 

podporenými pamäťovými 

a fondovými inštitúciami (Dopad) (%)  

424 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  227%  

Počet vytvorených pracovných miest 

celkom CORE č. 1 (Dopad) 
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  118% 

Počet vytvorených pracovných miest 

pre mužov CORE č. 2 (Dopad) 
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  113% 

Počet vytvorených pracovných miest 

pre ženy CORE č.3 (Dopad) 
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  122% 

 

Z tabuľky je zrejmé, že v Prioritnej osi 3 boli zo 15 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich 

prekročené (tmavošedá). Naplnenie cieľových hodnôt 5 ukazovateľov je podmienené 

splnením deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch (svetlošedá). Naplnenie 4 

ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev (svetlomodrá) a napĺňanie 3 

ukazovateľov zatiaľ nejde potrebným tempom (biela farba).  
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Prioritná os 4 

Ukazovateľ 

% 
naplne

nie 
v roku 
2012 

Komentár 

Počet projektov zabezpečujúcich trvalú 

udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity 

miest CORE č. 39 

117 

 

Počet projektov zameraných na 

podporu infraštruktúry bývania 

(Výsledok) 

0 

Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP 

schválenej v roku 2011. K 31.12.2012 nebol ukončený ani 

zazmluvnený žiadny projekt zameraný na infraštruktúru 

bývania. 

Počet projektov regenerácie sídiel 

zameraných na zlepšenie situácie 

MRK (Výstup) 

86 

 

Počet podporených rozvojových 

dokumentov (počet projektov)(Výstup) 
0 

K 31.12.2012 neboli zazmluvnené žiadne projekty.  

Dĺžka rekonštruovaných miestnych 

komunikácií CORE č. 16 (Výsledok) 
25 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  61% 

Počet projektov v oblasti prevencie 

rizík CORE č. 31 
101 

 

Počet projektov informačnej 

spoločnosti CORE č. 11 
132 

 

% sídiel so zvýšenou 

konkurencieschopnosťou z celkového 

počtu sídiel identifikovaných ako 

kohézne a inovačné póly rastu na 

podporovanom území (Výsledok) 

66 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  125% 

Počet nových a kvalitnejších služieb 

poskytovaných v podporených 

zariadeniach nekomerčných 

záchranných služieb (Výsledok) 

25 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 188% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  335% 

% obyvateľov, ktorí žijú v 

konkurencieschopnejšom prostredí 

prostredníctvom intervencií 

regenerácie sídiel (Výsledok) 

76 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  157% 

Počet projektov zameraných na 

obnoviteľné zdroje energie CORE č.23 
120 

 

Zvýšený inštalovaný výkon zariadení 

využívajúcich obnoviteľné zdroje 

energie CORE č. 24 (MW)  

1,5 
Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  15% 

Zateplená plocha (m2) Pozn.: 

v zariadeniach občianskej 

infraštruktúry (nekomerčné záchranné 

služby)  

10 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov: 40% 

Zateplená plocha (m2) Pozn.: 

v podporených bytových domoch 
0 

Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP 

schválenej v roku 2011.K 31.12.2012 neboli ukončené 

ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry 

bývania. 

Úspora energie (GJ/rok) Pozn.: 

v zariadeniach občianskej 

Infraštruktúry (nekomerčné 

záchranné služby) 

0 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  18% 

Úspora energie (GJ/rok) Pozn.: 

v podporených bytových domoch  
0 

Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP 

schválenej v roku 2011.K 31.12.2012 neboli ukončené 

ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry 

bývania.  
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Priemerné zníženie energetickej 

náročnosti budov využívaných 

podporenými zariadeniami 

nekomerčných záchranných služieb 

(Dopad) (%)  

138 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 181% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  191% 

Priemerné zníženie energetickej 

náročnosti bytových domov (Dopad) 
0 

K 31.12. nebola implementovaná oblasť infraštruktúry 

bývania.  

 

Z tabuľky je zrejmé, že v Prioritnej osi 4 boli zo 18 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich 

prekročené (tmavošedá). Naplnenie cieľových hodnôt 3 ukazovateľov je podmienené 

splnením deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch (svetlošedá). Naplnenie 5 

ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev (svetlomodrá). 4 ukazovatele boli 

doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte vyhodnotiť (biela farba). Napĺňanie 

ukazovateľa počet podporených rozvojových dokumentov zatiaľ nejde potrebným tempom.   

Prioritná os 5 

Ukazovateľ 

% 
naplnenie 

v roku 
2012 

Komentár 

Počet dopravných projektov CORE 

č. 13 
92 

 

Km nových ciest CORE č.14 0 
K 31.12.2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na 

budovanie nových ciest.  

Dĺžka zrekonštruovaných ciest 

CORE č.16 
106 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  164% 

Podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest 

II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete 

ciest II. a III. triedy na 

podporovanom území (Výsledok) 

104 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 161% 

% zníženia nehodovosti na 

podporených úsekoch II. a III. triedy 

(Dopad) 

100 

Na základe deklarovaných údajov z ukončených 

projektov pred následnou monitorovacou správou: 112% 

Na základe údajov zo zazmluvnených projektov:  120% 

 

Z tabuľky je zrejmé, že v Prioritnej osi 5 boli z 5 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich 

prekročené. Naplnenie cieľových hodnôt 1 ukazovateľa je veľmi pravdepodobné. Napĺňanie 

ukazovateľa km nových ciest zatiaľ nejde potrebným tempom.   

 Prioritná os 6 

Ukazovateľ 
% naplnenie 
v roku 2012 

Komentár 

Počet projektov technickej pomoci  108  

Počet zimplementovaných PO ROP  100  

Počet spracovaných žiadostí o NFP RO pre ROP  111  

Počet spracovaných žiadostí o NFP, vrátane 

projektových návrhov SORO pre ROP (Výsledok) 
112 

 

Počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP 107  

 

Cieľové hodnoty ukazovateľov PO 6 už boli prekročené.  

 



 

Strana 80 z 192 
 

Prioritná os 7: 

 

Ukazovateľ 

% 
naplnenie 

v roku 
2012 

Komentár 

Počet realizovaných investičných projektov EHM - 

Košice 2013 (Výsledok) 
95 

 

Počet podporených zariadení kultúrnej infraštruktúry 147  

Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok (Výsledok) 
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených 

projektov:  100% 

Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť 

a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39 
100 

 

Počet nových a kvalitnejších 

služieb poskytovaných v podporených zariadeniach 

kultúrnej infraštruktúry (Výsledok) 

84 

 

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných 

v podporených  nehnuteľných 

kultúrnych pamiatkach (Výsledok) 

67 

 

Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11 100  

Zvýšenie návštevnosti v podporených zariadeniach  

v dôsledku realizácie projektu EHMK – Košice 2013 

(Dopad) ( v %) 

0 

Na základe údajov zo zazmluvnených 

projektov:  100% 

Počet vytvorených pracovných miest celkom CORE 

č. 1 (Dopad) 
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených 

projektov:  118% 

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov 

CORE č. 2 (Dopad) 
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených 

projektov:  125% 

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE 

č.3 (Dopad)  
0 

Na základe údajov zo zazmluvnených 

projektov:   112% 

 

 

Prioritná os 7 je špecifická tým, že ešte nebol riadne ukončený žiaden projekt. Naplnenie 

cieľových hodnôt ukazovateľov sa opiera len o zazmluvnené projekty. V prípade, že 

deklarované hodnoty budú naplnené, bude aj PO 7 ako taká úspešná.  

V súlade s logikou súčasného programového obdobia obsahuje úroveň programu, ako aj 

každá prioritná os niekoľko dopadových ukazovateľov, ktoré by mali napovedať 

o udržateľnosti výsledkov. Podľa metodiky vykazovania ich hodnôt sa berú do úvahy 

projekty, ku ktorým bola predložená aspoň jedna následná monitorovacia správa. 

Vykazovanie dopadových ukazovateľov sa deje počas 5 rokov od ukončenia projektu. 

K 31.12. bol zazmluvnených 1864 projektov, 1087 bolo riadne ukončených a 777 v realizácii. 

Udržateľnosť výsledkov je teda otázkou následného monitorovania. Nasledujúca tabuľka 

poskytuje prehľad o dopadových ukazovateľoch a stave ich súčasného naplnenia.  

 
 

Tabuľka napĺňania dopadových ukazovateľov 

Dopadový ukazovateľ 
Úroveň 

intervencie 

Percentuálne 

naplnenie 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými  

zariadeniami občianskej infraštruktúry (%) 
program 191 

Úspora energie (GJ/rok) program 0 

Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 program 13 

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 program 10 

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 program 15 

   

Počet  nových  a kvalitnejších služieb poskytovaných  v podporených PO 1 124 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Výročnej správy implementácie ROP z roku 2012 a Prílohy 3 

Programového manuálu, verzia 5.2 z novembra 2013.  

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že k 31.12.2013 má na úrovni programu, ale aj na úrovni PO 

najväčšiu pravdepodobnosť udržateľnosti ukazovateľ Priemerné zníženie energetickej 

náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej a vzdelávacej  

infraštruktúry, pamäťovými a fondovými inštitúciami a zariadeniami nekomerčných 

záchranných služieb.  Za udržateľné možno ešte považovať hodnoty ukazovateľa Počet  

nových  a kvalitnejších služieb poskytovaných  v podporených zariadeniach vzdelávacej 
                                                           
1 Pozn.: V  Prílohe 3 Programového manuálu, verzia 5.2 z novembra 2013 sa rozdeľuje ukazovateľ na počet 

pracovných miest v pamäťových a fondových inštitúciách, v revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych 

pamiatkach a v cestovnom ruchu (tri ukazovatele a pre každý celková hodnota a podľa pohlavia). 
2 Pozn.: V  Prílohe 3 Programového manuálu, verzia 5.2 z novembra 2013 je ukazovateľ vedený ako dopadový, 

avšak vo VS ROP 2012 je vykazovaný ako výsledkový.  
3 Pozn.: V  Prílohe 3 Programového manuálu, verzia 5.2 z novembra 2013 je uvedený rozdelený na dva 

ukazovatele (II. trieda a III. trieda) 
4 Pozn.: Ukazovateľ uvedený v Prílohe 3 Programového manuálu, verzia 5.2, avšak nebol vykazovaný vo VS 

ROP 2012. 

zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry  

Úspora energie (GJ/rok)   22 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými  

zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry (%)  
PO1 138 

Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 PO1 20 

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 PO1 17 

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 PO1 22 

   

Úspora energie (GJ/rok) PO2 0 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými  

zariadeniami sociálnej infraštruktúry (%) 
PO2 0 

Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 PO2 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2  PO2 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 PO2 0 

   

Úspora energie (GJ/rok) PO3 0 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými 

pamäťovými a fondovými inštitúciami 

PO3 424 

Počet vytvorených pracovných miest CORE č.11 PO3 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2  PO3 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 PO3 0 

   

% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí 

prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel2 

PO4 76 

Úspora energie (GJ/rok) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry 

(nekomerčné záchranné služby) 

PO4 0 

Úspora energie (GJ/rok) Pozn.: v podporených bytových domoch  PO4 0 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných 

podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb  

PO4 138 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti bytových domov  PO4 0 

   

% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch II. a III. triedy3 PO5 100  

   

Úspora energie (GJ/rok)4 PO7 N.A. 

Zvýšenie návštevnosti v podporených zariadeniach  v dôsledku realizácie 

projektu EHMK – Košice 2013  

PO7 0 

Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 PO7 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2  PO7 0 

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3  PO7 0 
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infraštruktúry a Zníženie nehodovosti na podporených úsekoch II. a III. triedy. 

Posúdenie udržateľnosti ostatných výsledkov je predmetom hodnotení na základe následných 

monitorovacích správ projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované alebo ukončené, ale pred 

prvou schválenou následnou monitorovacou správou.  

 

Doteraz sa text zaoberá samotným ROP. Dôležitým aspektom však je tiež, do akej miery 

prispel ROP k rozvoju regiónov. Za týmto účelom porovnávajú nasledujúce tabuľky 

štatistické údaje za rok 2007, teda na začiatku súčasného programového obdobia a za rok 

2012 (resp. 2010, ak neskoršie hodnoty nie sú k dispozícii).  

 

Tvorba HDP je jednou zo základných ekonomických kategórií pre zistenie ekonomickej 

výkonnosti.  Nižšie uvedená tabuľka uvádza vývoj regionálneho hrubého domáceho produktu  

na obyvateľa (v bežných cenách) PKS (parita kúpnej sily): 

 

Kraj/Rok 2007 2010 % rast 

Trnavský 20 206,67 20 078,22 - 0,6 

Trenčiansky  15 518,84 15 823,30 1,96 

Nitriansky  14 050,48 14 841,14 5,6 

Žilinský 14 115,75 15 826,12 12,1 

Banskobystrický  12 485,95 13 215,44 5,8 

Prešovský  9 248,27 10 103,71 9,3 

Košický 13 832,61 14 109,30 2,0 

SR 16 825,14 17 864,80 6,2 

Zdroj: ŠÚ SR – uvádza údaje len do roku 2010 

 

Z tabuľky je zrejmé, že najvyšší rast HDP medzi rokmi 2007 a 2010 zaznamenal Žilinský 

a Prešovský kraj. Všetky kraje vykazovali rast HDP, iba v Trnavskom došlo k miernemu 

poklesu.  

 

PO 1 Infraštruktúra vzdelávania má za cieľ zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti 

vzdelávania, a to prostredníctvom intervencií do vzdelávacej infraštruktúry - podporuje 

rekonštrukciu, modernizáciu, rozširovanie a obstaranie príslušného vybavenia, vrátane IKT vo 

vybraných materských, základných (s počtom žiakov nad 200) a stredných škôl v póloch 

rastu.  

 

 Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12.2012) vo veku 1 - 4 roky: 

Kraj/Rok 2007 2012 % nárast 

Trnavský 19 808 21 875 10,4 

Trenčiansky 19 883 22 455 12,9 

Nitriansky 23 941 25 874 8,1 

Žilinský 28 116 29 863 6,2 

Banskobystrický  24 818 26 491 6,7 

Prešovský  37 856 41 287 9,1 

Košický  35 595 38 576 8,4 

Spolu  190 017 206 421 8,6 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Vo všetkých krajoch SR je vidieť medziročný nárast počtu detí vo veku 1 – 4 roky, najviac 

v Trenčianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji, ktorých hodnoty sú nad priemerom SR (bez 

Bratislavského kraja).  

 

Počet podporených projektov podľa krajov: 

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 
Bansko-

bystrický 
Prešovský Košický Spolu 

Celkový počet 

materských škôl 

v roku 2011 

297 280 403 338 373 1164 438 2658 

Celkový počet 

podporených MŠ 
7 6 8 13 5 16 5 60 

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu MŠ 

v roku 2011 

2,36 2,14 1,99 3,85 1,34 3,02 1,14 2,26 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

Trenčiansky kraj je až na 4. mieste v oblasti podpory v porovnaní s ostatnými regiónmi, čo je 

0,12 percentuálneho bodu pod priemerom územia cieľa Konvergencia. Najväčšiu relatívnu 

podporu získal Žilinský kraj , ktorý mal najnižší prírastok počtu obyvateľov vo veku 1-4 roky. 

Najmenej podporených projektov je Košickom a Nitrianskom kraji, pritom majú spomedzi 

všetkých krajov druhý a tretí najvyšší počet MŠ.  

 

Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) vo veku 10 - 14 rokov: 

Kraj/Rok 2007 2012 % nárast 

Trnavský 30 680 25 074 - 19,3 

Trenčiansky 33 108 26 164 - 21,0 

Nitriansky 38 293 31 098 - 18,8 

Žilinský 44 573 37 141 - 16,7 

Banskobystrický  37 366 32 295 - 13,6 

Prešovský  57 580 50 162 - 12,9 

Košický  48 624 45 651 - 6,1 

Spolu  290 224 247 585 - 14,7 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch územia cieľa Konvergencia je vidieť medziročný pokles počtu 

obyvateľov vo veku 10 – 14 rokov. 

  

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 
Bansko-

bystrický 
Prešovský Košický Spolu 

Celkový počet 

podporených ZŠ 
71 74 79 119 77 134 78 632 

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu ZŠ 

v roku 2011 

29,83 37,56 25,48 44,40 27,21 30,88 24,61 30,87 

% podporených 

projektov ku  počtu 

ZŠ nad 200 žiakov 

69,61 66,67 65,29 76,28 64,17 83,23 52,35 68,70 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 
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Fakt, že bolo podporených 68,7% základných škôl nad 200 žiakov na území cieľa 

Konvergencia, napovedá o významnom podiele ROP na rozvoji územia ako celku. Avšak pri 

pohľade na územné rozdelenie podpory možno nájsť niekoľko protichodných aspektov: 

Najmenej podporených projektov bolo v Košickom kraji a najviac v Prešovskom kraji, pričom 

v Košickom kraji bolo zrekonštruovaných takmer o polovicu menej škôl ako v Prešovskom 

kraji. To všetko napriek skutočnosti, že Košický kraj mal najmenší úbytok žiakov ZŠ na 

území cieľa Konvergencia. Trnavský kraj, ktorý mal druhý najväčší pokles obyvateľov medzi 

10 a 14 rokov, mal tretí najväčší počet podporených projektov. Žilinský kraj, ktorý získal 

podporu počtu projektov, ktorý prekračuje priemerný počet podporených projektov na 

podporovanom území,  takisto prekračoval priemerný pokles obyvateľov danej kategórie.  

 

Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) vo veku 15 - 19 rokov: 

Kraj/Rok 2007 2012 % nárast 

Trnavský 38 633 30 534 - 21 

Trenčiansky 43 147 33 123 - 23,3 

Nitriansky 48 437 37 825 - 22 

Žilinský 53 420 44 141 - 16,5 

Banskobystrický  46 050 37 954 - 17,6 

Prešovský  66 540 57 779 - 13,2 

Košický  57 973 49 672 - 14,3 

Spolu   354 200 291 028 - 17,8 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch SR je vidieť medziročný pokles počtu obyvateľov vo veku 15 – 19 

rokov.  

 

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 
Bansko-

bystrický 
Prešovský Košický Spolu 

Celkový počet SŠ 

v roku 2011 
71 63 90 96 88 118 100 626 

Celkový počet 

podporených SŠ 
19 19 20 14 14 31 21 138 

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu SŠ 

v roku 2011 

26,76 30,16 22,22 14,58 15,91 26,27 21,00 22,04 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

V rámci ROP bolo podporených 138 projektov rekonštrukcie a modernizácie SŠ. Toto 

predstavuje 22,04% z celkového počtu 626 SŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej 

podporených projektov bolo v Žilinskom kraji, hoci je to jediný kraj, v ktorom neklesal, ale 

mierne stúpal počet SŠ. Najviac projektov bolo podporených v Trenčianskom kraji, hoci 

zaznamenal najvyšší úbytok obyvateľstva v relevantnom veku.   

 

PO 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately má 

za cieľ zvýšiť rozsah a úroveň poskytovaných služieb v sociálnej oblasti, a to prostredníctvom 

intervencií do sociálnej infraštruktúry - podporuje výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, 

rozširovanie stavebných objektov a obstaranie príslušného vybavenia, vrátane IKT.  
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Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12.2012) vo veku 60 - 89 roky: 

Kraj/Rok 2007 2012 % nárast 

Trnavský 93 734 109 474 16,8 

Trenčiansky 106 018 121 823 14,9 

Nitriansky 127 633 142 548 11,7 

Žilinský 108 394 124 814 15,1 

Banskobystrický  112 352 129 443 15,2 

Prešovský  115 401 134 314 16,4 

Košický  118 800 139 533 17,5 

Spolu  782 332 901 949 15,3 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Na území cieľa Konvergencia bol zaznamenaný nárast obyvateľov vo veku 60 – 89 rokov vo 

výške 15,3%. Všetky kraje okrem Nitrianskeho vykazovali rovnomerne vysoký nárast, 

pričom v Košickom a Trnavskom kraji bol najvyšší.  

 

Počty podporených zariadení sociálnych služieb v rámci ROP podľa krajov: 

Kraj/Rok 

 

Počet  

zariadení  

v roku 2011 

Celkový počet 

zrekonštruovaných 

zariadení 

Počet 

nových 

zariadení  

% z celkového 

počtu 

zariadení v 

roku 2011 

Trnavský 102 19 0 18,63 

Trenčiansky 125 19 0 15,20 

Nitriansky 122 20 0 16,39 

Žilinský 122 14 0 11,48 

Banskobystrický  192 14 0 7,29 

Prešovský  161 31 0 19,25 

Košický  137 21 3 15,33 

Spolu  961 138 3 12,60 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

Vývoj počtu zariadení v SR podľa krajov 

Kraj/Rok 

 

Počet 

zariadení 

v roku 

2007 

 

Počet  

zariadení  

v roku 

2011 

 

Rozdiel 

medzi 

rokmi 2007 

a 2011 

Trnavský 92 102 10 

Trenčiansky 99 125 26 

Nitriansky 93 122 29 

Žilinský 93 122 29 

Banskobystrický  135 192 57 

Prešovský  120 161 41 

Košický  100 137 37 

Spolu  732 961 229 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Medzi rokmi 2007 a 2011 vzniklo 229 nových zariadení a 3 z nich boli podporené z ROP. 

Z celkového počtu zariadení v roku 2011 bolo zrekonštruovaných v priemere 12,6% na území 

cieľa Konvergencia, avšak existujú veľké regionálne rozdiely. Najvyššiu podporu získal 

Prešovský a Trnavský kraj (cca. 19%), Trenčiansky, Košický a Nitriansky zrekonštruoval 

približne 15-16% svojich sociálnych zariadení, avšak Banskobystrický len asi 7%. Medzi 

krajom s najvyšším a najnižším percentom zrekonštruovaných zariadení je teda rozdiel 12 

percentuálnych bodov. Vzhľadom na vývoj počtu obyvateľov prispel ROP k rozvoju 

jednotlivých regiónov rovnomerne.  

 

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu má 

za cieľ rozvíjať cestovný ruch v regiónov prostredníctvom intervencií do rekonštrukcie 

kultúrnych pamiatok, rekonštrukcie a revitalizácie stavebných objektov a obstarania 

príslušného vybavenia. 

 

V roku 2013 je počet kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúcií podľa krajov 

nasledovný: 

Kraj/Inštitúcia Galérie Múzeá 
Verejné 

knižnice 

Kultúrno-

osvetové 

zariadenia 

Trnavský 2 8 224 356 

Trenčiansky 2 9 236 307 

Nitriansky 3 10 316 450 

Žilinský 6 13 291 913 

Banskobystrický 3 17 352 380 

Prešovský 4 13 412 358 

Košický 3 10 285 322 

Spolu  23 80 2116 3086 

Zdroj: MK SR 

 

V rámci ROP boli zazmluvnené nasledujúce počty projektov na rekonštrukciu (stav ku 

31.7.2013): 

Kraj/Inštitúcia Galérie 
% z počtu 

v kraji 
Múzeá 

% z počtu 

v kraji 

Verejné 

knižnice 

% z počtu 

v kraji 

Kultúrno-

osvetové 

zariadenia 

% z počtu 

v kraji 

Trnavský 0 0,00 1 12,50 1 0,45 2 0,56 

Trenčiansky 0 0,00 6 66,67 0 0,00 0 0,00 

Nitriansky 0 0,00 2 20,00 1 0,32 0 0,00 

Žilinský 2 33,33 3 23,08 2 0,69 1 0,11 

Banskobystrický 0 0,00 5 29,41 0 0,00 3 0,79 

Prešovský 1 25,00 4 30,77 3 0,73 2 0,56 

Košický 1 33,33 2 20,00 0 0,00 1 0,31 

Spolu 4 17,39 23 28,75 7 0,33 9 0,29 

Zdroj: RO – počty zrekonštruovaných objektov 

 

Z  údajov v tabuľke vyplýva, že boli rekonštruované hlavne objekty galérií a múzeí. Verejné 

knižnice a kultúrno-osvetové zariadenia využívali možnosť získania grantov na rekonštrukcie 

len minimálne. Príspevok ROP možno teda označiť za obmedzený.  

 



 

Strana 87 z 192 
 

PO 4 Regenerácia sídel má za cieľ posilniť konkurencieschopnosť sídel a zvýšiť kvalitu 

a bezpečnosť verejných priestranstiev prostredníctvom investičných projektov na revitalizáciu 

verejných priestranstiev sídiel, infraštruktúru bývania, rozvoj obcí s MRK vo vidieckom 

prostredí a infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb.  

 

V rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt na podporu infraštruktúry bývania. 

 

Na území cieľa Konvergencia je 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, z ktorých až 587 

(stav ku 31.12.2012) má zazmluvnené investičné prostriedky ROP na revitalizáciu a 

rekonštrukciu verejných priestranstiev, čo predstavuje až 63% zo všetkých pólov rastu. 

 

V rámci ROP bolo ku 31.12.2012 zazmluvnených 43 projektov regenerácie sídiel zameraných 

na zlepšenie situácie MRK, čo z celkového počtu 1067 obcí a miest s rómskou komunitou 

predstavuje len 4%.  

 

Podiel zariadení, ktoré využili granty ROP na rekonštrukciu a zlepšenie služieb ku celkovému 

počtu zariadení podľa krajov: 

Kraj/Zariadenie 
Počet 

HaZZ 

Počet 

HaZZ, 

ktoré 

využili 

grant ROP 

% z 

celkového 

počtu 

Počet 

OHZ 

Počet 

OHZ, 

ktoré 

využili 

grant ROP 

% z 

celkového 

počtu 

Počet 

HZS 

Počet HZS, 

ktoré 

využili 

grant ROP 

% z 

celkového 

počtu 

Trnavský 18 10 55,56 210 12 5,71 0 0 0,00 

Trenčiansky 16 8 50,00 262 4 1,53 0 0 0,00 

Nitriansky 19 6 31,58 124 16 12,90 0 0 0,00 

Žilinský 24 3 12,50 354 18 5,08 6 3 50,00 

Banskobystrický 26 10 38,46 334 11 3,29 2 1 50,00 

Prešovský 33 14 42,42 341 13 3,81 2 1 50,00 

Košický 21 6 28,57 218 13 5,96 1 1 100,00 

Spolu  157 57 36,31 1843 87 4,72 11 6 54,55 

Zdroj: MV SR, 2006 – celkové počty zariadení, RO – počty zariadení, ktoré využili granty ku 31.7.2013 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že ROP prispel k rozvoju 36% HaZZ a 55% HZS. 

Zariadenia OHZ využili granty len minimálne. 

 

 

PO 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov má za cieľ 

zvýšiť úroveň dopravnej obslužnosti regiónov prostredníctvom investícií do rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich ciest II. A III. triedy, v prípade opodstatnenia aj budovaním nových 

cestných úsekov.  

 

Dopravno-technický stav siete ciest II. a III. triedy na území SR mimo BA kraja v roku 2006 

podľa krajov: 

Kraj/Druh cesty 
stav ciest II. triedy (%) stav ciest III. triedy (%) 

dobrý vyhovujúci nevyhovujúci dobrý vyhovujúci nevyhovujúci 

Trnavský  80,6 6,4 13 79 9,3 11,7 

Trenčiansky  85,1 1,5 13,4 81 2,2 16,8 

Nitriansky  57,7 19,9 22,4 45,7 25,1 29,2 

Žilinský  66,9 26,6 6,5 47,2 35,6 17,2 



 

Strana 88 z 192 
 

Banskobystrický 61,7 15,1 23,2 46,3 18,9 34,8 

Prešovský  53,6 6,1 40,3 41,7 9,2 49,1 

Košický  61,9 8,8 29,3 52,5 17 30,5 

Spolu 66,78 12,06 21,16 56,20 16,76 27,04 

Zdroj: Slovenská správa ciest 

 
 

Dopravno-technický stav siete ciest II. a III. triedy na území SR mimo BA kraja v roku 2012 

podľa krajov: 

Kraj/Druh cesty 
stav ciest II. triedy (%) stav ciest III. triedy (%) 

dobrý vyhovujúci nevyhovujúci dobrý vyhovujúci nevyhovujúci 

Trnavský  79,30 5,90 14,80 78,40 5,10 16,50 

Trenčiansky  70,40 1,80 27,80 75,60 2,80 21,60 

Nitriansky  65,30 8,80 25,90 60,80 8,20 31,00 

Žilinský  69,10 17,40 13,50 55,30 24,00 20,70 

Banskobystrický 51,00 11,90 37,10 44,10 10,40 45,50 

Prešovský  69,10 7,90 23,00 61,30 5,40 33,30 

Košický  78,90 0,70 20,40 61,50 7,00 31,50 

Spolu 69,01 7,78 23,21 62,42 8,99 28,59 

Zdroj: Slovenská správa ciest 

 

Z vyššie uvedených tabuliek vidieť, že stav ciest II. a III. triedy v roku 2012 sa oproti roku 

2006 výraznejšie nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých ciest (o 2,23% cesty II. triedy 

a o 6,22% cesty III. triedy) pokleslo percento stavu vyhovujúcich ciest (o 4,28% cesty II. 

triedy a o 7,77% cesty III. triedy) a zvýšilo sa % stavu nevyhovujúcich ciest (o 2,05% cesty II. 

triedy a o 1,55% cesty III. triedy). 

 

Prostredníctvom projektov ROP neboli vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. 

triedy.  
 

V rámci projektov prioritnej osi 5 bolo zrekonštruovaných 636,50 km (ukončené projekty 

k 31.21.2012). Z toho 170,49 km ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná 

dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 

km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km. 

 

V projektoch regenerácie sídiel bolo ku 31.12.2012 zrekonštruovaných 113,57 km miestnych 

komunikácií a v zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 276,04 km 

miestnych komunikácií. 

 

Na základe vyššie uvedených údajov je možné skonštatovať, že aj napriek investičným 

intervenciám prostredníctvom ROP sa stav ciest II. a III. triedy výraznejšie nezmenil 

oproti stavu pre programovým obdobím 2007 – 2013. Investície však pomohli k tomu, že 

stav týchto ciest sa udržal na takmer rovnakom stave. Bez investícií ROP by bol stav 

relevantných ciest v horšom stave.  
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Záver  
 

Z celkového počtu 21 ukazovateľov na úrovni OP ROP podľa opísanej metodiky vykazovania 

presiahlo osem ukazovateľov cieľové hodnoty, desať má veľkú pravdepodobnosť dosiahnuť 

a prekročiť svoje cieľové hodnoty, jeden má šancu byť naplnený. Dva ukazovatele vykazujú 

nulové hodnoty a dosiahnutie cieľových hodnôt do roku 2015 možno v súčasnom stave 

považovať za sporné.  

V Prioritnej osi 1 boli z 12 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich už prekročené a z údajov 

zo zazmluvnených projektov vyplýva, že cieľové hodnoty v ďalších 3 ukazovateľoch budú 

tiež prekročené. Ostatné 4 ukazovatele vykazujú uspokojivé hodnoty a je veľký predpoklad 

ich naplnenia do roku 2015.  

V Prioritnej osi 2 boli zo 14 ukazovateľov cieľové hodnoty 2 z nich prekročené, ďalšie 2 majú 

veľkú pravdepodobnosť byť čoskoro naplnené. Naplnenie cieľových hodnôt 7 ukazovateľov 

je podmienené splnením deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 

ukazovateľa úspora energie bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev a posledné dva 

ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte vyhodnotiť.  

V Prioritnej osi 3 boli zo 15 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 5 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 4 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev a napĺňanie 3 ukazovateľov zatiaľ nejde potrebným tempom.  

V Prioritnej osi 4 boli zo 18 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 3 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 5 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev. 4 ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte 

vyhodnotiť. Napĺňanie ukazovateľa počet podporených rozvojových dokumentov zatiaľ nejde 

potrebným tempom.   

V Prioritnej osi 5 boli z 5 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 1 ukazovateľa je veľmi pravdepodobné. Napĺňanie ukazovateľa km nových 

ciest zatiaľ nejde potrebným tempom.   

Cieľové hodnoty ukazovateľov PO 6 už boli prekročené. Prioritná os 7 je špecifická tým, že 

ešte nebol riadne ukončený žiaden projekt. Naplnenie cieľových hodnôt ukazovateľov sa 

opiera len o zazmluvnené projekty. V prípade, že deklarované hodnoty budú naplnené, bude 

aj PO 7 ako taká úspešná.  

Na úrovni PO najväčšiu pravdepodobnosť udržateľnosti ukazovateľ Priemerné zníženie 

energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej a 

vzdelávacej  infraštruktúry, pamäťovými a fondovými inštitúciami a zariadeniami 

nekomerčných záchranných služieb.  Za udržateľné možno ešte považovať hodnoty 

ukazovateľa Počet  nových  a kvalitnejších služieb poskytovaných  v podporených 

zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry a Zníženie nehodovosti na podporených úsekoch II. a 

III. triedy. Posúdenie udržateľnosti ostatných výsledkov je predmetom hodnotení na základe 

následných monitorovacích správ projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované alebo 

ukončené, ale pred prvou schválenou následnou monitorovacou správou.  
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Medzi rokmi 2007 a 2010 došlo k rastu HDP vo všetkých krajoch, Trnavský zaznamenal 

mierny pokles. Najvyšší rast HDP medzi rokmi 2007 a 2010 zaznamenal Žilinský a Prešovský 

kraj.  

PO 1 Infraštruktúra vzdelávania financovala intervencie do vzdelávacej infraštruktúry vo 

vybraných materských, základných (s počtom žiakov nad 200) a stredných škôl v póloch 

rastu. Celkovo bolo podporených len 2,26% materských škôl, 68,7% základných škôl nad 200 

žiakov a 22,04% stredných škôl. Najväčší podiel mal ROP na rozvoji základných škôl. Pri 

všetkých typoch škôl platí, že územné rozdelenie podpory úplne nezodpovedalo 

demografickému vývoju v jednotlivých krajoch.   

PO 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

financovala intervencie do sociálnej infraštruktúry.  Medzi rokmi 2007 a 2011 vzniklo 229 

nových zariadení a 3 z nich boli podporené z ROP. Z celkového počtu zariadení v roku 2011 

bolo zrekonštruovaných v priemere 12,6% na území cieľa Konvergencia, avšak existujú veľké 

regionálne rozdiely. Najvyššiu podporu získal Prešovský a Trnavský kraj (cca. 19%), 

Trenčiansky, Košický a Nitriansky zrekonštruoval približne 15-16% svojich sociálnych 

zariadení, avšak Banskobystrický len asi 7%. Medzi krajom s najvyšším a najnižším 

percentom zrekonštruovaných zariadení je teda rozdiel 12 percentuálnych bodov. Vzhľadom 

na vývoj počtu obyvateľov prispel ROP k rozvoju jednotlivých regiónov rovnomerne.  

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu má za cieľ 

rozvíjať cestovný ruch v regiónov prostredníctvom intervencií do rekonštrukcie kultúrnych 

pamiatok, rekonštrukcie a revitalizácie stavebných objektov a obstarania príslušného 

vybavenia. ROP prispel k rozvoju galérií a múzeí, aj keď len v obmedzenej miere (17% 

a 29%). K rozvoju verejných knižníc a kultúrno-osvetových zariadení prispel len 

zanedbateľne.  

 

PO 4 Regenerácia sídel financuje investičné projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev 

sídiel, infraštruktúru bývania, rozvoj obcí s MRK vo vidieckom prostredí a infraštruktúru 

nekomerčných záchranných služieb. Keďže v rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt 

na podporu infraštruktúry bývania, nemožno identifikovať žiaden príspevok ROP. 

Zanedbateľnou mierou (4%) prispieva ROP k regenerácii sídiel zameraných na zlepšenie 

situácie MRK. Významne však prispieva k revitalizácii a rekonštrukcii verejných 

priestranstiev, pretože financuje projekty v 63% zo všetkých pólov rastu. Najvyšší príspevok 

ROP zaznamenáva k rozvoju HaZZ a HZS (36% a 55%).  

PO 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov financuje 

investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich ciest II. A III. triedy, v prípade 

opodstatnenia aj budovaním nových cestných úsekov. Medzi rokmi 2006 a 2012 sa stav ciest 

II. a III. triedy výraznejšie nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých ciest, pokleslo 

percento stavu vyhovujúcich ciest a zvýšilo sa % stavu nevyhovujúcich ciest. Prostredníctvom 

projektov ROP neboli vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. Investície však 

pomohli k tomu, že stav týchto ciest sa udržal na takmer rovnakom stave. Bez investícií ROP 

by bol stav relevantných ciest v horšom stave. 
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4.4. Absorpčná schopnosť žiadateľov vzhľadom na finančné alokácie 

Posúdenie efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na základe doteraz 

schválených žiadostí, resp. posúdenie absorpčnej schopnosti (dopytu) žiadateľov vo vzťahu k 

finančným alokáciám na úrovni samotných opatrení.  

 

Absorpčná kapacita je najčastejšia chápaná ako schopnosť krajiny efektívne využiť finančné 

zdroje z fondov Európskej únie. Je tvorená dvomi navzájom previazanými zložkami, a to 

absorpčnou kapacitou sústavy inštitúcií, ktoré dané fondy riadia, a absorpčnou kapacitou 

potenciálnych príjemcov pomoci, ktorí sa o pomoc z týchto zdrojov môžu uchádzať. Tieto 

dve zložky sa tiež zvyknú označovať ako ponuková strana a dopytová strana národnej 

absorpčnej kapacity.  

 

Vo všeobecnosti je absorpčná kapacita tvorená tromi základnými faktormi: 

1. Makroekonomická absorpčná kapacita – schopnosť národnej ekonomiky absorbovať 

makroekonomické efekty generované dodatočným balíkom peňazí. Vyjadruje sa 

spravidla ako podiel alokácie fondov EÚ na HDP, pričom v zmysle nariadenia Rady č. 

1260/1999 nesmie prekročiť ročná alokácia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

4 % HDP.   

2. Finančná absorpčná kapacita – schopnosť štátneho rozpočtu a oprávnených žiadateľov 

spolufinancovať programy a projekty. 

3. Administratívna absorpčná kapacita – na ponukovej strane znamená schopnosť 

poverených inštitúcií efektívne programovať, implementovať a kontrolovať rozvojové 

programy. Na dopytovej strane je chápaná ako schopnosť generovať oprávnené 

projektové zámery, pripravovať kvalitné projekty a implementovať ich v zmysle 

národných a európskych pravidiel.    

 

ROP 2007 – 2013 je z hľadiska absorpčnej kapacity špecifický tým, že rozhodujúca časť 

finančných prostriedkov je určená pre samosprávu, čo pre ňu predstavuje pomerne veľkú 

záťaž z hľadiska finančnej aj administratívnej kapacity, najmä pre menšie obce. 

Implementácia ROP je náročná aj pre samosprávne kraje, ktoré sú významnými prijímateľmi 

pomoci a zároveň sa podieľajú aj na implementácii programu z pozície SORO.   

 

Napriek vysokým nárokom na absorpčnú kapacitu samosprávy aj štátnej správy patrí ROP 

v programovom období 2007 – 2013 medzi najúspešnejšie operačné programy z hľadiska 

kontrahovania a čerpania. Do 31.12.2012 bolo v rámci ROP podaných spolu 3542 žiadostí 

o NFP. Na základe doručených žiadostí o NFP bolo zazmluvnených 1864 projektov, čo 

predstavuje 52,63 %-nú úspešnosť žiadateľov. Podľa prehľadu vypracovaného CKO 

k 31.12.2012 dosiahlo kontrahovanie ROP úroveň 86,11 % zo záväzku na roky 2007 – 2013 

(EÚ+ŠR+VVZ), čo predstavuje štvrtý najúspešnejší program v rámci NSRR (po OP Z, OP TP 

a OP ZaSI). Vyčerpaných bolo k 31.12.2012 58,00 % alokovaných zdrojov, čo radí ROP na 

druhé miesto spomedzi programov NSRR 2007 – 2013 (najvyššie čerpanie dosiahol OP Z).  

 

Na základe doterajšej implementácie ROP je možné konštatovať, že: 

1. Makroekonomická absorpčná kapacita je vysoká. V období globálnej ekonomickej 

krízy predstavujú fondy Európskej únie významné investičné stimuly, ktoré pomáhajú 

udržiavať chod ekonomiky a zamestnanosť.  
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2. Prejavili sa obmedzenia finančnej absorpčnej kapacity. Na strane Riadiaceho orgánu to 

bolo kontrahovanie nad limit pôvodnej alokácie PO 1, ktoré viedlo k dočasnej 

platobnej neschopnosti. Na dopytovej strane sa potenciálni prijímatelia z dôvodu 

obmedzených finančných zdrojov sústredili na najdôležitejšie projekty (infraštruktúra 

vzdelávania a regenerácia sídiel), zatiaľ čo o menej prioritné oblasti prejavili nižší 

záujem (infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately, kultúrna infraštruktúra). Rozpočtové pravidlá štátnej správy zas nedovolili 

Ministerstvu vnútra rýchlu realizáciu všetkých potrebných projektov  podpory 

zariadení HaZZ.  

3. Prejavili sa aj obmedzenia administratívnej absorpčnej kapacity na dopytovej strane, 

najmä u miest a obcí. Obmedzené kapacity na prípravu a implementáciu projektov sú 

druhým dôvodom, prečo sa potenciálni prijímatelia sústredili na najdôležitejšie 

projekty, zatiaľ čo o menej prioritné oblasti prejavili napriek dostatočným alokáciám 

nižší záujem. Podľa názoru Riadiaceho orgánu sa v očakávanej miere neosvedčil ani 

inštitút externého manažmentu projektov, ktorý mal doplniť chýbajúce kapacity na 

strane prijímateľov. Riadiaci orgán pre ROP preto v roku 2011 prehodnotil výdavky 

na externý manažment a verejné obstarávanie a vylúčil ich oprávnenosť pre ďalšie 

výzvy vyhlásené v rámci ROP. 

 Absorpčná kapacita na úrovni jednotlivých prioritných osí je analyzovaná v ďalšom texte. 

 

Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania 

 

Prioritná os 1 má iba jedno opatrenie, ktoré pokrýva infraštruktúru materských, základných 

a stredných škôl: 
 

 
Alokácia EÚ + 

ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

1.1 
525 250 037,20 1688 

1 425 126 

682,29 785 601 134 679,82 271,32% 46,50% 114,45% 

PO 

1 525 250 037,20 1688 

1 425 126 

682,29 785 601 134 679,82 271,32% 46,50% 114,45% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Doterajší priebeh implementácie ROP ukázal, že absorpčná schopnosť oprávnených 

žiadateľov v rámci PO 1 niekoľkonásobne prevýšila pôvodne alokované zdroje. Na základe 

vysokého dopytu umožnil Riadiaci orgán kontrahovanie nad limit pôvodnej alokácie, čím na 

jednej strane podporil vyšší počet projektov, ale na druhej strane sa tým dostal do stavu 

platobnej neschopnosti. Meškajúce platby následne spôsobujú problémy na strane 

prijímateľov, napr. porušovanie lehôt splatnosti dodávateľských faktúr a vznik platobnej 

neschopnosti niektorých dodávateľov stavebných prác, alebo dokonca zavedenie nútenej 

správy menších obcí z dôvodu neschopnosti splácať preklenovacie úvery. Kontrahovanie nad 

limit pôvodnej alokácie bolo realizované aj ako súčasť protikrízových opatrení s cieľom 

čiastočne nahradiť výrazný výpadok súkromných investícií v odvetví stavebníctva, a tým 

prispieť k udržaniu pracovných miest. 

 

V rokoch 2011 a 2012 boli vykonané tri revízie ROP, prostredníctvom ktorých bol znížený 

deficit finančných prostriedkov a získané voľné zdroje na krytie vzniknutých pohľadávok 

realokáciou finančných prostriedkov z iných prioritných osí a využitím priebežne 
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dosahovaných úspor pri realizácii projektov (najmä pri verejnom obstarávaní, 

nezrovnalostiach a odstúpení od projektu). Chýbajúcich približne 76 mil. EUR bude 

pokrytých ďalšími revíziami ROP, najmä presunmi úspor finančných prostriedkov 

dosahovaných v realizovaných projektoch. 

 

Prioritná os 1 nadviazala na intervencie Operačného programu Základná infraštruktúra 2004 – 

2006, podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry v regiónoch, v rámci 

ktorého bolo zrealizovaných 105 projektov v celkovom objeme 38 mil. EUR. Už v skrátenom 

programovom období 2004 – 2006 bol o investičné projekty v oblasti školstva mimoriadny 

záujem. Doručených bolo 881 žiadostí o NFP, takže miera úspešnosti žiadateľov 

predstavovala iba 12 %. Rovnako ako v programovom období 2007 – 2013, aj v období 2004 

– 2006 boli do školskej infraštruktúry realokované zdroje z iných opatrení (približne 5 mil. 

EUR z opatrenia 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej  infraštruktúry v regiónoch). 

 

K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 doručených 1688 žiadostí o NFP. Zazmluvnených 

bolo 785 projektov, takže miera úspešnosti žiadateľov dosiahla 46,50 %. 

 

Spomedzi 785 zazmluvnených projektov tvoria 62 projektov materské školy, 637 projektov 

prestavujú základné školy a 86 projektov je zameraných na stredné školy.  

 

Mimoriadny záujem o investície do školskej infraštruktúry počas oboch programových 

období Štrukturálnych fondov na Slovensku je možné vysvetliť tzv. kumulovaným 

modernizačným dlhom. Väčšina školských zariadení bola postavená v 50-tych a 60-tych 

rokoch 20. storočia, takže pred rokom 1989 vo väčšine prípadov ešte nevyžadovali zásadné 

rekonštrukcie. Po roku 1989 došlo k postupnej reforme slovenskej ekonomiky, pričom 

školstvo ako nevýrobný sektor nepatril medzi investičné priority žiadnej vlády. Tým sa 

kumulovali rozsiahle investičné potreby, ktoré SR nedokázala pokryť národnými zdrojmi. 

 

Stratégia a ciele prioritnej osi 1 sú stále vysoko relevantné voči existujúcim potrebám. 

Realizácia projektov školskej infraštruktúry odstránila havarijný stav väčšiny školských 

budov a tiež priniesla nad očakávanie vysoké zníženie energetickej náročnosti (v priemere až 

o 48,22 %), čo v praxi znamená aj významné finančné úspory na platbách za energie. 

Ušetrené zdroje školy môžu investovať do svojho ďalšieho rozvoja. Okrem stavebných úprav 

došlo aj k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie nových služieb a realizáciu 

voľnočasových aktivít, modernizácii IKT a k celkovému zlepšeniu technických a zdravotno-

hygienických podmienok výučby. 

 

Nakoľko je alokácia na prioritnú os 1 nadkontrahovaná, v programovom období 2007 – 2013 

už ďalšie výzvy na predkladanie projektov školskej infraštruktúry nebudú vyhlásené.  

 

Na základe dostupných štatistických údajov je možné konštatovať, že: 

 V roku 2011 bolo v mimobratislavských krajoch 2658 materských škôl, 2047 

základných škôl a 626 stredných škôl. Prostredníctvom ROP bolo v programovom 

období 2007 – 2013 zrekonštruovaných a zmodernizovaných 2 % materských škôl, 31 

% základných škôl a 14 % stredných škôl nachádzajúcich sa mimo bratislavského 

kraja. 

 Úroveň pôrodnosti na Slovensku prešla po roku 1989 významnými zmenami, ktoré 

ovplyvnili počty žiakov vo všetkých typoch škôl. Zatiaľ čo v roku 1990 bol počet 

živonarodených detí 79 989, po postupnom poklese to bolo v roku 2002 už len 50 841 
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detí. Od roku 2003 počet narodených detí rástol až do roku 2011, kedy dosiahol 

hodnotu 60 813. V roku 2012 počet živonarodených detí klesol na 55 535, čo však 

bolo spôsobené aj zmenou metodiky používanej Štatistickým úradom SR (od roku 

2012 sa do počtu narodených nezarátavajú narodené deti matkám, ktoré majú trvalý 

pobyt na Slovensku, ale deti sa im narodili v zahraničí). Na základe uvedených dát 

o pôrodnosti je možné vysvetliť aktuálny stav dopytu po vzdelávacích službách – 

nárast počtu detí navštevujúcich MŠ a pokles počtu žiakov ZŠ a SŠ. Nová populačná 

vlna detí narodených po roku 2007, ktorá momentálne navštevuje MŠ a prvé ročníky 

ZŠ, bude postupne zvyšovať počty žiakov na ZŠ a neskôr aj SŠ. 

Záver 

 

Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. Napriek 

významným intervenciám ROP v programovom období 2007 – 2013 zostáva absorpčná 

kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali 

intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, že prioritu by mala mať 

infraštruktúra materských škôl. 
 

Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately 

Prioritná os 2 má jedno opatrenie, ktoré je rozdelené do troch oblastí podpory: 

2.1a pilotný prístup deinštitucionalizácie, 2.1b podpora komunitných centier zameraných na 

posilňovanie sociálnej inklúzie a 2.1c podporné aktivity. 
 

 
Alokácia EÚ 

+ ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

2.1a 

227 189 

688,00 

140 
154 768 

559,97 
72 85 097 867,21 

194,66% 

51,43% 

78,75% 2.1b 84 27 540 335,05 8 6 715 927,73 9,52% 

2.1c 132 
259 948 

967,66 
44 87 098 461,50 33,33% 

PO 

2 

227 189 

688,00 
356 

442 257 

862,68 
124 178 912 256,44 194,66% 34,83% 78,75% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Prioritná os 2 nadviazala na intervencie Operačného programu Základná infraštruktúra 2004 – 

2006, podopatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry v regiónoch, v rámci 

ktorého bolo zrealizovaných 26 projektov v celkovom objeme 9 mil. EUR. V skrátenom 

programovom období 2004 – 2006 bol o investičné projekty v oblasti sociálnych služieb 

pomerne vysoký záujem. Doručených bolo 122 žiadostí o NFP, takže miera úspešnosti 

žiadateľov predstavovala 21 %. 

 

Oblasť sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a kurately bola od schválenia ROP 

v septembri 2007 ovplyvnená výraznými legislatívnymi zmenami na európskej úrovni ako aj 

národnej úrovni. Nová legislatíva v sociálnej oblasti je v súčasnosti komplexne orientovaná na 

jednotlivca, rodinu a komunitu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej, resp. kritickej 

sociálnej situácii. Jednou z hlavných úprav je vytváranie vhodných podmienok pre zotrvanie 

klientov v prirodzenom (domácom) prostredí. 
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Táto zásadná zmena, ktorá sa udiala približne v polovici programového obdobia, narušila 

pôvodnú koncepciu ROP v oblasti sociálnych služieb a premietla sa do zmeny stratégie ROP 

a následne aj výziev vyhlasovaných v rámci PO 2. V rokoch 2007 - 2010 boli výzvy 

zamerané na podporu rekonštrukcie, rozširovania a budovania investične náročnejších, t. j. 

kapacitne väčších zariadení. Išlo predovšetkým o humanizáciu a debarierizáciu existujúcich 

zariadení a budovanie nových zariadení v súlade s princípom ekonomickej udržateľnosti, 

pričom podporovanými zariadeniami boli najmä zariadenia typu domov dôchodcov, DSS pre 

dospelých, DSS pre deti, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou vyššou ako 50 

klientov pri dodržaní minimálnych plošných štandardov (8 m2 na osobu). Boli tiež vytvorené 

podmienky pre podporu komunitných centier v prípade zariadení zameraných na 

posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

  

K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 124 projektov, z toho 115 predstavovali projekty 

zamerané na zariadenia pre dospelých klientov a 9 projekty podporujúce zariadenia pre deti. 

 

Napriek intenzívnemu vyhlasovaniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP nedosiahlo 

kontrahovanie očakávanú úroveň. Riadiaci orgán pre ROP identifikoval nasledovné príčiny5: 

 sprísnenie príslušnej legislatívy najmä v oblasti požiadaviek kladených na 

zriaďovateľov a na zariadenia sociálnej infraštruktúry (napr. priestorové, hygienické 

a ďalšie legislatívne štandardy); 

 generovaním tzv. čistých príjmov z projektov, keďže najmä pri zariadeniach pre 

seniorov sú prijímané platby od užívateľov podporenej infraštruktúry; 

 potenciálni žiadatelia, najmä obce a samosprávne kraje sa v rokoch 2009-2010 

prioritne zamerali na iné oblasti podpory ROP. 

 

Od roku 2011 sú v zmysle novej legislatívy intervencie PO 2 zúžené na: 

 podporu projektov deinštitucionalizácie, čo môže zároveň predstavovať pilotný prístup 

a poskytnúť východiská a skúsenosti pre sociálno-ekonomických partnerov 

zapojených do prípravy koncepčných a programových dokumentov ako národných 

strategických materiálov pre sociálnu oblasť; 

 podporu komunitných centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít (najmä ako kľúčovej aktivity v rámci lokálnych stratégií 

komplexného prístupu). 

  

Záver 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately bola znížená výraznými legislatívnymi zmenami na európskej aj národnej úrovni. 

Významná časť alokácie PO 2 bola do roku 2011 zazmluvnená na projekty budovania nových 

a rekonštrukcie existujúcich zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately, ktoré sú z pohľadu novej legislatívy nežiaduce a budú musieť byť v budúcnosti 

transformované na menšie zariadenia komunitného typu. Vyššia miera neistoty vyplývajúca 

z pripravovanej legislatívy a nižšia miera prioritizácie z pohľadu samosprávy negatívne 

ovplyvnila výšku dopytu po projektoch v rámci PO 2. Absorpčná kapacita pre projekty 

                                                           
5 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 
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deinštitucionalizácie je veľká, avšak rizikom je motivácia oprávnených žiadateľov uchádzať 

sa o pilotné projekty procesu deinštitucionalizácie. 
 

Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 

ruchu 
 

Prioritná os 3 má dve opatrenia, ktoré pokrývajú kultúrnu infraštruktúru (opatrenie 3.1) 

a infraštruktúru cestovného ruchu (opatrenie 3.2): 
 

 
Alokácia EÚ 

+ ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

3.1a 140 479 

330,00 

31 32 095 570,24 19 20 898 564,98 
90,12% 

61,29% 
47,42% 

3.1b 61 94 501 166,80 33 45 710 603,74 54,10% 

3.2a 
22 150 390,00 

0 0,00 0 0,00 
91,66% 

0,00% 
37,46% 

3.2b 122 20 302 124,42 51 8 297 156,75 41,80% 

PO3 
162 629 

721,00 
214 

146 898 

861,46 
103 74 906 325,47 90,33% 48,13% 46,06% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Opatrenie 3.1 nadviazalo na intervencie Operačného programu Základná infraštruktúra 2004 

– 2006, podopatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry v regiónoch, v rámci 

ktorého bolo zrealizovaných 54 projektov v celkovom objeme 11 mil. EUR. V skrátenom 

programovom období 2004 – 2006 bol o investičné projekty v oblasti kultúrnej infraštruktúry 

pomerne vysoký záujem. Doručených bolo 288 žiadostí o NFP, takže miera úspešnosti 

žiadateľov predstavovala 19 %. 

 

Ďalších 8 projektov v oblasti ´Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva´ bolo 

podporených v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

2004 – 20096. V programovom období 2010 – 2014 pokračuje Finančný mechanizmus EHP 

a Nórsky finančný mechanizmus v podpore kultúrnej infraštruktúry prostredníctvom 

programu ´Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v 

kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva´ s alokáciou 10,5 mil. EUR. 

 

Oblasť podpory 3.1a je zameraná na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií. 

Oblasť podpory 3.1b podporuje revitalizáciu nevyužívaných resp. nevhodne využívaných 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Doterajší príspevok ROP k rozvoju kultúrnych, 

pamäťových a fondových inštitúcií zobrazuje nasledovná tabuľka:  
 

Typ inštitúcie 

Počet mimo 

Bratislavský 

kraj7 

Zazmluvnené 

projekty ROP k 

31.07.20138 

Podiel inštitúcií 

zrekonštruovaných 

v rámci ROP 

Galérie 23 4 17,39% 

Múzeá 80 23 28,75% 

Verejné knižnice 2116 7 0,33% 

Kultúrno-osvetové 

zariadenia 
3086 9 0,29% 

                                                           
6 Zdroj: www.eeagrants.sk, Publikácia Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004-2009 
7 Zdroj: Ministerstvo kultúry SR 
8 Zdroj: RO pre ROP 

http://www.eeagrants.sk/
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Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že intervencie ROP významne prispeli k zlepšeniu 

technického stavu galérií a múzeí, zatiaľ čo prínos programu pre stav verejných knižníc 

a kultúrno-osvetových zariadení je zanedbateľný.  
 

Napriek vysokému absorpčnému potenciálu opatrenie 3.1 nenaplnilo očakávaný dopyt, 

dokonca k 31.12.2012 ani celková výška doručených žiadostí nedosiahla výšku alokovaných 

zdrojov. Na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP boli ako príčiny 

zníženého záujmu zo strany žiadateľov identifikované tieto dôvody9: 

 vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov 

 nižšia priorita v čase hospodárskej krízy 

 zvýšené riziko generovania čistých príjmov 

 vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov 

a pod.).   

 

Záver 

 

Z hľadiska momentálneho technického stavu kultúrnej infraštruktúry na Slovensku je 

absorpčná kapacita v tejto oblasti vysoká. Doterajšia implementácia programu však ukázala, 

že potenciálni žiadatelia uprednostnili podporu z iných prioritných osí. Relatívne nízky 

záujem oprávnených žiadateľov je spôsobený niekoľkými navzájom previazanými dôvodmi: 

(i) kultúrna infraštruktúra vo väčšine miest a obcí nebola najvyššou prioritou vyžadujúcou 

okamžitú intervenciu, takže sa samospráva sústredila najmä na havarijný stav školských 

zariadení a obnovu verejných priestranstiev, (ii) nie je jednoduché vytvoriť dlhodobo finančne 

udržateľný koncept využitia zrekonštruovaného kultúrneho objektu, (iii) ide spravidla 

o väčšie projekty, ktoré vyžadujú viac zdrojov na prefinancovanie a spolufinancovanie 

a zvyšujú riziko komplikácií v procese verejného obstarávania, (iv) kultúrna infraštruktúra 

prináša vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.). 

Na základe týchto skutočností pravdepodobne odložili oprávnení žiadatelia možné investície 

do kultúrnej infraštruktúry na neskoršie obdobie.   

 

 

Opatrenie 3.2 nadviazalo na intervencie SOP Priemysel a služby 2004 – 2006. Priorita 2 

Rozvoj cestovného ruchu zahŕňala tri opatrenia: opatrenie 2.1 pre verejný sektor, opatrenie 

2.2 pre súkromný sektor a opatrenie 2.3 zamerané na propagáciu cestovného ruchu. 

O projekty cestovného ruchu bol mimoriadny záujem, z 509 doručených žiadostí o NFP bolo 

zazmluvnených 93 v celkovej výške 3,667 mld. Sk (miera úspešnosti žiadateľov dosiahla 18 

%).  

 

V programovom období 2007 – 2013 boli intervencie v oblasti cestovného ruchu rozdelené 

medzi dva operačné programy: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je zameraný na 

prijímateľov zo súkromného sektora a ROP je zameraný na prijímateľov z verejného sektora. 

Ako uvádza Výročná správa o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012, predpokladané 

synergie a komplementarity medzi ROP a OP KaHR v oblasti podpory cestovného ruchu 

neboli v prvej polovici programového obdobia dosiahnuté z dôvodu nedostatočnej 

koordinácie vyhlasovaných výziev medzi obomi riadiacim orgánmi. 

 

                                                           
9 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 
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3. marca 2010 bol prijatý zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 3.3.2010, 

ktorý po prvý krát systematicky upravuje podporu cestovného ruchu v SR. V nadväznosti na 

novú legislatívu (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) sa zameranie oblasti 

cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel (úprava verejných 

priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, 

autobusové zastávky a pod.). Tieto typy aktivít sú podporované v póloch rastu 

prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel (PO 4), takže Riadiaci orgán pre 

ROP vyhlásil v rámci opatrenia 3.2 len jednu výzvu na neinvestičné projekty v cestovnom 

ruchu so zameraním na podporu klastrov cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi 

aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných informačných portálov, marketingové 

aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou. V rokoch 2011, 2012 a 2013 nebola 

vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci daného opatrenia. 

 

Na rozdiel od OP KaHR, kde je o projekty v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch vysoký 

záujem (k 31.12.2012 bolo prijatých 869 žiadostí o NFP, zazmluvnených bolo 84 projektov 

s výškou NFP 134 mil. EUR10), opatrenie 3.2 ROP z vyššie uvedených dôvodov prispieva k 

plneniu cieľa PO 3 iba v obmedzenej miere. 

 

Záver 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti podpory cestovného ruchu pre verejný sektor je znížená, 

nakoľko väčšina investičných akcií podporujúcich cestovný ruch sa realizuje v rámci PO 4 

Regenerácia sídiel. 51 neinvestičných projektov, ktoré sa realizujú na základe výzvy ROP-

3.2b-2010/01, dostatočne pokrývajú potreby verejného sektora v tejto oblasti. Zostávajúcu 

alokáciu vo výške 14 mil. EUR by bolo vhodné presunúť do iných PO s vyššou 

relevantnosťou a vyšším záujmom zo strany žiadateľov.    
 

 

Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel 

 

Prioritná os 4 má dve opatrenia, ktoré pokrývajú regeneráciu sídiel (opatrenie 4.1) 

a infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb (opatrenie 4.2): 
 

 
Alokácia EÚ 

+ ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

4.1a 

465 962 

739,00 

785 
520 156 

476,86 
544 337 200 536,30 

130,71% 

69,30% 

83,54% 4.1b 0 0,00 0 0,00 0,00% 

4.1c 65 84 100 474,42 43 52 068 175,69 66,15% 

4.1d 62 4 800 626,88 0 0,00 0,00% 

4.2 76 930 298,00 245 
104 033 

275,74 
147 53 723 827,41 135,23% 60,00% 69,83% 

PO4 
542 893 

037,25 
1157 

713 090 

853,90 
734 442 992 539,40 131,35% 63,44% 81,60% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Opatrenie 4.1 – podobne ako prioritné osi 1,2 a 3 – nadviazalo na intervencie 

v programovom období 2004 – 2006, konkrétne na Operačný program Základná 

infraštruktúra, opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí, ktoré podporovalo investičné aj 

                                                           
10 Zdroj: Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2012 
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neinvestičné projekty (programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územnoplánovacie 

dokumenty). O projekty renovácie a rozvoja obcí bol vysoký záujem, z 1132 doručených 

žiadostí o NFP bolo zazmluvnených 499 v celkovej výške 42 mil. EUR.  

 

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 RO pre ROP upustil od podpory 

integrovaných stratégií mestských oblastí z dôvodu ťažkostí súvisiacich predovšetkým s 

právnou úpravou financovania bytových domov zo štrukturálnych fondov EÚ, keďže ide 

o infraštruktúru vo vlastníctve fyzických osôb. Od roku 2011 je opatrenie 4.1 rozdelené do 

štyroch oblastí podpory definovaných nasledovne: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – podpora infraštruktúry bývania, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov 

 

Oblasť podpory 4.1a zaznamenala vysoký záujem zo strany oprávnených žiadateľov. V rámci 

dvoch výziev vyhlásených v rokoch 2009 a 2010 bolo doručených 785 žiadostí o NFP, 

z ktorých 554 bolo úspešne zazmluvnených. Doterajšia implementácia ROP ukazuje, že pre 

mestá a obce bola hmotná infraštruktúra sídiel druhou najvyššou prioritou po infraštruktúre 

vzdelávania, a to z pohľadu výšky žiadaného príspevku aj z pohľadu počtu doručených 

žiadostí. Na území cieľa Konvergencia je spolu 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, 

takže k 31.12.2012 malo v rámci opatrenia 4.1a zazmluvnené projekty na revitalizáciu 

a rekonštrukciu verejných priestranstiev 58 % oprávnených žiadateľov. V súvislosti s 

opatreniami na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami z roku 2010 a opatreniami na 

ochranu pred povodňami bola alokácia ROP v oblasti regenerácie sídel zvýšená o 39 448 841 

eur (z toho 5 mil. eur je určených pre obce s rómskymi osídleniami). Protipovodňové výzvy 

boli vyhlásené v januári 2013. 

 

Oblasť podpory 4.1b podpora infraštruktúry bývania (pôvodne podpora integrovaných 

stratégií mestských oblastí) bola k 31.12.2012 stále v štádiu príprav na implementáciu 

iniciatívy JESSICA vo forme úverových produktov na zatepľovanie bytových domov 

s celkovou alokáciou 8 mil. EUR. Absorpčná kapacita je podľa štúdie „Implementing 

JESSICA Instruments in Slovakia“ z roku 2010 vysoká: celkový počet bytov na území cieľa 

Konvergencia, ktoré potrebujú renováciu, je 521 290 čo predstavuje viac ako 1/4 zo všetkých 

obývaných bytov z roku 2011. Na druhej strane však bude musieť byť nástroj JESSICA 

konkurencieschopný voči administratívne jednoduchším úverovým produktom stavebných 

sporiteľní a bánk. 

  

Oblasť podpory 4.1c je určená výhradne pre obce s rómskymi osídleniami vo vidieckom 

prostredí, ktoré majú vpracované Lokálne stratégie komplexného prístupu. Oprávnených obcí 

je na Slovensku spolu 163 (z toho 30 v Banskobystrickom kraji, 83 v Košickom kraji, 49 

v Prešovskom kraji a 1 v Nitrianskom kraji). V rámci jedinej doposiaľ vyhlásenej výzvy 

ROP-4.1c-2009/01 podalo žiadosti o NFP 65 oprávnených žiadateľov (t. j. 39 % oprávnených 

obcí). 43 projektov bolo zazmluvnených, takže v 26-tich % oprávnených obcí sa realizujú 

projekty rozvoja. 

 

Oblasť podpory 4.1d je určená na vypracovanie rozvojových dokumentov na úrovni NUTS 2 

a NUTS 3. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského kraja), 

ktoré môžu predkladať žiadosti o NFP do výšky vopred stanovenej indikatívnej regionálnej 

alokácie (1/7 celkovej alokácie na výzvu). V rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01 predložili 



 

Strana 100 z 192 
 

žiadosti o NFP všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského, pre ktorý bude 

vyhlásená osobitná výzva. 

 

Záver 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti regenerácie sídiel je vysoká, najmä v oblasti samostatne 

dopytovo orientovaných projektov rozvoja obcí. Absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov 

je stále pomerne veľká, čo potvrdzuje viac ako 200 neúspešných projektov. Vzhľadom 

k veľkému záujmu obcí je vhodné využiť zostávajúcu alokáciu v rámci opatrenia 4.1 na 

samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí 4.1a, o ktoré bol zo strany 

potenciálnych žiadateľov najvyšší záujem.  

 

 

Opatrenie 4.2 infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb predstavuje historicky prvú 

systematickú rozvojovú podporu záchranných zložiek a nimi prevádzkovaných stavebných 

objektov. Podľa údajov RO k 31.07.2013 bolo na území cieľa Konvergencia podporených 57 

z celkového počtu 157 zariadení HaZZ (t. j. 36 %), 87 z 1843 zariadení OHZ (5 %) a 6 z 11 

zariadení HZS (55 %). Najvyššiu prioritu majú štátne zariadenia HaZZ spadajúce pod 

Ministerstvo vnútra SR. Relatívne nízky počet doposiaľ podporených zariadení HaZZ súvisí s 

nastavením rozpočtových pravidiel, ktoré neumožňujú Ministerstvu vnútra SR prípravu 

všetkých, resp. väčšiny projektov v jednom rozpočtovom roku.  

 

Záver  

 

Doterajšia implementácia opatrenia 4.2 ukazuje, že stratégia ROP v oblasti infraštruktúry 

nekomerčných záchranných služieb je relevantná a absorpčná kapacita potenciálnych 

žiadateľov je dostatočná. Odporúčame využiť zostávajúcu alokáciu na ďalšie infraštruktúrne 

projekty nekomerčných záchranných služieb s dôrazom na štátne zariadenia HaZZ.  

 

Prioritná os 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 

Prioritná os 5 má iba jedno opatrenie, ktoré pokrýva infraštruktúru ciest II. a III. triedy: 
 

 
Alokácia EÚ 

+ ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

5.1 
164 799 

521,00 
61 

157 269 

582,14 
55 105 089 796,50 95,43% 90,16% 63,77% 

PO5 
164 799 

521,00 
61 

157 269 

582,14 
55 105 089 796,50 95,43% 90,16% 63,77% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Jedinými oprávnenými žiadateľmi v rámci prioritnej osi 5 sú samosprávne kraje, ktoré 

spravujú cesty II. a III. triedy. Aj napriek vysokej náročnosti prípravy projektov a potreby 

spolufinancovania je dopyt zo strany vyšších územných celkov vysoký. V rokoch 2008 a 

2009 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie projektov, v rámci ktorých bolo predložených 

61 žiadostí o NFP v celkovej výške 157 mil. EUR, čo predstavuje 95 % alokovaných zdrojov.  

 

Absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov bola zvýšená aj prostredníctvom systému 

predkladania projektových zámerov, ktoré predchádzali samotným žiadostiam o NFP. 

Väčšina chýb bola preto odstránená už v štádiu projektového zámeru, vďaka čomu úspešnosť 
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žiadateľov dosiahla až 90 %. K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 55 projektov. Alokácia bolo 

zazmluvnená vo výške 64 %. 

 

Tretia výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 5 bola vyhlásená v decembri 

2012. Krátko po nej bola v januári 2013 vyhlásená samostatná výzva na obnovu ciest vo 

vybraných oblastiach postihnutých povodňami. 
 

Podľa údajov Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa Konvergencia 3 

419,908 km ciest II. triedy a 10 025,55 km ciest III. triedy. K 31.12.2012 predstavovala 

deklarovaná (zazmluvnená) dĺžka ciest, ktoré majú byť v rámci prioritnej osi 5 

rekonštruované, 353,11 km ciest II. triedy a 628,53 km ciest III. triedy. To predstavuje 10,3 % 

z celkovej dĺžky ciest II. triedy a 6,3 % z celkovej dĺžky ciest III. triedy. 

Z údajov Slovenskej správy ciest vyplýva, že stav ciest II. a III. triedy sa medziročne 

porovnaním roku 2012 a roku 2006 výrazne nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých 

ciest (o 2,23% cesty II. triedy a o 6,22% cesty III. triedy), pokleslo percento stavu 

vyhovujúcich ciest (o 4,28% cesty II. triedy a o 7,77% cesty III. triedy) a zvýšil sa podiel 

stavu nevyhovujúcich ciest (o 2,05% cesty II. triedy a o 1,55% cesty III. triedy). Doterajšie 

intervencie ROP pomohli v priemere udržať resp. mierne zlepšiť kvalitu ciest II. a III. triedy 

oproti úrovni roku 2006. Po ukončení realizácie všetkých zazmluvnených projektov bude 

kvalitatívny skok viac viditeľný.  

 

Záver  

 

Stratégia a cieľ prioritnej osi 5 sú stále relevantné. Vzhľadom na neustálu potrebu udržiavať 

a obnovovať cesty, dobrú absorpčnú kapacitu žiadateľov a dve nové výzvy vyhlásené na 

prelome rokov 2012 a 2013 je pravdepodobné, že alokované zdroje budú vyčerpané. Ďalšie 

investície do ciest II. a III. triedy sú potrebné aj v programovom období 2014 – 2020.   
 

Prioritná os 6 – Technická pomoc 

Prioritná os 6 má iba jedno opatrenie, ktoré je určené pre Riadiaci orgán aj pre všetky SORO: 
 

 
Alokácia 

EÚ + ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

6.1RO 50 549 

500,00 

8 
42 683 

339,97 
8 42 683 339,97 

103,85% 
100,00% 

102,50% 

6.1SORO 38 9 809 832,40 35 9 127 464,65 92,11% 

PO6 
50 549 

500,00 
46 

52 493 

172,37 
43 51 810 804,62 103,85% 93,48% 102,50% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Technická pomoc je z pohľadu absorpčnej kapacity špecifická oblasť, nakoľko ide o finančné 

zdroje, ktoré Riadiaci orgán kontrahuje pre svoje potreby a potreby SORO. Kontrahovanie 

alokácie k 31.12.2012 mierne prekročilo hranicu 100 %. Zo zazmluvnených zdrojov je 

približne polovica určená na mzdy a druhá polovica pokrýva informovanie a publicitu, 

technické vybavenie, prevádzkové náklady, hodnotenia, štúdie, školenia, organizáciu stretnutí 

skupín, výborov a komisií, právne a prekladateľské služby. Dodatočne bola v prvej polovici 

roka 2012 schválená aj žiadosť o NFP Ministerstva kultúry SR, ktoré sa v roku 2011 stalo 

novým SORO pre prioritnú os 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 

 



 

Strana 102 z 192 
 

Napriek vysokej zazmluvnenosti je čerpanie prostriedkov technickej pomoci k 31.12.2012 

pomerne nízke (30,79 %). Ide najmä o zdroje zazmluvnené pre Riadiaci orgán (výška 

čerpania zazmluvnených zdrojov SORO – samosprávnymi krajmi sa pohybovala v rozmedzí 

40 – 63 %), ktoré podľa Výročnej správy za rok 2012 súvisí najmä s ukončením spolupráce 

s Konzorciom spoločností v roku 2009 a nižšej potrebe hodnotení a analýz potrebných pre 

riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP, 

konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov. 

 

Záver  

 

Stratégia a cieľ prioritnej osi 6 Technická pomoc sú relevantné. Z pohľadu absorpčnej 

kapacity je vzhľadom na úspešný proces zazmluvňovania alokovaných zdrojov potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť ich zmysluplnému čerpaniu. 

 

Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 

 

Prioritná os 7 vytvára podmienky na realizáciu projektov investičného charakteru v súvislosti 

s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Má iba jedno opatrenie, ktoré sa 

implementuje prostredníctvom národných investičných projektov: 
 

 
Alokácia EÚ + 

ŠR 

Počet 

prijatých 

ŽoNFP 

Výška 

žiadaného 

príspevku 

(NFP) 

Počet 

zazmluv. 

projektov 

Výška 

zazmluvnených 

prostriedkov 

(NFP) 

Záujem 

/ 

Alokácia 

Úspešnosť 

žiadateľov 

Kontrah. 

alokácie 

7.1 64 075 239,00 20 
66 682 

389,17 
20 62 442 204,42 104,07% 100,00% 97,45% 

PO7 64 075 239,00 20 
66 682 

389,17 
20 62 442 204,42 104,07% 100,00% 97,45% 

Zdroj: Spracované podľa údajov Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012 

 

Mesto Košice bolo určené za Európske hlavné mesto kultúry na rok 2013 rozhodnutím 

Rady Európskej únie číslo 8770/09 zo dňa 21. apríla 2009. Následne bola v rámci prvej 

revízie programu v roku 2011 doplnená do ROP prioritná os 7 – Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013, ktorá sa implementuje prostredníctvom novovytvoreného SORO 

Ministerstva kultúry SR. 

 

Na základe písomných vyzvaní bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 20 projektov, ktoré vo 

finančnom vyjadrení predstavujú 97,45 % alokovaných zdrojov. Problematická sa ukázala 

byť realizácia projektov, ktorá je pod veľkým časovým tlakom (projekty mali byť pôvodne 

ukončené k 31.12.2012, aby slúžili svojmu účelu počas celého roka 2013). Meškanie vzniklo 

z dôvodu komplikácií v procese verejného obstarávania a objavenia archeologických nálezov, 

takže ukončenie niektorých projektov bolo posunuté na rok 2013 s tým, nebude narušený 

priebeh plánovaných kultúrnych podujatí. 

 

Záver  

 

Stratégia a cieľ prioritnej osi 7 sú relevantné. Keďže ide o intervenciu jednorazového 

charakteru spojenú s konkrétnym regiónom a konkrétnym rokom, v budúcnosti viac nebude 

v tejto forme podporovaná. Podobné projekty v menšom rozsahu však pravdepodobne budú 

podporované aj v programovom období 2014 – 2020 v rámci podpory kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu. Z pohľadu absorpčnej kapacity je vzhľadom na úspešný proces 
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zazmluvňovania alokovaných zdrojov potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich včasnému 

vyčerpaniu. 
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4.5. Súlad postupov RO, SO/RO a PJ s relevantnou legislatívou 

4.5.1. Postavenie a oblasť pôsobnosti RO, SORO a PJ 

Podľa čl. 59 všeobecného nariadenia je Riadiaci orgán, popri certifikačnom orgáne a orgáne 

auditu, jedným zo základných orgánov podieľajúcich sa na riadení a kontrole operačného 

programu. Funkcie a úlohy RO vymedzuje všeobecné nariadenie v čl. 60. Vykonávanie tohto 

článku je stanovené v článkoch 12 až 20 vykonávacieho nariadenia.  

Riadiaci orgán operačného programu je ústredný orgán štátnej správy určený vládou SR pre 

realizáciu operačného programu a v tejto súvislosti v súlade § 7 zákona o pomoci a podpore, 

uznesením vlády SR č. 832/2006 v znení neskorších zmien aj Systémom finančného riadenia. 

Úlohy RO sú podrobne popísané v  Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

V súlade s čl. 71 všeobecného nariadenia, vnútorná štruktúra a rozdelenie zodpovednosti RO 

pre ROP sú popísané v opise systémov riadenia a kontroly. 

Systém implementácie ROP je realizovaný v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 

11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších zmien a doplnení a je tiež popísaný 

v kapitole 9 ROP „Systém implementácie“. 

Riadiaci orgán pre ROP postupuje pri implementácii ROP podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o 

poskytovaní pomoci a podpory z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších 

predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 - 2013 v aktuálnom znení a Systémom finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 v platnom 

znení. 

V zmysle uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 8. októbra 2006 bolo RO pre ROP MVRR 

SR. V súlade so zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov plní od 1.7.2010 úlohy RO pre ROP Ministerstvo pôdohospodárstva, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja SR.  

V zmysle zákona č. 372/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

sa s účinnosťou od 1.11.2010 v súvislosti s obnovením činnosti Ministerstva životného 

prostredia SR zmenil názov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Úlohy 

RO pre ROP tým neboli dotknuté. 

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR) zabezpečuje realizáciu ROP. APRR bola 

do 30. 06. 2010 súčasťou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. S účinnosťou od 

01. 07. 2010 bola APRR organizačne začlenená pod Ministerstvo pôdohospodárstva, 

životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a od 1. 11. 2010 v súvislosti so zmenou názvu 

ministerstva pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Na riadení ROP sa v rámci APRR podieľajú odbory: 
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 Odbor realizácie programov regionálneho rozvoja 

 Odbor finančného riadenia 

 Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja. 
 
 

Článok 59, ods. 2 všeobecného nariadenia umožňuje členskému štátu určiť jeden alebo viac 

sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom na plnenie niektorých alebo 

všetkých úloh riadiaceho orgánu. Subjekty SORO sú určené vládou SR na návrh RO. 

Úlohy RO, ktoré majú byť vykonávané sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim 

orgánom sa definujú v Splnomocnení a v nadväzujúcej riadiacej dokumentácii, najmä 

internom manuáli procedúr.  

Proces splnomocnenia pôsobnosti SORO a úlohy SORO voči RO sú podrobne popísané v  

Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 

2013 a v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013. 

V rámci ROP vykonávajú v programovom období 2007-2013 úlohu SORO jednotlivé 

samosprávne kraje. Tematické oblasti podpory, ktoré sú implementované decentralizovane 

jednotlivými SORO sú zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu, regeneráciu sídiel 

a na intervencie v súvislosti s regionálnymi komunikáciami.  

Základným východiskom pre vytvorenie SORO pre ROP na decentralizovanom princípe je 

uznesenie vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie NSRR a uznesenie 

vlády SR č. 1014/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým bol schválený návrh ROP. 

Implementačný systém zabezpečuje potenciálnym prijímateľom (regionálna a miestna 

samospráva a neziskový sektor) rovnaký a transparentný prístup zo strany Riadiaceho orgánu 

pre ROP a SORO.  

Na základe revízie ROP došlo k rozšíreniu ROP o  prioritnú os 7, prostredníctvom ktorej budú 

realizované projekty EHMK - Košice 2013. Na základe dohody štatutárnych zástupcov RO 

a MK SR zodpovedá za implementáciu prioritnej osi 7 MK SR ako SORO. 

Zapojenie SORO v implementačnej rovine zahŕňa komplexné činnosti projektového cyklu: 

prípravu a uverejňovanie výziev, prijímanie, hodnotenie a výber operácií, financovanie 

projektov, výkon kontrolných procesov, monitorovanie na úrovni projektov a spolupráca na 

vypracovaní podkladov pre monitorovanie na úrovni programu. Rozsah delegovania úloh je 

výstupom uplatňovania princípu partnerstva a vychádza zo systému fungovania verejnej 

správy na úrovni štátu. Konkrétne mechanizmy zabraňujúce potenciálnemu vzniku konfliktu 

záujmov sú obsahom Programového manuálu ROP a Interných manuálov procedúr RO pre 

ROP a SORO. 

 

Základnou úlohou platobných jednotiek je zabezpečiť prevod finančných prostriedkov EÚ 

a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Úlohy PJ sú určené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

PJ pôsobí v implementácii ROP na základe vypracovaného vnútorného manuálu PJ , ktorý je  

zavedený ako organizačná smernica ministerstva. 

Funkcie platobnej jednotky do 30.6.2010 zabezpečovalo MVRR SR. Na základe zákona č. 

37/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov od 1.7.2010 do 31.10.2010 

plnil úlohy platobnej jednotky pre ROP útvar Ministerstva pôdohospodárstva, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja SR. Od 1.11.2010 sa zmenil názov Ministerstva 
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pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

V rámci ministerstva sú funkcie riadiaceho orgánu a platobnej jednotky zabezpečované 

organizačne neprepojenými útvarmi.   

Odbor finančného riadenia zabezpečuje funkciu PJ pre ROP v pôsobnosti Agentúry na 

podporu regionálneho rozvoja. Základnou úlohou PJ je zabezpečiť prevod finančných 

prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi v súlade 

so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4.5.2.  Súlad postupov RO, SORO a PJ s platnou legislatívou 

Súlad legislatívy v rámci implementácie ROP je realizovaný prostredníctvom dodržiavania 

procesov a postupov popísaných v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systéme finančného riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Internom manuály 

procedúr. Sledovanie súladu postupov implementácie ROP s platnou legislatívou bolo 

realizované relevantnými orgánmi. 

 

Celkovo bolo za obdobie 2007 – 2012 realizovaných 11 systémových vládnych auditov a 7 

vládnych auditov operácií. 

 

V roku 2007 sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi 

predpismi Spoločenstva. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva bol priebežne 

zabezpečovaný v rámci prípravy znenia ROP. Samotný ROP bol EK schválený 24. septembra 

2007.  

V niektorých častiach zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (24/2006 Z. z.) bol 

identifikovaný nesúlad s nariadením EK. Z tohto dôvodu bola v roku 2008 pripravená novela 

zákona , ktorou sa tento nesúlad s nariadením EK odstránil. Do tohto termínu RO postupoval 

v zmysle Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých 

verejných a súkromných projektov na životné prostredie. 

V priebehu roka 2007 príprava Interných manuálov procedúr RO a SORO prebiehala formou 

pracovných stretnutí a operatívnej korešpondencie a v zmysle priebežne vydávaných 

usmernení CKO. V súlade s relevantnými uzneseniami vlády SR boli realizované 3 etapy 

systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ pre 

programové obdobie 2007-2013. Tretia etapa systémového auditu  

Zo záverov z  3. fázy systémového auditu  k  riadiacemu a kontrolnému systému jednotlivých 

orgánov vyplýva, že riadiaci a kontrolný systém zavedený RO nebol v súlade s platnými 

požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Tento názor zakladal hlavne na týchto zisteniach: 

 neukončené delegovanie právomocí z RO na SO/RO 

 chýbajúce štandardné znenie zmluvy o poskytnutí NFP 

 neschválený programový manuál, komunikačný plán, príručka pre žiadateľa, príručka 

pre žiadateľov. 

Väčšina zistení auditu vzniklo z jeho nevhodného načasovania. V 3. etape auditu boli 

posudzované podklady predložené k 15. októbru 2007 a ktoré neboli úplné predovšetkým z  

objektívnych časových dôvodov. Samotný podmienený resp. záporný výrok auditu nebránil 

začatiu implementácie ROP.  

Výsledky auditu boli prerokované 18. decembra 2007 a posudzované subjekty k termínu 

ukončenia sledovaného obdobia naďalej pracovali na odstránení zistení auditu.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:SK:HTML
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V prípade PJ výrok auditu konštatoval, že riadiaci a kontrolný systém zavedený PJ bol 

v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. 

V roku 2008 sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi 

predpismi Spoločenstva. 

Rok 2008 bol rokom kompletného dopracovania riadiacej dokumentácie, dosiahnutia 

dôležitých partnerských dohôd a stabilizácie administratívnych kapacít. RO zaviedol do praxe 

systémy riadenia a kontroly. 

Od apríla do novembra 2008 bol MF SR prevedený systémový audit A038 zameraný na 

posúdenie súladu riadiacich a kontrolných systémov v rámci ROP s čl. 71 Nariadenia Rady 

(ES) 1083/2006. RO a  SORO priebežne reagovali na zistenia auditu a  priebežne odstraňovali 

zistené nedostatky.  

Na záver auditu boli orgánu auditu predložené konsolidované a vzájomne zosúladené verzie 

3.0 IMP RO pre ROP a IMP všetkých SORO platné a účinné od 10. 10. 2008. Záverečná 

správa z audítorskej akcie vykonanej orgánom auditu uvádza vo vzťahu k všetkým 

auditovaným subjektom stanovisko bez výhrad.  

V tomto roku bolo vykonané priebežné certifikačné overovanie v rámci súhrnnej žiadosti o 

platbu na 2 žiadosti o platbu priamo na RO a PJ. K všetkým zisteniam RO prijal primerané 

opatrenia, ktoré CO akceptoval. Z úrovne CO nebol zaslaný žiadny podnet na výkon 

následnej finančnej kontroly ani na Úrad pre verejné obstarávanie. 

  

Realizácia ROP prebiehala v roku 2009 v súlade s legislatívou SR a EÚ. RO neidentifikoval 

konania voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP, s výnimkou 

dvoch prípadov: 

 Zo strany EK bolo dňa 14.04.2009 listom č. 2009/4116 oznámené začatie konania voči 

Slovenskej republike pre podozrenie z nesplnenia povinnosti podľa článku 226 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí 

služieb uzavretou medzi MVRR SR a konzorciom spoločností. Na základe 

rozhodnutia predsedu vlády SR z apríla 2009 MVRR SR v máji odstúpilo od tejto 

zmluvy. Dňa 20.11.2009 EK svojim rozhodnutím uzavrela tento prípad konania voči 

SR.  

 Problematika uplatňovania niektorých ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na 

ŽP vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. 

Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie sa týka viacerých 

operačných programov a odstránenie tohto nesúladu bolo v kompetencii MŽP SR. 

Tento nesúlad nemal priamy dosah na implementačné procesy ROP. 

V druhom polroku 2009 vykonal orgán auditu systémový audit č. A271 na všetkých orgánoch 

implementujúcich ROP. Vládny audit č. A271 bol zahájený dňa 21.08.2009 a ukončený dňa 

18.12.2009. Do 31.01.2010 boli prijaté opatrenia z vládneho auditu a do 15.04.2010 boli tieto 

opatrenia odstránené. Systémový audit neidentifikoval nedostatky so systémovým 

charakterom a ani nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré majú významný vplyv na 

hodnotenie riadiacich a kontrolných systémov. Na základe vykonaného overovania bol 

vydaný výrok za riadiaci a kontrolný systém ROP, že systém funguje, ale určité zlepšenia sú 

potrebné. 

V prvom polroku 2009 previedlo MF SR ako orgán auditu dokumentárne overenie splnenia 

odporúčaní prijatých na odstránenie nedostatkov, ktoré boli identifikované pri výkone 

hodnotenia súladu riadiaceho a kontrolného systému pre ROP podľa čl. 71 nariadenia rady 

(ES) č. 1083/2006 vykonaného v roku 2008. Orgán auditu potvrdil súlad riadiacich 

a kontrolných systémov s čl. 58 až 62 tohto nariadenia. 
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Realizácia ROP v roku 2010 bola v súlade s legislatívou SR a EÚ a ku koncu roku RO 

neidentifikoval konania voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP. 

Jedinou výnimkou boli uplatňovania niektorých ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov 

na ŽP vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. Tento nesúlad sa prejavil pri vypracovaní 

revízie ROP. Aj napriek tomu, že RO vykonal všetky procedúry podľa Metodického pokynu 

CKO č. 10 a zákonom č. 24/2006 Z. z., EK pri posudzovaní návrhu revízie ROP konštatovala, 

že nebol dostatočne preukázaný spôsob aplikovania kritérií uvedených v prílohe č. II smernice 

2001/42/ES, čo malo za následok dodatočné zdôvodňovanie a to proces revízie. 

V roku 2010 boli vykonané v rámci ROP 2 vládne audity A325 a A326. Vládny audit č. A325 

bol vykonaný v období január - jún 2010 MF SR, Správami finančnej kontroly Zvolen, 

Bratislava a MVRR SR. Cieľom auditu bolo získať uistenie o oprávnenosti výdavkov na 

vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Auditované osoby vrátili neoprávnene použité finančné 

prostriedky do dňa skončenia vládneho auditu. Auditom boli zistené aj ďalšie systémové 

a nesystémové nedostatky, ktoré však neboli v rozpore s platnou legislatívou. 

Vládny audit č. A326 bol prevedený v období január - júl 2010 MF SR, MVRR SR, Správou 

finančnej kontroly Košice a externou audítorskou spoločnosťou. Cieľom auditu bolo získať 

uistenie o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a u 

vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Zistené neoprávnené 

výdavky boli v priebehu roku 2010 vrátené s výnimkou troch prípadov (jeden bol vrátený 

začiatkom roku 2011 a dva sú predmetom ďalšieho konania). Auditom boli zistené aj ďalšie 

systémové a nesystémové nedostatky, ktoré však neboli v rozpore s platnou legislatívou. 

V roku 2010 boli prevedené aj nasledujúce systémové audity: 

 Audit centrálneho kontaktného útvaru OLAF pre SR (A362)  

 Audit CKO (A347)  

 Audit informačných systémov ISUF a CEDIS (A361)  

 Audit ITMS (A360)  

 Koordinátor HP RP - MPSVaR SR (A365)  

 Koordinátori HP IS, MRK a TUR – Úrad vlády (A363) 

Nedostatky, ktoré boli v rámci týchto auditov identifikované, neboli v nesúlade s platnou 

legislatívou.  
 

Realizácia ROP prebiehala v roku 2011 v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ a neboli 

vedené konania voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP, s 

výnimkou nesúladu niektorých ustanovení smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov 

určitých plánov a programov na životné prostredie v zákone č. 24/2006 Z. z..  

V roku 2011 boli vykonané v rámci ROP 2 vládne audity A385 a A386.  Vládny audit č. 

A385 bol vykonaný v období január - august 2011 MF SR, Správami finančnej kontroly 

Košice a Bratislava. Cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na 

vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Boli zistené neoprávnené výdavky a prijímatelia boli 

požiadaný o ich vrátenie. 

Vládny audit č. A386 prebehol v období január - august 2011 MF SR a Správou finančnej 

kontroly Zvolen. Cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej 

vzorke operácií na úrovni RO a PJ a u vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006 Boli zistené neoprávnené výdavky a prijímatelia boli požiadaný o ich 

vrátenie. 
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Vyššie uvedené audity okrem iných nezrovnalostí poukázali na nedostatočne vykonanú 

predbežnú finančnú kontrolu podľa §9 zákona č. 502/2001 Z. z. Väčšina ostatných zistení 

v oblasti porušenia legislatívy bola na strane prijímateľov a spočívala hlavne v porušení 

ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanovení zákona č. 523/2004 

Z. z. (porušenie finančnej disciplíny). 

Systémový audit č. A332 bol vykonaný v období júl 2011 - december 2011 MF SR a 

Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Cieľom auditu bolo uistenie o 

dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci ROP na úrovni RO, PJ a 

SORO podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Výsledkom auditu sú nasledovné uistenia: 

 Overený systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia pre RO pre ROP, 

SORO BBSK, KSK, NSK, TSK, TTSK, ŽSK a MK SR.  

 Overený systém funguje, ale sú potrebné niektoré zlepšenia pre SORO PSK. 
 

Realizácia ROP prebiehala v roku 2012 v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ a RO 

neidentifikoval konania voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP. 

V roku 2012 boli vykonané v rámci ROP 3 vládne audity A437, A438 a A439.  

Vládny audit č. A437 bol vykonaný v období február - august 2012 MF SR, Správami 

finančnej kontroly Košice, Zvolen a Bratislava. Cieľom auditu bolo získanie uistenia o 

oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO, PJ a na úrovni vybraných 

SORO a prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Boli zistené 

neoprávnené výdavky a prijímatelia boli požiadaný o ich vrátenie. 

Vládny audit č. A438 bol vykonaný v období február - august 2012 MF SR, Správami 

finančnej kontroly Košice a Zvolen. Cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti 

výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO, PJ a u vybraných prijímateľov podľa čl. 

62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Vládny audit č. A439 bol vykonaný v období február - august 2012 MF SR a Správou 

finančnej kontroly Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia 

o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO, PJ a u vybraných 

prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Vyššie uvedené audity zistili neoprávnené výdavky a prijímatelia boli požiadaný o ich 

vrátenie. Okrem iných nezrovnalostí poukázali na porušenia legislatívy zo strany prijímateľov 

a spočívala hlavne v porušení ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. (porušenie finančnej 

disciplíny). 

Systémový audit č. A462 bol vykonaný v období júl 2012 - január 2013 MF SR a Správami 

finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Cieľom auditu bolo získanie uistenia o 

dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci ROP na úrovni RO,  PJ a 

SORO podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Audit nekonštatoval žiadne porušenie 

zákonov SR. Overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na 

odstránenia identifikovaných nedostatkov bolo vykonané v 2. polroku 2013. 

  

Záver 

V prvých dvoch rokoch programového obdobia 2007 – 2013 pripravovali pracovníci RO 

riadiacu dokumentáciu a v spolupráci s CKO a relevantnými partnermi dohliadali na to aby 

bola v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. 

V období 2007 – 2012 došlo k viacerým legislatívnym a organizačným zmenám v riadení 

štrukturálnych fondov EÚ, na ktoré muselo RO reagovať a aj niekoľkokrát ročne 

aktualizovalo základné dokumenty ROP.  
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Systémové audity a audity operácií potvrdili, že orgány zodpovedné za riadenie ROP (RO, 

SORO a PJ) realizovali implementáciu ROP v súlade s právnymi predpismi EÚ s SR. 
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4.6. Plnenie delegovaných kompetencií na SORO 

 

RO pre ROP v priebehu implementácie zriadilo osem SORO. Funkciu SORO vykonávajú 

samosprávne kraje mimo Bratislavského samosprávneho kraja a MK SR. 

Samosprávne kraje sa na základe uzatvorených Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na 

SORO podieľajú na implementácii: 

 opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,  

 opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, 

 opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.  

MK SR sa podieľa na implementácii Prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013. 

 

4.6.1. Partnerské dohody 

 

RO spolupracuje so SORO na základe Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na SORO 

a Zmlúv o financovaní výkonu činnosti SORO pre ROP. 

 

Splnomocnenia o delegovaní právomocí boli podpísané s jednotlivými samosprávnymi 

krajmi v júni 2008 a s MK SR v marci 2011. Splnomocnenia definujú predmet a rozsah 

delegovaných právomocí najmä v súvislosti s výkonom kompetencií pri decentralizovaných 

opatreniach. Delegované kompetencie predstavujú hlavne tieto oblasti spolupráce: 

1. spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 

2. prijímanie a registrovanie žiadostí o NFP, 

3. spolupráca na hodnotení a výbere žiadostí o NFP, 

4. zabezpečovanie výkonu výberu príslušných operácií na podporu výlučne v súlade 

s hodnotiacimi a výberovými kritériami schválenými MV pre ROP a s legislatívou SR 

a EÚ, 

5. príprava a kontrola zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi, 

6. zabezpečovanie evidencie a archivácie podrobných účtovných záznamov o každej 

operácii, 

7. zabezpečovanie zberu dát o implementácii nevyhnutných pre finančné riadenie, 

monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu, 

8. zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu stanovených 

v článku 69 všeobecného nariadenia v spolupráci s RO a v súlade so schváleným 

Komunikačným plánom, 

9. overovanie dodávky spolufinancovaných prác, tovarov a služieb, vynaloženia 

výdavkov deklarovaných prijímateľmi, 

10. zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na 

implementácii programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové 

označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami podľa usmernení RO, 

11. zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov 

a požadovaných auditov potrebné na zabezpečovanie správneho revízneho záznamu sa 

budú viesť v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

12. zabezpečenie, aby CO dostával všetky potrebné informácie o procedúrach 

a vykonaných verifikáciách týkajúcich sa výdavkov za účelom výkonu certifikácie, 
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13. vypracovanie príslušných častí pre Výročné a Priebežné správy o implementácii 

a Záverečnú správu o implementácii príslušnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti 

podpory v súlade s požiadavkami RO. 

 

Zmluvy o financovaní výkonu činnosti boli uzavreté v auguste 2008 na základe dohody 

predstaviteľov MVRR SR so zástupcami samosprávnych krajov. Prostredníctvom týchto 

zmlúv sú zabezpečené finančné prostriedky pre riadny výkon prenesených úloh na SORO. Na 

základe uzavretých zmlúv RO refunduje náklady: 

1. úhradu miezd časti zamestnancov SORO na základe tzv. pracovných listov, 

2. úhradu cestovných a dopravných nákladov SORO, 

3. úhradu nákladov komunikačných služieb, 

4. úhradu nákladov na všeobecný materiál. 

RO zabezpečuje tiež úhradu nákladov spojenú so zabezpečením kancelárskeho vybavenia, 

informačnými technológiami a technickým vybavením SORO podľa požiadaviek SORO. 

 

V priebehu roku 2009 bola identifikované v rámci finančného zabezpečenia SORO 

nasledujúce potreby: 

1. zvýšenie objemu finančných prostriedkov z technickej pomoci ROP určených pre 

jednotlivé SORO,  

2. rozšírenie oprávnených položiek pre projekty technickej pomoci SORO,  

3. zjednodušenie pravidiel pre financovanie činnosti SORO z prostriedkov technickej 

pomoci. 

Z tohto dôvodu boli po sérii bilaterálnych rokovaní uzavreté nové zmluvy o financovaní 

v máji a v júni 2010. Nové zmluvy obsahovali oproti pôvodným zmluvám hlavne tieto zmeny: 

1. navýšenie objemu finančných prostriedkov určený na projekty technickej pomoci 

SORO, 

2. rozšírenie okruhu oprávnených aktivít zabezpečovaných SORO o aktivity 

informovania a publicity, 

3. rozšírenie okruhu oprávnených výdavkov o výdavky na informovanie, publicitu, 

vzdelávanie a niektoré ďalšie výdavky, 

4. jednotlivé SORO predložia 1 ŽoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch 

rokov a na aktivity informovania a publicity na obdobie rokov 2010-2015.  

 

Na základe podpísania partnerskej dohody s MK SR ako SORO bola v roku 2011 podpísaná 

Zmluva o financovaní výkonu činnosti aj s MK SR. 

 

4.6.2 Administratívne kapacity 

 

Vývoj napĺňania počtu administratívnych kapacít 

 

V nižšie uvedenej tabuľke sú ukázané stavy naplnenosti plánovaných počtov pracovníkov 

počas implementácie ROP v rokoch 2007 – 2012. V tejto súvislosti treba upozorniť na 

formálnu nepresnosť týchto údajov vo Výročných správach o vykonávaní ROP. Vo viacerých 

prípadoch neboli rovnaké údaje o plánovaných a skutočne naplnených miestach za hodnotený 

rok oproti počtu uvádzanom vo VS za nasledujúci rok. Pre potreby tohto hodnotenia boli 

použité počty miest ku 31. 12. za rok, pre ktorý bola VS spracovaná. 
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Vývoj stavu administratívnych kapacít RO a SORO: 

Orgán Rok 

Plánovaný 

stav k 31. 

12. 

Skutočný 

stav k 31. 

12.  

Percento 

naplnenia 

RO 

2007 72 59 81,94 

2008 74 65 87,84 

2009 90 90 100,00 

2010 91 87 95,60 

2011 102 97 95,10 

2012 102 95 93,14 

SORO BBSK  

2007 10 8 80,00 

2008 10 7 70,00 

2009 11 8 72,73 

2010 9 9 100,00 

2011 10 10 100,00 

2012 10 10 100,00 

SORO KSK  

2007 11 5 45,45 

2008 11 7 63,64 

2009 11 10 90,91 

2010 11 11 100,00 

2011 12 12 100,00 

2012 12 12 100,00 

SORO NSK  

2007 10 3 30,00 

2008 10 9 90,00 

2009 10 10 100,00 

2010 10 9 90,00 

2011 12 12 100,00 

2012 12 12 100,00 

SORO PSK  

2007 11 0 0,00 

2008 13 6 46,15 

2009 14 14 100,00 

2010 14 14 100,00 

2011 15 16 106,67 

2012 15 16 106,67 

SORO TSK  

2007 8 1 12,50 

2008 8 7 87,50 

2009 9 9 100,00 

2010 9 9 100,00 

2011 10 10 100,00 

2012 10 9 90,00 

SORO TTSK  

2007 8 2 25,00 

2008 11 10 90,91 

2009 12 11 91,67 

2010 12 10 83,33 

2011 12 12 100,00 
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2012 12 11 91,67 

SORO ŽSK  

2007 9 6 66,67 

2008 9 8 88,89 

2009 10 10 100,00 

2010 10 10 100,00 

2011 10 10 100,00 

2012 10 10 100,00 

SORO MK SR  

2007 0 0 0,00 

2008 0 0 0,00 

2009 0 0 0,00 

2010 0 0 0,00 

2011 6 6 100,00 

2012 8 8 100,00 

Zdroj: Výročné správy RO pre ROP 2007 až 2012 

V prvom roku implementácie boli zo strany RO definované štandardy pre jednotlivé pracovné 

pozície zapojené do procesov realizácie ROP, ktoré boli v priebehu oku poskytnuté 

zástupcom samosprávnych krajov. Zároveň bol vypracovaný harmonogram vzdelávacích 

aktivít vzťahujúci sa na jednotlivé pracovné pozície. Vzhľadom k posunu podpisu 

Splnomocnení o delegovaní právomocí boli v roku 2007 administratívne kapacity v rámci 

SORO napĺňané v obmedzenej miere. 

Počas roka 2008 bol stav administratívnych kapacít RO a SORO priebežne napĺňaný avšak 

koncu roku ešte nebol dosiahnutý 100% stav naplnenosti. Ku koncu roka 2009 už RO  

dosiahol 100% stav pracovníkov a tiež jednotlivé SORO  s výnimkou BBSK, KSK a a TTSK. 

V roku 2010 došlo k naplneniu a stabilizácii minimálneho plánovaného stavu 

administratívnych kapacít RO a SORO aj keď počas celého roka sa nepodarilo udržiavať 

100% naplnenosť stavov. V roku 2011 došlo k naplneniu a stabilizácii plánovaného stavu 

administratívnych kapacít RO pre ROP a SORO. Naplnenosť administratívnych kapacít 

v roku 2012 ovplyvnili organizačné zmeny, personálne zmeny a vysoká fluktuácia 

zamestnancov RO. Koncom roka 2011 prebehla organizačná zmena, z dôvodu potreby 

prípravy programov podpory regionálneho rozvoja, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť a 

koordinovať prípravu operačných programov v gescii Agentúry na podporu regionálneho 

rozvoja pre programové obdobie 2014 – 2020. Časť administratívnych kapacít tohto 

oddelenia bola vytvorená z programových manažérov RO vrátane vedúceho manažéra 

programovania. Toto podstatným spôsobom znížilo počet pracovníkov RO a spôsobilo 

kritický nedostatok manažérov programovania. RO musel na túto situáciu reagovať 

a podnikol aktivity na stabilizáciu a naplnenie potrebného stavu administratívnych kapacít 

a ku koncu roku bola dosiahnutá naplnenosť na viac ako 93%. 

 

Priemerná naplnenosť stavov pracovníkov RO a SORO za obdobie 2007 – 2012 bola 85,48%.  

V prípade vynechania roku  2007, ktorý možno označiť za prípravný, priemerná naplnenosť 

plánovaných pracovných miest v období 2008 – 2012 bola 93,63%. Túto skutočnosť možno 

považovať za veľmi uspokojivú. 

 

Fluktuácia pracovníkov RO a SORO 

 

Pre plnenie implementačných procesov je dôležité okrem naplnenia stavov aj fluktuácia 

pracovných síl.  
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Nižšie uvedená tabuľka ukazuje vývoj fluktuácie pracovníkov RO a SORO za obdobie 2007 – 

2012, pričom stĺpec Percento zmien je vypočítaný ako súčet výstupov a nástupov ku 

skutočnému počtu pracovníkov ku koncu príslušného roka: 

Orgán Rok 

Počet 

výstupov v 

priebehu 

roka 

Počet 

nástupov 

v priebehu 

roka 

Skutočný 

stav k 31. 

12.  

Percento 

zmien 

RO 

2007 * * 59 0,00 

2008 8 16 65 36,92 

2009 6 29 90 38,89 

2010 24 30 87 62,07 

2011 11 24 97 36,08 

2012 32 20 95 54,74 

SORO BBSK  

2007 * * 8 0,00 

2008 1 0 7 14,29 

2009 3 3 8 75,00 

2010 4 6 9 111,11 

2011 3 4 10 70,00 

2012 3 5 10 80,00 

SORO KSK  

2007 * * 5 0,00 

2008 0 2 7 28,57 

2009 0 3 10 30,00 

2010 1 2 11 27,27 

2011 0 1 12 8,33 

2012 3 2 12 41,67 

SORO NSK  

2007 * * 3 0,00 

2008 0 6 9 66,67 

2009 0 2 10 20,00 

2010 2 1 9 33,33 

2011 0 3 12 25,00 

2012 3 3 12 50,00 

SORO PSK  

2007 * * 0 0,00 

2008 1 7 6 133,33 

2009 0 8 14 57,14 

2010 0 0 14 0,00 

2011 2 3 16 31,25 

2012 2 2 16 25,00 

SORO TSK  

2007 * * 1 0,00 

2008 0 6 7 85,71 

2009 0 2 9 22,22 

2010 0 0 9 0,00 

2011 0 1 10 10,00 

2012 1 0 9 11,11 

SORO TTSK  

2007 * * 2 0,00 

2008 0 8 10 80,00 

2009 1 0 11 9,09 
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2010 4 1 10 50,00 

2011 1 3 12 33,33 

2012 3 1 11 36,36 

SORO ŽSK  

2007 * * 6 0,00 

2008 2 2 8 50,00 

2009 1 2 10 30,00 

2010 1 1 10 20,00 

2011 1 1 10 20,00 

2012 0 1 10 10,00 

SORO MK SR  

2007 ** ** 0 0,00 

2008 ** ** 0 0,00 

2009 ** ** 0 0,00 

2010 ** ** 0 0,00 

2011 0 6 6 100,00 

2012 6 7 8 162,50 

Zdroj: Výročné správy RO pre ROP 2007 až 2012  

*   - vo VS pre ROP 2007 nebola fluktuácia uvedená 

** - SORO MK SR bolo vytvorené k 1.4.2011 

 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že priemerné percento zmien na pracovných pozíciách 

v období 2008 – 2012 za RO a SORO je 43,88%. Toto % predstavuje pomerne vysokú 

fluktuáciu pracovníkov ku skutočne obsadeným pracovným miestam. Táto hodnota hovorí 

o pomerne častých zmenách na pracovných pozíciách a možno skonštatovať, že tento stav 

komplikoval plynulosť implementácie. 

Najdôležitejšími faktormi fluktuácie boli odchod na materskú dovolenku a organizačné 

zmeny. Na materskú dovolenku odišlo v období 2009 – 2012 20 žien z RO a 13 žien zo 

SORO. V rámci organizačných zmien bol dôležitým prvkom medziročný nárast plánovaných 

pracovných miest (nástup nových pracovníkov) a delimitácia MVRR SR v roku 2010 (odchod 

viacerých pracovníkov z RO aj z pozície vedúcich pracovníkov a GR RO) a v roku 2012 

organizačné zmeny v súvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020 (odchod 

programových manažérov na prípravu tohto programového obdobia). 
 

Vzdelávacie aktivity RO a SORO 

Odborná príprava a vzdelávanie pracovníkov RO a SORO prebiehala počas celého obdobia 

2007 – 2012. V rokoch 2007 – 2010 riadili a organizovali školiace aktivity CKO a RO. Od 

roku 2010 samostatne aj SORO. Vzdelávacie aktivity, ktoré boli organizované RO a SORO 

boli hradené z prostriedkov technickej pomoci ROP a aktivity zabezpečované zo strany CKO 

boli hradené z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc. 

V druhej polovici roku  2007 boli pripravené vzdelávacie aktivity zamerané na vybudovanie 

administratívnych kapacít na SORO, ktorých sa, vzhľadom k nepodpísaným dohodám 

o delegovaní právomocí, zástupcovia samosprávnych krajov nezúčastnili.  

V mesiacoch august a september 2008 bolí v súvislosti s budovaním administratívnych 

kapacít na SORO prevedené vzdelávacie aktivity pre zamestnancov SORO. Vzdelávanie 

zahrňovalo nasledujúce oblasti: NSRR SR na roky 2007-2013, Regionálny operačný program,  

Projektový manažment, Finančné riadenie, Overovanie a  Výklad zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. V závere roka boli pre zamestnancov SORO realizované vzdelávacie 

aktivity súvisiace s využívaním ITMS.  
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RO v spolupráci s CKO a externými dodávateľmi služieb uskutočnili v priebehu mesiacov 

august a september 2009 pre zamestnancov SORO ITMS školenia zamerané na projektové 

riadenie a finančné riadenie a v období mesiacov jún až december seminár k problematike 

verejného obstarávania, školenie k zákonu č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v podmienkach čerpania prostriedkov zo ŠF a KF, postupy účtovania fondov 

EÚ a ostatných finančných nástrojov podľa novej metodiky účtovania, uplatňovanie zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktualizácia Systému riadenia ŠF 

a KF na programové obdobie 2007-2013, aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF 

na programové obdobie 2007-2013, komunikačný tréning, rétorika a prezentácia pre 

využívanie v problematike implementácie ŠF a KF a školenie k verejnému obstarávaniu.  

V období mesiacov marec až december 2010 sa uskutočnila séria vzdelávacích aktivít 

organizovaných CKO určená pre zamestnancov RO a SORO. Školenia a tréningy boli 

zamerané na nasledujúce oblasti: Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-

2013, Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, zmeny v 

zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní v rámci ŠF v praxi, 

zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi, 

aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch riadiacich 

orgánov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva, tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF, 

školenie ku komunikácii s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ, tréning manažérskych 

zručností, hodnotenie v oblasti štrukturálnych fondov, monitorovanie v oblasti štrukturálnych 

fondov, audity a ich aplikovaniu vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondov 

EÚ, Politike súdržnosti po roku 2013, Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a 

smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013 a Systém hodnotenia NSRR a doterajšie 

skúseností z oblasti hodnotenia.  

CKO a externý dodávateľ služieb zabezpečili v roku 2011 ITMS školenia zamerané na 

projektové riadenie a finančné riadenie pre začiatočníkov aj pokročilých. V období mesiacov 

máj až december sa uskutočnila séria vzdelávacích aktivít organizovaných CKO určená pre 

zamestnancov RO a SORO zameraných na obdobné oblasti ako v roku 2010. Na viac bolo 

uskutočnené školenie k typológii a nahlasovaniu nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov. 

Zamestnanci RO sa tiež zúčastnili kurzu anglického jazyka pre stupeň mierne pokročilí 

a pokročilí. V tomto roku prvýkrát zabezpečili vzdelávacie aktivity pre svojich zamestnancov 

aj SORO. Školenia boli vo väčšine prípadov zamerané na problematiku verejného 

obstarávania, účtovníctva, výkazníctva samosprávy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a jazykových 

a prezentačných zručností. 

V roku 2012 sa zástupcovia RO a SORO zúčastnili nasledovných školení, ktoré organizovalo 

CKO a ktoré boli zamerané na oblasti obdobné ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Na viac 

boli prevedené školenia: monitorovanie a hodnotenie 2014 - 2020, právne aspekty Zmluvy o 

NFP pre pokročilých a Ex ante hodnotenie 2014 – 2020. Jednotlivé SORO v tomto roku  

zabezpečili pre svojich zamestnancov vzdelávacie aktivity v obdobných oblastiach ako v roku 

2011. 
 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že CKO, RO aj SORO chápali dôležitosť neustáleho 

vzdelávania svojich pracovníkov pre plynulý chod implementačných procesov ROP. 

Každoročne boli relevantní pracovníci vzdelávaní a tým vedení k lepším a zodpovednejším 

pracovným výkonom. Túto skutočnosť treba hodnotiť veľmi kladne.  
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4.6.3 Spolupráca RO a SORO a plnenie delegovaných kompetencií 

RO v záujme správnej a efektívnej realizácie delegovaných úloh počas sledovaného obdobia 

zabezpečoval usmerňovanie jednotlivých SORO formou pracovných stretnutí, školení, 

seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby. RO ako orgán 

zodpovedný za implementáciu ROP je oprávnený vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh 

SORO. V prípade SORO bola vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany 

SORO (napr. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, 

dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO 

zabezpečoval ich nápravu. 

 

Vypracovanie a uverejňovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP 

 

K návrhom harmonogramov výziev neboli v procese ich prípravy vznesené zásadné 

pripomienky zo strany jednotlivých SORO. Najčastejšou pripomienkou SORO boli časové 

náležitosti výziev, vzhľadom k tomu, že pri niektorých výzvach neboli zohľadnené kapacity 

SORO a nastal nadmerný nápor práce na zamestnancov SORO súvisiaci s prijímaním, 

registráciou, kontrolou formálnej správnosti a odborným hodnotením ŽoNFP. 

SORO požiadali RO o preskúmanie možnosti zohľadnenia priorít jednotlivých SORO pri 

vyhlasovaní výziev, vrátane osobitného vyhlasovania výziev pre jednotlivé SORO. RO 

považuje osobitné vyhlasovanie výziev pre jednotlivé SORO z administratívneho hľadiska za 

neefektívne, má však záujem túto problematiku riešiť na spoločných pracovných stretnutiach, 

resp. formou pripomienkovania výziev. 

Zverejňovanie výziev na internetovej stránke SORO bolo realizované prelinkovaním na 

www.ropka.sk a informačná podpora pre výzvy bola RO aj SORO hodnotená ako 

bezproblémová.  

Vyhodnotenie výziev vykonával RO a SORO poskytovalo údaje podľa požiadaviek RO. Táto 

oblasť bola zo strany RO aj jednotlivých SORO hodnotená ako bezproblémová. 

Z pohľadu RO sa javila spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev v sledovanom 

období ako bezproblémová, pričom RO podľa svojho zváženia akceptovalo oprávnené 

pripomienky zo strany SORO. 

 

Prijímanie a registrácia žiadostí o NFP  

 

SORO poukázali na nedostatok v rezervačnom systéme na príjem ŽoNFP. SORO nevideli, 

kto má zarezervovaný termín ihneď po zarezervovaní. Tento stav umožňoval zarezervovať si 

väčší počet termínov na predloženie ŽoNFP než bol dohodnutý počet potenciálnych 

žiadateľov k času vykonania rezervácie. Túto prax využívali najmä konzultačné spoločnosti. 

RO riešil túto situáciu priebežnou kontrolou duplicitných rezervácií a telefonickou 

komunikáciou s daným žiadateľom s cieľom uvoľniť duplicitne rezervovaný termín. V tejto 

súvislosti  a vzhľadom na odporúčanie vykonaného externého hodnotením výkonu činnosti  

SORO z prvej polovice roku 2011, RO stanovil vo výzvach vyhlasovaných od roku 2012 ako 

podmienku pre rezervovanie termínu na predkladanie žiadosti o NFP zadanie identifikátora 

žiadosti z ITMS. Žiadateľ je zároveň oprávnený rezervovať si 1 termín na predkladanie 

žiadosti o NFP.  

Z pohľadu RO neboli v sledovanom období v rámci spolupráce so SORO pri prijímaní 

a registrovaní žiadostí o NFP problémy. 

 

http://www.ropka.sk/
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Hodnotenie a výber žiadostí o NFP 

 

Spoluprácu pri kontrole formálnej správnosti hodnotia RO aj SORO ako bezproblémovú. 

Detašovaný zamestnanec RO bol prítomný pri výkone kontroly formálnej správnosti v plnom 

rozsahu a vyberal vzorku ŽoNFP na opätovné preverenie. Vyskytli sa len nepodstatné 

nezrovnalosti ako napr.:  

 nesúlad so ŽoNFP a opisom projektu, ktorý SORO považoval len za nevýznamnú 

formálnu nepresnosť, RO však toto považuje za závažnú chybu 

 niektoré SORO kritizovali spájanie príjmu ŽoNFP s kontrolou formálnej správnosti 

ako aj časový limit 2 hodiny na kontrolu formálnej správnosti, RO uviedlo, že to 

vyplýva  Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a limit 2 hodín 

nie je záväzný  

RO uviedol výhrady ku kvalite odborného hodnotenia vykonávaného SORO, najmä ku 

spracovaniu výšky oprávnených výdavkov.  RO systematicky nemonitoroval kvalitu 

odborného hodnotenia na SORO, nakoľko toto je plne v kompetencii SORO. V prípade 

zistených nezrovnalostí RO toto riešil komunikáciou so SORO a prípadným zásahom do 

odborného hodnotenia. Takéto prípady predstavovali výnimočné situácie a RO vstúpil do 

procesu odborného hodnotenia SORO len z dôvodu zabezpečenia jednotného a správneho 

výkonu odborného hodnotenia. 

Oblasť prípravy súhrnných podkladov z odborného hodnotenia je hodnotená zo strany RO aj 

SORO ako bezproblémová podobne ako informovanie o výsledkoch hodnotiaceho a 

výberového procesu. 
 

Zabezpečovanie výkonu výberu operácií 

 

V tejto oblasti spolupráce RO riešil len jednu nezrovnalosť a to zamedzenie konfliktu 

záujmov vo výberovej komisii pre opatrenie 5.1. (členom výberovej komisie bol za VÚC 

zamestnanec odboru zodpovedného za vypracovanie ŽoNFP). RO inicializoval aktualizáciu 

Systému riadenia ŠF a KF tak, aby činnosť výberovej komisie bola v súlade s novelizáciou 

zákona 528/2008 Z. z. Okrem tohto prípadu považuje RO túto oblasť za bezproblémovú. 

 

Príprava a kontrola zmlúv o poskytnutí NFP  

 

RO v rámci prípravy zmlúv o poskytnutí NFP poukazoval na značné množstvo formálnych 

a administratívnych chýb zo strany SORO, napr. v adrese, čísle účtu a pod. SORO 

pripomienky akceptovali a uskutočnili príslušné nápravy. 

SORO upozorňovali RO na nedodržiavanie termínov pri schvaľovaní a podpisoch zmlúv, 

resp. dodatkov. Toto malo negatívny vplyv na možnosť predfinancovania. RO 

argumentovalo, že tieto zdržania boli spôsobené hlavne politickými a organizačnými 

zmenami ako aj zdĺhavou realizáciou verejných obstarávaní zo strany prijímateľov. 

 

Zabezpečovanie evidencie a archivácie 

 

RO aj SORO viedli evidenciu podľa procesov popísaných v IMP. Bola zistená nezrovnalosť 

u niektorých SORO, kde neviedli jednotlivé projekty v spisoch. Táto nezrovnalosť bola po 

upozornení odstránená. 
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Zabezpečovanie zberu dát o implementácii   

 

RO aj SORO považujú túto oblasť spolupráce za bezproblémovú. SORO by však uvítali 

dlhšie časové obdobie na dodanie požadovaných podkladov v prípadoch, že RO žiada údaje 

zo dňa na deň. 

 

Zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu 

 

Táto oblasť je hodnotená z oboch zainteresovaných strán ako bezproblémová. 

 

Overovanie dodávky spolufinancovaných prác, tovarov a služieb 

 

Túto oblasť spolupráce považuje RO za pomerne problémovú. Zo strany RO aj SORO 

identifikované nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní. Nezrovnalosti boli zistené najmä v 

rámci kontrol na mieste realizovaných pracovníkmi RO pre ROP a SORO pre ROP a týkali sa 

fakturovaných nezrealizovaných prác a dodávok, alebo prác a dodávok, ktoré neboli 

zrealizované v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Ďalšou príčinou vzniku nezrovnalostí sú 

porušenia zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Nezrovnalosti týkajúce sa 

verejného obstarávania boli zistené aj Orgánom auditu.  

Medzi hlavné nedostatky patria najmä: 

 súťažných podkladov  

 nedostatočné zdokumentovanie správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky  

 stanovenie neprimeranej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

 nedostatočné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

komisiou 

 schválené podklady obsahovali formálne chyby 

 nedodržanie lehoty, v rámci ktorej mohli uchádzači požiadať o vysvetlenie nedostatky 

v schválených súťažných podkladoch a kontrolný záznam nebol vyplnený v súlade so 

zisteným skutočným stavom 

 nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO a 

SORO  

 nedostatočné overovanie dokumentácie z verejného obstarávania zo strany RO a 

SORO 

 neinformovanie certifikačného orgánu. 

 

RO v priebehu implementácie prijímalo rozhodnutie na zlepšenie činností RO a SORO pri 

procesoch kontroly VO:  

 RO od roku 2011 začalo priebežne overovať výkon kontroly verejného obstarávania 

zo strany SORO 

 RO upozornilo zamestnancov na dôslednejšie preverovanie oprávnených výdavkov 

deklarovaných žiadateľom v žiadosti o NFP  

 RO upozornilo príslušných zamestnancov na dôslednejšie overovanie dokumentácie k 

VO (napr. v otázke týkajúcej sa technických požiadaviek na predmet zákazky s 

odvolávkou na konkrétneho výrobcu, typ, značku). 

 RO upozornilo príslušných zamestnancov na dôslednejšiu kontrolu stavebných prác 

podľa schváleného rozpočtu projektu pri kontrole na mieste 

 RO poskytol pre SORO viacero školení k problematike verejného obstarávania. 
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V prípadoch, keď SORO nemal istotu pri niektorých aspektoch VO, obracal sa na RO pre 

usmernenie. RO sa ich snažil zodpovedať na dotaz sám, hlavne z dôvodu, že získať odpoveď 

ÚVO bolo zdĺhavé. Na ÚVO sa obracal len v prípadoch, keď nevedel na dotaz jednoznačne 

odpovedať. SORO malo k tomuto systému výhrady s tým, že  na niektoré žiadosti o 

usmernenie, resp. na otázky z oblasti VO, RO neodpovedal a tiež namietali, že usmernenia 

RO nie sú pre nich záväzné. 

RO nemal plnú dôveru v účinnosť kontrol na mieste vykonávanú SORO. RO zaznamenal 

viaceré pochybenia, keď SORO usmernil prijímateľa, že nie je potrebné podať žiadosť o 

zmenu projektu, má postupovať podľa svojho zmeneného zámeru a rozdiely sa preveria až pri 

kontrole na mieste.  

Tieto skúsenosti RO ukázali na nutnosť metodicky usmerniť SORO v problematike zmien 

projektov a v posudzovaní závažnosti porušení zmluvy v záujme jednotného prístupu. SORO 

charakterizovali problematiku kontroly na mieste, napriek vyššie uvedeným okolnostiam, ako 

bezproblémovú.  
 

Zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na 

implementácii programu viedli samostatný účtovný systém  

 

V tejto oblasti RO ani SORO v rámci svojej spolupráce neevidujú nezrovnalosti. 

 

Zabezpečovanie dokladov týkajúcich sa výdavkov a požadovaných auditov  

 

V tejto oblasti RO ani SORO v rámci svojej spolupráce neevidujú nezrovnalosti. 

 

Zabezpečenie, aby CO dostával všetky potrebné informácie o procedúrach 

a vykonaných verifikáciách týkajúcich sa výdavkov za účelom výkonu certifikácie 

 

Overovanie správnosti a úplnosti ŽoP je v kompetencii SORO s výnimkou matematickej 

presnosti. Pri prvých ŽoP ako aj pri žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov v rámci 

decentralizovaných opatrení sa vyskytovali formálne a matematické nepresnosti, ktorých 

počet sa postupne znižoval a v rokoch 2011 a 2012 už je táto oblasť považovaná za 

bezproblémovú.  

Pri riešení nezrovnalostí zistených pri rôznych verifikáciách niektoré SORO namietali 

nedostatočnú metodickú podporu zo strany RO.  

 

Vypracovanie príslušných častí pre Výročné a Priebežné správy o implementácii 

a Záverečnú správu o implementácii  

 

Táto oblasť je hodnotená z oboch zainteresovaných strán ako bezproblémová. 

 

Záver 

Spoluprácu medzi RO a SORO možno v období 2007 – 2012 považovať za uspokojivú 

s tendenciou zlepšovania plynulosti implementácie. Väčšinu oblastí spolupráce v rámci 

delegovaných právomocí je možné považovať za bezproblémovú alebo len s výskytom menej 

významných nezrovnalostí. 

Za pretrvávajúce oblasti, ktoré negatívne ovplyvňujú spoluprácu RO a SORO, možno 

považovať: 

 fluktuáciu pracovníkov RO aj SORO 
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 pretrvávajúce problémy pri realizácii VO, ktoré sú spôsobené hlavne častými zmenami 

zákona o verejnom obstarávaní a nedostatočnou spôsobilosťou prijímateľov 

 časté žiadosti prijímateľov o zmenu projektu 

 veľmi časté zmeny riadiacej dokumentácie pre ROP 
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4.7. Analýza chybovosti RO, SORO a PJ 

Analýza chybovosti Riadiaceho orgánu pre ROP, sprostredkovateľských orgánov pod 

Riadiacim orgánom pre ROP, Platobnej jednotky identifikovaná na základe auditov, kontrol, 

certifikačných overovaní.  

 
V sledovanom období 2007 – 2012 bolo uskutočnených 14 vládnych auditov, z toho jeden 

systémový audit pripravenosti, 5 systémových auditov, 7 auditov operácií a 2 audity v rámci 

horizontálnych priorít.  

Systémový audit pripravenosti prebiehal v roku 2007 v troch etapách konštatoval, že riadiaci 

a kontrolný systém zavedený RO nebol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 

nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Tento 

výrok bol založený na nasledovných zisteniach, ktoré boli označené za závažné: 

 neukončené delegovanie právomocí z RO na SO/RO 

 chýbajúce štandardné znenie zmluvy o poskytnutí NFP 

 neschválený programový manuál, komunikačný plán, príručka pre žiadateľa 

 nedostatky v procese kontroly formálnej správnosti a odbornom hodnotení s využitím 

automatizovaného systému hodnotenia 

 chýbajúce postupy pre činnosť výberových komisií. 
 

Výrok auditu však nebránil začatiu implementačného procesu, ktorý bol koncom roka 2007 

pripravený tak, aby v januári 2008 mohla byť vyhlásená prvá výzva na predkladanie žiadostí 

o NFP. Zistené nedostatky boli v priebehu roku 2008 odstránené. 

 

Ostatné audity, ktoré prebehli v rokoch 2008 – 2012 už skonštatovali dostatočnú pripravenosť 

na implementáciu ROP a neidentifikovali nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré by mali 

významný vplyv na stav riadiacich a kontrolných systémov.  

V týchto auditoch boli vydané za riadiaci a kontrolný systém ROP hodnotenia na 2. úrovni 

uistenia, t. j. že systém funguje, ale určité zlepšenia sú potrebné alebo hodnotenie na 1. stupni 

uistenia, t. j. že overený systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia. 

 

Do hodnotenia boli zaradené zistené nedostatky vykonaných auditov v rokoch 2008 – 2012 

strednej závažnosti a a nedostatky označené ako nezávažné ale mali systémový charakter, 

nakoľko len tieto mali vážnejší dopad na realizáciu ROP. Zistenia zo systémového auditu 

pripravenosti z roku 2007 je možné považovať za špecifické pre prípravné obdobie 

a praktická realizácia implementácie začala od roku 2008. 

 

Zistené nedostatky boli zaradené do týchto skupín: 

 Nedodržanie postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie – zahŕňa tie zistenia, ktoré 

vykazovali v realizácii ROP rozpor s platnou riadiacou dokumentáciou  

 Nesúlad v riadiacej dokumentácii - zahŕňa tie zistenia, kde bol nájdený rozpor medzi 

znením jedného riadiaceho s druhým alebo v rôznych kapitolách toho istého 

riadiaceho aktu 

 Nedostatočne vykonávaná kontrola  - táto skupina zahŕňa zistenia, ktoré mohol 

príslušný orgán zistiť alebo kontrola nebola prevedené príslušnými pracovníkmi  

 Nedôsledné zadávanie a udržiavanie údajov do ITMS – zistenia, ktoré poukazovali na 

nepresné , neúplné alebo neskoro zadávané údaje do ITMS alebo zistené neoprávnené 

prístupy 
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 Nesúlad pri vyhlasovaní výzvy – nedostatky zistené pri vyhlasovaní výziev a neboli 

zaradené do inej skupiny  

 Nezrovnalosti v evidencii dokumentácie – do tejto skupiny boli zaradené nedostatky 

zistené pri rámci ukladania dokumentov 

 Nezrovnalosti v oblasti hodnotenia ŽoNFP – zistené nedostatky pri hodnotení ŽoNFP 

a neboli zaradené do inej skupiny  

 Nezrovnalosti v oblasti hodnotenia ŽoP – zistené nedostatky pri hodnotení ŽoNFP 

a neboli zaradené do inej skupiny  

 

V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené jednotlivé výskyty podľa skupín zistených 

nedostatkov za RO, SORO a PJ. 

 

Zistené nedostatky za RO: 

Nezrovnalosť 
Druh 

nezrovnalosti 

Počet 

nezrovnalostí 

% z 

celkového 

počtu  

Nedodržanie postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie systémová 16 35,56 

Nesúlad v riadiacej dokumentácii systémová 11 24,44 

Nedostatočne vykonávaná kontrola nesystémová 10 22,22 

Nedôsledné zadávanie a udržiavanie údajov do ITMS systémová 4 8,89 

Nesúlad pri vyhlasovaní výzvy systémová 1 2,22 

Nezrovnalosti v evidencii dokumentácie systémová 1 2,22 

Nezrovnalosti v oblasti hodnotenia ŽoNFP systémová 1 2,22 

Nezrovnalosti v oblasti hodnotenia ŽoP systémová 1 2,22 

Spolu   47 100 

 

Zistené nedostatky za SORO: 

Nezrovnalosť 
Druh 

nezrovnalosti 

Počet 

nezrovnalostí 

% z 

celkového 

počtu 

Nedodržanie postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie systémová 7 43,75 

Nesúlad v riadiacej dokumentácii systémová 6 37,50 

Nedostatočne vykonávaná kontrola nesystémová 3 18,75 

Spolu   16 100 

 

Zistené nedostatky za PJ: 

Nezrovnalosť 
Druh 

nezrovnalosti 

Počet 

nezrovnalostí 

% z 

celkového 

počtu 

Nesúlad v riadiacej dokumentácii systémová 6 85,71 

Nedodržanie postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie systémová 1 14,29 

Spolu   7 100 

 

Z vyššie uvedených prípadov je vidieť, že najvyšší počet nezrovnalostí bol zistený v oblasti 

nedodržiavania postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie, kde je celkovo zistených 24 

nezrovnalostí a v oblasti nesúladu v riadiacej dokumentácii, kde je celkovo zistených 23 

nezrovnalostí. Pomerne problematická sa javí aj oblasť vykonávania kontrolnej činnosti, kde 

je zistených celkovo 13 nezrovnalostí. 
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Častý výskyt nesúladu v riadiacej dokumentácii je možné pričítať mnohým zmenám 

z externého prostredia, ktoré spôsobovali časté aktualizácie riadiacej dokumentácie na 

všetkých úrovniach a tým neprimerane zaťažovali relevantných pracovníkov RO a SORO.  

Početné zastúpenie nezrovnalosti nedodržiavania postupu podľa platnej riadiacej 

dokumentácie je možné pričítať okrem nepozornosti pracovníkov z veľkej časti aj značnej 

fluktuácii pracovníkov. 

Nedostatočne vykonávaná kontrola bola ukázaná hlavne v oblasti neoprávnených nákladov 

a v oblasti verejného obstarávania. Tiež bolo konštatované nedodržanie princípu „štyroch 

očí“. Príslušní pracovníci boli na nedostatky upozornení a nabádaní k väčšej zodpovednosti. 

  

Záver 

Celkovo je možné skonštatovať, že zistené nedostatky nemali závažnejší vplyv na realizáciu 

ROP a boli priebežne odstraňované. Nepriaznivé implementačné prostredie malo značný 

vplyv na chybovosť pracovníkov zodpovedných riadiacich orgánov, ktorí museli reagovať na 

časté zmeny a zvýšenou aktivitou prispôsobovať dokumentáciu a implementačné procesy 

zmeneným podmienkam. 
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5. Relevantnosť stratégie ROP vzhľadom k potrebám regiónov 

a SR 
 

Cieľovými regiónmi pre ROP sú všetky kraje SR s výnimkou Bratislavského kraja.(oprávnené 

územie pre cieľ Konvergencia). 

 

Tvorba HDP je jednou zo základných ekonomických kategórií pre zistenie ekonomickej 

výkonnosti.  Nižšie uvedená tabuľka uvádza vývoj regionálneho hrubého domáceho produktu 

na obyvateľa (v bežných cenách) PKS (parita kúpnej sily): 

Kraj/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Rozdiel 

medzi 

rokmi 2006 

a 2010 

Bratislavský 34 900,64 39 774,68 41 702,58 41 691,80 43 063,28 8 162,64 

Trnavský 18 235,47 20 206,67 20 743,00 18 861,25 20 078,22 1 842,75 

Trenčiansky  13 994,36 15 518,84 16 394,44 15 142,70 15 823,30 1 828,94 

Nitriansky  12 848,20 14 050,48 15 334,73 14 462,91 14 841,14 1 992,94 

Žilinský 12 135,64 14 115,75 15 765,70 14 764,03 15 826,12 3 690,48 

Banskobystrický  11 059,62 12 485,95 13 631,99 12 483,21 13 215,44 2 155,83 

Prešovský  8 192,44 9 248,27 10 619,44 9 864,85 10 103,71 1 911,27 

Košický 12 618,22 13 832,61 14 894,84 13 353,19 14 109,30 1 491,08 

SR 14 971,37 16 825,14 18 090,70 17 064,17 17 864,80 2 893,44 

Zdroj: ŠÚ SR – uvádza údaje len do roku 2010 

HDP od roku 2006 medziročne rástol, okrem roku 2009, kedy sa prejavili dôsledky finančnej 

krízy. Z cieľových regiónov ROP zaznamenal najvyšší rast HDP na obyvateľa Žilinský kraj 

a najnižší rast bol v Košickom kraji, pričom rozdiel je až 2 199,40. Ostatné kraje vykázali 

približne rovnaký rast. 
 

ROP intervenciami do vzdelávacej infraštruktúry podporuje rekonštrukciu, modernizáciu, 

rozširovanie a obstaranie príslušného vybavenia, vrátane IKT, vybraných materských, 

základných (s počtom žiakov nad 200) a stredných škôl v póloch rastu. 

V roku 2011 bolo na Slovensku evidovaných 2 865 materských škôl, ktoré navštevovalo 

spolu 144 130 detí v 7 277 triedach. To predstavuje cca. 50 detí na jednu MŠ a cca. 20 detí na 

jednu triedu. Mimo BA kraja je evidovaných 2 658 materských škôl, ktoré navštevovalo spolu 

125 237 detí v 6 391 triedach. To predstavuje cca. 47 detí na jednu MŠ a cca. 19 detí na jednu 

triedu. 
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Vývoj počtu zapísaných detí, počtu tried a počtu materských škôl v SR podľa krajov: 

Kraj/Rok Hodnoty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2011 a 2006 

Bratislavský 

Počet detí 16 023 16 581 17 056 17 628 18 187 18 893 2 870 

Počet tried 733 749 799 838 856 886 153 

Počet škôl 201 199 203 204 206 207 6 

Trnavský 

Počet detí 14 346 14 369 14 516 14 864 14 719 15 467 1 121 

Počet tried 729 725 749 760 762 781 52 

Počet škôl 305 298 292 295 296 297 -8 

Trenčiansky 

Počet detí 14 952 14 763 14 361 14 659 14 716 15 341 389 

Počet tried 702 711 723 742 744 765 63 

Počet škôl 292 292 281 280 280 280 -12 

Nitriansky 

Počet detí 16 715 16 717 16 527 16 509 16 718 17 211 496 

Počet tried 845 835 854 865 875 886 41 

Počet škôl 411 407 403 401 402 403 -8 

Žilinský 

Počet detí 18 863 18 705 18 756 18 716 18 964 19 581 718 

Počet tried 861 866 904 921 937 964 103 

Počet škôl 340 342 338 339 339 338 -2 

Banskobystrický  

Počet detí 15 903 15 855 15 460 15 479 15 553 15 968 65 

Počet tried 809 803 801 818 833 836 27 

Počet škôl 385 382 374 373 373 373 -12 

Prešovský  

Počet detí 22 915 22 609 22 240 21 859 21 772 22 531 -384 

Počet tried 1 085 1 092 1 115 1 143 1 146 1 164 79 

Počet škôl 540 541 538 538 533 529 -11 

Košický  

Počet detí 20 297 19 775 19 270 18 782 18 610 19 138 -1 159 

Počet tried 972 958 963 975 973 995 23 

Počet škôl 454 449 442 443 440 438 -16 

Spolu mimo BA 

kraja 

Počet detí 123 991 122 793 121 130 120 868 121 052 125 237 1 246 

Počet tried 6 003 5 990 6 109 6 224 6 270 6 391 388 

Počet škôl 2 727 2 711 2 668 2 669 2 663 2 658 -69 

Spolu 

Počet detí 140 014 139 374 138 186 138 496 139 239 144 130 4 116 

Počet tried 6 736 6 739 6 908 7 062 7 126 7 277 541 

Počet škôl 2 928 2 910 2 871 2 873 2 869 2 865 -63 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch je vidieť tendenciu poklesu počtu MŠ a súčasne nárast počtu tried. Počet 

detí navštevujúcich MŠ mal klesajúcu, resp. kolísavú tendenciu do roku 2010. V  roku je 2011 

je vidieť výrazný nárast počtu detí zapísaných do MŠ. 

 

Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) vo veku 1 - 4 roky: 

Kraj/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2012 a 2006 

Bratislavský 21 137 22 506 23 801 25 375 27 103 27 583 29 519 8 382 
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Trnavský 19 253 19 808 20 099 20 509 21 068 21 162 21 875 2 622 

Trenčiansky 19 552 19 883 20 362 20 705 21 416 21 733 22 455 2 903 

Nitriansky 23 724 23 941 24 242 24 788 25 377 25 172 25 874 2 150 

Žilinský 28 176 28 116 28 137 28 387 28 984 28 954 29 863 1 687 

Banskobystrický  24 566 24 818 25 050 25 041 25 537 26 240 26 491 1 925 

Prešovský  37 715 37 856 37 854 38 239 39 370 40 458 41 287 3 572 

Košický  35 185 35 595 35 854 36 151 37 219 37 648 38 576 3 391 

Spolu mimo BA  188 171 190 017 191 598 193 820 198 971 201 367 206 421 18 250 

Spolu 209 308 212 523 215 399 219 195 226 074 228 950 235 940 26 632 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch SR je vidieť medziročný nárast počtu detí vo veku 1 – 4 roky. 

 

Počet podporených projektov podľa krajov: 

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 

Bansko-

bystrický  Prešovský  Košický  Spolu 

Počet 

zrekonštruovaných 

MŠ v rámci ROP  

6 6 6 12 5 15 3 53 

Počet rekonštrukcií 

v realizácii 
1 0 2 1 0 1 2 7 

Celkový počet 

podporených MŠ 
7 6 8 13 5 16 5 60 

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu MŠ 

v roku 2011 

2,36 2,14 1,99 3,85 1,34 3,02 1,14 2,26 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

V rámci ROP bolo podporených 60 projektov rekonštrukcie a modernizácie MŠ. Toto 

predstavuje len 2,26% z celkového počtu 2 658 MŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej 

podporených projektov je Košickom a Nitrianskom kraji, pritom majú spomedzi všetkých 

krajov druhý a tretí najvyšší počet MŠ. 

 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že počet detí predškolského veku pravidelne medziročne 

rastie, tiež rastie počet tried v MŠ. Je teda predpoklad, že tlak na zapísanie detí do MŠ bude 

rásť. Preto je potrebné aj v budúcich rokoch venovať pozornosť investíciám do infraštruktúry 

MŠ. Počet MŠ a počet tried sa javí ako dostatočný ale stavebno-technický stav budov väčšiny 

MŠ je zastaraný. 

 

 

V roku 2011 bolo na Slovensku evidovaných 2 048 základných škôl, ktoré navštevovalo 

spolu 434 477 žiakov v 23 659 triedach. To predstavuje cca. 197 žiakov  na jednu ZŠ a cca. 

18 žiakov na jednu triedu. Mimo BA kraja je evidovaných 2 047 základných škôl, ktoré 

navštevovalo spolu 394 855 žiakov v 21 632 triedach. To predstavuje cca. 193 žiakov na 

jednu ZŠ a cca. 18 žiakov na jednu triedu. V rámci jednotlivých krajov sa počet žiakov na 

jednu triedu pohybuje v rozmedzí od 17 do 19 žiakov. 
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Vývoj počtu žiakov, počtu tried a počtu základných škôl v SR podľa krajov: 

Kraj/Rok Hodnoty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2011 a 2006 

Bratislavský 

Počet žiakov 42 928 40 486 38 501 38 564 38 880 39 622 -3 306 

Počet tried 1 991 1 917 1 922 1 966 1 987 2 027 36 

Počet škôl 159 156 155 154 155 155 -4 

Trnavský 

Počet žiakov 49 350 47 284 44 899 43 444 42 387 41 903 -7 447 

Počet tried 2 369 2 317 2 313 2 327 2 320 2 329 -40 

Počet škôl 246 242 241 241 238 238 -8 

Trenčiansky 

Počet žiakov 54 851 51 648 48 470 45 921 44 427 43 580 -11 271 

Počet tried 2 486 2 403 2 388 2 349 2 343 2 351 -135 

Počet škôl 203 203 201 199 199 197 -6 

Nitriansky 

Počet žiakov 62 167 58 572 55 611 53 954 52 856 51 855 -10 312 

Počet tried 3 188 3 075 3 066 3 051 3 062 3 073 -115 

Počet škôl 323 317 315 312 313 310 -13 

Žilinský 

Počet žiakov 73 742 69 994 66 770 64 767 62 977 61 760 -11 982 

Počet tried 3 388 3 280 3 307 3 338 3 309 3 303 -85 

Počet škôl 272 272 270 271 270 268 -4 

Banskobystrický  

Počet žiakov 59 151 56 257 53 388 52 080 51 105 50 434 -8 717 

Počet tried 2 881 2 827 2 779 2 813 2 801 2 827 -54 

Počet škôl 297 295 289 285 283 283 -14 

Prešovský  

Počet žiakov 89 409 85 185 81 215 79 423 77 427 76 313 -13 096 

Počet tried 4 259 4 127 4 080 4 127 4 107 4 116 -143 

Počet škôl 455 447 446 443 440 434 -21 

Košický  

Počet žiakov 76 532 73 140 70 319 70 218 69 616 69 010 -7 522 

Počet tried 3 603 3 500 3 496 3 570 3 613 3 633 30 

Počet škôl 328 322 320 319 318 317 -11 

Spolu mimo BA 

kraja 

Počet žiakov 465 202 442 080 420 672 409 807 400 795 394 855 -70 347 

Počet tried 22 174 21 529 21 429 21 575 21 555 21 632 -542 

Počet škôl 2 124 2 098 2 082 2 070 2 061 2 047 -77 

Spolu 

Počet žiakov 508 130 482 566 459 173 448 371 439 675 434 477 -73 653 

Počet tried 24 165 23 446 23 351 23 541 23 542 23 659 -506 

Počet škôl 2 283 2 254 2 237 2 224 2 216 2 202 -81 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch cieľa Konvergencia je vidieť tendenciu poklesu počtu ZŠ a súčasne aj 

pokles počtu tried. Iba v Košickom kraji narástol počet tried oproti roku 2006. Počet žiakov 

navštevujúcich ZŠ mal jednoznačne klesajúcu tendenciu.  

 

Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) vo veku 10 - 14 rokov: 

Kraj/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2012 a 2006 

Bratislavský 28 722 26 800 25 031 23 995 23 337 22 618 22 552 -6 170 

Trnavský 32 287 30 680 28 999 27 849 26 978 25 936 25 074 -7 213 

Trenčiansky 35 376 33 108 30 666 29 080 28 197 27 263 26 164 -9 212 
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Nitriansky 40 315 38 293 36 363 35 157 34 109 32 167 31 098 -9 217 

Žilinský 46 715 44 573 42 319 40 835 39 745 38 278 37 141 -9 574 

Banskobystrický  39 183 37 366 35 588 34 488 33 513 33 316 32 295 -6 888 

Prešovský  60 084 57 580 55 004 53 179 52 026 51 482 50 162 -9 922 

Košický  50 281 48 624 47 234 46 448 46 012 46 800 45 651 -4 630 

Spolu mimo BA  304 241 290 224 276 173 267 036 260 580 255 242 247 585 -56 656 

Spolu 332 963 317 024 301 204 291 031 283 917 277 860 270 137 -62 826 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch SR je vidieť medziročný pokles počtu obyvateľov vo veku 10 – 14 

rokov. 

 

Počet podporených projektov podľa krajov: 

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 

Bansko-

bystrický  Prešovský  Košický  Spolu 

Počet 

zrekonštruovaných 

ZŠ v rámci ROP  

59 61 63 99 66 100 58 506 

Počet rekonštrukcií 

v realizácii 
12 13 16 20 11 34 20 126 

Celkový počet 

podporených ZŠ 
71 74 79 119 77 134 78 632 

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu ZŠ 

v roku 2011 

29,83 37,56 25,48 44,40 27,21 30,88 24,61 30,87 

% podporených 

projektov ku  počtu 

ZŠ nad 200 žiakov 

69,61 66,67 65,29 76,28 64,17 83,23 52,35 68,70 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

V rámci ROP bolo podporených 632 projektov rekonštrukcie a modernizácie ZŠ. Toto 

predstavuje 30,87% z celkového počtu 2 047 ZŠ na území cieľa Konvergencia. Pred 

začiatkom programového obdobia 2007 - 2013 bolo na území cieľa Konvergencia 920 ZŠ 

s počtom viac ako 200 žiakov. ROP teda prispelo ku zlepšeniu technicko-stavebného stavu až 

68,70% týchto ZŠ. Najmenej podporených projektov bolo v Košickom kraji a najviac 

v Prešovskom kraji, pričom v Košickom kraji bolo zrekonštruovaných takmer o polovicu 

menej škôl ako v Prešovskom kraji.  

 

Tendencia medziročného poklesu počtu obyvateľov SR vo veku 10-14 rokov a teda aj počtu 

žiakov ZŠ vedie ku rušeniu ZŠ, ktoré majú menší počet žiakov a teda sú aj ekonomicky menej 

výhodné a ku združovaniu škôl a tým ku zvyšovaniu počtu žiakov na jednu školu. Toto 

potvrdzuje aj priemerný počet žiakov na jednu školu, ktorý v roku 2011 dosiahol v rámci SR 

hodnotu 197 žiakov. 

 

Od roku 2014 bude maximálny počet žiakov pre prvý ročník 22 žiakov, pre druhý až štvrtý 

ročník základných škôl 25, na druhom stupni 29 a v strednej škole 31. V triede, v ktorej sú 

žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy, môže byť maximálne 24 žiakov. 

Počet žiakov na jednu triedu nedosahuje maximálny povolený počet žiakov. Je však 

predpoklad, že vzhľadom na narastajúci počet detí od 1-4 rokov bude počet žiakov ZŠ 

v budúcnosti rásť a počet žiakov na triedu môže dosiahnuť túto povolenú hodnotu. 

Z podporenej skupiny ZŠ je ešte viac ako 1/3 v zlom stavebno-technickom stave.  
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Z celkového počtu ZŠ na území cieľa Konvergencia sú v zlom stavebno-technickom stave cca 

2/3 ZŠ, ktoré navštevuje cca. 160 000 žiakov. Najhoršia situácia je v Košickom kraji. 

Vzhľadom k tomu, že priemerný počet žiakov na jednu ZŠ takmer dosahuje počet 200 žiakov 

(193) je  vhodné, aby sa pokračovalo v investičných stimuloch na rekonštrukciu ZŠ aj 

budúcich rokoch. Je potrebné, aby všetci žiaci mali rovnakú možnosť učiť sa v kvalitných 

a moderných priestoroch. V opačnom prípade môže dochádzať nerovnomernej kvalite 

výučby, čo odporuje princípu rovnosti príležitostí.  

 

V roku 2011 bolo na Slovensku evidovaných 738 stredných škôl, ktoré navštevovalo spolu 

297 439 študentov v 10 948 triedach. To predstavuje cca. 403 študentov  na jednu SŠ a cca. 

27 študentov na jednu triedu. Mimo BA kraja je evidovaných 626 stredných škôl, ktoré 

navštevovalo spolu 258 578 študentov v 9 658 triedach. To predstavuje cca. 413 študentov na 

jednu SŠ a cca. 27 študentov na jednu triedu. V rámci jednotlivých krajov cieľa Konvergencia 

sa počet študentov na jednu triedu pohybuje v rozmedzí od 26 do 28 študentov. 

 

Vývoj počtu študentov, počtu tried a počtu stredných škôl v SR podľa krajov: 

Kraj/Rok Hodnoty 2008 2009 2010 2011 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2011 a 2008 

Bratislavský 

Počet študentov 47 115 43 616 41 167 38 861 -8 254 

Počet tried 1 412 1 368 1 335 1 290 -122 

Počet škôl 114 113 113 112 -2 

Trnavský 

Počet študentov 33405 32424 31171 29719 -3 686 

Počet tried 1 147 1 136 1 139 1 133 -14 

Počet škôl 74 70 71 71 -3 

Trenčiansky 

Počet študentov 35 579 34 203 32 359 30 137 -5 442 

Počet tried 1 187 1 177 1 155 1 117 -70 

Počet škôl 65 65 65 63 -2 

Nitriansky 

Počet študentov 42 117 40 087 37 479 35 188 -6 929 

Počet tried 1 436 1 436 1 385 1 340 -96 

Počet škôl 92 91 92 90 -2 

Žilinský 

Počet študentov 48 251 46 852 44 945 43 112 -5 139 

Počet tried 1 601 1 596 1 585 1 568 -33 

Počet škôl 93 95 95 96 3 

Banskobystrický  

Počet študentov 37 806 35 646 33 780 31 707 -6 099 

Počet tried 1 297 1 279 1 261 1 238 -59 

Počet škôl 94 94 94 88 -6 

Prešovský  

Počet študentov 52 131 50 500 48 496 45 661 -6 470 

Počet tried 1 737 1 755 1 758 1 725 -12 

Počet škôl 123 121 119 118 -5 

Košický  

Počet študentov 49 575 47 435 45 111 43 054 -6 521 

Počet tried 1 615 1 602 1 571 1 537 -78 

Počet škôl 111 109 106 100 -11 

Spolu mimo 

BA kraja 

Počet študentov 298 864 287 147 273 341 258 578 -40 286 

Počet tried 10 020 9 981 9 854 9 658 -362 

Počet škôl 652 645 642 626 -26 

Spolu Počet študentov 345 979 330 763 314 508 297 439 -48 540 
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Počet tried 11 432 11 349 11 189 10 948 -484 

Počet škôl 766 758 755 738 -28 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch, s výnimkou Žilinského kraja, je vidieť tendenciu poklesu počtu SŠ 

a súčasne aj pokles počtu tried. Počet študentov navštevujúcich SŠ mal jednoznačne klesajúcu 

tendenciu.  

 

Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) vo veku 15 - 19 rokov: 

Kraj/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2012 a 2006 

Bratislavský 38 523 36 926 35 330 33 172 31 034 27 603 25 964 -12 559 

Trnavský 39 506 38 633 37 636 36 373 34 446 32 073 30 534 -8 972 

Trenčiansky 44 345 43 147 41 952 40 320 37 780 35 316 33 123 -11 222 

Nitriansky 49 565 48 437 46 877 44 984 42 621 39 810 37 825 -11 740 

Žilinský 54 114 53 420 52 586 51 075 49 095 46 129 44 141 -9 973 

Banskobystrický  47 223 46 050 44 838 43 139 41 044 39 646 37 954 -9 269 

Prešovský  67 131 66 540 65 819 64 410 62 112 60 150 57 779 -9 352 

Košický  59 066 57 973 56 474 54 713 52 248 51 168 49 672 -9 394 

Spolu mimo BA  360 950 354 200 346 182 335 014 319 346 304 292 291 028 -69 922 

Spolu 399 473 391 126 381 512 368 186 350 380 331 895 316 992 -82 481 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch SR je vidieť medziročný pokles počtu obyvateľov vo veku 15 – 19 

rokov. 

 

Počet podporených projektov podľa krajov: 

Počet/Kraj Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský 

Bansko-

bystrický  Prešovský  Košický  Spolu 

Počet 

zrekonštruovaných 

SŠ v rámci ROP  

8 7 7 2 3 7 3 37 

Počet rekonštrukcií 

v realizácii 
11 12 13 12 11 24 18 101 

Celkový počet 

podporených SŠ 
19 19 20 14 14 31 21 138 

% podporených 

projektov ku 

celkovému počtu SŠ 

v roku 2011 

26,76 30,16 22,22 14,58 15,91 26,27 21,00 22,04 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

V rámci ROP bolo podporených 138 projektov rekonštrukcie a modernizácie SŠ. Toto 

predstavuje 22,04% z celkového počtu 626 SŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej 

podporených projektov bolo v Žilinskom kraji a najviac v Trenčianskom kraji,  

 

 

Z celkového počtu SŠ na území cieľa Konvergencia sú v nevyhovujúcom stavebno-

technickom stave cca. 78% SŠ, ktoré navštevuje cca. 200 000 študentov. Vzhľadom 

k vysokému percentu škôl, ktoré neboli rekonštruované je vhodné, aby sa pokračovalo 
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v investičných stimuloch na rekonštrukciu SŠ aj budúcich rokoch. Je potrebné, aby všetci 

študenti mali rovnakú možnosť učiť sa v kvalitných a moderných priestoroch. V opačnom 

prípade môže dochádzať nerovnomernej kvalite výučby, čo odporuje princípu rovnosti 

príležitostí. 

 

 

ROP intervenciami do infraštruktúry sociálnych služieb podporuje výstavbu, rekonštrukciu, 

modernizáciu, rozširovanie stavebných objektov a obstaranie príslušného vybavenia, vrátane 

IKT. 

V roku 2011 bolo na Slovensku evidovaných 1 095 sociálnych zariadení, ktoré mali spolu 

45 467 miest. To predstavuje cca. 41 miest na jedno zriadenie. Mimo BA kraja je 

evidovaných 961 zariadení, ktoré poskytovali spolu 39 987 miest. To predstavuje tiež cca. 41 

miest na jedno zriadenie. 

 

Vývoj počtu miest a počtu zariadení sociálnych služieb podľa krajov: 

Kraj/Rok Hodnoty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2011 a 2006 

Bratislavský 
Počet miest 4 706 4 969 4 979 5 139 5 425 5 480 774 

Počet zariadení 92 93 92 100 123 134 42 

Trnavský 
Počet miest 4 428 4 554 4 828 5 058 5 213 5 215 787 

Počet zariadení 91 92 95 99 103 102 11 

Trenčiansky 
Počet miest 4 682 4 873 4 736 5 036 5 295 5 270 588 

Počet zariadení 97 99 98 110 120 125 28 

Nitriansky 
Počet miest 5 655 5 774 5 606 5 609 5 941 6 087 432 

Počet zariadení 87 93 104 110 112 122 35 

Žilinský 
Počet miest 4 733 4 842 5 095 4 954 5 061 5 662 929 

Počet zariadení 87 93 104 110 112 122 35 

Banskobystrický  
Počet miest 5 128 5 353 5 446 5 572 6 152 6 119 991 

Počet zariadení 121 135 144 171 207 192 71 

Prešovský  
Počet miest 5 044 5 171 5 364 5 525 5 558 5 817 773 

Počet zariadení 118 120 134 147 153 161 43 

Košický  
Počet miest 5 044 5 171 5 364 5 525 5 558 5 817 773 

Počet zariadení 99 100 109 119 128 137 38 

Spolu mimo BA kraja 
Počet miest 34 714 35 738 36 439 37 279 38 778 39 987 5 273 

Počet zariadení 700 732 788 866 935 961 261 

Spolu 
Počet miest 39 420 40 707 41 418 42 418 44 203 45 467 6 047 

Počet zariadení 792 825 880 966 1 058 1 095 303 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch je vidieť rast počtu sociálnych zariadení a súčasne nárast počtu miest. 

Medzi rokmi 2006 a 2011 vzniklo na území cieľ Konvergencia 261 nových zariadení 

a pribudlo 5 273 miest.  

 

Vývoj počtu obyvateľov SR podľa krajov (stav ku 31.12) vo veku 60 - 89 rokov: 

Kraj/Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rozdiel hodnôt 

medzi rokom 

2012 a 2006 

Bratislavský 104 317 107 661 111 402 114 976 118 796 123 287 127 735 23 418 
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Trnavský 91 515 93 734 96 630 99 183 102 294 105 976 109 474 17 959 

Trenčiansky 103 564 106 018 108 862 111 089 114 092 118 223 121 823 18 259 

Nitriansky 125 444 127 633 129 804 132 129 135 343 138 532 142 548 17 104 

Žilinský 105 755 108 394 111 365 113 969 117 468 121 100 124 814 19 059 

Banskobystrický  110 136 112 352 114 855 117 328 120 065 125 856 129 443 19 307 

Prešovský  112 643 115 401 118 631 121 612 125 083 130 444 134 314 21 671 

Košický  115 990 118 800 121 960 125 098 128 473 135 266 139 533 23 543 

Spolu mimo BA  765 047 782 332 802 107 820 408 842 818 875 397 901 949 136 902 

Spolu 869 364 889 993 913 509 935 384 961 614 998 684 1 029 684 160 320 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Vo všetkých krajoch SR je vidieť medziročný nárast počtu obyvateľov vo veku 60 - 89 rokov. 

Na území cieľa Konvergencia bolo v roku 2011 39 987 miest v sociálnych zariadeniach. 

V roku 2011 bolo na tomto území 875 397 obyvateľov v dôchodkovom veku alebo vo veku 

kedy môžu žiadať o predčasný dôchodok. Z toho vyplýva, že len 4,57% zo všetkých 

obyvateľov vo vyššom veku mohlo v roku 2011 využívať služby domovom sociálnych 

služieb. V skutočnosti je toto percento nižšie, nakoľko v celkovom počte sociálnych zariadení 

sú započítané aj zariadenia pre deti. 

 

Počty podporených zariadení sociálnych služieb v rámci ROP podľa krajov mimo BA kraja: 

Kraj/Rok 

Počet 

zrekonštruovaných 

zariadení  

Počet 

rekonštrukcií 

v realizácii 

Celkový počet 

zrekonštruovaných 

zariadení 

Počet 

nových 

zariadení  

% z 

celkového 

počtu 

zariadení v 

roku 2011 

Trnavský 8 11 19 0 18,63 

Trenčiansky 7 12 19 0 15,20 

Nitriansky 7 13 20 0 16,39 

Žilinský 2 12 14 0 11,48 

Banskobystrický  3 11 14 0 7,29 

Prešovský  7 24 31 0 19,25 

Košický  3 18 21 3 15,33 

Spolu mimo BA kraja 37 101 138 3 12,60 

Zdroj: RO – stav ku 31.7.2013 

 

V rokoch 2006 – 2011 vzniklo na sledovanom území 261 nových zariadení, z toho len 3 

zariadenia boli postavené za prispenia ROP, čo predstavuje len 1,14% zo všetkých 

novopostavených sociálnych zariadení. 

Vzhľadom k dlhodobému nárastu počtu obyvateľov v dôchodkovom veku a minimálnej 

možnosti na využívanie zariadení sociálnych služieb (nízky počet miest) je potrebné 

investovať do tejto sociálnej oblasti aj v budúcich rokoch. Na viac v období implementácie 

ROP došlo k zmenám v smerovaní sociálnej politiky na EÚ úrovni, ktorá je v súčasnosti 

zameraná na jednotlivca, rodinu a komunitu fyzických osôb. Je preto potrebné investovať 

finančné prostriedky do transformovania súčasnej podoby zariadení sociálnych služieb. 
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ROP intervenciami do rekonštrukcií kultúrnych pamiatok podporuje rekonštrukciu a 

revitalizáciu stavebných objektov a obstaranie príslušného vybavenia. 

V roku 2013 bolo na Slovensku evidovaných 3 176 kultúrnych, pamäťových a fondových 

inštitúcií, 1 207 palácov, kaštieľov, kúrií, hradov, historických technicko-hospodárskych 

zariadení a meštianskych domov a 1018 pamiatok v lokalitách UNESCO. 

 

V roku 2013 je počet kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúcií podľa krajov 

nasledovný: 

Región Galérie Múzeá 
Verejné 

knižnice 

Kultúrno-

osvetové 

zariadenia 

Bratislavský 3 27 79 90 

Trnavský 2 8 224 356 

Trenčiansky 2 9 236 307 

Nitriansky 3 10 316 450 

Žilinský 6 13 291 913 

Banskobystrický 3 17 352 380 

Prešovský 4 13 412 358 

Košický 3 10 285 322 

Spolu mimo 

BA kraj 
23 80 2116 3086 

Spolu za SR 26 107 2 195 3 176 

Zdroj: MK SR 

 

V rámci ROP boli zazmluvnené nasledujúce počty projektov na rekonštrukciu (stav ku 

31.7.2013): 

Kraj Galérie 
% z počtu 

v kraji 
Múzeá 

% z počtu 

v kraji 

Verejné 

knižnice 

% z počtu 

v kraji 

Kultúrno-

osvetové 

zariadenia 

% z počtu 

v kraji 

Trnavský 0 0,00 1 12,50 1 0,45 2 0,56 

Trenčiansky 0 0,00 6 66,67 0 0,00 0 0,00 

Nitriansky 0 0,00 2 20,00 1 0,32 0 0,00 

Žilinský 2 33,33 3 23,08 2 0,69 1 0,11 

Banskobystrický 0 0,00 5 29,41 0 0,00 3 0,79 

Prešovský 1 25,00 4 30,77 3 0,73 2 0,56 

Košický 1 33,33 2 20,00 0 0,00 1 0,31 

Spolu 4 17,39 23 28,75 7 0,33 9 0,29 
Zdroj: RO – počty zrekonštruovaných objektov 

 

Z  údajov v tabuľke vyplýva, že boli rekonštruované hlavne objekty galérií a múzeí. Verejné 

knižnice a kultúrno-osvetové zariadenia využívali možnosť získania grantov na rekonštrukcie 

len minimálne.  

Do iných kultúrnych pamiatok boli investované prostriedky ROP v 33 prípadoch 

(zazmluvnené projekty, stav ku 31.12.2012). 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na území SR je veľa pamiatkových objektov, pre 

rekonštrukciu a revitalizáciu ktorých neboli využité prostriedky ROP a ktoré si vyžadujú 
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investície do opráv a rekonštrukcie. Je teda účelné v tejto oblasti využívať prostriedky 

štrukturálnych fondov EÚ aj v budúcich rokoch. 

 

 

ROP intervenciami do regenerácie sídiel podporuje prostredníctvom investičných projektov 

revitalizáciu verejných priestranstiev sídiel, infraštruktúru bývania, rozvoj obcí  s MRK vo 

vidieckom prostredí a infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb. 

Podľa štatistík zo sčítania ľudu v roku 2011 je na území SR 1 994 897 bytov, z toho je 

obývaných 1 776 698 bytov, čo predstavuje 89% zo všetkých bytov. Z toho je na území cieľa 

Konvergencia 1 715 713 bytov a obývaných je 1 512 069 bytov, čo predstavuje 88%. Podľa 

štúdie „Implementing JESSICA Instruments in Slovakia“ z roku 2010 je celkový počet bytov, 

ktoré potrebujú renováciu 521 290, čo predstavuje viac ako 1/4 zo všetkých obývaných bytov 

z roku 2011. 

V rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt na podporu infraštruktúry bývania.  

Na území cieľa Konvergencia je 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, z ktorých až 544 

(stav ku 31.12.2012) má zazmluvnené investičné prostriedky ROP  na revitalizáciu 

a rekonštrukciu verejných priestranstiev, čo predstavuje až 58% zo všetkých pólov rastu. 

Spoločný prieskum ZMOS a Rozvojového programu OSN, ktorý prebiehal od septembra 

2012,  oslovil viac ako 1060 obcí a miest, ktoré vykazujú vyššiu koncentráciu rómskych 

obyvateľov. V súčasnosti tieto mestá a obce predstavujú viac ako tretinu obcí a miest – presne 

1067 z celkového počtu 2928. 

Vzhľadom k tomu, že v rámci podporených pólov rastu prostredníctvom ROP nie je možné 

presne určiť obce s vyšším rómskym osídlením nie je možné presne vyčísliť % podporených 

obcí s týmto osídlením. 

 

V roku 2006 bolo na území SR mimo BA kraja evidovaných 157 zariadení HaZZ, 1843 

zariadení OHZ a 11 zariadení HZS. 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený podiel zariadení, ktoré využili granty ROP na 

rekonštrukciu a zlepšenie služieb ku celkovému počtu zariadení podľa krajov: 

Kraj 
Počet 

HaZZ 

Počet 

HaZZ, 

ktoré 

využili 

grant ROP 

% z 

celkového 

počtu 

Počet 

OHZ 

Počet 

OHZ, 

ktoré 

využili 

grant ROP 

% z 

celkového 

počtu 

Počet 

HZS 

Počet HZS, 

ktoré 

využili 

grant ROP 

% z 

celkového 

počtu 

Trnavský 18 10 55,56 210 12 5,71 0 0 0,00 

Trenčiansky 16 8 50,00 262 4 1,53 0 0 0,00 

Nitriansky 19 6 31,58 124 16 12,90 0 0 0,00 

Žilinský 24 3 12,50 354 18 5,08 6 3 50,00 

Banskobystrický 26 10 38,46 334 11 3,29 2 1 50,00 

Prešovský 33 14 42,42 341 13 3,81 2 1 50,00 

Košický 21 6 28,57 218 13 5,96 1 1 100,00 

Spolu  157 57 36,31 1843 87 4,72 11 6 54,55 

Zdroj: MV SR, 2006 – celkové počty zariadení, RO – počty zariadení, ktoré využili granty ku 31.7.2013 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že granty boli využívané hlavne na rekonštrukciu 

zariadení HZS a HaZZ. Zariadenia OHZ využili granty len minimálne. 
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Na základe uvedených údajov je možné skonštatovať, že investície do regenerácie sídiel majú 

opodstatnenie aj budúcich rokoch a to vo všetkých podporovaných aktivitách. 

 

 

ROP smeruje investície aj do zlepšenia dopravnej obslužnosti regiónov prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie existujúcich ciest II. A III. triedy, v prípade opodstatnenia aj 

budovaním nových cestných úsekov.  

 

Podľa údajov zo Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa Konvergencia 

3419,908 km ciest II. triedy a 10025,55 km ciest III. triedy. 

Z ciest II. triedy bolo v dobrom stave 2347,47 km, vo vyhovujúcom stave je 256,952 km 

a v nevyhovujúcom stave je 815,491 km. 

Z ciest III. triedy bolo v dobrom stave 6098,54 km, vo vyhovujúcom stave je 874,488 km 

a v nevyhovujúcom stave je 3052,519 km. 
 

Dopravno-technický stav siete ciest II. a III. triedy na území SR mimo BA kraja v roku 2006 

podľa krajov: 

Kraj 
stav ciest II. triedy (%) stav ciest III. triedy (%) 

dobrý vyhovujúci nevyhovujúci dobrý vyhovujúci nevyhovujúci 

Trnavský  80,6 6,4 13 79 9,3 11,7 

Trenčiansky  85,1 1,5 13,4 81 2,2 16,8 

Nitriansky  57,7 19,9 22,4 45,7 25,1 29,2 

Žilinský  66,9 26,6 6,5 47,2 35,6 17,2 

Banskobystrický 61,7 15,1 23,2 46,3 18,9 34,8 

Prešovský  53,6 6,1 40,3 41,7 9,2 49,1 

Košický  61,9 8,8 29,3 52,5 17 30,5 

Spolu 66,78 12,06 21,16 56,20 16,76 27,04 

Zdroj: Slovenská správa ciest 

 

Dopravno-technický stav siete ciest II. a III. triedy na území SR mimo BA kraja v roku 2012 

podľa krajov: 

Kraj 
stav ciest II. triedy (%) stav ciest III. triedy (%) 

dobrý vyhovujúci nevyhovujúci dobrý vyhovujúci nevyhovujúci 

Trnavský  79,30 5,90 14,80 78,40 5,10 16,50 

Trenčiansky  70,40 1,80 27,80 75,60 2,80 21,60 

Nitriansky  65,30 8,80 25,90 60,80 8,20 31,00 

Žilinský  69,10 17,40 13,50 55,30 24,00 20,70 

Banskobystrický 51,00 11,90 37,10 44,10 10,40 45,50 

Prešovský  69,10 7,90 23,00 61,30 5,40 33,30 

Košický  78,90 0,70 20,40 61,50 7,00 31,50 

Spolu 69,01 7,78 23,21 62,42 8,99 28,59 

Zdroj: Slovenská správa ciest 

 

Z vyššie uvedených tabuliek vidieť, že stav ciest II. a III. triedy v roku 2012 sa oproti roku 

2006 výraznejšie nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých ciest (o 2,23% cesty II. triedy 

a o 6,22% cesty III. triedy) pokleslo percento stavu vyhovujúcich ciest (o 4,28% cesty II. 

triedy a o 7,77% cesty III. triedy) a zvýšilo sa % stavu nevyhovujúcich ciest (o 2,05% cesty II. 

triedy a o 1,55% cesty III. triedy). 
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Prostredníctvom projektov ROP neboli vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. 

V rámci projektov prioritnej osi 5 bolo zrekonštruovaných 636,50 km (ukončené projekty 

k 31.21.2012). Z toho 170,49 km ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná 

dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 

km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km. 

 

V projektoch regenerácie sídiel bolo ku 31.12.2012 zrekonštruovaných 113,57 km miestnych 

komunikácií a v zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 276,04 km 

miestnych komunikácií. 

 

Na základe vyššie uvedených údajov je možné skonštatovať, že aj napriek investičným 

intervenciám prostredníctvom ROP sa stav ciest II. a III. triedy výraznejšie nezmenil oproti 

stavu pre programovým obdobím 2007 – 2013. Investície však pomohli k tomu, že stav týchto 

ciest sa udržal na takmer rovnakom stave. Bez investícií ROP by bol stav relevantných ciest 

v horšom stave. Stav vozoviek je potrebné pravidelne udržiavať a preto je vhodné aby boli 

prostriedky štrukturálnych fondov využívané v tejto oblasti aj v budúcich rokoch. 

 

 

Záver: 

 

Celkovo je možné skonštatovať, že stratégia programu je stále relevantná vzhľadom na 

existujúce potreby cieľových regiónov. 
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6. Odpovede na evaluačné otázky 

 

Aký je prínos operačného programu k národným prioritám a prioritám EÚ?(najmä 

prínos k cieľom lisabonskej stratégie resp. Stratégie 2020) Sú ciele operačného 

programu v súlade s cieľmi definovanými v strategických dokumentoch?  

 

ROP prispieva v rámci Stratégie Európa 2020 ku cieľu Zamestnanosť a čiastočne ku cieľu Boj 

proti chudobe a to hlavne vytváraním nových pracovných miest. Ku cieľu Vzdelávanie 

prispieva len prostredníctvom Prioritnej osi 1 vytváraním lepšieho prostredia pre žiakov 

základných a stredných škôl rekonštrukciou školských objektov a vybavením IKT. 

K ostatným cieľom oveľa významnejšie prispievajú iné operačné programy. 

 

Na základe hodnotenia 9 strategických dokumentov možno skonštatovať, že ROP prispieva 

k napĺňaniu 6 dokumentov, jednému len okrajovo a ku dvom neprispieva vôbec.  

Strategické dokumenty, ku ktorým ROP neprispieva , resp. len okrajovo sú dokumenty, ktoré 

sú zamerané na určitú oblasť a nemajú všeobecnejší charakter. Tieto dokumenty boli 

vytvorené v rokoch 2011 a 2012 a teda neboli východiskovými stratégiami pri vzniku ROP. 

 

Len v minimálnej miere prispieva ROP ku Stratégii trvalo udržateľného rozvoja EÚ pre roky 

2005-2012 a to prostredníctvom Prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a Prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónu. 

 

Ku napĺňaniu cieľov 6-tich strategických dokumentov prispieva ROP hlavne prostredníctvom 

Prioritných osí : 1Infraštruktúra vzdelávania,  3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a rozvoja cestovného ruchu, hlavne opatrením 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného 

ruchu, 4 Regenerácia sídiel, hlavne opatrením 4.1 Regenerácia sídiel a 7 Európske hlavné 

mesto kultúry – Košice 2013. Prostredníctvom týchto Prioritných osí prispieva ROP ku 

všetkým 5-tim stratégiám. 

Najmenej relevantné sa ukazuje Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 

služieb, ktoré prispieva svojim zameraním len ku 3 stratégiám. 

 

Vzhľadom k údajom v časti 4.1. Relevantnosť ROP, prioritných osí a opatrení je možné 

skonštatovať, že ROP aktívne prispieval k rozvojovým stratégiám EÚ a SR, ktoré boli 

aktuálne v čase jeho návrhu a ostal relevantným aj po zmenách rozvojovým stratégií z rokov 

2011 a 2012 a prostredníctvom svojich Prioritných osí a Opatrení aj naďalej prispieval 

k napĺňaniu cieľov a priorít týchto nových, resp.  inovovaných stratégií. 

 

 

Je stratégia operačného programu dostatočne prepojená s relevantnými politikami? Je 

stratégia programu stále relevantná vzhľadom na existujúce potreby cieľových 

regiónov? 

 

Vzhľadom k údajom v časti 4.1. Relevantnosť ROP, prioritných osí a opatrení a v kapitole 5. 

Relevantnosť stratégie ROP vzhľadom k potrebám regiónov a SR je možné skonštatovať, že 

ROP je zrejmé, že stratégia operačného programu je dostatočne prepojená s relevantnými 

politikami a je stále relevantná vzhľadom na existujúce potreby cieľových regiónov. 
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Je pri realizácii operačného programu a jednotlivých operácií dosahovaný dostatočný 

príspevok k relevantným horizontálnym témam? (podľa prílohy IV Nariadenia rady 

(ES) č. 1083/2006).  

 

Plnenie finančného plánu vzhľadom k horizontálnym témam je podrobnejšie uvedené 

v kapitole 3. v časti Kategórie pomoci. Ide o plnenie na základe finančných prostriedkov 

EFRR, ktoré boli k 31.12.2012 schválené na konkrétne projekty. Čo sa týka kategórie pomoci 

- Prioritná téma, 95,8% z indikatívnej sumy finančných prostriedkov bolo k 31.12.2012 

schválených na konkrétne projekty. Pokiaľ ide o kategóriu pomoci – Forma financovania, 

plná výška schválených projektov sa realizuje cez nenávratnú finančnú pomoc. V kategórii 

Typ územia sa indikatívna suma alokovaná do horských oblastí javí ako nastavená príliš 

ambiciózne. 

 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že je dosahovaný dostatočný príspevok k relevantným 

horizontálnym témam. 

 

 

Do akej miery a akým spôsobom ovplyvnila implementácia jednotlivých prioritných osí 

rozvoj regiónov na území cieľov Konvergencia (ROP)? (porovnanie štatistických 

údajov, napr. HDP, demografický vývoj a pod. za roky 2007 a 2012 a zhodnotenie 

dopadu ROP na ich vývoj)  

 

Medzi rokmi 2007 a 2010 došlo k rastu HDP vo všetkých krajoch, Trnavský zaznamenal 

mierny pokles. Najvyšší rast HDP medzi rokmi 2007 a 2010 zaznamenal Žilinský a Prešovský 

kraj.  

PO 1 Infraštruktúra vzdelávania financuje intervencie do vzdelávacej infraštruktúry vo 

vybraných materských, základných (s počtom žiakov nad 200) a stredných škôl v póloch 

rastu. Celkovo bolo podporených len 2,26% materských škôl, 68,7% základných škôl nad 200 

žiakov a 22,04% stredných škôl. Najväčší podiel mal ROP na rozvoji základných škôl. Pri 

všetkých typoch škôl platí, že územné rozdelenie podpory úplne nezodpovedalo 

demografickému vývoju v jednotlivých krajoch.    

PO 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately financuje 

intervencie do sociálnej infraštruktúry. Príspevok ROP k vzniku nových zariadení bol 

minimálny. ROP financoval rekonštrukciu 12,6% podielu zariadení, pričom podpora 

v jednotlivých regiónoch bola rovnomerná vzhľadom na regionálny vývoj počtu obyvateľov 

v relevantnom veku, avšak nerovnomerná vzhľadom k pomeru počtov existujúcich zariadení 

v regiónoch. ROP prispel najviac k rozvoju Prešovského a Trnavského kraja a najmenej 

k rozvoju Banskobystrického kraja.   

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu financuje 

intervencie do rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, rekonštrukcie a revitalizácie stavebných 

objektov a obstarania príslušného vybavenia. ROP prispel k rozvoju galérií a múzeí, aj keď 

len v obmedzenej miere (17% a 29%). K rozvoju verejných knižníc a kultúrno-osvetových 

zariadení prispel len zanedbateľne.  

 

PO 4 Regenerácia sídel financuje investičné projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev 

sídiel, infraštruktúru bývania, rozvoj obcí s MRK vo vidieckom prostredí a infraštruktúru 

nekomerčných záchranných služieb. Keďže v rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt 
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na podporu infraštruktúry bývania, nemožno identifikovať žiaden príspevok ROP. 

Zanedbateľnou mierou (4%) prispieva ROP k regenerácii sídiel zameraných na zlepšenie 

situácie MRK. Významne však prispieva k revitalizácii a rekonštrukcii verejných 

priestranstiev, pretože financuje projekty v 63% zo všetkých pólov rastu. Najvyšší príspevok 

ROP zaznamenáva k rozvoju HaZZ a HZS (36% a 55%).  

PO 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov financuje 

investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich ciest II. a III. triedy, v prípade 

opodstatnenia aj budovaním nových cestných úsekov. Prostredníctvom projektov ROP neboli 

vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. Medzi rokmi 2006 a 2012 sa stav ciest II. 

a III. triedy výraznejšie nezmenil. Príspevok ROP však spočíva v tom, že sa stav týchto ciest 

udržal na takmer rovnakom stave. Bez investícií ROP by bol stav relevantných ciest v horšom 

stave. 

 

Je nastavenie implementačného systému programu efektívne a fungujúce? 

(administratívne kapacity, Riadiaci orgán, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim 

orgánom pre ROP, posúdenie úrovne plnenia delegovaných úloh na SO/RO a rozsahu 

delegovaných úloh, organizačná štruktúra, toky informácií, dokladov). 

 

Audity, ktoré prebehli v rokoch 2008 – 2012 skonštatovali dostatočnú pripravenosť na 

implementáciu ROP a neidentifikovali nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré by mali 

významný vplyv na stav riadiacich a kontrolných systémov.  

V týchto auditoch boli vydané za riadiaci a kontrolný systém ROP hodnotenia na 2. úrovni 

uistenia, t. j. že systém funguje, ale určité zlepšenia sú potrebné alebo hodnotenie na 1. stupni 

uistenia, t. j. že overený systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia. 

 

Systém implementácie delegovaných právomocí je možno označiť za uspokojivý a teda 

postačujúci na riadenie decentralizovaných opatrení.  

Administratívne kapacity RO aj SORO boli postupne napĺňané a od roku 2010 vidieť 

očakávanú naplnenosť pracovných miest. RO v spolupráci s CKO realizovalo každoročne 

školenia vo vhodných oblastiach pre nových pracovníkov ako aj pre skúsených pracovníkov. 

Pretrvávajúcim problémom sa javí značná fluktuácia zamestnancov.  

Spolupráca vo väčšine jednotlivých delegovaných oblastí sa javí ako bezproblémová alebo len 

nevýznamnými nezrovnalosťami. V spolupráci RO a SORO je však vidieť zlepšujúcu sa 

tendenciu, čo má priaznivý dopad na celkovú implementáciu ROP.  

 

Za pretrvávajúce oblasti, ktoré negatívne ovplyvňujú spoluprácu RO a SORO, možno tiež 

považovať: 

 pretrvávajúce problémy pri realizácii VO, ktoré sú spôsobené hlavne častými 

zmenami zákona o verejnom obstarávaní a nedostatočnou spôsobilosťou 

prijímateľov 

 časté žiadosti prijímateľov o zmenu projektu 

 veľmi časté zmeny riadiacej dokumentácie pre ROP 

 

Celkovo je možné hodnotiť nastavenie implementačného systému programu za efektívne 

a fungujúce aj keď existuje potenciál na zlepšenie, predovšetkým v oblasti nastavenia lepšej 

komunikácie medzi RO s SORO a v úsilí o lepšiu stabilizáciu pracovných síl. 
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Sú implementované dostatočné opatrenia na elimináciu rizík ohrozujúcich správnu, 

efektívnu a účinnú realizáciu programu?  

 

Vzhľadom k údajom uvedeným v časti 4.2. Zmeny ROP v priebehu implementácie možno 

skonštatovať, že boli zavedené dostatočné opatrenia na elimináciu rizík ohrozujúcich 

implementáciu ROP. 

 

 

Sú stanovené ciele (kvalitatívne a kvantitatívne) na úrovni operačného programu a 

prioritných osí napĺňané?  

 

Z celkového počtu 21 ukazovateľov na úrovni OP ROP podľa opísanej metodiky vykazovania 

presiahlo osem ukazovateľov cieľové hodnoty, desať má veľkú pravdepodobnosť dosiahnuť 

a prekročiť svoje cieľové hodnoty, jeden má šancu byť naplnený. Dva ukazovatele vykazujú 

nulové hodnoty a dosiahnutie cieľových hodnôt do roku 2015 možno v súčasnom stave 

považovať za sporné.  

V Prioritnej osi 1 boli z 12 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich už prekročené a z údajov 

zo zazmluvnených projektov vyplýva, že cieľové hodnoty v ďalších 3 ukazovateľoch budú 

tiež prekročené. Ostatné 4 ukazovatele vykazujú uspokojivé hodnoty a je veľký predpoklad 

ich naplnenia do roku 2015.  

V Prioritnej osi 2 boli zo 14 ukazovateľov cieľové hodnoty 2 z nich prekročené, ďalšie 2 majú 

veľkú pravdepodobnosť byť čoskoro naplnené. Naplnenie cieľových hodnôt 7 ukazovateľov 

je podmienené splnením deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 

ukazovateľa úspora energie bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev a posledné dva 

ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte vyhodnotiť.  

V Prioritnej osi 3 boli zo 15 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 5 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 4 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev a napĺňanie 3 ukazovateľov zatiaľ nejde potrebným tempom.  

V Prioritnej osi 4 boli zo 18 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 3 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 5 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev. 4 ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte 

vyhodnotiť. Napĺňanie ukazovateľa počet podporených rozvojových dokumentov zatiaľ nejde 

potrebným tempom.   

V Prioritnej osi 5 boli z 5 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 1 ukazovateľa je veľmi pravdepodobné. Napĺňanie ukazovateľa km nových 

ciest zatiaľ nejde potrebným tempom.   

Cieľové hodnoty ukazovateľov PO 6 už boli prekročené. Prioritná os 7 je špecifická tým, že 

ešte nebol riadne ukončený žiaden projekt. Naplnenie cieľových hodnôt ukazovateľov sa 

opiera len o zazmluvnené projekty. V prípade, že deklarované hodnoty budú naplnené, bude 

aj PO 7 ako taká úspešná.  

 



 

Strana 143 z 192 
 

Sú ciele operačného programu s ohľadom na potreby / problémy cieľových skupín stále 

relevantné? (posúdenie dopytu po jednotlivých intervenciách programu, posúdenie či 

ciele stanovené v roku 2007 sú stále reálne a aktuálne a či výstupy a výsledky 

podporených projektov riešia skutočné potreby cieľových skupín).  

 

Vzhľadom k údajom, ktoré sú uvedené v kapitole 5. Relevantnosť stratégie ROP vzhľadom 

k potrebám regiónov a SR a v časti 4.5. Absorpčná schopnosť žiadateľov, je možné 

skonštatovať, že ciele programu sú stále reálne a aktuálne a výstupy a výsledky podporených 

projektov riešia skutočné potreby cieľových skupín. 

 

 

Sú výsledky a dopady podporených projektov udržateľné?  
 

Hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov z následných 

monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Vykazovanie 

dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je v 

podmienkach SR možné vykazovať až v následných monitorovacích správach. Na úrovni 

programu, ale aj na úrovni PO má najväčšiu pravdepodobnosť udržateľnosti ukazovateľ 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami 

občianskej a vzdelávacej  infraštruktúry, pamäťovými a fondovými inštitúciami 

a zariadeniami nekomerčných záchranných služieb.  Za udržateľné možno ešte považovať 

hodnoty ukazovateľa Počet  nových  a kvalitnejších služieb poskytovaných  v podporených 

zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry a Zníženie nehodovosti na podporených úsekoch II. a 

III. triedy. Posúdenie udržateľnosti ostatných výsledkov je predmetom hodnotení na základe 

následných monitorovacích správ projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované alebo 

ukončené, ale pred prvou schválenou následnou monitorovacou správou.   

 

 

Sú stanovené ciele stále relevantné?  

 

Na túto otázku je odpovedané v rámci otázky: Sú ciele operačného programu s ohľadom na 

potreby / problémy cieľových skupín stále relevantné? 

 

 

Vyžadujú si stratégie pre jednotlivé prioritné osi aktualizáciu?  

 

Stratégie pre niektoré prioritné osi boli v priebehu implementácie ROP aktualizované podľa 

meniacich sa faktorov externého prostredia aj podľa okolností priamo spojených s nastavením 

a implementáciou programu. Medzi najzávažnejšie strategické zmeny, ktoré boli doposiaľ 

uskutočnené, patria: 

 Protikrízový rozmer intervencií ROP s cieľom čiastočne nahradiť výrazný výpadok 

súkromných investícií v odvetví stavebníctva, a tým prispieť k udržaniu pracovných 

miest, ktorý sa prejavil vo forme dôrazu na vyprofilované oblasti podpory 

predstavujúce z pohľadu samospráv najvýraznejšie priority (infraštruktúru vzdelávania 

a regeneráciu sídiel); 

 Zmena prístupu smerom k deinštitucionalizácii sociálnych služieb, sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately v rámci PO 2 spojená s prijatím novej legislatívy na 

európskej aj národnej úrovni;  
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 Koncentrácia na neinvestičné projekty cestovného ruchu v rámci opatrenia 3.2 

z dôvodu prijatia novej legislatívy a prekrývanie s projektmi regenerácie sídiel 

(opatrenie 4.1); 

 Upustenie od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí v rámci opatrenia 4.1 

z dôvodu ťažkostí súvisiacich predovšetkým s právnou úpravou financovania 

bytových domov; 

 Navýšenie alokácie a vyhlásenie výziev v rámci opatrenia 4.1 v súvislosti s 

odstraňovaním škôd spôsobených povodňami z roku 2010 a opatreniami na ochranu 

pred povodňami;  

 Doplnenie PO 7  Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, ktorá sa implementuje 

prostredníctvom novovytvoreného SORO Ministerstva kultúry SR; 

 Doplnenie finančného nástroja JESSICA. 

 
V súčasnej podobe zodpovedá stratégia prioritných osí platnej legislatíve a tiež reflektuje 

zmenené okolnosti, ktoré nastali počas implementácie programu. V procese strategického 

hodnotenia ROP nebola identifikovaná potreba meniť stratégiu programu.  

 
 
Vyžaduje si štruktúra prioritných osí a opatrení operačného programu aktualizáciu? 

 
Jedinou doterajšou zmenou štruktúry prioritných osí a opatrení ROP bolo doplnenie prioritnej 

osi 7, ktoré súviselo s určením Košíc za Európske hlavné mesto kultúry na rok 2013. 

V súčasnej podobe zodpovedá štruktúra prioritných osí a opatrení stratégii programu a jeho 

cieľom. V procese strategického hodnotenia ROP nebola identifikovaná potreba meniť 

štruktúru prioritných osí a opatrení.  

 
 
Je absorpčná kapacita v danej oblasti dostatočná? 

 
Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. Napriek 

významným intervenciám ROP v programovom období 2007 – 2013 zostáva absorpčná 

kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali 

intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, že prioritu by mala mať 

infraštruktúra materských škôl. 

 
Oblasť sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bola poznačená 

výraznými legislatívnymi zmenami na európskej aj národnej úrovni. Významná časť alokácie 

PO 2 bola do roku 2011 zazmluvnená na projekty budovania nových a rekonštrukcie 

existujúcich zariadení, ktoré sú z pohľadu novej legislatívy nežiaduce a budú musieť byť v 

budúcnosti transformované na menšie zariadenia komunitného typu. Vyššia miera neistoty 

vyplývajúca z pripravovanej legislatívy a nižšia miera prioritizácie z pohľadu samosprávy 

negatívne ovplyvnila doterajšiu výšku dopytu po projektoch v rámci PO 2. Absorpčná 

kapacita pre projekty deinštitucionalizácie je veľká, avšak rizikom je motivácia oprávnených 

žiadateľov uchádzať sa o pilotné projekty procesu deinštitucionalizácie. 

 
Z hľadiska momentálneho technického stavu kultúrnej infraštruktúry na Slovensku je 

absorpčná kapacita v tejto oblasti vysoká. Doterajšia implementácia programu však ukázala, 

že potenciálni žiadatelia uprednostnili podporu z iných prioritných osí. Relatívne nízky 
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záujem oprávnených žiadateľov je spôsobený niekoľkými navzájom previazanými dôvodmi: 

(i) kultúrna infraštruktúra vo väčšine miest a obcí nebola najvyššou prioritou vyžadujúcou 

okamžitú intervenciu, takže sa samospráva sústredila najmä na havarijný stav školských 

zariadení a obnovu verejných priestranstiev, (ii) nie je jednoduché vytvoriť dlhodobo finančne 

udržateľný koncept využitia zrekonštruovaného kultúrneho objektu, (iii) ide spravidla 

o väčšie projekty, ktoré vyžadujú viac zdrojov na prefinancovanie a spolufinancovanie 

a zvyšujú riziko komplikácií v procese verejného obstarávania, (iv) kultúrna infraštruktúra 

prináša vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.). 

Na základe týchto skutočností pravdepodobne odložili oprávnení žiadatelia možné investície 

do kultúrnej infraštruktúry na neskoršie obdobie.   

 

Absorpčná kapacita v oblasti podpory cestovného ruchu pre verejný sektor je obmedzená, 

nakoľko väčšina investičných akcií podporujúcich cestovný ruch sa realizuje v rámci PO 4 

Regenerácia sídiel. 51 neinvestičných projektov, ktoré sa realizujú na základe výzvy ROP-

3.2b-2010/01, dostatočne pokrývajú potreby verejného sektora v tejto oblasti. Zostávajúcu 

alokáciu vo výške 14 mil. EUR by bolo vhodné presunúť do iných PO s vyššou 

relevantnosťou a vyšším záujmom zo strany žiadateľov.    

 

Intervencie v oblasti regenerácie sídiel sú veľmi žiadané, najmä v oblasti samostatne 

dopytovo orientovaných projektov rozvoja obcí. Napriek vysokému počtu realizovaných 

projektov je absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov je stále pomerne veľká. A preto bude 

vhodné využiť zostávajúcu alokáciu v rámci opatrenia 4.1 na samostatne dopytovo 

orientované projekty rozvoja obcí 4.1a, o ktoré bol zo strany potenciálnych žiadateľov 

najvyšší záujem.  

 

Absorpčná kapacita potenciálnych žiadateľov v oblasti infraštruktúry nekomerčných 

záchranných služieb je dostatočná. Zostávajúca alokácia by mala byť použitá primárne na 

projekty štátnych zariadení HaZZ.  

 

Vzhľadom na neustálu potrebu udržiavať a obnovovať cesty II. a III. triedy a dobrú 

administratívnu absorpčnú kapacitu vyšších územných celkov, ktoré sú ich správcami, je 

absorpčná kapacita PO 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov pomerne vysoká. Ďalšie investície do ciest II. a III. triedy sú potrebné aj 

v programovom období 2014 – 2020.   

 

Alokované zdroje pre PO 6 Technická pomoc a PO 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013 sú zazmluvnené v plnej výške. Z pohľadu absorpčnej kapacity je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť ich zmysluplnému a včasnému čerpaniu. 

 

 

Aký pokrok bol dosiahnutý v implementácii programu z finančného hľadiska? (úroveň 

kontrahovania a čerpania - zhodnotenie napĺňania finančného plánu programu)  

 

Pokrok v implementácii programu z finančného hľadiska možno celkovo hodnotiť ako veľmi 

dobrý. Čerpanie je na úrovni 58%, a tak je ROP druhým najúspešnejším OP na Slovensku po 

operačnom programe Zdravotníctvo. Kontrahovanie v rámci ROP je na úrovni 86,11% a patrí 

mu štvrté miesto v NSRR v programovom období 2007-2013. Najúspešnejšími intervenciami 

sú tie v rámci PO 1, 4 a 5, t.j. intervencie do infraštruktúry vzdelávania, regenerácie sídel a 

regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.  
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Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité? (porovnanie benchmarkov, 

cieľov programu vo vzťahu k finančnému plánu programu).  

 

Riadiaci orgán pre ROP stanovuje hodnoty smerných výstupových a výsledkových 

ukazovateľov (benchmarking) pre jednotlivé opatrenia ROP. V procese odborného hodnotenia 

rozpočtu a nákladovej efektívnosti projektu sú posudzované aj tzv. benchmarky, t.j. smerné 

ukazovatele stanovené osobitne pre všetky opatrenia ROP a typy projektov. Ide o smerné 

hodnoty ukazovateľov, ktoré sú vyjadrené ako podiel investície a hodnôt ukazovateľov 

výstupu a výsledku (napr. investícia na žiaka, výdavky na rekonštrukciu jedného kilometra 

cesty určitej triedy a pod.). Benchmarky pre príslušné opatrenia sú definované 

v Programovom manuáli ROP a schválené Monitorovacím výborom pre ROP ako súčasť 

hodnotiacich kritérií. Rozsahy hodnôt smerných ukazovateľov (benchmarkov) sú pre 

žiadateľov záväznou súčasťou dokumentácie žiadosti o NFP a sú jedným z kritérií na 

posudzovanie projektov. Plnenie smerných ukazovateľov (benchmarkov) je pravidelne 

monitorované a hodnotené na úrovni projektov, opatrení, prioritných osí a operačného 

programu. 

Smerné ukazovatele na úrovní opatrení ROP: 

Opatrenie Typ aktivity Benchmark 

1.1 

Infraštruktúra 

vzdelávania 

Intervencie do základných škôl 

a stredných škôl 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

počet užívateľov (žiakov) školy 

Intervencie do predškolských 

zariadení 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

počet užívateľov (detí) materskej školy 

2.1 

Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej 

kurately 

Deinštitucionalizácia existujúcich 

zariadení sociálnej infraštruktúry 

Celkové oprávnené výdavky na projekt  / 

počet užívateľov (klientov) zariadenia   

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

podlahová plocha vybraných služieb, 

vybraných opatrení  

 

Intervencie do komunitných centier Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

projekt  

3.1 

Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov  

Intervencie do knižníc, galérií a múzeí Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

počet užívateľov  zariadenia 

Intervencie do nehnuteľných 

kultúrnych pamiatkových objektov 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

podlahová plocha revitalizovanej 

nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 

3.2 

Podpora a rozvoj 

infraštruktúry cestovného 

ruchu 

Investičné aktivity na podporu 

stredísk cestovného ruchu 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

investičný projekt podpory strediska 

cestovného ruchu  

4.1 

Regenerácia sídiel 

Intervencie v rámci samostatných 

dopytovo- orientovaných projektov 

regenerácie sídiel 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

projekt regenerácie sídla   

Intervencie na  podporu 

infraštruktúry bývania 11 

 

Celkové oprávnené výdavky na projekt 

zlepšenia energetickej efektívnosti 

existujúcich bytových domov v mestských 

oblastiach / výstavby nájomných bytov  

                                                           
11 V rámci implementácie príslušnej časti Regionálneho operačného programu iniciatívou JESSICA ,definuje 

základné pravidlá so zabezpečením implementácie Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č.6, 

v znení aktualizácie č. 5, k implementácií časti operačného programu iniciatívou JEREMIE resp. iniciatívou 

JESSICA. V zmysle uvedeného metodického pokynu (zverejnený na webovom sídle Centrálneho koordinačného 

orgánu http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/) je monitorovanie vykonávané v zmysle 

podmienok stanovených v Zmluve o financovaní, ktorú uzatvorí Riadiaci orgán a Štátny fond rozvoja bývania. 

http://www.nsrr.sk/dokumenty/metodicke-pokyny-cko/
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Intervencie v rámci lokálnej stratégie 

komplexného prístupu k zlepšeniu 

situácie MRK 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

projekt  

Intervencie do prípravy a aktualizácie 

rozvojových dokumentov 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

rozvojový  dokument 

 Intervencie na obnovu a čiastočné 

budovanie hmotnej infraštruktúry 

sídiel v súvislosti s odstraňovaním 

následkov povodní z roku 2010 

a protipovodňovými aktivitami) 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

projekt 

 Intervencie na obnovu a čiastočné 

budovanie verejnej hmotnej 

infraštruktúry vidieckych sídiel so 

separovanými a segregovanými 

rómskymi osídleniami v súvislosti 

s odstraňovaním následkov povodní 

z roku 2010 a protipovodňovými 

aktivitami 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

projekt 

4.2 

Infraštruktúra 

nekomerčných 

záchranných služieb 

Intervencie do zariadení HaZZ a HZS Celkové oprávnené výdavky na projekt / 1 

projekt HaZZ, a HZS 

5.1 

Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú 

obslužnosť regiónov 

Intervencie do rekonštrukcie 

a modernizácie ciest II. a III. triedy, 

vrátane intervencií do regionálnych 

komunikácií zameraných na čiastočné 

odstránenie následkov ničivých 

povodní v roku 2010 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

dĺžka rekonštruovanej cesty II. a III. triedy 

Intervencie do výstavby nových 

úsekov ciest II. a III. triedy, vrátane 

intervencií do regionálnych 

komunikácií zameraných na čiastočné 

odstránenie následkov ničivých 

povodní v roku 2010 

Celkové oprávnené výdavky na projekt / 

dĺžka novovybudovanej cesty II. a III. triedy 

7.1  

Európske hlavné mesto 

kultúry – Košice 2013 

Intervencie do stavebných objektov 

v súvislosti s projektom EHMK 

 

Intervencie do regenerácie sídiel 

v súvislosti s projektom EHMK 

Celkové oprávnené výdavky na projekt 

Zdroj: Programový manuál Regionálneho operačného programu 2007-2013. 

 

Z tabuľky vyplýva, že benchmarky boli nastavené buď ako celkové oprávnené výdavky na 

projekt (PO 2.1., 3.2., 4 a 7), alebo ako podiel oprávnených výdavkov na jedného užívateľa 

(PO 1.1., 2.1., 3.1.), resp. na km cesty (PO 5) alebo na m2 plochy (PO 2.1., 3.1). Takéto 

nastavenie sa javí ako správne, aj keď v praxi môže dochádzať k otázkam, či sa smerný 

rozsah hodnôt benchmarkov má viazať na pôvodný alebo zamýšľaný stav a tiež nemusí brať 

do úvahy rozdielny charakter projektov vzhľadom na nákladovú náročnosť. 

 

Najefektívnejšie boli využité prostriedky na špecifický cieľ Zvýšenie úrovne poskytovaných 

služieb v oblasti vzdelávania, za ktorým nasleduje cieľ Posilnenie konkurencieschopnosti 

sídel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a Zvýšenie úrovne dopravnej 

obslužnosti regiónov, v ktorých je finančný plán napĺňaný najuspokojivejšie.  

 

Čo sa týka kategórie pomoci - Prioritná téma, 95,8% z indikatívnej sumy finančných 

prostriedkov bolo k 31.12.2012 schválených na konkrétne projekty, pričom najefektívnejšie 

boli plánované finančné prostriedky alokované do projektov týkajúcich sa vzdelávacej 
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infraštruktúry, integrovaných projektov regenerácie mestských a vidieckych oblastí, 

regionálnych/miestnych ciest, inej sociálnej infraštruktúry a iné opatrenia na zachovanie 

životného prostredia a predchádzanie rizikám.  

 

 

Ktoré druhy intervencií majú najväčšiu pridanú hodnotu?  

 

Najúspešnejšími intervenciami sú tie v rámci PO 1, 4 a 5, t. j. intervencie do infraštruktúry 

vzdelávania, regenerácie sídel a regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov.  

 

 

Došlo na úrovni NSRR k zmenám v zaradení obcí do kategórií inovačných a kohéznych 

pólov rastu a ostatných obcí?  
 

Návrh štruktúry sídiel SR pre účely NSRR SR na roky 2007-2013 bol vypracovaný na 

prelome rokov 2006 a 2007. Pre návrh štruktúry sídiel boli použité nasledovné vstupné údaje:  

 

 počet obyvateľov k 31.12.2004 – Štatistický úrad SR  

 údaje o školách za školský rok 2005-2006 – Ústav informácií a prognóz školstva  

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, MŢP SR, AUREX, s. r. o.  

 informácie o existujúcich spoločných obecných úradoch (stavebné úrady) – 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR)  

 informácie o obciach uvažovaných pre spoločné obecné úrady – ZMOS 2002  

 matričné úrady – vyhláška Ministerstva vnútra SR 529/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov  

 organizácia osídlenia SSR – URBANITA, č. 51, február 1985  

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslalo v januári 2007 všetkým relevantným 

sociálno-ekonomickým partnerom návrh štruktúry sídiel (zainteresované sektorové 

ministerstvá, regionálne samosprávy, zástupcovia subjektov združujúcich miestne 

samosprávy, mimovládny sektor). Tento návrh slúžil neskôr na ďalšie jednania MVRR SR so 

samosprávnymi krajmi.  

Na pracovných stretnutiach sa zástupcovia samosprávnych krajov a poverený riešiteľ MVRR 

SR dohodli na úpravách a doplnení zoznamov pólov rastu pre jednotlivé NUTS 3 regióny. 

 

Celkový počet obcí SR bol 2 891. Celkový počet obcí SR mimo Bratislavského kraja bol 

2 818. 

 

Sídelná štruktúra bola určovaná podľa týchto kritérií: 

 

Inovačné póly rastu: 

 

 krajské mesto  

 mesto so sídlom obvodu  

 mesto s bývalým sídlom okresu  

 

Celkovo bolo stanovených 82 inovačných pólov rastu vrátane Bratislavského kraja a 78 

inovačných pólov rastu mimo Bratislavského kraja.  
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Kohézne póly rastu: 

 

 obce v ktorých sa súčasne nachádza matričný úrad, spoločný obecný úrad, ZŠ typu 3, 

bolo bývalým strediskom osídlenia miestneho významu, je ZMOS zvažované ako 

sídlo spoločného obecného úradu (spolu 92 obcí)  

 obce v ktorých sa nachádza ZŠ typu 3 a má viacej ako 100 žiakov (spolu 774 obcí)  

 obce v ktorých sa nenachádza ZŠ typu 3 ale majú strednú školu (spolu 9 obcí)  

 obce, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá a sú väčšie ako 1500 obyvateľov v Prešovskom 

a Košickom kraji (spolu 17 obcí)  

 

Spolu sa vymedzilo 891 kohéznych pólov rastu vrátane Bratislavského kraja a 858 kohéznych 

pólov rastu mimo Bratislavského kraja. 

  

 Póly rasty podľa jednotlivých krajov: 

Kraj 

Inovačné 

póly 

Kohézne 

póly 
Spolu 

Bratislavský 4 33 37 

Trnavský 7 99 106 

Trenčiansky 12 92 104 

Nitriansky 10 146 156 

Žilinský 11 128 139 

Banskobystrický  13 112 125 

Prešovský  13 163 176 

Košický  12 118 130 

Spolu mimo BA kraj 78 858 936 

Spolu za SR 82 891 973 

 

Je možné skonštatovať, že póly rastu predstavujú cca 1/3 všetkých obci  SR a ich zoznam 

nebol počas implementácie ROP menený. Póly rastu dostatočne pokrývajú záujmové územie 

ROP, ktoré je dostupné drvivej väčšine obyvateľov SR. 

 

 

Došlo k výrazným zmenám v podporovaných sektoroch? Reagovala stratégia 

operačného programu na legislatívne zmeny, sociálno–ekonomické zmeny a pod.?  

 

Za výrazné zmeny v sektoroch podporovaných ROP možno označiť: 

 hospodársku krízu v roku 2009   

 rozsiahle záplavy v roku 2010 

 parlamentné voľby 2010 

 

Snaha o zmiernenie dopadu krízy na hospodárstvo a zamestnanosť SR vyvolala zmenu 

v rámci PO1, kde boli nadschválené finančné prostriedky v celkovom objeme približne 282 

mil. EUR. Cieľom tohto opatrenia bolo okrem iného zabezpečiť investície do stavebnej 

činnosti a tak znížiť stúpajúcu nezamestnanosť. 
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RO pre ROP reagoval na škody spôsobené rozsiahlymi záplavami, tým, že do návrhu revízie 

ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie prioritných osí 4 a 5 na odstraňovanie škôd 

spôsobených povodňami.  

Parlamentné voľby priniesli politickú zmenu čo následne prinieslo zmeny majúce vplyv na 

riadenie ROP (zmena vykonávateľa funkcie CKO, zrušenie MVRR SR a MŢP SR a pod.). 

 

Tieto skutočnosti spôsobili nestabilné prostredie pre implementáciu ROP predovšetkým 

v rokoch 2009 a 2010 a tiež vyvolali tri revízie ROP. 

 

V období 2007 – 2012 bolo vydaných 6 riadiacich aktov EÚ a 21 legislatívnych zmien 

v zákonoch SR, na ktoré bol RO pre ROP nútený reagovať a ktoré mali za následok 

komplikovanie realizácie ROP a mnohonásobné zmeny v riadiacich aktoch ROP.  

V priebehu implementácie ROP došlo k výrazným zmenám v podporovaných sektoroch, ktoré 

boli  spôsobené externými faktormi a stratégia ROP na tieto zmeny reagovala. RO a SORO 

zvýšeným úsilím a dôslednou spoluprácou s CKO a CO tieto zmeny zapracoval do 

implementačných procesov. 

 

 

Došlo k výrazným kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám v oblasti občianskej 

infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia v regiónoch na území cieľov Konvergencia 

(ROP))?  

 

Za najvýraznejšie zmeny v oblasti občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia v 

regiónoch na území cieľov Konvergencia možno označiť výsledky realizácie projektov 

v rámci PO1, PO4 a PO5. 

 

Za najvýznamnejšie zmeny je možno považovať zlepšenie technicko-stavebného stavu ZŠ 

a SŠ. Pred začiatkom programového obdobia 2007 - 2013 bolo na území cieľa Konvergencia 

920 ZŠ s počtom viac ako 200 žiakov. ROP v rámci PO1 prispelo ku zlepšeniu technicko-

stavebného stavu až 68,70% týchto ZŠ. V rámci ROP bolo podporených 138 projektov 

rekonštrukcie a modernizácie SŠ. Toto predstavuje 22,04% z celkového počtu SŠ na území 

cieľa Konvergencia. 

 

Dôležitým výsledkom je počet revitalizovaných a rekonštruovaných verejných priestranstiev 

v póloch rastu realizovaných prostredníctvom PO4. Na území cieľa Konvergencia je 936 

inovačných a kohéznych pólov rastu, z ktorých až 544 (stav ku 31.12.2012) má zazmluvnené 

investičné prostriedky ROP  na revitalizáciu a rekonštrukciu verejných priestranstiev, čo 

predstavuje až 58% zo všetkých pólov rastu. 

Ďalším dôležitým výsledkom je udržanie stavu ciest II. a III. triedy na území cieľa 

Konvergencia v približne rovnakom stave ako v roku 2006. Vplyvom neočakávaných zmien 

prírodných podmienok, hlavne rozsiahlych záplav, bol stav týchto ciest počas implementácie 

ROP poškodený.  

V rámci projektov PO5 bolo zrekonštruovaných 636,50 km (ukončené projekty 

k 31.21.2012). Z toho 170,49 km ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná 

dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 

km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km. 
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V projektoch regenerácie sídiel bolo ku 31.12.2012 zrekonštruovaných 113,57 km miestnych 

komunikácií a v zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 276,04 km 

miestnych komunikácií. 

 

Je možné skonštatovať, že realizáciou aktivít ROP došlo k výrazným kvalitatívnym a 

kvantitatívnym zmenám v oblasti občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia 

v regiónoch a to predovšetkým v zlepšení  technicko-stavebného stavu ZŠ a SŠ, v 

zrekonštruovaných verejných priestranstvách a v udržaní technického stavu ciest II. a III. 

triedy. 

 

 

Ako sú napĺňané ciele horizontálnych priorít v rámci operačného programu? Boli 

vhodne nastavené?  

 

K horizontálnej priorite Informačná spoločnosť priamo prispelo k 31.12.2012 celkovo 132,8% 

zazmluvnených a 80,8% ukončených projektov. Cieľová hodnota podporených projektov bola 

prekročená. Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS dosiahlo hodnotu vo výške 52 

projektov – nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné úpravy u projektov, ktoré vedú k 

skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT vybavenia, ale nezahrňujú nákup IKT 

vybavenia. 

Marginalizované rómske komunity: K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 1 821 projektov, z 

toho 759 v sume 578,49 mil. EUR s nepriamou podporou MRK, čo predstavuje takmer 45% 

projektov a 43 projektov v hodnote 46,51 mil. EUR s priamou podporou MRK, čo v 

percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,57%. 

K rovnosti príležitostí prispievalo k 31.12.2012 celkovo 84,2% zazmluvnených projektov. 

ROP prispieva k napĺňaniu cieľov v oblasti rodovej rovnosti a v oblasti príležitostí zdravotne 

postihnutých ľudí. Počas roku 2012 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie 

infraštruktúrnych projektov s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných 

osiach s výnimkou prioritnej osi 2, z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci 

prioritnej osi 4. 

K trvalo udržateľnému rozvoju prispievalo k 31.12.2012 celkovo 94% zazmluvnených 

a 61,4% ukončených projektov. Projekty sa vo veľkej miere zameriavali na rekonštrukčné a 

modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry, napríklad: 

zateplenie budov, výmena palivovej základne a podobne, z čoho je viditeľný príspevok 

projektov ROP k cieľom HP TUR – znižovanie energetickej náročnosti budov. 

 

 

Ako sú napĺňané indikatívne regionálne alokácie? Boli vhodne nastavené?  

 

Indikatívna kumulatívna regionálna alokácia bola k 31.12.2012 naplnená na 104%, pričom 

bola najviac prekročená v Košickom kraji (119%). V Trnavskom, Žilinskom a mierne tiež 

v Prešovskom kraji boli indikatívne alokácie takisto prekročené (110, 106 a 101%). 

V Trenčianskom a Banskobystrickom kraji boli alokácie takmer naplnené (98%). Istú rezervu 

má ešte Nitriansky kraj (alokácia na úrovni 92%). Na základe týchto údajov sa javí nastavenie 

alokácií ako vhodné.  

 

Aké sú odporúčania pre programové obdobie 2014-2020?  

 

Odporúčania na nové programové obdobie sú uvedené v časti 7.2. Odporúčania. 
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7. Zistenia a odporúčania  

7.1. Zistenia 

 

Ciele a zameranie ROP 

 

ROP sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších nástrojov pre 

zlepšenie kvality života obyvateľstva.  Stratégia ROP sa zameriavala na vybrané typy 

zariadení občianskej infraštruktúry a prvky vybavenosti územia, ktoré boli analýzou 

identifikované ako kľúčové pre dosahovanie globálneho cieľa ROP. 

Na realizáciu ROP bolo pôvodne na roky 2007-2013 z ERDF určených celkovo 1,445 mil. 

EUR. Revíziou ROP v polovici programového obdobia sa príspevok zvýšil na 1 554 503 927 

EUR. Dôvodom na vykonanie revízie a súvisiaceho navýšenia finančných prostriedkov boli 

nasledovné skutočnosti: výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna 

hospodárska kríza), zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

(rozvojové priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu 

a sociálnej  oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce projekt 

Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenia vlády SR 

upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.), problémy s vykonávaním niektorých 

oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, infraštruktúra bývania), resp. iné dôvody (rozsiahle záplavy). 

 

Globálnym cieľom ROP je „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry 

a vybavenosti územia v regiónoch“. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom týchto 

prioritných osí: 

1. Infraštruktúra vzdelávania (oblasť podpory: vybrané materské, základné a stredné 

školy). 

2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately 

(oblasť podpory: vybrané zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (oblasť 

podpory: vybrané významné pamäťové a fondové inštitúcie na miestnej 

a regionálnej úrovni, nehnuteľné kultúrne pamiatky (kultúrno-poznávací a mestský 

turizmus), cestovný ruch. 

4. Regenerácia sídiel (oblasť podpory: hmotná infraštruktúra sídiel, infraštruktúra 

bývania, infraštruktúra obcí so separovanými a segregovanými rómskymi 

osídleniami , infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb, rozvojové 

dokumenty regiónov). 

5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (oblasť 

podpory: intervencie do vybraných úsekov ciest II. a III. triedy). 

6. Technická pomoc (oblasť podpory: podpora riadenia a implementácia ROP) 

7. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (oblasť podpory: vybrané investičné 

projekty súvisiace s EHMK – Košice 2013 (kultúrna infraštruktúra). 
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Pokrok implementácie ROP 

 

Najväčší dopyt zo strany žiadateľov je o Prioritnú os Infraštruktúra vzdelávania – čerpanie 

prostriedkov v percentuálnom vyjadrení vo výške 98,65%, nasleduje oblasť regenerácia sídiel 

Prioritná os 4, čerpanie vo výške 55,76% a Prioritná os 5 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, čerpanie vo výške 54,88%. Vo všetkých 

prioritných osiach boli žiadateľmi obce, mestá a VÚC.  

Najmenší záujem zo strany žiadateľov bol o Prioritnú os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, čerpanie v percentuálnom vyjadrení vo výške 

13,05%.  

Nulové čerpanie k 31.12.2012 bolo v rámci Prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – 

Košice 2013, tento fakt vznikol najmä z dôvodu je dodatočného vytvorenia v roku 2011 a aj 

napriek nulovému čerpaniu RO pre ROP deklaruje vyčerpanie celkovej alokovanej sumy. 

 

Kontrahovanie v rámci ROP k 31.12.2012 dosiahlo úroveň 86,11% zo záväzku na roky 2007-

2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ), čo porovnaní s ostatnými operačnými programami predstavuje 

štvrtý najúspešnejší operačný program v rámci NSRR.  

Čerpanie finančných prostriedkov EÚ k 31.12.2012 vo výške 901 647 775,37 EUR v zmysle 

pravidla n+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100%, v zmysle pravidla n+2 voči 

záväzku 2011 predstavuje 100%, v súčasnej dobe prebieha čerpanie záväzku za rok 2012 na 

úrovni 34,44%. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2012 na celkovom záväzku 2007-

2013 predstavuje za ROP 58%. Celkové čerpanie finančných prostriedkov vo výške 58% je 

možné považovať za primerané, RO predpokladá, že do konca programového obdobia 2007-

2013 budú všetky alokované prostriedky vyčerpané.  

 

Revíziou ROP v polovici programového obdobia sa príspevok z ERDF na základe pridelenia 

dodatočných zdrojov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej 

dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou 

o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.  

Hlavné dôvody na vykonanie prvej revízie a súvisiacej realokácii finančných prostriedkov 

v polovici programového obdobia: 

 Výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza). 

 Zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové 

priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu 

a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce 

projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenie 

vlády SR upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.). 

 Problémy s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne 

bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, infraštruktúra 

bývania) resp. iné dôvody (ťažkosti s dosiahnutím komplementarity s OP KaHR pri 

podpore investičných aktivít cestovného ruchu). 

 

Vykonanie druhej revízie v roku 2012 bola reakcia na situáciu, ktorá vznikla z dôvodu 

deficitu finančných prostriedkov na krytie pohľadávok prijímateľov v rámci Prioritnej osi 1 

Infraštruktúra vzdelávania ROP, o ktorú bolo zo strany prijímateľov najväčší záujem 

v dôsledku toho, došlo k nadschváleniu finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej 

alokácie v rámci tejto priority v celkovej sume 282 mil. EUR.  

Revíziou v auguste 2011 objem nadschválených finančných prostriedkov na projekty klesol 

na 171 mil. EUR, revíziou v roku 2012 bol schválený presun finančných prostriedkov do 

prioritnej osi 1 z ostatných prioritných osí, čím sa výška nadschválených prostriedkov znížila 
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na sumu cca 117 mil. EUR – táto úspora sa dosiahla prostredníctvom znížených rozpočtov 

projektov v rámci verejného obstarávania, nepreplatením neoprávnených výdavkov, 

nedočerpaním finančných prostriedkov.  

V polovici roka 2012 bola vykonaná tretia revízia ROP, ktorá nadväzovala na predchádzajúce 

revízie a jej cieľom je pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov 

v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a to prostredníctvom presunu úspor 

dosiahnutých v rámci ROP do spomenutej prioritnej osi. 

 

Stav fyzického pokroku prioritných osí v rámci ROP 

 

Implementácia prioritnej osi 1 sa začala až v roku 2008. Celkovo boli v rámci sledovaného 

obdobia vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, z toho dve boli vyhlásené pre 

prijímateľov z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady), 

jedna výzva bola určená pre prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, 

cirkvi, občianske združenia).  

Na základe uvedených údajov, konštatujeme, že o Prioritnú os 1 bol zo strany žiadateľov 

vysoký záujem - dopyt o danú prioritnú os predstavoval viac ako 360% alokácie v rámci 

prioritnej osi a čerpanie k 31.12.2012 dosiahlo úroveň 98,65%, z toho dôvodu a aj v súvislosti 

s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej 

prekonanie v SR, bolo v rámci tejto osi umožnené nadschválenie finančných prostriedkov nad 

rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os. 

 

Implementácia prioritnej osi 2 ROP sa začala až do roku 2009. V rámci sledovaného obdobia 

boli vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 

oprávnených žiadateľov z verejného a súkromného sektora. Z dôvodu toho, že čerpanie 

v rámci prioritnej osi je pomerne nízke 26,19%, došlo v rámci revízie ROP k úprave výšky 

finančných prostriedkov (zníženie celkovej alokácie pre prioritnú os 2 na hodnotu 239 147 

040 EUR) v prospech prioritnej osi 1. Zvyšné finančné prostriedky budú použité výlučne na 

podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb 

a na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie tzv.komunitných centier. 

 

Implementácia prioritnej osi 3 ROP sa začala v priebehu roku 2009. V rámci sledovaného 

obdobia boli vyhlásené tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, konkrétne dve výzvy 

v rámci Opatrenia 3.1 a 1 výzva v rámci Opatrenia 3.2. Čerpanie finančných prostriedkov 

dosiahlo k 31.12.2012 v percentuálnom vyjadrení 13,05% a ide o najnižšie čerpanie v rámci 

prioritných osí. Hlavnými dôvodmi nižšieho čerpania bol nižší záujem žiadateľov oproti 

pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu, vyššia výška rozpočtov 

projektov v rámci opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov 

operačného programu – súvis najmú s náročnou stavebno-technickou povahou projektov 

NKP, problematické stanovenie presných požiadaviek na obsah a rozsah spracovania 

rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám 

o poskytnutí NFP. 

 

Prioritná os 4 bola rozdelená na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 

Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. V rámci sledovaného obdobia bolo 

vyhlásených 9 výziev. Prioritná os 4 je druhou najlepšie čerpanou osou v percentuálnom 

vyjadrení 55,78% a predstavuje  jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov – 

mestá a obce. Prostredníctvom tejto prioritnej osi si mestá a obce mohli zabezpečiť 

rekonštrukciu a modernizáciu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a tým si 

posilniť konkurencieschopnosť a atraktívnosť.  
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V rámci prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 

regiónov boli k 31.12.2012 vyhlásené 3 výzvy (ROP-5.1-2008/01, ROP-5.1-2009/01 a ROP-

5.1-2012/01) na predkladanie žiadostí o NFP pre jediného oprávneného žiadateľa – vyššie 

územné celky. K 31.12.2012 bolo vyčerpaných v percentuálnom vyjadrení 54,88% 

finančných prostriedkov, ktoré boli využité na rekonštrukciu a opravu miestnych 

komunikácií, regionálnych ciest II. a III. triedy, ktoré sú v zlom technickom stave.  

 

V priebehu sledovaného obdobia boli finančné prostriedky technickej pomoci použité 

predovšetkým na zabezpečenie administratívnych  kapacít RO, na financovanie výkonu 

činností SORO pre ROP a zabezpečenie vykonania hodnotenia ROP. Čerpanie finančných 

prostriedkov dosiahlo úroveň v percentuálnom vyjadrení k 31.12.2012 hodnotu 30,79%.  

 

Na základe uznesenia vlády SR č.546/2010 zo dňa 13.augusta 2010 došlo k dodatočnému 

navýšeniu alokácie ROP v programovom období 2007-2013 na realizáciu investičných 

projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len EHMK) – Košice 

2013 prostredníctvom dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP a to v sume max. 60 mil. 

EUR (zdroje EÚ).  

Vytvorením prioritnej osi 7 ROP boli zabezpečené podmienky na realizáciu národných 

projektov investičného charakteru súvisiacich s projektom EHMK – Košice 2013, ktorý je na 

základe uznesení vlády SR, prijatých v rokoch 2009-2010 definovaný ako priorita na národnej 

úrovni. 

K 31.12.2012 bolo čerpanie finančných prostriedkov nulové, celkové zaostávanie 

implementácie súvisí najmä s jej dodatočným vytvorením v roku 2011, avšak RO pre ROP 

deklaruje jej vyčerpanie do konca programového obdobia. 

 

Príspevok ROP k horizontálnym prioritám 

 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 
K 31.12.2012 bolo podporených 886 projektov, z toho 539 ukončených s príspevkom k HP IS 

v objeme 657,9 mil. EUR z ERDF. Cieľová hodnota podporených projektov bola prekročená 

o 219 projektov (stanovená cieľová hodnota: 667). Počet projektov s nepriamym prínosom 

k HP IS dosiahlo hodnotu vo výške 52 projektov – nepriamy prínos predstavujú najmä 

stavebné úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT 

vybavenia, ale nezahrňujú nákup IKT vybavenia. 

 

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 
K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 1 821 projektov, z toho 759 v sume 578,49 mil. EUR 

s nepriamou podporou MRK, čo predstavuje takmer 45% projektov a 43 projektov v hodnote 

46,51 mil. EUR s priamou podporou MRK, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,57%.  

 

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 1 821 projektov, z toho 1 533 projektov bolo s 

príspevkom k cieľom HP RP, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje hodnotu 84%. 

 

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

K 31.12.2012 bolo celkovo zazmluvnených 1 821 projektov, z toho 1 713 projektov, 

s príspevkom k HP TUR, z ktorých bolo 1 052 projektov ukončených.  
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Súlad ROP s rozvojovými stratégiami EÚ a SR 

 

Základnými strategickými dokumentmi EÚ, z ktorých vychádzala stratégia NSRR a následne 

aj ROP pre programové obdobie 2007 – 2013 sú Strategické usmernenia Spoločenstva a 

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ. 

 

V roku 2005 Európska komisia zverejnila Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 

2007 – 2013. Tento dokument stanovuje tri základné usmernenia: 

1. Urobiť Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu 

2. Zlepšenie poznatkov a inovácie pre rast 

3. Väčšie množstvo a kvalitnejšie pracovné miesta 

ROP prispieval svojim zameraním k usmerneniu č. 1 prostredníctvom Prioritnej osi 3 

predovšetkým zatraktívnenia regiónov pre  turistov, Prioritnej osi 4 hlavne zmodernizovaním 

centier obcí a Prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zlepšením dopravnej obslužnosti 

regiónov. K usmerneniu č. 2 prispieval ROP len čiastočne a to hlavne v rámci podpory IKT 

vybavenia vzdelávacích zariadení a pamäťových a fondových inštitúcií a čiastočne aj v rámci 

rozvoja turizmu. K usmerneniu č. 3  prispieval ROP prostredníctvom všetkých Prioritných osí 

nakoľko všetky boli zamerané aj na vytváranie nových pracovných miest. 

 

V júni 2006 prijala Európska rada novú Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja pre roky 

2005-2010. V revidovanej stratégii je identifikovaných sedem hlavných výziev: 

1. Zmeny klímy a čistá energia  

2. Trvalo udržateľná doprava  

3. Trvalo udržateľná výroba a spotreba  

4. Verejné zdravie  

5. Zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi  

6. Sociálna inklúzia, demografia a migrácia  

7. Chudoba vo svete a výzvy trvalo udržateľného  

ROP prispieval k výzvam Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ len okrajovo, nakoľko 

jeho zameranie je iné. ROP je primárne zameraná na rozvoj regiónov a Stratégia je zameraná 

na riešene globálnych problémov Zeme. K výzvam oveľa významnejšie prispievali iné 

operačné programy. 

 

Od roku 2011 sa rozvoj Spoločenstva riadi novou stratégiou Európa 2020, ktorej cieľom je, 

aby sa v EÚ vybudovalo inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Stratégia určuje 

päť hlavných cieľov rozvoja: 

1. Zamestnanosť  

2. Výskum a vývoj    

3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť  

4. Vzdelávanie  

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu  

ROP prispieva v rámci Stratégie Európa 2020 len ku cieľu Zamestnanosť a čiastočne ku cieľu 

Boj proti chudobe a to hlavne vytváraním nových pracovných miest. Ku cieľu Vzdelávanie 

prispieva len prostredníctvom Prioritnej osi 1 vytváraním lepšieho prostredia pre žiakov 

základných a stredných škôl rekonštrukciou školských objektov a vybavením IKT. 

K ostatným cieľom oveľa významnejšie prispievajú iné operačné programy. 

 

Stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR) je iniciatívou EK a krajín tohto regiónu na 

podporu ekonomického rozvoja s cieľom dosiahnuť prosperitu v tomto regióne. Vzhľadom na 

jej zameranie je možno skonštatovať, že ROP k jej iniciatívam neprispieva. 
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Základnými národnými strategickými dokumentmi, z ktorých vychádzala stratégia NSRR 

a následne aj ROP pre programové obdobie 2007 – 2013 sú Stratégia konkurencieschopnosti 

Slovenska do roku 2010 a Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Vláda SR vo februári 2005 schválila Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 

2010, ktorá sa považuje za Národnú lisabonskú stratégiu. V súlade s procesmi koordinácie 

sa stratégie koncipujú v rámci trojročných cyklov a sú prezentované v Národných 

programoch reforiem (ďalej len „NPR“). NPR sa v podmienkach SR pre obdobie 2006 – 

2008 prioritne zameriava na rozvoj oblastí, ktoré najlepšie podporia rast tvorivého potenciálu 

slovenskej ekonomiky: 

1. vzdelávanie 

2. zamestnanosť 

3. informačná spoločnosť 

4. veda, výskum a inovácie 

5. podnikateľské prostredie. 

Pre ďalšie trojročné obdobie schválila vláda SR Národný program reforiem SR 2008 – 2010. 

Priority programu sa nezmenili, v rámci Akčných plánov je štruktúrovaný podobne: 

1. vzdelávanie 

2. zamestnanosť 

3. veda, výskum a inovácie 

4. podnikateľské prostredie (v tejto časti je zahrnutá aj informačná spoločnosť). 

ROP prispieva k podporovanej oblasti Vzdelávanie predovšetkým vytváraním kvalitnejších 

vzdelávacích priestorov prostredníctvom Prioritnej osi 1,  Oblasť Zamestnanosť podporujú 

všetky Prioritné osi a Opatrenia, hlavne vznikom nových pracovných miest, resp. udržaním už 

existujúcich, Oblasť Informačná spoločnosť je podporovaná nákupom nových IKT 

technológií. Oblasť Veda, výskum a inovácie je v rámci ROP podporovaná len okrajovo a to 

možným zavedením inovatívnych postupov. Oblasť Podnikateľské prostredie je podporované 

v rámci Prioritných osí 3, 4 a 5 hlavne v oblasti rozvoja turistického ruchu, možnosti získania 

zákaziek v rámci regenerácie sídiel a zlepšením dopravnej dostupnosti regionálnych oblastí. 

 

Národný program reforiem SR z roku 2012 prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych 

politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie. 

Tento materiál uvádza päť hlavných priorít identifikovaných v rámci tzv. Ročného prieskumu 

rastu 2012:  

1. Pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii orientovanej na ekonomický rast 

2. Podpora rastu a konkurencieschopnosti - zahrňuje tieto oblasti: Kvalitný ľudský 

kapitál (Regionálne školstvo, Vysoké školstvo a veda, Ďalšie vzdelávanie), Inovácie, 

Podnikateľské prostredie (Administratívne zaťaženie a regulácia, Transparentnosť 

podnikateľského prostredia, Dopravná infraštruktúra) a Zelený rast a energetika 

3. Riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy - zahrňuje tieto oblasti: 

Zamestnanosť a Sociálna inklúzia 

4. Modernizácia verejnej správy - zahrňuje tieto oblasti: Inštitucionálna reforma štátnej 

správy, Elektronická verejná správa, Transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva 

a Efektívnejšie zdravotníctvo 

5. Obnovenie normálneho úverovania ekonomiky. 

ROP prispieva k napĺňaniu hlavných priorít Národného programu reforiem 2012 v rámci 

všetkých Prioritných osí a Opatrení, aj keď v Opatreniach 3.1 a 4.2 len čiastočne. ROP 

prispieva predovšetkým k napĺňaniu hlavnej priority Podpora rastu a konkurencieschopnosti 
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a vôbec neprispieva ku hlavným prioritám Pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii 

orientovanej na ekonomický rast a Obnovenie normálneho úverovania ekonomiky. 

 

Vzhľadom k tomu, že Program stability Slovenskej republiky je zameraný na dosiahnutie 

fiškálnej pozície, ktorá zabezpečí dlhodobú udržateľnosť verejných financií a teda sa jedná 

o politicko-makroekonomické rozhodnutia, ROP neprispieva k tomuto programu. 

 

Strategickým cieľom Inovačnej stratégie SR na roky 2014 – 2020 je zlepšiť schopnosť 

komercionalizovať a adoptovať inovácie a technológie a zaradiť Slovensko medzi úspešné 

priemyselné krajiny 21 storočia Je potrebné, aby moderné hospodárstvo bolo založené na 

znalostiach a „inovatívne otvorenej“ spoločnosti.  Ku tejto stratégii prispieva ROP len 

okrajovo a to v oblasti podpory vzdelávania a zavádzania novej IKT. 

 

Do posúdenia relevantnosti ROP, prioritných osí a opatrení s ohľadom na meniace externé 

prostredie a potreby cieľových skupín v kontexte s prioritami Európskej únie, národnými 

prioritami a relevantnými politikami a stratégiami bolo zaradených 9 strategických 

dokumentov, z toho 4 európskeho rozmeru a 5 národného rozmeru.  

Možno skonštatovať, že ROP prispieva k napĺňaniu 6 dokumentov, jednému len okrajovo 

a ku dvom neprispieva vôbec.  

Strategické dokumenty, ku ktorým ROP neprispieva , resp. len okrajovo sú dokumenty, ktoré 

sú zamerané na určitú oblasť a nemajú všeobecnejší charakter. Tieto dokumenty boli 

vytvorené v rokoch 2011 a 2012 a teda neboli východzími stratégiami pri vzniku ROP. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné skonštatovať, že ROP aktívne prispieval 

k rozvojovým stratégiám EÚ a SR, ktoré boli aktuálne v čase jeho návrhu a ostal relevantným 

aj po zmenách rozvojovým stratégií z rokov 2011 a 2012 a prostredníctvom svojich 

Prioritných osí a Opatrení aj naďalej prispieval k napĺňaniu cieľov a priorít týchto nových, 

resp.  inovovaných stratégií. 

 

 

Zmeny ROP v priebehu implementácie 

 

Realizácia ROP bola ovplyvňovaná zmenami: 

 

 vonkajšieho prostredia, t. j. zmenami, ktoré nemohol RO ovplyvniť a na ktoré musel 

reagovať a na ich základe meniť nastavené implementačné pravidlá ROP 

 vnútorného prostredia, t.j. zmenami, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe a ktoré 

mohol RO ovplyvniť a na ich základe RO optimalizoval procesy implementácie ROP. 

 

Zmeny vonkajšieho prostredia 

 

Zmeny vonkajšieho prostredia boli v období implementácie ROP charakterizované: 

 

 zmenami smerníc a nariadení EK a iniciatívami EK 

 legislatívnymi zmenami v rámci SR 

 konverziou meny na EURO 

 celospoločenskými krízami a zmenami 

 politickými zmenami v rámci SR 

 prírodné katastrofy 
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Zmeny tohto charakteru boli spojené so značnými administratívnymi zásahmi do platnej 

implementačnej dokumentácie ROP, čo predstavovalo zvýšené pracovné úsilie pracovníkov 

RO a SORO a v podstate spôsobovali skomplikovanie priebehu implementácie a vytvárali 

nestabilné implementačné prostredie. 

 

Zmeny vnútorného prostredia 

 

Zmeny vnútorného prostredia boli v období implementácie ROP charakterizované: 

 

 zmenami vyvolanými potrebami optimalizácie implementačných procesov zo strany  

ich riadenia 

 zmenami vyvolanými potrebami žiadateľov, resp. prijímateľov 

 potrebou aktualizácie a dopĺňania funkcionalít ITMS. 

 

Zmeny tohto charakteru vyplynuli z implementačnej praxe s cieľom optimalizácie procesov. 

Ich cieľom bolo vždy naprávať zistené nedostatky s tým aby implementácia operačného 

programu prebiehala bez problémov a bola užívateľsky „priateľská“ k riadiacim pracovníkom 

ako aj k žiadateľom a prijímateľom. 

 

V období 2007 – 2012 bolo vydaných 6 riadiacich aktov EÚ (smernice a nariadenia EK, 

iniciatívy EK), ktoré zasiahli do implementačného procesu a vyvolali zmeny v dokumentácii 

ROP. Najväčší dopad na plynulosť implementačných procesov mali legislatívne zmeny SR. 

V období 2007 – 2012 bolo prevedených až 21 legislatívnych zmien v zákonoch SR, ktoré 

mali za následok značné zmeny v realizácii ROP a mnohonásobné zmeny v riadiacich aktoch 

ROP.  

Ďalšie komplikácie vyvolala hospodárska kríza v roku 2009 a rozsiahle záplavy v roku 2010. 

Tieto skutočnosti spôsobili nestabilné prostredie pre implementáciu ROP predovšetkým 

v rokoch 2009 a 2010 a tiež vyvolali tri revízie ROP. 

Vonkajšie zásahy do implementácie ROP spôsobili značné komplikácie a vyvolali časté 

administratívne zásahy do jednotlivých prioritných osí a opatrení,  vypisovaní výziev a do 

realizácie samotných projektov. Tieto zásahy vyvolávali následné zmeny vo vnútornom 

prostredí implementačných procesov (vydávanie MP a usmernení CKO a CO, aktualizácie 

Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF  atď.) Tieto zvýšené 

administratívne záťaže riešili pracovníci RO a SORO len so zvýšeným pracovným 

nasadením. 

Zo strany prijímateľov/žiadateľov nastali komplikácie hlavne v rámci ich nepripravenosti na 

realizáciu projektov, čo spôsobovalo časté žiadosti o ich zmenu. Značné nedostatky boli zo 

strany RO a SORO zisťované vo verejnom obstarávaní. 

Aj napriek vyššie uvedeným zmenám a z toho vyplývajúcich problémov v implementácii 

ROP je možné skonštatovať, že vplyvom vyššieho pracovného nasadenia pracovníkov RO 

a SORO a dôslednej spolupráci s CKO a CO sa podarilo väčšinu zmien prekonať. 

Súlad realizovaných projektov so stratégiou a cieľmi ROP a porovnanie dosiahnutých 

výsledkov a stanovených cieľov 

 

Z celkového počtu 21 ukazovateľov na úrovni OP ROP podľa opísanej metodiky vykazovania 

presiahlo osem ukazovateľov cieľové hodnoty, desať má veľkú pravdepodobnosť dosiahnuť 
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a prekročiť svoje cieľové hodnoty, jeden má šancu byť naplnený. Dva ukazovatele vykazujú 

nulové hodnoty a dosiahnutie cieľových hodnôt do roku 2015 možno v súčasnom stave 

považovať za sporné.  

V Prioritnej osi 1 boli z 12 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich už prekročené a z údajov 

zo zazmluvnených projektov vyplýva, že cieľové hodnoty v ďalších 3 ukazovateľoch budú 

tiež prekročené. Ostatné 4 ukazovatele vykazujú uspokojivé hodnoty a je veľký predpoklad 

ich naplnenia do roku 2015.  

V Prioritnej osi 2 boli zo 14 ukazovateľov cieľové hodnoty 2 z nich prekročené, ďalšie 2 majú 

veľkú pravdepodobnosť byť čoskoro naplnené. Naplnenie cieľových hodnôt 7 ukazovateľov 

je podmienené splnením deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 

ukazovateľa úspora energie bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev a posledné dva 

ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte vyhodnotiť.  

V Prioritnej osi 3 boli zo 15 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 5 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 4 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev a napĺňanie 3 ukazovateľov zatiaľ nejde potrebným tempom.  

V Prioritnej osi 4 boli zo 18 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 3 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 5 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev. 4 ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte 

vyhodnotiť. Napĺňanie ukazovateľa počet podporených rozvojových dokumentov zatiaľ nejde 

potrebným tempom.   

V Prioritnej osi 5 boli z 5 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 1 ukazovateľa je veľmi pravdepodobné. Napĺňanie ukazovateľa km nových 

ciest zatiaľ nejde potrebným tempom.   

Cieľové hodnoty ukazovateľov PO 6 už boli prekročené. Prioritná os 7 je špecifická tým, že 

ešte nebol riadne ukončený žiaden projekt. Naplnenie cieľových hodnôt ukazovateľov sa 

opiera len o zazmluvnené projekty. V prípade, že deklarované hodnoty budú naplnené, bude 

aj PO 7 ako taká úspešná.  

Na úrovni PO najväčšiu pravdepodobnosť udržateľnosti ukazovateľ Priemerné zníženie 

energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej a 

vzdelávacej  infraštruktúry, pamäťovými a fondovými inštitúciami a zariadeniami 

nekomerčných záchranných služieb.  Za udržateľné možno ešte považovať hodnoty 

ukazovateľa Počet  nových  a kvalitnejších služieb poskytovaných  v podporených 

zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry a Zníženie nehodovosti na podporených úsekoch II. a 

III. triedy. Posúdenie udržateľnosti ostatných výsledkov je predmetom hodnotení na základe 

následných monitorovacích správ projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované alebo 

ukončené, ale pred prvou schválenou následnou monitorovacou správou.  

Medzi rokmi 2007 a 2010 došlo k rastu HDP vo všetkých krajoch, Trnavský zaznamenal 

mierny pokles. Najvyšší rast HDP medzi rokmi 2007 a 2010 zaznamenal Žilinský a Prešovský 

kraj.  

PO 1 Infraštruktúra vzdelávania financovala intervencie do vzdelávacej infraštruktúry vo 

vybraných materských, základných (s počtom žiakov nad 200) a stredných škôl v póloch 
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rastu. Celkovo bolo podporených len 2,26% materských škôl, 68,7% základných škôl nad 200 

žiakov a 22,04% stredných škôl. Najväčší podiel mal ROP na rozvoji základných škôl. Pri 

všetkých typoch škôl platí, že územné rozdelenie podpory úplne nezodpovedalo 

demografickému vývoju v jednotlivých krajoch.   

PO 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

financovala intervencie do sociálnej infraštruktúry.  Medzi rokmi 2007 a 2011 vzniklo 229 

nových zariadení a 3 z nich boli podporené z ROP. Z celkového počtu zariadení v roku 2011 

bolo zrekonštruovaných v priemere 12,6% na území cieľa Konvergencia, avšak existujú veľké 

regionálne rozdiely. Najvyššiu podporu získal Prešovský a Trnavský kraj (cca. 19%), 

Trenčiansky, Košický a Nitriansky zrekonštruoval približne 15-16% svojich sociálnych 

zariadení, avšak Banskobystrický len asi 7%. Medzi krajom s najvyšším a najnižším 

percentom zrekonštruovaných zariadení je teda rozdiel 12 percentuálnych bodov. Vzhľadom 

na vývoj počtu obyvateľov prispel ROP k rozvoju jednotlivých regiónov rovnomerne.  

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu má za cieľ 

rozvíjať cestovný ruch v regiónov prostredníctvom intervencií do rekonštrukcie kultúrnych 

pamiatok, rekonštrukcie a revitalizácie stavebných objektov a obstarania príslušného 

vybavenia. ROP prispel k rozvoju galérií a múzeí, aj keď len v obmedzenej miere (17% 

a 29%). K rozvoju verejných knižníc a kultúrno-osvetových zariadení prispel len 

zanedbateľne.  

 

PO 4 Regenerácia sídel financuje investičné projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev 

sídiel, infraštruktúru bývania, rozvoj obcí s MRK vo vidieckom prostredí a infraštruktúru 

nekomerčných záchranných služieb. Keďže v rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt 

na podporu infraštruktúry bývania, nemožno identifikovať žiaden príspevok ROP. 

Zanedbateľnou mierou (4%) prispieva ROP k regenerácii sídiel zameraných na zlepšenie 

situácie MRK. Významne však prispieva k revitalizácii a rekonštrukcii verejných 

priestranstiev, pretože financuje projekty v 63% zo všetkých pólov rastu. Najvyšší príspevok 

ROP zaznamenáva k rozvoju HaZZ a HZS (36% a 55%).  

PO 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov financuje 

investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich ciest II. A III. triedy, v prípade 

opodstatnenia aj budovaním nových cestných úsekov. Medzi rokmi 2006 a 2012 sa stav ciest 

II. a III. triedy výraznejšie nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých ciest, pokleslo 

percento stavu vyhovujúcich ciest a zvýšilo sa % stavu nevyhovujúcich ciest. Prostredníctvom 

projektov ROP neboli vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. Investície však 

pomohli k tomu, že stav týchto ciest sa udržal na takmer rovnakom stave. Bez investícií ROP 

by bol stav relevantných ciest v horšom stave. 

 

Absorpčná schopnosť žiadateľov vzhľadom na finančné alokácie 

 

Napriek vysokým nárokom na absorpčnú kapacitu samosprávy aj štátnej správy patrí ROP 

v programovom období 2007 – 2013 medzi najúspešnejšie operačné programy z hľadiska 

kontrahovania a čerpania. Do 31.12.2012 bolo v rámci ROP podaných spolu 3542 žiadostí 

o NFP. Na základe doručených žiadostí o NFP bolo zazmluvnených 1864 projektov, čo 

predstavuje 52,63 %-nú úspešnosť žiadateľov.  

 

Na základe doterajšej implementácie ROP je možné konštatovať, že: 
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1. Makroekonomická absorpčná kapacita je vysoká. V období globálnej ekonomickej 

krízy predstavujú fondy Európskej únie významné investičné stimuly, ktoré pomáhajú 

udržiavať chod ekonomiky a zamestnanosť.  

2. Prejavili sa obmedzenia finančnej absorpčnej kapacity. Na strane Riadiaceho orgánu to 

bolo kontrahovanie nad limit pôvodnej alokácie PO 1, ktoré viedlo k dočasnej 

platobnej neschopnosti. Na dopytovej strane sa potenciálni prijímatelia z dôvodu 

obmedzených finančných zdrojov sústredili na najdôležitejšie projekty (infraštruktúra 

vzdelávania a regenerácia sídiel), zatiaľ čo o menej prioritné oblasti prejavili nižší 

záujem (infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately, kultúrna infraštruktúra). Rozpočtové pravidlá štátnej správy zas nedovolili 

Ministerstvu vnútra rýchlu realizáciu všetkých potrebných projektov  podpory 

zariadení HaZZ.  

Prejavili sa aj obmedzenia administratívnej absorpčnej kapacity na dopytovej strane, najmä u 

miest a obcí. Obmedzené kapacity na prípravu a implementáciu projektov sú druhým 

dôvodom, prečo sa potenciálni prijímatelia sústredili na najdôležitejšie projekty, zatiaľ čo 

o menej prioritné oblasti prejavili napriek dostatočným alokáciám nižší záujem. Podľa názoru 

Riadiaceho orgánu sa v očakávanej miere neosvedčil ani inštitút externého manažmentu 

projektov, ktorý mal doplniť chýbajúce kapacity na strane prijímateľov. Riadiaci orgán pre 

ROP preto v roku 2011 prehodnotil výdavky na externý manažment a verejné obstarávanie a 

vylúčil ich oprávnenosť pre ďalšie výzvy vyhlásené v rámci ROP. 

 

Doterajší priebeh implementácie ROP ukázal, že absorpčná schopnosť oprávnených 

žiadateľov v rámci Prioritnej osi 1 niekoľkonásobne prevýšila pôvodne alokované zdroje. 

K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 doručených 1688 žiadostí o NFP. Zazmluvnených 

bolo 785 projektov, takže miera úspešnosti žiadateľov dosiahla 46,50 %. Spomedzi 785 

zazmluvnených projektov tvoria 62 projektov materské školy, 637 projektov prestavujú 

základné školy a 86 projektov je zameraných na stredné školy. 

Stratégia a ciele prioritnej osi 1 sú stále vysoko relevantné voči existujúcim potrebám. 

Realizácia projektov školskej infraštruktúry odstránila havarijný stav väčšiny školských 

budov a tiež priniesla nad očakávanie vysoké zníženie energetickej náročnosti (v priemere až 

o 48,22 %), čo v praxi znamená aj významné finančné úspory na platbách za energie. 

Ušetrené zdroje školy môžu investovať do svojho ďalšieho rozvoja. Okrem stavebných úprav 

došlo aj k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie nových služieb a realizáciu 

voľnočasových aktivít, modernizácii IKT a k celkovému zlepšeniu technických a zdravotno-

hygienických podmienok výučby. 

 

Na základe dostupných štatistických údajov je možné konštatovať, že: 

1. V roku 2011 bolo v mimobratislavských krajoch 2658 materských škôl, 2047 

základných škôl a 626 stredných škôl. Prostredníctvom ROP bolo v programovom 

období 2007 – 2013 zrekonštruovaných a zmodernizovaných 2 % materských škôl, 31 

% základných škôl a 14 % stredných škôl nachádzajúcich sa mimo bratislavského 

kraja. 

2. Úroveň pôrodnosti na Slovensku prešla po roku 1989 významnými zmenami, ktoré 

ovplyvnili počty žiakov vo všetkých typoch škôl. Zatiaľ čo v roku 1990 bol počet 

živonarodených detí 79 989, po postupnom poklese to bolo v roku 2002 už len 50 841 

detí. Od roku 2003 počet narodených detí rástol až do roku 2011, kedy dosiahol 

hodnotu 60 813. V roku 2012 počet živonarodených detí klesol na 55 535, čo však 

bolo spôsobené aj zmenou metodiky používanej Štatistickým úradom SR (od roku 

2012 sa do počtu narodených nezarátavajú narodené deti matkám, ktoré majú trvalý 
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pobyt na Slovensku, ale deti sa im narodili v zahraničí). Na základe uvedených dát 

o pôrodnosti je možné vysvetliť aktuálny stav dopytu po vzdelávacích službách – 

nárast počtu detí navštevujúcich MŠ a pokles počtu žiakov ZŠ a SŠ. Nová populačná 

vlna detí narodených po roku 2007, ktorá momentálne navštevuje MŠ a prvé ročníky 

ZŠ, bude postupne zvyšovať počty žiakov na ZŠ a neskôr aj SŠ. 

Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. Napriek 

významným intervenciám ROP v programovom období 2007 – 2013 zostáva absorpčná 

kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali 

intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, že prioritu by mala mať 

infraštruktúra materských škôl. 

 

Prioritná os 2, prostredníctvom ktorej je podporovaná oblasť sociálnych služieb a sociálno-

právnej ochrany detí a kurately, bola od schválenia ROP v septembri 2007 ovplyvnená 

výraznými legislatívnymi zmenami na európskej úrovni ako aj národnej úrovni. Nová 

legislatíva v sociálnej oblasti je v súčasnosti komplexne orientovaná na jednotlivca, rodinu 

a komunitu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej, resp. kritickej sociálnej situácii. 

Jednou z hlavných úprav je vytváranie vhodných podmienok pre zotrvanie klientov 

v prirodzenom (domácom) prostredí. 

 

Táto zásadná zmena, ktorá sa udiala približne v polovici programového obdobia, narušila 

pôvodnú koncepciu ROP v oblasti sociálnych služieb a premietla sa do zmeny stratégie ROP 

a následne aj výziev vyhlasovaných v rámci PO 2. V rokoch 2007 - 2010 boli výzvy 

zamerané na podporu rekonštrukcie, rozširovania a budovania investične náročnejších, t.j. 

kapacitne väčších zariadení. Išlo predovšetkým o humanizáciu a debarierizáciu existujúcich 

zariadení a budovanie nových zariadení v súlade s princípom ekonomickej udržateľnosti, 

pričom podporovanými zariadeniami boli najmä zariadenia typu domov dôchodcov, DSS pre 

dospelých, DSS pre deti, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou vyššou ako 50 

klientov pri dodržaní minimálnych plošných štandardov (8 m2 na osobu). Boli tiež vytvorené 

podmienky pre podporu komunitných centier v prípade zariadení zameraných na 

posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

  

K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 124 projektov, z toho 115 predstavovali projekty 

zamerané na zariadenia pre dospelých klientov a 9 projekty podporujúce zariadenia pre deti. 

 

Napriek intenzívnemu vyhlasovaniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP nedosiahlo 

kontrahovanie očakávanú úroveň. Riadiaci orgán pre ROP identifikoval nasledovné príčiny: 

 sprísnenie príslušnej legislatívy najmä v oblasti požiadaviek kladených na 

zriaďovateľov a na zariadenia sociálnej infraštruktúry (napr. priestorové, hygienické 

a ďalšie legislatívne štandardy); 

 generovaním tzv. čistých príjmov z projektov, keďže najmä pri zariadeniach pre 

seniorov sú prijímané platby od užívateľov podporenej infraštruktúry; 

 potenciálni žiadatelia, najmä obce a samosprávne kraje sa v rokoch 2009-2010 

prioritne zamerali na iné oblasti podpory ROP. 

 

Od roku 2011 sú v zmysle novej legislatívy intervencie PO 2 zúžené na: 

 podporu projektov deinštitucionalizácie, čo môže zároveň predstavovať pilotný prístup 

a poskytnúť východiská a skúsenosti pre sociálno-ekonomických partnerov 
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zapojených do prípravy koncepčných a programových dokumentov ako národných 

strategických materiálov pre sociálnu oblasť; 

 podporu komunitných centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít (najmä ako kľúčovej aktivity v rámci lokálnych stratégií 

komplexného prístupu). 

  

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately bola znížená výraznými legislatívnymi zmenami na európskej aj národnej úrovni. 

Významná časť alokácie PO 2 bola do roku 2011 zazmluvnená na projekty budovania nových 

a rekonštrukcie existujúcich zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately, ktoré sú z pohľadu novej legislatívy nežiaduce a budú musieť byť v budúcnosti 

transformované na menšie zariadenia komunitného typu. Vyššia miera neistoty vyplývajúca 

z pripravovanej legislatívy a nižšia miera priorizácie z pohľadu samosprávy negatívne 

ovplyvnila výšku dopytu po projektoch v rámci PO 2. Absorpčná kapacita pre projekty 

deinštitucionalizácie je veľká, avšak rizikom je motivácia oprávnených žiadateľov uchádzať 

sa o pilotné projekty procesu deinštitucionalizácie. 

 

Prioritná os 3 má dve opatrenia, ktoré pokrývajú kultúrnu infraštruktúru (opatrenie 3.1) 

a infraštruktúru cestovného ruchu (opatrenie 3.2).  

 

Oblasť podpory 3.1a je zameraná na podporu existujúcich pamäťových a fondových 

inštitúcií. Oblasť podpory 3.1b podporuje revitalizáciu nevyužívaných resp. nevhodne 

využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

Je možné skonštatovať, že intervencie ROP významne prispeli k zlepšeniu technického stavu 

galérií a múzeí, zatiaľ čo prínos programu pre stav verejných knižníc a kultúrno-osvetových 

zariadení je zanedbateľný.  

Napriek vysokému absorpčnému potenciálu opatrenie 3.1 nenaplnilo očakávaný dopyt, 

dokonca k 31.12.2012 ani celková výška doručených žiadostí nedosiahla výšku alokovaných 

zdrojov. Na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP boli ako príčiny 

zníženého záujmu zo strany žiadateľov identifikované tieto dôvody: 

 vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov 

 nižšia priorita v čase hospodárskej krízy 

 zvýšené riziko generovania čistých príjmov 

 vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov 

a pod.).   

Z hľadiska momentálneho technického stavu kultúrnej infraštruktúry na Slovensku je 

absorpčná kapacita v tejto oblasti vysoká. Doterajšia implementácia programu však ukázala, 

že potenciálni žiadatelia uprednostnili podporu z iných prioritných osí. Relatívne nízky 

záujem oprávnených žiadateľov je spôsobený niekoľkými navzájom previazanými dôvodmi: 

(i) kultúrna infraštruktúra vo väčšine miest a obcí nebola najvyššou prioritou vyžadujúcou 

okamžitú intervenciu, takže sa samospráva sústredila najmä na havarijný stav školských 

zariadení a obnovu verejných priestranstiev, (ii) nie je jednoduché vytvoriť dlhodobo finančne 

udržateľný koncept využitia zrekonštruovaného kultúrneho objektu, (iii) ide spravidla 

o väčšie projekty, ktoré vyžadujú viac zdrojov na prefinancovanie a spolufinancovanie 

a zvyšujú riziko komplikácií v procese verejného obstarávania, (iv) kultúrna infraštruktúra 

prináša vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.). 



 

Strana 165 z 192 
 

Na základe týchto skutočností pravdepodobne odložili oprávnení žiadatelia možné investície 

do kultúrnej infraštruktúry na neskoršie obdobie.   

 

Plnenie cieľov opatrenia 3.2 ovplyvnilo to, že v programovom období 2007 – 2013 boli 

intervencie v oblasti cestovného ruchu rozdelené medzi dva operačné programy: OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je zameraný na prijímateľov zo súkromného 

sektora a ROP je zameraný na prijímateľov z verejného sektora. Ako uvádza Výročná správa 

o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012, predpokladané synergie a komplementarity medzi 

ROP a OP KaHR v oblasti podpory cestovného ruchu neboli v prvej polovici programového 

obdobia dosiahnuté z dôvodu nedostatočnej koordinácie vyhlasovaných výziev medzi obomi 

riadiacim orgánmi. 

3. marca 2010 bol prijatý zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 3.3.2010, 

ktorý po prvý krát systematicky upravuje podporu cestovného ruchu v SR. V nadväznosti na 

novú legislatívu (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) sa zameranie oblasti 

cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel (úprava verejných 

priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, 

autobusové zastávky a pod.). Tieto typy aktivít sú podporované v póloch rastu 

prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel (PO 4), takže Riadiaci orgán pre 

ROP vyhlásil v rámci opatrenia 3.2 len jednu výzvu na neinvestičné projekty v cestovnom 

ruchu so zameraním na podporu klastrov cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi 

aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných informačných portálov, marketingové 

aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou. V rokoch 2011, 2012 a 2013 nebola 

vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci daného opatrenia. 

Na rozdiel od OP KaHR, kde je o projekty v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch vysoký 

záujem (k 31.12.2012 bolo prijatých 869 žiadostí o NFP, zazmluvnených bolo 84 projektov 

s výškou NFP 134 mil. EUR), opatrenie 3.2 ROP z vyššie uvedených dôvodov prispieva k 

plneniu cieľa PO 3 iba v obmedzenej miere. 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti podpory cestovného ruchu pre verejný sektor je znížená, 

nakoľko väčšina investičných akcií podporujúcich cestovný ruch sa realizuje v rámci PO 4 

Regenerácia sídiel. 51 neinvestičných projektov, ktoré sa realizujú na základe výzvy ROP-

3.2b-2010/01, dostatočne pokrývajú potreby verejného sektora v tejto oblasti. Zostávajúcu 

alokáciu vo výške 14 mil. EUR by bolo vhodné presunúť do iných PO s vyššou 

relevantnosťou a vyšším záujmom zo strany žiadateľov.    

 

Prioritná os 4 má dve opatrenia, ktoré pokrývajú regeneráciu sídiel (opatrenie 4.1) 

a infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb (opatrenie 4.2). 

 

V rámci opatrenia 4.1 RO upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí 

z dôvodu ťažkostí súvisiacich predovšetkým s právnou úpravou financovania bytových 

domov zo štrukturálnych fondov EÚ, keďže ide o infraštruktúru vo vlastníctve fyzických osôb 

(na základe revízie ROP schválenej v roku 2011). Od roku 2011 je opatrenie 4.1 rozdelené do 

štyroch oblastí podpory definovaných nasledovne: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – podpora infraštruktúry bývania, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov 

 

Oblasť podpory 4.1a zaznamenala vysoký záujem zo strany oprávnených žiadateľov. V rámci 

dvoch výziev vyhlásených v rokoch 2009 a 2010 bolo doručených 785 žiadostí o NFP, 
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z ktorých 554 bolo úspešne zazmluvnených. Doterajšia implementácia ROP ukazuje, že pre 

mestá a obce bola hmotná infraštruktúra sídiel druhou najvyššou prioritou po infraštruktúre 

vzdelávania, a to z pohľadu výšky žiadaného príspevku aj z pohľadu počtu doručených 

žiadostí. Na území cieľa Konvergencia je spolu 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, 

takže k 31.12.2012 malo v rámci opatrenia 4.1a zazmluvnené projekty na revitalizáciu 

a rekonštrukciu verejných priestranstiev 58 % oprávnených žiadateľov. V súvislosti s 

opatreniami na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami z roku 2010 a opatreniami na 

ochranu pred povodňami bola alokácia ROP v oblasti regenerácie sídel zvýšená o 39 448 841 

eur (z toho 5 mil. eur je určených pre obce s rómskymi osídleniami). Protipovodňové výzvy 

boli vyhlásené v januári 2013. 

 

Oblasť podpory 4.1b podpora infraštruktúry bývania (pôvodne podpora integrovaných 

stratégií mestských oblastí) bola k 31.12.2012 stále v štádiu príprav na implementáciu 

iniciatívy JESSICA vo forme úverových produktov na zatepľovanie bytových domov 

s celkovou alokáciou 8 mil. EUR. Absorpčná kapacita je podľa štúdie „Implementing 

JESSICA Instruments in Slovakia“ z roku 2010 vysoká: celkový počet bytov na území cieľa 

Konvergencia, ktoré potrebujú renováciu, je 521 290 čo predstavuje viac ako 1/4 zo všetkých 

obývaných bytov z roku 2011. Na druhej strane však bude musieť byť nástroj JESSICA 

konkurencieschopný voči administratívne jednoduchším úverovým produktom stavebných 

sporiteľní a bánk. 

  

Oblasť podpory 4.1c je určená výhradne pre obce s rómskymi osídleniami vo vidieckom 

prostredí, ktoré majú vpracované Lokálne stratégie komplexného prístupu. Oprávnených obcí 

je na Slovensku spolu 163 (z toho 30 v Banskobystrickom kraji, 83 v Košickom kraji, 49 

v Prešovskom kraji a 1 v Nitrianskom kraji). V rámci jedinej doposiaľ vyhlásenej výzvy 

ROP-4.1c-2009/01 podalo žiadosti o NFP 65 oprávnených žiadateľov (t.j. 39 % oprávnených 

obcí). 43 projektov bolo zazmluvnených, takže v 26-tich % oprávnených obcí sa realizujú 

projekty rozvoja. 

 

Oblasť podpory 4.1d je určená na vypracovanie rozvojových dokumentov na úrovni NUTS 2 

a NUTS 3. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského kraja), 

ktoré môžu predkladať žiadosti o NFP do výšky vopred stanovenej indikatívnej regionálnej 

alokácie (1/7 celkovej alokácie na výzvu). V rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01 predložili 

žiadosti o NFP všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského, pre ktorý bude 

vyhlásená osobitná výzva. 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti regenerácie sídiel je vysoká, najmä v oblasti samostatne 

dopytovo orientovaných projektov rozvoja obcí. Absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov 

je stále pomerne veľká, čo potvrdzuje viac ako 200 neúspešných projektov. Vzhľadom k tomu 

je vhodné využiť zostávajúcu alokáciu v rámci opatrenia 4.1 na samostatne dopytovo 

orientované projekty rozvoja obcí 4.1a, o ktoré bol zo strany potenciálnych žiadateľov 

najvyšší záujem.  

 

Opatrenie 4.2 infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb predstavuje historicky prvú 

systematickú rozvojovú podporu záchranných zložiek a nimi prevádzkovaných stavebných 

objektov. Podľa údajov RO k 31.07.2013 bolo na území cieľa Konvergencia podporených 57 

z celkového počtu 157 zariadení HaZZ (t. j. 36 %), 87 z 1843 zariadení OHZ (5 %) a 6 z 11 

zariadení HZS (55 %). Najvyššiu prioritu majú štátne zariadenia HaZZ spadajúce pod 

Ministerstvo vnútra SR. Relatívne nízky počet doposiaľ podporených zariadení HaZZ súvisí s 
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nastavením rozpočtových pravidiel, ktoré neumožňujú Ministerstvu vnútra SR prípravu 

všetkých, resp. väčšiny projektov v jednom rozpočtovom roku.  

 

Doterajšia implementácia opatrenia 4.2 ukazuje, že stratégia ROP v oblasti infraštruktúry 

nekomerčných záchranných služieb je relevantná a absorpčná kapacita potenciálnych 

žiadateľov je dostatočná. Odporúčame využiť zostávajúcu alokáciu na ďalšie infraštruktúrne 

projekty nekomerčných záchranných služieb s dôrazom na štátne zariadenia HaZZ.  

 

Prioritná os 5 pokrýva infraštruktúru ciest II. a III. triedy. Jedinými oprávnenými žiadateľmi 

sú samosprávne kraje, ktoré tieto cesty spravujú. Aj napriek vysokej náročnosti prípravy 

projektov a potreby spolufinancovania je dopyt zo strany vyšších územných celkov vysoký. 

V rokoch 2008 a 2009 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie projektov, v rámci ktorých 

bolo predložených 61 žiadostí o NFP v celkovej výške 157 mil. EUR, čo predstavuje 95 % 

alokovaných zdrojov.  

 

Absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov bola zvýšená aj prostredníctvom systému 

predkladania projektových zámerov, ktoré predchádzali samotným žiadostiam o NFP. 

Väčšina chýb bola preto odstránená už v štádiu projektového zámeru, vďaka čomu úspešnosť 

žiadateľov dosiahla až 90 %. K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 55 projektov. Alokácia bolo 

zazmluvnená vo výške 64 %. 

 

Tretia výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 5 bola vyhlásená v decembri 

2012. Krátko po nej bola v januári 2013 vyhlásená samostatná výzva na obnovu ciest vo 

vybraných oblastiach postihnutých povodňami. 

 

Podľa údajov Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa Konvergencia 3 

419,908 km ciest II. triedy a 10 025,55 km ciest III. triedy. K 31.12.2012 predstavovala 

deklarovaná (zazmluvnená) dĺžka ciest, ktoré majú byť v rámci prioritnej osi 5 

rekonštruované, 353,11 km ciest II. triedy a 628,53 km ciest III. triedy. To predstavuje 10,3 % 

z celkovej dĺžky ciest II. triedy a 6,3 % z celkovej dĺžky ciest III. triedy. 

Z údajov Slovenskej správy ciest vyplýva, že stav ciest II. a III. triedy sa medziročne 

porovnaním roku 2012 a roku 2006 výrazne nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých 

ciest (o 2,23% cesty II. triedy a o 6,22% cesty III. triedy), pokleslo percento stavu 

vyhovujúcich ciest (o 4,28% cesty II. triedy a o 7,77% cesty III. triedy) a zvýšil sa podiel 

stavu nevyhovujúcich ciest (o 2,05% cesty II. triedy a o 1,55% cesty III. triedy). Doterajšie 

intervencie ROP pomohli v priemere udržať resp. mierne zlepšiť kvalitu ciest II. a III. triedy 

oproti úrovni roku 2006. Po ukončení realizácie všetkých zazmluvnených projektov bude 

kvalitatívny skok viac viditeľný.  

 

Stratégia a cieľ prioritnej osi 5 sú stále relevantné. Vzhľadom na neustálu potrebu udržiavať 

a obnovovať cesty, dobrú absorpčnú kapacitu žiadateľov a dve nové výzvy vyhlásené na 

prelome rokov 2012 a 2013 je pravdepodobné, že alokované zdroje budú vyčerpané. Ďalšie 

investície do ciest II. a III. triedy sú potrebné aj v programovom období 2014 – 2020.   

 

Prioritná os 6 je určená ako technická pomoc pre RO a pre všetky SORO. Technická pomoc 

je z pohľadu absorpčnej kapacity špecifická oblasť, nakoľko ide o finančné zdroje, ktoré 

Riadiaci orgán kontrahuje pre svoje potreby a potreby SORO. Kontrahovanie alokácie 

k 31.12.2012 mierne prekročilo hranicu 100 %. Zo zazmluvnených zdrojov je približne 

polovica určená na mzdy a druhá polovica pokrýva informovanie a publicitu, technické 

vybavenie, prevádzkové náklady, hodnotenia, štúdie, školenia, organizáciu stretnutí skupín, 
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výborov a komisií, právne a prekladateľské služby. Dodatočne bola v prvej polovici roka 

2012 schválená aj žiadosť o NFP Ministerstva kultúry SR, ktoré sa v roku 2011 stalo novým 

SORO pre prioritnú os 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 

 

Napriek vysokej zazmluvnenosti je čerpanie prostriedkov technickej pomoci k 31.12.2012 

pomerne nízke (30,79 %). Ide najmä o zdroje zazmluvnené pre Riadiaci orgán (výška 

čerpania zazmluvnených zdrojov SORO – samosprávnymi krajmi sa pohybovala v rozmedzí 

40 – 63 %), ktoré podľa Výročnej správy za rok 2012 súvisí najmä s ukončením spolupráce 

s Konzorciom spoločností v roku 2009 a nižšej potrebe hodnotení a analýz potrebných pre 

riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP, 

konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov. 

 

Stratégia a cieľ prioritnej osi 6 Technická pomoc sú relevantné. Z pohľadu absorpčnej 

kapacity je vzhľadom na úspešný proces zazmluvňovania alokovaných zdrojov potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť ich zmysluplnému čerpaniu. 

 

Prioritná os 7 vytvára podmienky na realizáciu projektov investičného charakteru v súvislosti 

s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V rámci prvej revízie programu v 

roku 2011 doplnená do ROP prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, 

ktorá sa implementuje prostredníctvom novovytvoreného SORO Ministerstva kultúry SR. 

 

Na základe písomných vyzvaní bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 20 projektov, ktoré vo 

finančnom vyjadrení predstavujú 97,45 % alokovaných zdrojov. Problematická sa ukázala 

byť realizácia projektov, ktorá je pod veľkým časovým tlakom (projekty mali byť pôvodne 

ukončené k 31.12.2012, aby slúžili svojmu účelu počas celého roka 2013). Meškanie vzniklo 

z dôvodu komplikácií v procese verejného obstarávania a objavenia archeologických nálezov, 

takže ukončenie niektorých projektov bolo posunuté na rok 2013 s tým, nebude narušený 

priebeh plánovaných kultúrnych podujatí. 

 

Stratégia a cieľ prioritnej osi 7 sú relevantné. Keďže ide o intervenciu jednorazového 

charakteru spojenú s konkrétnym regiónom a konkrétnym rokom, v budúcnosti viac nebude 

v tejto forme podporovaná. Podobné projekty v menšom rozsahu však pravdepodobne budú 

podporované aj v programovom období 2014 – 2020 v rámci podpory kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu. Z pohľadu absorpčnej kapacity je vzhľadom na úspešný proces 

zazmluvňovania alokovaných zdrojov potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich včasnému 

vyčerpaniu. 

 

 

Súlad postupov RO, SORO a PJ s legislatívou 

 

V prvých dvoch rokoch programového obdobia 2007 – 2013 pripravovali pracovníci RO 

riadiacu dokumentáciu a v spolupráci s CKO a relevantnými partnermi dohliadali na to aby 

bola v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. 

V období 2007 – 2012 došlo k viacerým legislatívnym a organizačným zmenám v riadení 

štrukturálnych fondov EÚ, na ktoré muselo RO reagovať a aj niekoľkokrát ročne 

aktualizovalo základné dokumenty ROP.  

Systémové audity a audity operácií potvrdili, že orgány zodpovedné za riadenie ROP (RO, 

SORO a PJ) realizovali implementáciu ROP v súlade s právnymi predpismi EÚ s SR.  
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Plnenie delegovaných kompetencií na SORO 

 

RO pre ROP v priebehu implementácie zriadilo osem SORO. Funkciu SORO vykonávajú 

samosprávne kraje mimo Bratislavského samosprávneho kraja a MK SR. 

Samosprávne kraje sa na základe uzatvorených Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na 

SORO podieľajú na implementácii: 

 opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,  

 opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, 

 opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.  

MK SR sa podieľa na implementácii Prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013. 

 

RO spolupracuje so SORO na základe Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na SORO 

a Zmlúv o financovaní výkonu činnosti SORO pre ROP. 

 

Splnomocnenia o delegovaní právomocí boli podpísané s jednotlivými samosprávnymi 

krajmi v júni 2008 a s MK SR v marci 2011. Splnomocnenia definujú predmet a rozsah 

delegovaných právomocí najmä v súvislosti s výkonom kompetencií pri decentralizovaných 

opatreniach. Delegované kompetencie predstavujú hlavne tieto oblasti spolupráce: 

1. spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 

2. prijímanie a registrovanie žiadostí o NFP, 

3. spolupráca na hodnotení a výbere žiadostí o NFP, 

4. zabezpečovanie výkonu výberu príslušných operácií na podporu výlučne v súlade 

s hodnotiacimi a výberovými kritériami schválenými MV pre ROP a s legislatívou SR 

a EÚ, 

5. príprava a kontrola zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi, 

6. zabezpečovanie evidencie a archivácie podrobných účtovných záznamov o každej 

operácii, 

7. zabezpečovanie zberu dát o implementácii nevyhnutných pre finančné riadenie, 

monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu, 

8. zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu stanovených 

v článku 69 všeobecného nariadenia v spolupráci s RO a v súlade so schváleným 

Komunikačným plánom, 

9. overovanie dodávky spolufinancovaných prác, tovarov a služieb, vynaloženia 

výdavkov deklarovaných prijímateľmi, 

10. zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na 

implementácii programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové 

označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami podľa usmernení RO, 

11. zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov 

a požadovaných auditov potrebné na zabezpečovanie správneho revízneho záznamu sa 

budú viesť v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

12. zabezpečenie, aby CO dostával všetky potrebné informácie o procedúrach 

a vykonaných verifikáciách týkajúcich sa výdavkov za účelom výkonu certifikácie, 

13. vypracovanie príslušných častí pre Výročné a Priebežné správy o implementácii 

a Záverečnú správu o implementácii príslušnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti 

podpory v súlade s požiadavkami RO. 

 

Zmluvy o financovaní výkonu činnosti boli uzavreté v auguste 2008 na základe dohody 

predstaviteľov MVRR SR so zástupcami samosprávnych krajov. Prostredníctvom týchto 
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zmlúv sú zabezpečené finančné prostriedky pre riadny výkon prenesených úloh na SORO. Na 

základe uzavretých zmlúv RO refunduje náklady: 

1. úhradu miezd časti zamestnancov SORO na základe tzv. pracovných listov, 

2. úhradu cestovných a dopravných nákladov SORO, 

3. úhradu nákladov komunikačných služieb, 

4. úhradu nákladov na všeobecný materiál. 

RO zabezpečuje tiež úhradu nákladov spojenú so zabezpečením kancelárskeho vybavenia, 

informačnými technológiami a technickým vybavením SORO podľa požiadaviek SORO. 

 

RO v záujme správnej a efektívnej realizácie delegovaných úloh počas sledovaného obdobia 

zabezpečoval usmerňovanie jednotlivých SORO formou pracovných stretnutí, školení, 

seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby. RO ako orgán 

zodpovedný za implementáciu ROP je oprávnený vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh 

SORO. V prípade SORO bola vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany 

SORO (napr. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, 

dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO 

zabezpečoval ich nápravu. 

 

Z hľadiska zabezpečenia administratívnych kapacít možno skonštatovať, že priemerná 

naplnenosť stavov pracovníkov RO a SORO za obdobie 2007 – 2012 bola 85,48%.  V prípade 

vynechania roku  2007, ktorý možno označiť za prípravný, priemerná naplnenosť 

plánovaných pracovných miest v období 2008 – 2012 bola 93,63%. Túto skutočnosť možno 

považovať za veľmi uspokojivú. 

Priemerné percento zmien na pracovných pozíciách v období 2008 – 2012 za RO a SORO je 

43,88% (percento zmien je vypočítaný ako súčet výstupov a nástupov ku skutočnému počtu 

pracovníkov ku koncu príslušného roka). Toto % predstavuje pomerne vysokú fluktuáciu 

pracovníkov ku skutočne obsadeným pracovným miestam. Táto hodnota hovorí o pomerne 

častých zmenách na pracovných pozíciách a možno skonštatovať, že tento stav komplikoval 

plynulosť implementácie. 

Najdôležitejšími faktormi fluktuácie boli odchod na materskú dovolenku a organizačné 

zmeny. Na materskú dovolenku odišlo v období 2009 – 2012 20 žien z RO a 13 žien zo 

SORO. V rámci organizačných zmien bol dôležitým prvkom medziročný nárast plánovaných 

pracovných miest (nástup nových pracovníkov) a delimitácia MVRR SR v roku 2010 (odchod 

viacerých pracovníkov z RO aj z pozície vedúcich pracovníkov a GR RO) a v roku 2012 

organizačné zmeny v súvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020 (odchod 

programových manažérov na prípravu tohto programového obdobia). 

Odborná príprava a vzdelávanie pracovníkov RO a SORO prebiehala počas celého obdobia 

2007 – 2012. V rokoch 2007 – 2010 riadili a organizovali školiace aktivity CKO a RO. Od 

roku 2010 samostatne aj SORO. Vzdelávacie aktivity, ktoré boli organizované RO a SORO 

boli hradené z prostriedkov technickej pomoci ROP a aktivity zabezpečované zo strany CKO 

boli hradené z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc. 

CKO, RO aj SORO chápali dôležitosť neustáleho vzdelávania svojich pracovníkov pre 

plynulý chod implementačných procesov ROP. Každoročne boli relevantní pracovníci 

vzdelávaní a tým vedení k lepším a zodpovednejším pracovným výkonom. Túto skutočnosť 

treba hodnotiť veľmi kladne. 

 

Spoluprácu medzi RO a SORO možno v období 2007 – 2012 považovať za uspokojivú 

s tendenciou zlepšovania plynulosti implementácie. Väčšinu oblastí spolupráce v rámci 
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delegovaných právomocí je možné považovať za bezproblémovú alebo len s výskytom menej 

významných nezrovnalostí. 

 

Za pretrvávajúce oblasti, ktoré negatívne ovplyvňujú spoluprácu RO a SORO, možno 

považovať: 

 fluktuáciu pracovníkov RO aj SORO 

 pretrvávajúce problémy pri realizácii VO, ktoré sú spôsobené hlavne častými zmenami 

zákona o verejnom obstarávaní a nedostatočnou spôsobilosťou prijímateľov 

 časté žiadosti prijímateľov o zmenu projektu 

 veľmi časté zmeny riadiacej dokumentácie pre ROP 

 

 

Chybovosť RO, SORO a PJ 

 

Do hodnotenia boli zaradené zistené nedostatky vykonaných auditov v rokoch 2008 – 2012 

strednej závažnosti a a nedostatky označené ako nezávažné ale mali systémový charakter, 

nakoľko len tieto mali vážnejší dopad na realizáciu ROP.  

 

Zo záverov auditov vyplýva, že najvyšší počet nezrovnalostí bol zistený v oblasti 

nedodržiavania postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie, kde je celkovo zistených 24 

nezrovnalostí a v oblasti nesúladu v riadiacej dokumentácii, kde je celkovo zistených 23 

nezrovnalostí. Pomerne problematická sa javí aj oblasť vykonávania kontrolnej činnosti, kde 

je zistených celkovo 13 nezrovnalostí. 

 

Častý výskyt nesúladu v riadiacej dokumentácii je možné pričítať mnohým zmenám 

z externého prostredia, ktoré spôsobovali časté aktualizácie riadiacej dokumentácie na 

všetkých úrovniach a tým neprimerane zaťažovali relevantných pracovníkov RO a SORO.  

Početné zastúpenie nezrovnalosti nedodržiavania postupu podľa platnej riadiacej 

dokumentácie je možné pričítať okrem nepozornosti pracovníkov z veľkej časti aj značnej 

fluktuácii pracovníkov. 

Nedostatočne vykonávaná kontrola bola ukázaná hlavne v oblasti neoprávnených nákladov 

a v oblasti verejného obstarávania. Tiež bolo konštatované nedodržanie princípu „štyroch 

očí“. Príslušní pracovníci boli na nedostatky upozornení a nabádaní k väčšej zodpovednosti. 

  

Celkovo je možné skonštatovať, že zistené nedostatky nemali závažnejší vplyv na realizáciu 

ROP a boli priebežne odstraňované. Nepriaznivé implementačné prostredie malo značný 

vplyv na chybovosť pracovníkov zodpovedných riadiacich orgánov, ktorí museli reagovať na 

časté zmeny a zvýšenou aktivitou prispôsobovať dokumentáciu a implementačné procesy 

zmeneným podmienkam. 
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7.2. Odporúčania 

 

 

Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. Napriek 

významným intervenciám ROP v programovom období 2007 – 2013 zostáva absorpčná 

kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali 

intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, že prioritu by mala mať 

infraštruktúra materských škôl. 

Vzhľadom k jednému z hlavných cieľov Stratégia Európa 2020 - minimálne 40 % podiel 

obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie – 

pokračovať aj v zlepšovaní vybavenosti stredných škôl, aby tak boli zlepšené podmienky na 

prípravu absolventov stredných škôl, ktorí následne môžu pokračovať vo VŠ vzdelávaní. 

Európska komisia vidí v budúcom programovom období najúčelnejšie využitie fondov aj 

v oblastiach: 

 podnikateľské prostredie podporujúce inovácie, 

 infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť, 

 rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce. 

Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo je vhodné pokračovať v modernizácii vybavenosti SŠ, 

predovšetkým najmodernejšími zariadeniami a prístrojmi s využitím IKT technológií. 

Absolventi SŠ tak budú omnoho lepšie pripravený pre uplatnenie sa na trhu práce. 

 

V oblasti sociálnych služieb je potrebné v budúcnosti zamerať pozornosť na budovanie 

nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately, ktoré sú z pohľadu novej legislatívy nežiaduce a budú musieť byť 

transformované na menšie zariadenia komunitného typu.  

 

Z hľadiska momentálneho technického stavu kultúrnej infraštruktúry na Slovensku je 

absorpčná kapacita v tejto oblasti vysoká. Na území SR sa nachádza ešte veľké množstvo 

kultúrnych pamiatok vo veľmi zlom stave. Je preto vhodné smerovať investície aj do tejto 

oblasti. 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti regenerácie sídiel je vysoká, najmä v oblasti samostatne 

dopytovo orientovaných projektov rozvoja obcí. Absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov 

je stále pomerne veľká, čo potvrdzuje viac ako 200 neúspešných projektov. Vzhľadom k tejto 

skutočnosti je vhodné využiť zostávajúcu alokáciu v rámci opatrenia 4.1 na samostatne 

dopytovo orientované projekty rozvoja obcí 4.1a, o ktoré bol zo strany potenciálnych 

žiadateľov najvyšší záujem. 

 

Ďalšie investície do ciest II. a III. triedy sú potrebné aj v programovom období 2014 – 2020.  

Aj napriek tomu, že Európska komisia už ďalej neodporúča financovať z prostriedkov EÚ na 

miestne komunikácie a údržbu ciest, je v budúcnosti vhodné zamerať finančnú podporu do 

tejto oblasti. 

 

Aj naďalej venovať pozornosť zaškoľovaniu pracovníkov RO a SORO v oblasti verejného 

obstarávania vrátane elektronických aukcií. Školenia smerovať hlavne na praktické cvičenia 

a riešenie praktických problémov, ktoré sa vyskytujú pri reálnych verejných obstarávaniach. 

Podobné školenia pripravovať aj pre prijímateľov. 
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Na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže je potrebné identifikovať a odstrániť tieto 

bariéry až na úroveň žiadateľov. Na identifikáciu administratívnej záťaže získať informácie 

napr. dotazníkovým prieskumom medzi prijímateľmi ako aj pracovníkmi RO a SORO. 

Pozornosť zamerať najmä na dostupné, kvalitné a zrozumiteľné informácie v podobe 

umožňujúcej jednoduchú prácu s nimi, overovanie informácií o prijímateľoch a projektoch 

priamou komunikáciou s relevantnými štátnymi organizáciami bez ich vyžadovania od 

prijímateľov a pod. 

 

Venovať pozornosť stabilizácii pracovných síl. Efektívne nastaviť počty administratívnych 

kapacít na úrovniach RO, SORO a PJ prostredníctvom externej analýzy potrieb 

administratívnych kapacít a hĺbkových personálnych auditov subjektov zapojených do 

implementácie v programovom období 2014 – 2020. Analýza ba mala identifikovať príčiny 

vysokej fluktuácie, nastaviť stabilizačné mechanizmy a optimalizovať počty 

administratívnych kapacít s využitím skúseností z programového obdobia 2007 – 2013. V 

prípade potreby zvýšiť administratívne kapacity v oblasti riadenia a implementácie 

operačných programov s využitím prostriedkov technickej pomoci. 

 

Na základe skúseností z obdobia 2007 – 2013 posilniť administratívne kapacity prijímateľov, 

resp. toto posilnenie im navrhnúť (počet pracovníkov, pracovné zaradenie, vzdelanie, návrh 

príslušných vzdelávacích aktivít). 
 

Aj naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu odborného a  kariérneho rastu sústavným 

vzdelávaním administratívnych kapacít, pričom treba využiť doterajšie skúsenosti 

z programového obdobia 2007 – 2013. 

 

Dôsledne dbať na dodržanie princípu „štyroch očí“. 

Vytvoriť štandardný proces na odpovedanie otázok SORO. 
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8. Záver  

 

Napriek problémom, ktoré komplikovali implementáciu ROP, možno pokrok realizácie 

programu v sledovanom období z finančného hľadiska hodnotiť ako veľmi dobrý. Čerpanie je 

na úrovni 58%, a tak je ROP druhým najúspešnejším OP na Slovensku po operačnom 

programe Zdravotníctvo. Kontrahovanie v rámci ROP je na úrovni 86,11% a patrí mu štvrté 

miesto v NSRR v programovom období 2007-2013. Najúspešnejšími intervenciami sú 

intervencie v rámci PO 1, 4 a 5, t. j. intervencie do infraštruktúry vzdelávania, regenerácie 

sídel a regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Z regionálneho 

pohľadu sú všetky kraje vysoko úspešné a v štyroch krajoch (KE, ZA, TT, PE) boli 

indikované alokácie už presiahnuté 

 

Pôvodný finančný príspevok vo výške 1,445 mil. EUR bol navýšený revíziou na 1 554 503 

927 EUR. V polovici programového obdobia bol upravený finančný plán v súvislosti s 

čiastočnou úpravou stratégie ROP. Hlavným dôvodom pre úpravu alokácií na úrovni 

prioritných osí ROP boli sociálno-ekonomické zmeny (hospodárska kríza) a s tým súvisiace 

zmeny rozvojových priorít na úrovni oprávnených prijímateľov, najmä územných samospráv. 

V priebehu roka 2009 bolo umožnené nadschválenie finančných prostriedkov v 

najefektívnejších oblastiach podpory ROP bez predchádzajúcej realokácie finančných 

prostriedkov. Z tohto dôvodu boli v rokoch 2011 a 2012 vykonané tri revízie ROP, 

prostredníctvom ktorých bol znížený deficit finančných prostriedkov a získané voľné zdroje 

na krytie vzniknutých pohľadávok realokáciou finančných prostriedkov z iných prioritných 

osí a využitím priebežne dosahovaných úspor pri realizácii projektov (najmä pri verejnom 

obstarávaní, nezrovnalostiach a odstúpení od projektu). Chýbajúcich približne 76 mil. EUR 

bude pokrytých ďalšími revíziami ROP, najmä presunmi úspor finančných prostriedkov 

dosahovaných v realizovaných projektoch.  

 

ROP aktívne prispieval k rozvojovým stratégiám EÚ a SR, ktoré boli aktuálne v čase jeho 

návrhu a ostal relevantným aj po zmenách rozvojovým stratégií z rokov 2011 a 2012 

a prostredníctvom svojich Prioritných osí a Opatrení aj naďalej prispieval k napĺňaniu cieľov 

a priorít týchto nových, resp.  inovovaných stratégií. 

Z 9 strategických dokumentov, z toho 4 európskeho rozmeru a 5 národného rozmeru, 

prispieva. ROP k napĺňaniu 6 dokumentov, k jednému len okrajovo a ku dvom neprispieva 

vôbec.  

Strategické dokumenty, ku ktorým ROP neprispieva , resp. len okrajovo sú dokumenty, ktoré 

sú zamerané na určitú oblasť a nemajú všeobecnejší charakter. Tieto dokumenty boli 

vytvorené v rokoch 2011 a 2012 a teda neboli východiskovými stratégiami pri vzniku ROP. 

Ku napĺňaniu cieľov 6-tich strategických dokumentov prispieva ROP hlavne prostredníctvom 

Prioritných osí : 1Infraštruktúra vzdelávania,  3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a rozvoja cestovného ruchu, hlavne opatrením 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného 

ruchu, 4 Regenerácia sídiel, hlavne opatrením 4.1 Regenerácia sídiel a 7 Európske hlavné 

mesto kultúry – Košice 2013. Prostredníctvom týchto Prioritných osí prispieva ROP ku 

všetkým 6-tim stratégiám. 

 

V období 2007 – 2012 bolo vydaných 6 riadiacich aktov EÚ (smernice a nariadenia EK, 

iniciatívy EK), ktoré zasiahli do implementačného procesu a vyvolali zmeny v dokumentácii 

ROP. Najväčší dopad na plynulosť implementačných procesov mali legislatívne zmeny SR. 
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V období 2007 – 2012 bolo prevedených až 21 legislatívnych zmien v zákonoch SR, ktoré 

mali za následok značné zmeny v realizácii ROP a mnohonásobné zmeny v riadiacich aktoch 

ROP.  

Ďalšie komplikácie vyvolala hospodárska kríza v roku 2009 a rozsiahle záplavy v roku 2010. 

Tieto skutočnosti spôsobili nestabilné prostredie pre implementáciu ROP predovšetkým 

v rokoch 2009 a 2010 a tiež vyvolali tri revízie ROP. 

Vonkajšie zásahy do implementácie ROP spôsobili značné komplikácie a vyvolali časté 

administratívne zásahy do jednotlivých prioritných osí a opatrení,  vypisovaní výziev a do 

realizácie samotných projektov. Tieto zásahy vyvolávali následné zmeny vo vnútornom 

prostredí implementačných procesov (vydávanie MP a usmernení CKO a CO, aktualizácie 

Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF  atď.) Tieto zvýšené 

administratívne záťaže riešili pracovníci RO a SORO len so zvýšeným pracovným 

nasadením. 

Zo strany prijímateľov/žiadateľov nastali komplikácie hlavne v rámci ich nepripravenosti na 

realizáciu projektov, čo spôsobovalo časté žiadosti o ich zmenu. Značné nedostatky boli zo 

strany RO a SORO zisťované vo verejnom obstarávaní. 

Aj napriek vyššie uvedeným zmenám a z toho vyplývajúcich problémov v implementácii 

ROP je možné skonštatovať, že vplyvom vyššieho pracovného nasadenia pracovníkov RO 

a SORO a dôslednej spolupráci s CKO a CO sa podarilo väčšinu zmien prekonať. 

 

Spoluprácu medzi RO a SORO možno v období 2007 – 2012 považovať za uspokojivú 

s tendenciou zlepšovania plynulosti implementácie. Väčšinu oblastí spolupráce v rámci 

delegovaných právomocí je možné považovať za bezproblémovú alebo len s výskytom menej 

významných nezrovnalostí. 

Za pretrvávajúce oblasti, ktoré negatívne ovplyvňujú spoluprácu RO a SORO, možno 

považovať: 

 fluktuáciu pracovníkov RO aj SORO 

 pretrvávajúce problémy pri realizácii VO, ktoré sú spôsobené hlavne častými zmenami 

zákona o verejnom obstarávaní a nedostatočnou spôsobilosťou prijímateľov 

 časté žiadosti prijímateľov o zmenu projektu 

 veľmi časté zmeny riadiacej dokumentácie pre ROP. 

 

Zistené nedostatky v priebehu implementácie nemali závažnejší vplyv na realizáciu ROP 

a boli priebežne odstraňované. Nepriaznivé implementačné prostredie malo značný vplyv na 

chybovosť pracovníkov zodpovedných riadiacich orgánov, ktorí museli reagovať na časté 

zmeny a zvýšenou aktivitou prispôsobovať dokumentáciu a implementačné procesy 

zmeneným podmienkam. 

 

Realizáciou projektov v rámci ROP boli dosiahnuté nasledovné výsledky: 

 V rámci ROP bolo podporených 60 projektov rekonštrukcie a modernizácie MŠ. 

Toto predstavuje len 2,26% z celkového počtu 2 658 MŠ na území cieľa 

Konvergencia. Najmenej podporených projektov je Košickom a Nitrianskom kraji, 

pritom majú spomedzi všetkých krajov druhý a tretí najvyšší počet MŠ.  

 V rámci ROP bolo podporených 632 projektov rekonštrukcie a modernizácie ZŠ. 

Toto predstavuje 30,87% z celkového počtu 2 047 ZŠ na území cieľa Konvergencia. 

Pred začiatkom programového obdobia 2007 - 2013 bolo na území cieľa 

Konvergencia 920 ZŠ s počtom viac ako 200 žiakov. ROP teda prispelo ku 

zlepšeniu technicko-stavebného stavu až 68,70% týchto ZŠ. Najmenej podporených 

projektov bolo v Košickom kraji a najviac v Prešovskom kraji, pričom v Košickom 

kraji bolo zrekonštruovaných takmer o polovicu menej škôl ako v Prešovskom kraji.  
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 V rámci ROP bolo podporených 138 projektov rekonštrukcie a modernizácie SŠ. 

Toto predstavuje 22,04% z celkového počtu 626 SŠ na území cieľa Konvergencia. 

Najmenej podporených projektov bolo v Žilinskom kraji a najviac v Trenčianskom 

kraji, 

 V rokoch 2006 – 2011 vzniklo na sledovanom území 261 nových zariadení, z toho 

len 3 zariadenia (všetky KE kraji) boli postavené za prispenia ROP, čo predstavuje 

len 1,14% zo všetkých novopostavených sociálnych zariadení. Prostredníctvom 

ROP bolo zrekonštruovaných 138 zariadení čo predstavuje 12,6% z celkového počtu 

zariadení na území cieľa konvergencia. 

 Prostredníctvom ROP boli rekonštruované hlavne objekty galérií a múzeí. Verejné 

knižnice a kultúrno-osvetové zariadenia využívali možnosť získania grantov na 

rekonštrukcie len minimálne. Do iných kultúrnych pamiatok boli investované 

prostriedky ROP v 33 prípadoch. 

 V rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt na podporu infraštruktúry 

bývania.  

 Na území cieľa Konvergencia je 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, z ktorých 

až 544 má zazmluvnené investičné prostriedky ROP na revitalizáciu a rekonštrukciu 

verejných priestranstiev, čo predstavuje až 58% zo všetkých pólov rastu. 

 V roku 2006 bolo na území SR mimo BA kraja evidovaných 157 zariadení HaZZ, 

1843 zariadení OHZ a 11 zariadení HZS. Prostriedky ROP využilo 57 zariadení 

HaZZ, čo predstavuje 36,31% zo všetkých zariadení tohto typu, 87 zariadení OHZ 

čo predstavuje 4,72% zo všetkých zariadení tohto typu a 6 zariadení HZS, čo 

predstavuje 54,552% zo všetkých zariadení tohto typu. 

 Podľa údajov zo Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa 

Konvergencia 3419,908 km ciest II. triedy a 10025,55 km ciest III. triedy. Z ciest II. 

triedy bolo v dobrom stave 2347,47 km, vo vyhovujúcom stave je 256,952 km 

a v nevyhovujúcom stave je 815,491 km. Z ciest III. triedy bolo v dobrom stave 

6098,54 km, vo vyhovujúcom stave je 874,488 km a v nevyhovujúcom stave je 

3052,519 km. Prostredníctvom projektov ROP neboli vybudované žiadne nové 

úseky ciest II. a III. triedy. V rámci projektov prioritnej osi 5 bolo 

zrekonštruovaných 636,50 km (ukončené projekty k 31.21.2012). Z toho 170,49 km 

ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných 

ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 km, z toho 

rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km. 

V projektoch regenerácie sídiel bolo ku 31.12.2012 zrekonštruovaných 113,57 km 

miestnych komunikácií a v zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 

276,04 km miestnych komunikácií. 

 

Zo záverov, ktoré boli identifikované, vyplýva nasledovné smerovanie podpory: 

 Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. 

Napriek významným intervenciám ROP v programovom období 2007 – 2013 

zostáva absorpčná kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na 

demografický vývoj by mali intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať 

s tým, že prioritu by mala mať infraštruktúra materských škôl. 

 Vzhľadom k cieľom Stratégie Európa 2020 a odporúčaniam Európskej komisie 

pokračovať aj v zlepšovaní vybavenosti stredných škôl, aby tak boli zlepšené 

podmienky na prípravu absolventov stredných škôl, ktorí následne môžu pokračovať 

vo VŠ vzdelávaní, resp. budú omnoho lepšie pripravení pre uplatnenie sa na trhu 

práce. 
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 V budúcnosti podporovať premenu zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately na menšie zariadenia komunitného typu.  

 Aj naďalej smerovať podporu do rekonštrukcií kultúrnych pamiatok. 

 Podpora oblasti regenerácie sídiel je stále relevantná a jej podpora v budúcnosti je 

potrebná. 

 Ďalšie investície do ciest II. a III. triedy sú potrebné aj v naďalej. 

 

V rámci riadenia implementácie vyplýva zo záverov nasledovné: 

 Na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže je potrebné identifikovať 

a odstrániť tieto bariéry až na úroveň žiadateľov.  

 Venovať pozornosť stabilizácii pracovných síl.  

 Efektívne nastaviť počty administratívnych kapacít na úrovniach RO, SORO a PJ 

prostredníctvom externej analýzy potrieb administratívnych kapacít  

 Aj naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu odborného a  kariérneho rastu 

sústavným vzdelávaním administratívnych kapacít, pričom treba využiť doterajšie 

skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013. Špeciálne venovať pozornosť 

zaškoľovaniu pracovníkov RO a SORO a prijímateľov v oblasti verejného 

obstarávania vrátane elektronických aukcií.  

 

Celkovo je možné ROP označiť za úspešný program, ktorý značnou mierou prispel 

k zlepšeniu infraštruktúry miest a obcí a tým k zlepšeniu životných podmienok ich 

obyvateľov. 
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9. Sumár  

 

Cieľ a zameranie hodnotenia 
 

Strategické hodnotenie sa zameriava na posúdenie relevantnosti operačného programu, 

prioritných osí a opatrení s ohľadom na meniace sa externé prostredie a potreby cieľových 

skupín, posúdenie účelnosti využívania štrukturálnych fondov, maximalizácie pridanej 

hodnoty, synergie a konzistencie s relevantnými politikami a stratégiami. 

Cieľom tohto strategického hodnotenia je posúdenie nastavenia a vývoja ROP v súvislosti s 

prioritami Európskej únie a národnými prioritami za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2012.  

Predĺženie hodnoteného obdobia do konca roku 2012  oproti požadovanému termínu 31. 7. 

2012 bolo po dohode s RO z dôvodu získavania štatistických hodnôt, ktoré sú v mnohých 

oblastiach uvádzané ku koncu roku a tiež z dôvodu použitia údajov z Výročnej správy 

o vykonávaní ROP 2007 – 2013 za rok 2012. 
 

 

Ciele a zameranie ROP 

 

ROP sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších nástrojov pre 

zlepšenie kvality života obyvateľstva.  Stratégia ROP sa zameriavala na vybrané typy 

zariadení občianskej infraštruktúry a prvky vybavenosti územia, ktoré boli analýzou 

identifikované ako kľúčové pre dosahovanie globálneho cieľa ROP. 

Globálnym cieľom ROP je „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry 

a vybavenosti územia v regiónoch“. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom týchto 

prioritných osí: 

1. Infraštruktúra vzdelávania (oblasť podpory: vybrané materské, základné a stredné 

školy). 

2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately 

(oblasť podpory: vybrané zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (oblasť 

podpory: vybrané významné pamäťové a fondové inštitúcie na miestnej a regionálnej 

úrovni, nehnuteľné kultúrne pamiatky (kultúrno-poznávací a mestský turizmus), 

cestovný ruch. 

4. Regenerácia sídiel (oblasť podpory: hmotná infraštruktúra sídiel, infraštruktúra 

bývania, infraštruktúra obcí so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami 

, infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb, rozvojové dokumenty regiónov). 

5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (oblasť 

podpory: intervencie do vybraných úsekov ciest II. a III. triedy). 

6. Technická pomoc (oblasť podpory: podpora riadenia a implementácia ROP) 

7. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (oblasť podpory: vybrané investičné 

projekty súvisiace s EHMK – Košice 2013 (kultúrna infraštruktúra). 
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Pokrok implementácie ROP 

 

Na realizáciu ROP bolo pôvodne na roky 2007-2013 z ERDF určených celkovo 1,445 mil. 

EUR. Revíziou ROP v polovici programového obdobia sa príspevok zvýšil na 1 554 503 927 

EUR. Dôvodom na vykonanie revízie a súvisiaceho navýšenia finančných prostriedkov boli 

nasledovné skutočnosti: výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna 

hospodárska kríza), zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

(rozvojové priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu 

a sociálnej  oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce projekt 

Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenia vlády SR 

upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.), problémy s vykonávaním niektorých 

oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, infraštruktúra bývania), resp. iné dôvody (rozsiahle záplavy). 

 

Kontrahovanie v rámci ROP k 31.12.2012 dosiahlo úroveň 86,11% zo záväzku na roky 2007-

2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ), čo porovnaní s ostatnými operačnými programami predstavuje 

štvrtý najúspešnejší operačný program v rámci NSRR.  

Čerpanie finančných prostriedkov EÚ k 31.12.2012 vo výške 901 647 775,37 EUR v zmysle 

pravidla n+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100%, v zmysle pravidla n+2 voči 

záväzku 2011 predstavuje 100%, v súčasnej dobe prebieha čerpanie záväzku za rok 2012 na 

úrovni 34,44%. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2012 na celkovom záväzku 2007-

2013 predstavuje za ROP 58%. Celkové čerpanie finančných prostriedkov vo výške 58% je 

možné považovať za primerané, RO predpokladá, že do konca programového obdobia 2007-

2013 budú všetky alokované prostriedky vyčerpané.  

 

Revíziou ROP v polovici programového obdobia sa príspevok z ERDF na základe pridelenia 

dodatočných zdrojov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej 

dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou 

o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.  

Hlavné dôvody na vykonanie prvej revízie a súvisiacej realokácii finančných prostriedkov 

v polovici programového obdobia: 

 Výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza). 

 Zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové 

priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu 

a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce 

projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenie 

vlády SR upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.). 

 Problémy s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne 

bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, infraštruktúra 

bývania) resp. iné dôvody (ťažkosti s dosiahnutím komplementarity s OP KaHR pri 

podpore investičných aktivít cestovného ruchu). 

 

Vykonanie druhej revízie v roku 2012 bola reakcia na situáciu, ktorá vznikla z dôvodu 

deficitu finančných prostriedkov na krytie pohľadávok prijímateľov v rámci Prioritnej osi 1 

Infraštruktúra vzdelávania ROP, o ktorú bolo zo strany prijímateľov najväčší záujem 

v dôsledku toho, došlo k nadschváleniu finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej 

alokácie v rámci tejto priority v celkovej sume 282 mil. EUR.  

Revíziou v auguste 2011 objem nadschválených finančných prostriedkov na projekty klesol 

na 171 mil. EUR, revíziou v roku 2012 bol schválený presun finančných prostriedkov do 

prioritnej osi 1 z ostatných prioritných osí, čím sa výška nadschválených prostriedkov znížila 
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na sumu cca 117 mil. EUR – táto úspora sa dosiahla prostredníctvom znížených rozpočtov 

projektov v rámci verejného obstarávania, nepreplatením neoprávnených výdavkov, 

nedočerpaním finančných prostriedkov.  

V polovici roka 2012 bola vykonaná tretia revízia ROP, ktorá nadväzovala na predchádzajúce 

revízie a jej cieľom je pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov 

v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a to prostredníctvom presunu úspor 

dosiahnutých v rámci ROP do spomenutej prioritnej osi. 

 

O prioritnú os 1 bol zo strany žiadateľov vysoký záujem - dopyt o danú prioritnú os 

predstavoval viac ako 360% alokácie v rámci prioritnej osi a čerpanie k 31.12.2012 dosiahlo 

úroveň 98,65%. 

 

Z dôvodu toho, že čerpanie v rámci prioritnej osi 2 bolo pomerne nízke - 26,19%, došlo 

v rámci revízie ROP k úprave výšky finančných prostriedkov (zníženie celkovej alokácie pre 

prioritnú os 2 na hodnotu 239 147 040 EUR) v prospech prioritnej osi 1. Zvyšné finančné 

prostriedky budú použité výlučne na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie 

existujúcich zariadení sociálnych služieb a na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu 

a vybavenie tzv. komunitných centier. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 dosiahlo 13,05% a ide o najnižšie 

čerpanie v rámci prioritných osí. Hlavnými dôvodmi nižšieho čerpania bol nižší záujem 

žiadateľov oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu, vyššia 

výška rozpočtov projektov v rámci opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne predpokladanému 

nastaveniu cieľov operačného programu – súvis najmú s náročnou stavebno-technickou 

povahou projektov NKP, problematické stanovenie presných požiadaviek na obsah a rozsah 

spracovania rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces kontroly VO a prípravu dodatkov 

k zmluvám o poskytnutí NFP. 

 

Prioritná os 4 je druhou najlepšie čerpanou osou v percentuálnom vyjadrení 55,78% 

a predstavuje  jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov – mestá a obce. 

Prostredníctvom tejto prioritnej osi si mestá a obce zabezpečili rekonštrukciu a modernizáciu 

verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.  

 

V rámci prioritnej osi 5 bolo vyčerpaných v percentuálnom vyjadrení 54,88% finančných 

prostriedkov, ktoré boli využité na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií, 

regionálnych ciest II. a III. triedy.  

 

V priebehu sledovaného obdobia boli finančné prostriedky technickej pomoci použité 

predovšetkým na zabezpečenie administratívnych  kapacít RO, na financovanie výkonu 

činností SORO a zabezpečenie vykonania hodnotenia ROP. Čerpanie finančných prostriedkov 

dosiahlo úroveň v percentuálnom vyjadrení k 31.12.2012 hodnotu 30,79%.  

 

Na základe uznesenia vlády SR č.546/2010 zo dňa 13.augusta 2010 došlo k dodatočnému 

navýšeniu alokácie ROP v programovom období 2007-2013 na realizáciu investičných 

projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len EHMK) – Košice 

2013 prostredníctvom dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP a to v sume max. 60 mil. 

EUR (zdroje EÚ). Vytvorením prioritnej osi 7 ROP boli zabezpečené podmienky na 

realizáciu národných projektov investičného charakteru súvisiacich s projektom EHMK – 

Košice 2013, ktorý je na základe uznesení vlády SR, prijatých v rokoch 2009-2010 
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definovaný ako priorita na národnej úrovni. K 31.12.2012 bolo čerpanie finančných 

prostriedkov nulové, avšak RO deklaruje jej vyčerpanie do konca programového obdobia. 

 

Súlad ROP s rozvojovými stratégiami EÚ a SR 

 

Do posúdenia relevantnosti ROP s prioritami Európskej únie, národnými prioritami a 

relevantnými politikami a stratégiami bolo zaradených 9 strategických dokumentov, z toho 4 

európskeho rozmeru (Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013, Stratégiu 

trvalo udržateľného rozvoja pre roky 2005-2010 , Stratégia Európa 2020, Stratégia EÚ pre 

Dunajský región) a 5 národného rozmeru (Národný program reforiem SR 2006 – 2008, 

Národný program reforiem SR 2008 – 2010, Národný program reforiem SR z roku 2012, 

Program stability SR, Inovačná stratégia SR na roky 2014 – 2020).  

Možno skonštatovať, že ROP prispieva k napĺňaniu 6 dokumentov, jednému len okrajovo 

a ku dvom neprispieva vôbec.  

Strategické dokumenty, ku ktorým ROP neprispieva , resp. len okrajovo sú dokumenty, ktoré 

sú zamerané na určitú oblasť a nemajú všeobecnejší charakter. Tieto dokumenty boli 

vytvorené v rokoch 2011 a 2012 a teda neboli východiskovými stratégiami pri vzniku ROP. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné skonštatovať, že ROP aktívne prispieval 

k rozvojovým stratégiám EÚ a SR, ktoré boli aktuálne v čase jeho návrhu a ostal relevantným 

aj po zmenách rozvojovým stratégií z rokov 2011 a 2012 a prostredníctvom svojich 

prioritných osí a opatrení aj naďalej prispieval k napĺňaniu cieľov a priorít týchto nových, 

resp.  inovovaných stratégií. 

 

Zmeny ROP v priebehu implementácie 

 

Zmeny vonkajšieho prostredia boli spojené so značnými administratívnymi zásahmi do 

platnej implementačnej dokumentácie ROP, čo predstavovalo zvýšené pracovné úsilie 

pracovníkov RO a SORO a v podstate spôsobovali skomplikovanie priebehu implementácie a 

vytvárali nestabilné implementačné prostredie. 

Zmeny vnútorného prostredia vyplynuli z implementačnej praxe s cieľom optimalizácie 

procesov. Ich cieľom bolo vždy naprávať zistené nedostatky s tým aby implementácia 

operačného programu prebiehala bez problémov a bola užívateľsky „priateľská“ k riadiacim 

pracovníkom ako aj k žiadateľom a prijímateľom. 

 

V období 2007 – 2012 bolo vydaných 6 riadiacich aktov EÚ (smernice a nariadenia EK, 

iniciatívy EK), ktoré zasiahli do implementačného procesu a vyvolali zmeny v dokumentácii 

ROP. Najväčší dopad na plynulosť implementačných procesov mali legislatívne zmeny SR. 

V období 2007 – 2012 bolo prevedených až 21 legislatívnych zmien v zákonoch SR, ktoré 

mali za následok značné zmeny v realizácii ROP a mnohonásobné zmeny v riadiacich aktoch 

ROP.  

Ďalšie komplikácie vyvolala hospodárska kríza v roku 2009 a rozsiahle záplavy v roku 2010. 

Tieto skutočnosti spôsobili nestabilné prostredie pre implementáciu ROP predovšetkým 

v rokoch 2009 a 2010 a tiež vyvolali tri revízie ROP. 

Vonkajšie zásahy do implementácie ROP spôsobili značné komplikácie a vyvolali časté 

administratívne zásahy do jednotlivých prioritných osí a opatrení,  vypisovaní výziev a do 

realizácie samotných projektov. Tieto zásahy vyvolávali následné zmeny vo vnútornom 

prostredí implementačných procesov (vydávanie MP a usmernení CKO a CO, aktualizácie 

Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF  atď.) Tieto zvýšené 

administratívne záťaže riešili pracovníci RO a SORO len so zvýšeným pracovným 

nasadením. 
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Zo strany prijímateľov/žiadateľov nastali komplikácie hlavne v rámci ich nepripravenosti na 

realizáciu projektov, čo spôsobovalo časté žiadosti o ich zmenu. Značné nedostatky boli zo 

strany RO a SORO zisťované vo verejnom obstarávaní. 

Aj napriek vyššie uvedeným zmenám a z toho vyplývajúcich problémov v implementácii 

ROP je možné skonštatovať, že vplyvom vyššieho pracovného nasadenia pracovníkov RO 

a SORO a dôslednej spolupráci s CKO a CO sa podarilo väčšinu zmien prekonať. 

 

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stanovených cieľov 

 

Z celkového počtu 21 ukazovateľov na úrovni OP ROP podľa opísanej metodiky vykazovania 

presiahlo osem ukazovateľov cieľové hodnoty, desať má veľkú pravdepodobnosť dosiahnuť 

a prekročiť svoje cieľové hodnoty, jeden má šancu byť naplnený. Dva ukazovatele vykazujú 

nulové hodnoty a dosiahnutie cieľových hodnôt do roku 2015 možno v súčasnom stave 

považovať za sporné.  

 

V prioritnej osi 1 boli z 12 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich už prekročené a z údajov 

zo zazmluvnených projektov vyplýva, že cieľové hodnoty v ďalších 3 ukazovateľoch budú 

tiež prekročené. Ostatné 4 ukazovatele vykazujú uspokojivé hodnoty a je veľký predpoklad 

ich naplnenia do roku 2015.  

V prioritnej osi 2 boli zo 14 ukazovateľov cieľové hodnoty 2 z nich prekročené, ďalšie 2 majú 

veľkú pravdepodobnosť byť čoskoro naplnené. Naplnenie cieľových hodnôt 7 ukazovateľov 

je podmienené splnením deklarovaných hodnôt v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 

ukazovateľa úspora energie bude závisieť od vyhlasovania ďalších výziev a posledné dva 

ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte vyhodnotiť.  

V prioritnej osi 3 boli zo 15 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 5 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 4 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev a napĺňanie 3 ukazovateľov zatiaľ nejde potrebným tempom.  

V prioritnej osi 4 boli zo 18 ukazovateľov cieľové hodnoty 5 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 3 ukazovateľov je podmienené splnením deklarovaných hodnôt 

v zazmluvnených projektoch. Naplnenie 5 ukazovateľov bude závisieť od vyhlasovania 

ďalších výziev. 4 ukazovatele boli doplnené v roku 2011 a nemožno ich napĺňanie ešte 

vyhodnotiť. Napĺňanie ukazovateľa počet podporených rozvojových dokumentov zatiaľ nejde 

potrebným tempom.   

V prioritnej osi 5 boli z 5 ukazovateľov cieľové hodnoty 3 z nich prekročené. Naplnenie 

cieľových hodnôt 1 ukazovateľa je veľmi pravdepodobné. Napĺňanie ukazovateľa km nových 

ciest zatiaľ nejde potrebným tempom.   

Cieľové hodnoty ukazovateľov prioritnej osi 6 už boli prekročené.  

Prioritná os 7 je špecifická tým, že ešte nebol riadne ukončený žiaden projekt. Naplnenie 

cieľových hodnôt ukazovateľov sa opiera len o zazmluvnené projekty. V prípade, že 

deklarované hodnoty budú naplnené, bude aj táto prioritná os ako taká úspešná.  

 

Na úrovni PO najväčšiu pravdepodobnosť udržateľnosti ukazovateľ Priemerné zníženie 

energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej a 

vzdelávacej  infraštruktúry, pamäťovými a fondovými inštitúciami a zariadeniami 

nekomerčných záchranných služieb.  Za udržateľné možno ešte považovať hodnoty 

ukazovateľa Počet  nových  a kvalitnejších služieb poskytovaných  v podporených 

zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry a Zníženie nehodovosti na podporených úsekoch II. a 

III. triedy. Posúdenie udržateľnosti ostatných výsledkov je predmetom hodnotení na základe 
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následných monitorovacích správ projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované alebo 

ukončené, ale pred prvou schválenou následnou monitorovacou správou.  

PO 1 Infraštruktúra vzdelávania financovala intervencie do vzdelávacej infraštruktúry vo 

vybraných materských, základných (s počtom žiakov nad 200) a stredných škôl v póloch 

rastu. V roku 2011 bolo v mimobratislavských krajoch 2658 materských škôl, 2047 

základných škôl a 626 stredných škôl. Celkovo bolo podporených len 2,26% materských škôl, 

68,7% základných škôl nad 200 žiakov a 22,04% stredných škôl. Najväčší podiel mal ROP na 

rozvoji základných škôl. Pri všetkých typoch škôl platí, že územné rozdelenie podpory úplne 

nezodpovedalo demografickému vývoju v jednotlivých krajoch.   

PO 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

financovala intervencie do sociálnej infraštruktúry.  Medzi rokmi 2007 a 2011 vzniklo 229 

nových zariadení a 3 z nich boli podporené z ROP. Z celkového počtu zariadení v roku 2011 

bolo zrekonštruovaných v priemere 12,6% na území cieľa Konvergencia, avšak existujú veľké 

regionálne rozdiely. Najvyššiu podporu získal Prešovský a Trnavský kraj (cca. 19%), 

Trenčiansky, Košický a Nitriansky zrekonštruoval približne 15-16% svojich sociálnych 

zariadení, avšak Banskobystrický len asi 7%. Medzi krajom s najvyšším a najnižším 

percentom zrekonštruovaných zariadení je teda rozdiel 12 percentuálnych bodov. Vzhľadom 

na vývoj počtu obyvateľov prispel ROP k rozvoju jednotlivých regiónov rovnomerne.  

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu má za cieľ 

rozvíjať cestovný ruch v regiónov prostredníctvom intervencií do rekonštrukcie kultúrnych 

pamiatok, rekonštrukcie a revitalizácie stavebných objektov a obstarania príslušného 

vybavenia. ROP prispel k rozvoju galérií a múzeí, aj keď len v obmedzenej miere (17% 

a 29%). K rozvoju verejných knižníc a kultúrno-osvetových zariadení prispel len 

zanedbateľne.  

PO 4 Regenerácia sídel financuje investičné projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev 

sídiel, infraštruktúru bývania, rozvoj obcí s MRK vo vidieckom prostredí a infraštruktúru 

nekomerčných záchranných služieb. Keďže v rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt 

na podporu infraštruktúry bývania, nemožno identifikovať žiaden príspevok ROP. 

Zanedbateľnou mierou (4%) prispieva ROP k regenerácii sídiel zameraných na zlepšenie 

situácie MRK. Významne však prispieva k revitalizácii a rekonštrukcii verejných 

priestranstiev, pretože financuje projekty v 63% zo všetkých pólov rastu. Najvyšší príspevok 

ROP zaznamenáva k rozvoju HaZZ a HZS (36% a 55%).  

PO 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov financuje 

investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich ciest II. A III. triedy, v prípade 

opodstatnenia aj budovaním nových cestných úsekov. Medzi rokmi 2006 a 2012 sa stav ciest 

II. a III. triedy výraznejšie nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých ciest, pokleslo 

percento stavu vyhovujúcich ciest a zvýšilo sa % stavu nevyhovujúcich ciest. Prostredníctvom 

projektov ROP neboli vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. Investície však 

pomohli k tomu, že stav týchto ciest sa udržal na takmer rovnakom stave. Bez investícií ROP 

by bol stav relevantných ciest v horšom stave. 

 

Absorpčná schopnosť žiadateľov vzhľadom na finančné alokácie 

 

Napriek vysokým nárokom na absorpčnú kapacitu samosprávy aj štátnej správy patrí ROP 

v programovom období 2007 – 2013 medzi najúspešnejšie operačné programy z hľadiska 

kontrahovania a čerpania. Do 31.12.2012 bolo v rámci ROP podaných spolu 3542 žiadostí 

o NFP. Na základe doručených žiadostí o NFP bolo zazmluvnených 1864 projektov, čo 

predstavuje 52,63 %-nú úspešnosť žiadateľov.  

 



 

Strana 184 z 192 
 

Doterajší priebeh implementácie ROP ukázal, že absorpčná schopnosť oprávnených 

žiadateľov v rámci prioritnej osi 1 niekoľkonásobne prevýšila pôvodne alokované zdroje. 

K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 doručených 1688 žiadostí o NFP. Zazmluvnených 

bolo 785 projektov, takže miera úspešnosti žiadateľov dosiahla 46,50 %. Spomedzi 785 

zazmluvnených projektov tvoria 62 projektov materské školy, 637 projektov prestavujú 

základné školy a 86 projektov je zameraných na stredné školy. 

Stratégia a ciele prioritnej osi 1 sú stále vysoko relevantné voči existujúcim potrebám. 

Realizácia projektov školskej infraštruktúry odstránila havarijný stav väčšiny školských 

budov a tiež priniesla nad očakávanie vysoké zníženie energetickej náročnosti (v priemere až 

o 48,22 %), čo v praxi znamená aj významné finančné úspory na platbách za energie. 

Ušetrené zdroje školy môžu investovať do svojho ďalšieho rozvoja. Okrem stavebných úprav 

došlo aj k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie nových služieb a realizáciu 

voľnočasových aktivít, modernizácii IKT a k celkovému zlepšeniu technických a zdravotno-

hygienických podmienok výučby. 

Zo štatistických údajov je vidieť nárast počtu detí navštevujúcich MŠ a pokles počtu žiakov 

ZŠ a SŠ. Nová populačná vlna detí narodených po roku 2007, ktorá momentálne navštevuje 

MŠ a prvé ročníky ZŠ, bude postupne zvyšovať počty žiakov na ZŠ a neskôr aj SŠ. 

 

Prioritná os 2, prostredníctvom ktorej je podporovaná oblasť sociálnych služieb a sociálno-

právnej ochrany detí a kurately, bola od schválenia ROP v septembri 2007 ovplyvnená 

výraznými legislatívnymi zmenami na európskej úrovni ako aj národnej úrovni. Nová 

legislatíva v sociálnej oblasti je v súčasnosti komplexne orientovaná na jednotlivca, rodinu 

a komunitu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej, resp. kritickej sociálnej situácii. 

Jednou z hlavných úprav je vytváranie vhodných podmienok pre zotrvanie klientov 

v prirodzenom (domácom) prostredí. 

Táto zásadná zmena, ktorá sa udiala približne v polovici programového obdobia, narušila 

pôvodnú koncepciu ROP v oblasti sociálnych služieb a premietla sa do zmeny stratégie ROP 

a následne aj výziev vyhlasovaných v rámci PO 2. V rokoch 2007 - 2010 boli výzvy 

zamerané na podporu rekonštrukcie, rozširovania a budovania investične náročnejších, t. j. 

kapacitne väčších zariadení. Išlo predovšetkým o humanizáciu a debarierizáciu existujúcich 

zariadení a budovanie nových zariadení v súlade s princípom ekonomickej udržateľnosti, 

pričom podporovanými zariadeniami boli najmä zariadenia typu domov dôchodcov, DSS pre 

dospelých, DSS pre deti, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou vyššou ako 50 

klientov pri dodržaní minimálnych plošných štandardov (8 m2 na osobu). Boli tiež vytvorené 

podmienky pre podporu komunitných centier v prípade zariadení zameraných na 

posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

 K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 124 projektov, z toho 115 predstavovali projekty 

zamerané na zariadenia pre dospelých klientov a 9 projekty podporujúce zariadenia pre deti. 

Napriek intenzívnemu vyhlasovaniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP nedosiahlo 

kontrahovanie očakávanú úroveň. RO identifikoval nasledovné príčiny: 

 sprísnenie príslušnej legislatívy najmä v oblasti požiadaviek kladených na 

zriaďovateľov a na zariadenia sociálnej infraštruktúry (napr. priestorové, hygienické 

a ďalšie legislatívne štandardy); 

 generovaním tzv. čistých príjmov z projektov, keďže najmä pri zariadeniach pre 

seniorov sú prijímané platby od užívateľov podporenej infraštruktúry; 

 potenciálni žiadatelia, najmä obce a samosprávne kraje sa v rokoch 2009-2010 

prioritne zamerali na iné oblasti podpory ROP. 

 

Od roku 2011 sú v zmysle novej legislatívy intervencie PO 2 zúžené na: 
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 podporu projektov deinštitucionalizácie, čo môže zároveň predstavovať pilotný prístup 

a poskytnúť východiská a skúsenosti pre sociálno-ekonomických partnerov 

zapojených do prípravy koncepčných a programových dokumentov ako národných 

strategických materiálov pre sociálnu oblasť; 

 podporu komunitných centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít (najmä ako kľúčovej aktivity v rámci lokálnych stratégií 

komplexného prístupu). 

  

Prioritná os 3 má dve opatrenia, ktoré pokrývajú kultúrnu infraštruktúru (opatrenie 3.1) 

a infraštruktúru cestovného ruchu (opatrenie 3.2).  

Oblasť podpory 3.1a je zameraná na podporu existujúcich pamäťových a fondových 

inštitúcií. Oblasť podpory 3.1b podporuje revitalizáciu nevyužívaných resp. nevhodne 

využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

Je možné skonštatovať, že intervencie ROP významne prispeli k zlepšeniu technického stavu 

galérií a múzeí, zatiaľ čo prínos programu pre stav verejných knižníc a kultúrno-osvetových 

zariadení je zanedbateľný.  

Napriek vysokému absorpčnému potenciálu opatrenie 3.1 nenaplnilo očakávaný dopyt, 

dokonca k 31.12.2012 ani celková výška doručených žiadostí nedosiahla výšku alokovaných 

zdrojov. Na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP boli ako príčiny 

zníženého záujmu zo strany žiadateľov identifikované tieto dôvody: 

 vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov 

 nižšia priorita v čase hospodárskej krízy 

 zvýšené riziko generovania čistých príjmov 

 vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov 

a pod.).   

Z hľadiska momentálneho technického stavu kultúrnej infraštruktúry na Slovensku je 

absorpčná kapacita v tejto oblasti vysoká. Doterajšia implementácia programu však ukázala, 

že potenciálni žiadatelia uprednostnili podporu z iných prioritných osí. Relatívne nízky 

záujem oprávnených žiadateľov je spôsobený niekoľkými navzájom previazanými dôvodmi: 

(i) kultúrna infraštruktúra vo väčšine miest a obcí nebola najvyššou prioritou vyžadujúcou 

okamžitú intervenciu, takže sa samospráva sústredila najmä na havarijný stav školských 

zariadení a obnovu verejných priestranstiev, (ii) nie je jednoduché vytvoriť dlhodobo finančne 

udržateľný koncept využitia zrekonštruovaného kultúrneho objektu, (iii) ide spravidla 

o väčšie projekty, ktoré vyžadujú viac zdrojov na prefinancovanie a spolufinancovanie 

a zvyšujú riziko komplikácií v procese verejného obstarávania, (iv) kultúrna infraštruktúra 

prináša vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 

práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.). 

Na základe týchto skutočností pravdepodobne odložili oprávnení žiadatelia možné investície 

do kultúrnej infraštruktúry na neskoršie obdobie.   

Plnenie cieľov opatrenia 3.2 ovplyvnilo to, že v programovom období 2007 – 2013 boli 

intervencie v oblasti cestovného ruchu rozdelené medzi dva operačné programy: OP 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je zameraný na prijímateľov zo súkromného 

sektora a ROP je zameraný na prijímateľov z verejného sektora. Ako uvádza Výročná správa 

o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2012, predpokladané synergie a komplementarity medzi 

ROP a OP KaHR v oblasti podpory cestovného ruchu neboli v prvej polovici programového 

obdobia dosiahnuté z dôvodu nedostatočnej koordinácie vyhlasovaných výziev medzi obomi 

riadiacim orgánmi. 

3. marca 2010 bol prijatý zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 3.3.2010, 

ktorý po prvý krát systematicky upravuje podporu cestovného ruchu v SR. V nadväznosti na 
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novú legislatívu (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) sa zameranie oblasti 

cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel (úprava verejných 

priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, 

autobusové zastávky a pod.). Tieto typy aktivít sú podporované v póloch rastu 

prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel (PO 4), takže Riadiaci orgán pre 

ROP vyhlásil v rámci opatrenia 3.2 len jednu výzvu na neinvestičné projekty v cestovnom 

ruchu so zameraním na podporu klastrov cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi 

aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných informačných portálov, marketingové 

aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou. V rokoch 2011, 2012 a 2013 nebola 

vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci daného opatrenia. 

Na rozdiel od OP KaHR, kde je o projekty v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch vysoký 

záujem (k 31.12.2012 bolo prijatých 869 žiadostí o NFP, zazmluvnených bolo 84 projektov 

s výškou NFP 134 mil. EUR), opatrenie 3.2 ROP z vyššie uvedených dôvodov prispieva k 

plneniu cieľa PO 3 iba v obmedzenej miere. 

 

Prioritná os 4 má dve opatrenia, ktoré pokrývajú regeneráciu sídiel (opatrenie 4.1) 

a infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb (opatrenie 4.2). 

V rámci opatrenia 4.1 RO upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí 

z dôvodu ťažkostí súvisiacich predovšetkým s právnou úpravou financovania bytových 

domov zo štrukturálnych fondov EÚ, keďže ide o infraštruktúru vo vlastníctve fyzických osôb 

(na základe revízie ROP schválenej v roku 2011). Od roku 2011 je opatrenie 4.1 rozdelené do 

štyroch oblastí podpory definovaných nasledovne: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – podpora infraštruktúry bývania, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov 

Oblasť podpory 4.1a zaznamenala vysoký záujem zo strany oprávnených žiadateľov. V rámci 

dvoch výziev vyhlásených v rokoch 2009 a 2010 bolo doručených 785 žiadostí o NFP, 

z ktorých 554 bolo úspešne zazmluvnených. Doterajšia implementácia ROP ukazuje, že pre 

mestá a obce bola hmotná infraštruktúra sídiel druhou najvyššou prioritou po infraštruktúre 

vzdelávania, a to z pohľadu výšky žiadaného príspevku aj z pohľadu počtu doručených 

žiadostí. Na území cieľa Konvergencia je spolu 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, 

takže k 31.12.2012 malo v rámci opatrenia 4.1a zazmluvnené projekty na revitalizáciu 

a rekonštrukciu verejných priestranstiev 58 % oprávnených žiadateľov. V súvislosti s 

opatreniami na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami z roku 2010 a opatreniami na 

ochranu pred povodňami bola alokácia ROP v oblasti regenerácie sídel zvýšená o 39 448 841 

eur (z toho 5 mil. eur je určených pre obce s rómskymi osídleniami). Protipovodňové výzvy 

boli vyhlásené v januári 2013. 

Oblasť podpory 4.1b podpora infraštruktúry bývania (pôvodne podpora integrovaných 

stratégií mestských oblastí) bola k 31.12.2012 stále v štádiu príprav na implementáciu 

iniciatívy JESSICA vo forme úverových produktov na zatepľovanie bytových domov 

s celkovou alokáciou 8 mil. EUR. Absorpčná kapacita je podľa štúdie „Implementing 

JESSICA Instruments in Slovakia“ z roku 2010 vysoká: celkový počet bytov na území cieľa 

Konvergencia, ktoré potrebujú renováciu, je 521 290 čo predstavuje viac ako 1/4 zo všetkých 

obývaných bytov z roku 2011. Na druhej strane však bude musieť byť nástroj JESSICA 

konkurencieschopný voči administratívne jednoduchším úverovým produktom stavebných 

sporiteľní a bánk. 

 Oblasť podpory 4.1c je určená výhradne pre obce s rómskymi osídleniami vo vidieckom 

prostredí, ktoré majú vpracované Lokálne stratégie komplexného prístupu. Oprávnených obcí 

je na Slovensku spolu 163 (z toho 30 v Banskobystrickom kraji, 83 v Košickom kraji, 49 
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v Prešovskom kraji a 1 v Nitrianskom kraji). V rámci jedinej doposiaľ vyhlásenej výzvy 

ROP-4.1c-2009/01 podalo žiadosti o NFP 65 oprávnených žiadateľov (t.j. 39 % oprávnených 

obcí). 43 projektov bolo zazmluvnených, takže v 26-tich % oprávnených obcí sa realizujú 

projekty rozvoja. 

Oblasť podpory 4.1d je určená na vypracovanie rozvojových dokumentov na úrovni NUTS 2 

a NUTS 3. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského kraja), 

ktoré môžu predkladať žiadosti o NFP do výšky vopred stanovenej indikatívnej regionálnej 

alokácie (1/7 celkovej alokácie na výzvu). V rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01 predložili 

žiadosti o NFP všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského, pre ktorý bude 

vyhlásená osobitná výzva.  

 

Opatrenie 4.2 infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb predstavuje historicky prvú 

systematickú rozvojovú podporu záchranných zložiek a nimi prevádzkovaných stavebných 

objektov. Podľa údajov RO k 31.07.2013 bolo na území cieľa Konvergencia podporených 57 

z celkového počtu 157 zariadení HaZZ (t. j. 36 %), 87 z 1843 zariadení OHZ (5 %) a 6 z 11 

zariadení HZS (55 %). Najvyššiu prioritu majú štátne zariadenia HaZZ spadajúce pod 

Ministerstvo vnútra SR. Relatívne nízky počet doposiaľ podporených zariadení HaZZ súvisí s 

nastavením rozpočtových pravidiel, ktoré neumožňujú Ministerstvu vnútra SR prípravu 

všetkých, resp. väčšiny projektov v jednom rozpočtovom roku.  

 

Prioritná os 5 pokrýva infraštruktúru ciest II. a III. triedy. Jedinými oprávnenými žiadateľmi 

sú samosprávne kraje, ktoré tieto cesty spravujú. Aj napriek vysokej náročnosti prípravy 

projektov a potreby spolufinancovania je dopyt zo strany vyšších územných celkov vysoký. 

V rokoch 2008 a 2009 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie projektov, v rámci ktorých 

bolo predložených 61 žiadostí o NFP v celkovej výške 157 mil. EUR, čo predstavuje 95 % 

alokovaných zdrojov.  

K 31.12.2012 bolo zazmluvnených 55 projektov. Alokácia bolo zazmluvnená vo výške 64 %. 

Tretia výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 5 bola vyhlásená v decembri 

2012. Krátko po nej bola v januári 2013 vyhlásená samostatná výzva na obnovu ciest vo 

vybraných oblastiach postihnutých povodňami. 

Podľa údajov Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa Konvergencia 3 

419,908 km ciest II. triedy a 10 025,55 km ciest III. triedy. K 31.12.2012 predstavovala 

deklarovaná (zazmluvnená) dĺžka ciest, ktoré majú byť v rámci prioritnej osi 5 

rekonštruované, 353,11 km ciest II. triedy a 628,53 km ciest III. triedy. To predstavuje 10,3 % 

z celkovej dĺžky ciest II. triedy a 6,3 % z celkovej dĺžky ciest III. triedy. 

Z údajov Slovenskej správy ciest vyplýva, že stav ciest II. a III. triedy sa medziročne 

porovnaním roku 2012 a roku 2006 výrazne nezmenil. Zvýšilo sa percento stavu dobrých 

ciest (o 2,23% cesty II. triedy a o 6,22% cesty III. triedy), pokleslo percento stavu 

vyhovujúcich ciest (o 4,28% cesty II. triedy a o 7,77% cesty III. triedy) a zvýšil sa podiel 

stavu nevyhovujúcich ciest (o 2,05% cesty II. triedy a o 1,55% cesty III. triedy). Doterajšie 

intervencie ROP pomohli v priemere udržať resp. mierne zlepšiť kvalitu ciest II. a III. triedy 

oproti úrovni roku 2006. Po ukončení realizácie všetkých zazmluvnených projektov bude 

kvalitatívny skok viac viditeľný.  

 

Prioritná os 6 je určená ako technická pomoc pre RO a pre všetky SORO. Technická pomoc 

je z pohľadu absorpčnej kapacity špecifická oblasť, nakoľko ide o finančné zdroje, ktoré 

Riadiaci orgán kontrahuje pre svoje potreby a potreby SORO. Kontrahovanie alokácie 

k 31.12.2012 mierne prekročilo hranicu 100 %. Zo zazmluvnených zdrojov je približne 

polovica určená na mzdy a druhá polovica pokrýva informovanie a publicitu, technické 

vybavenie, prevádzkové náklady, hodnotenia, štúdie, školenia, organizáciu stretnutí skupín, 
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výborov a komisií, právne a prekladateľské služby. Dodatočne bola v prvej polovici roka 

2012 schválená aj žiadosť o NFP Ministerstva kultúry SR, ktoré sa v roku 2011 stalo novým 

SORO pre prioritnú os 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 

 

Napriek vysokej zazmluvnenosti je čerpanie prostriedkov technickej pomoci k 31.12.2012 

pomerne nízke (30,79 %). Ide najmä o zdroje zazmluvnené pre Riadiaci orgán (výška 

čerpania zazmluvnených zdrojov SORO – samosprávnymi krajmi sa pohybovala v rozmedzí 

40 – 63 %), ktoré podľa Výročnej správy za rok 2012 súvisí najmä s nižšou potrebou 

hodnotení a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí 

Monitorovacieho výboru pre ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných 

materiálov. 

 

Prioritná os 7 vytvára podmienky na realizáciu projektov investičného charakteru v súvislosti 

s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V rámci prvej revízie programu v 

roku 2011 doplnená do ROP prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, 

ktorá sa implementuje prostredníctvom novovytvoreného SORO Ministerstva kultúry SR. 

Na základe písomných vyzvaní bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 20 projektov, ktoré vo 

finančnom vyjadrení predstavujú 97,45 % alokovaných zdrojov. Problematická sa ukázala 

byť realizácia projektov, ktorá je pod veľkým časovým tlakom (projekty mali byť pôvodne 

ukončené k 31.12.2012, aby slúžili svojmu účelu počas celého roka 2013). Meškanie vzniklo 

z dôvodu komplikácií v procese verejného obstarávania a objavenia archeologických nálezov, 

takže ukončenie niektorých projektov bolo posunuté na rok 2013 s tým, nebude narušený 

priebeh plánovaných kultúrnych podujatí. 

 

Súlad postupov RO, SORO a PJ s legislatívou 

 

V prvých dvoch rokoch programového obdobia 2007 – 2013 pripravovali pracovníci RO 

riadiacu dokumentáciu a v spolupráci s CKO a relevantnými partnermi dohliadali na to aby 

bola v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. 

V období 2007 – 2012 došlo k viacerým legislatívnym a organizačným zmenám v riadení 

štrukturálnych fondov EÚ, na ktoré muselo RO reagovať a aj niekoľkokrát ročne 

aktualizovalo základné dokumenty ROP.  

Systémové audity a audity operácií potvrdili, že orgány zodpovedné za riadenie ROP (RO, 

SORO a PJ) realizovali implementáciu ROP v súlade s právnymi predpismi EÚ s SR.  

 

Plnenie delegovaných kompetencií na SORO 

 

RO pre ROP v priebehu implementácie zriadilo osem SORO. Funkciu SORO vykonávajú 

samosprávne kraje mimo Bratislavského samosprávneho kraja a MK SR. 

Samosprávne kraje sa na základe uzatvorených Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na 

SORO podieľajú na implementácii: 

 opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu,  

 opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, 

 opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.  

MK SR sa podieľa na implementácii Prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 

2013. 

 

RO spolupracuje so SORO na základe Splnomocnení o delegovaní právomocí RO na SORO 

a Zmlúv o financovaní výkonu činnosti SORO pre ROP. 
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Splnomocnenia o delegovaní právomocí boli podpísané s jednotlivými samosprávnymi 

krajmi v júni 2008 a s MK SR v marci 2011. Splnomocnenia definujú predmet a rozsah 

delegovaných právomocí najmä v súvislosti s výkonom kompetencií pri decentralizovaných 

opatreniach. Delegované kompetencie predstavujú hlavne tieto oblasti spolupráce: 

1. spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 

2. prijímanie a registrovanie žiadostí o NFP, 

3. spolupráca na hodnotení a výbere žiadostí o NFP, 

4. zabezpečovanie výkonu výberu príslušných operácií na podporu výlučne v súlade 

s hodnotiacimi a výberovými kritériami schválenými MV pre ROP a s legislatívou SR 

a EÚ, 

5. príprava a kontrola zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi, 

6. zabezpečovanie evidencie a archivácie podrobných účtovných záznamov o každej 

operácii, 

7. zabezpečovanie zberu dát o implementácii nevyhnutných pre finančné riadenie, 

monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu, 

8. zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu stanovených 

v článku 69 všeobecného nariadenia v spolupráci s RO a v súlade so schváleným 

Komunikačným plánom, 

9. overovanie dodávky spolufinancovaných prác, tovarov a služieb, vynaloženia 

výdavkov deklarovaných prijímateľmi, 

10. zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na 

implementácii programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové 

označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami podľa usmernení RO, 

11. zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov 

a požadovaných auditov potrebné na zabezpečovanie správneho revízneho záznamu sa 

budú viesť v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

12. zabezpečenie, aby CO dostával všetky potrebné informácie o procedúrach 

a vykonaných verifikáciách týkajúcich sa výdavkov za účelom výkonu certifikácie, 

13. vypracovanie príslušných častí pre Výročné a Priebežné správy o implementácii 

a Záverečnú správu o implementácii príslušnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti 

podpory v súlade s požiadavkami RO. 

 

Zmluvy o financovaní výkonu činnosti boli uzavreté v auguste 2008 na základe dohody 

predstaviteľov MVRR SR so zástupcami samosprávnych krajov. Prostredníctvom týchto 

zmlúv sú zabezpečené finančné prostriedky pre riadny výkon prenesených úloh na SORO. Na 

základe uzavretých zmlúv RO refunduje náklady: 

 úhradu miezd časti zamestnancov SORO na základe tzv. pracovných listov, 

 úhradu cestovných a dopravných nákladov SORO, 

 úhradu nákladov komunikačných služieb, 

 úhradu nákladov na všeobecný materiál. 

RO zabezpečuje tiež úhradu nákladov spojenú so zabezpečením kancelárskeho vybavenia, 

informačnými technológiami a technickým vybavením SORO podľa požiadaviek SORO. 

 

RO v záujme správnej a efektívnej realizácie delegovaných úloh počas sledovaného obdobia 

zabezpečoval usmerňovanie jednotlivých SORO formou pracovných stretnutí, školení, 

seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby. RO ako orgán 

zodpovedný za implementáciu ROP je oprávnený vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh 

SORO. V prípade SORO bola vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany 

SORO (napr. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, 
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dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO 

zabezpečoval ich nápravu. 

 

Z hľadiska zabezpečenia administratívnych kapacít možno skonštatovať, že priemerná 

naplnenosť stavov pracovníkov RO a SORO za obdobie 2007 – 2012 bola 85,48%.  V prípade 

vynechania roku  2007, ktorý možno označiť za prípravný, priemerná naplnenosť 

plánovaných pracovných miest v období 2008 – 2012 bola 93,63%. Túto skutočnosť možno 

považovať za veľmi uspokojivú. 

Priemerné percento zmien na pracovných pozíciách v období 2008 – 2012 za RO a SORO je 

43,88% (percento zmien je vypočítaný ako súčet výstupov a nástupov ku skutočnému počtu 

pracovníkov ku koncu príslušného roka). Toto % predstavuje pomerne vysokú fluktuáciu 

pracovníkov ku skutočne obsadeným pracovným miestam. Táto hodnota hovorí o pomerne 

častých zmenách na pracovných pozíciách a možno skonštatovať, že tento stav komplikoval 

plynulosť implementácie. 

Najdôležitejšími faktormi fluktuácie boli odchod na materskú dovolenku a organizačné 

zmeny. Na materskú dovolenku odišlo v období 2009 – 2012 20 žien z RO a 13 žien zo 

SORO. V rámci organizačných zmien bol dôležitým prvkom medziročný nárast plánovaných 

pracovných miest (nástup nových pracovníkov) a delimitácia MVRR SR v roku 2010 (odchod 

viacerých pracovníkov z RO aj z pozície vedúcich pracovníkov a GR RO) a v roku 2012 

organizačné zmeny v súvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020 (odchod 

programových manažérov na prípravu tohto programového obdobia). 

Odborná príprava a vzdelávanie pracovníkov RO a SORO prebiehala počas celého obdobia 

2007 – 2012. V rokoch 2007 – 2010 riadili a organizovali školiace aktivity CKO a RO. Od 

roku 2010 samostatne aj SORO. Vzdelávacie aktivity, ktoré boli organizované RO a SORO 

boli hradené z prostriedkov technickej pomoci ROP a aktivity zabezpečované zo strany CKO 

boli hradené z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc. 

CKO, RO aj SORO chápali dôležitosť neustáleho vzdelávania svojich pracovníkov pre 

plynulý chod implementačných procesov ROP. Každoročne boli relevantní pracovníci 

vzdelávaní a tým vedení k lepším a zodpovednejším pracovným výkonom. Túto skutočnosť 

treba hodnotiť veľmi kladne. 

 

Spoluprácu medzi RO a SORO možno v období 2007 – 2012 považovať za uspokojivú 

s tendenciou zlepšovania plynulosti implementácie. Väčšinu oblastí spolupráce v rámci 

delegovaných právomocí je možné považovať za bezproblémovú alebo len s výskytom menej 

významných nezrovnalostí. 

Za pretrvávajúce oblasti, ktoré negatívne ovplyvňujú spoluprácu RO a SORO, možno 

považovať: 

 fluktuáciu pracovníkov RO aj SORO 

 pretrvávajúce problémy pri realizácii VO, ktoré sú spôsobené hlavne častými zmenami 

zákona o verejnom obstarávaní a nedostatočnou spôsobilosťou prijímateľov 

 časté žiadosti prijímateľov o zmenu projektu 

 veľmi časté zmeny riadiacej dokumentácie pre ROP 

 

Do hodnotenia chybovosti boli zaradené zistené nedostatky vykonaných auditov v rokoch 

2008 – 2012 strednej závažnosti a nedostatky označené ako nezávažné ale mali systémový 

charakter, nakoľko len tieto mali vážnejší dopad na realizáciu ROP.  

Zo záverov auditov vyplýva, že najvyšší počet nezrovnalostí bol zistený v oblasti 

nedodržiavania postupu podľa platnej riadiacej dokumentácie, kde je celkovo zistených 24 

nezrovnalostí a v oblasti nesúladu v riadiacej dokumentácii, kde je celkovo zistených 23 
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nezrovnalostí. Pomerne problematická sa javí aj oblasť vykonávania kontrolnej činnosti, kde 

je zistených celkovo 13 nezrovnalostí. 

Častý výskyt nesúladu v riadiacej dokumentácii je možné pričítať mnohým zmenám 

z externého prostredia, ktoré spôsobovali časté aktualizácie riadiacej dokumentácie na 

všetkých úrovniach a tým neprimerane zaťažovali relevantných pracovníkov RO a SORO.  

Početné zastúpenie nezrovnalosti nedodržiavania postupu podľa platnej riadiacej 

dokumentácie je možné pričítať okrem nepozornosti pracovníkov z veľkej časti aj značnej 

fluktuácii pracovníkov. 

Nedostatočne vykonávaná kontrola bola ukázaná hlavne v oblasti neoprávnených nákladov 

a v oblasti verejného obstarávania. Tiež bolo konštatované nedodržanie princípu „štyroch 

očí“. Príslušní pracovníci boli na nedostatky upozornení a nabádaní k väčšej zodpovednosti. 

 Celkovo je možné skonštatovať, že zistené nedostatky nemali závažnejší vplyv na realizáciu 

ROP a boli priebežne odstraňované. Nepriaznivé implementačné prostredie malo značný 

vplyv na chybovosť pracovníkov zodpovedných riadiacich orgánov, ktorí museli reagovať na 

časté zmeny a zvýšenou aktivitou prispôsobovať dokumentáciu a implementačné procesy 

zmeneným podmienkam. 

 

Odporúčania 

 

Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. Napriek 

významným intervenciám ROP v programovom období 2007 – 2013 zostáva absorpčná 

kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali 

intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, že prioritu by mala mať 

infraštruktúra materských škôl. 

Vzhľadom k jednému z hlavných cieľov Stratégia Európa 2020 - minimálne 40 % podiel 

obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie – 

pokračovať aj v zlepšovaní vybavenosti stredných škôl, aby tak boli zlepšené podmienky na 

prípravu absolventov stredných škôl, ktorí následne môžu pokračovať vo VŠ vzdelávaní. 

Európska komisia vidí v budúcom programovom období najúčelnejšie využitie fondov aj 

v oblastiach: 

 podnikateľské prostredie podporujúce inovácie, 

 infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť, 

 rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce. 

Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo je vhodné pokračovať v modernizácii vybavenosti SŠ, 

predovšetkým najmodernejšími zariadeniami a prístrojmi s využitím IKT technológií. 

Absolventi SŠ tak budú omnoho lepšie pripravený pre uplatnenie sa na trhu práce. 

 

V oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné 

v budúcnosti zamerať pozornosť na budovanie nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení 

sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré sú z pohľadu novej 

legislatívy nežiaduce a budú musieť byť transformované na menšie zariadenia komunitného 

typu.  

 

Z hľadiska momentálneho technického stavu kultúrnej infraštruktúry na Slovensku je 

absorpčná kapacita v tejto oblasti vysoká. Na území SR sa nachádza ešte veľké množstvo 

kultúrnych pamiatok vo veľmi zlom stave. Je preto vhodné smerovať investície aj do tejto 

oblasti. 

 

Relevantnosť stratégie ROP v oblasti regenerácie sídiel je vysoká, najmä v oblasti samostatne 

dopytovo orientovaných projektov rozvoja obcí. Absorpčná kapacita oprávnených žiadateľov 
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je stále pomerne veľká, čo potvrdzuje viac ako 200 neúspešných projektov. Vzhľadom k tejto 

skutočnosti je vhodné využiť zostávajúcu alokáciu v rámci opatrenia 4.1 na samostatne 

dopytovo orientované projekty rozvoja obcí 4.1a, o ktoré bol zo strany potenciálnych 

žiadateľov najvyšší záujem. 

 

Ďalšie investície do ciest II. a III. triedy sú potrebné aj v programovom období 2014 – 2020.  

Aj napriek tomu, že Európska komisia už ďalej neodporúča financovať z prostriedkov EÚ na 

miestne komunikácie a údržbu ciest, je v budúcnosti vhodné zamerať finančnú podporu do 

tejto oblasti. 

 

Aj naďalej venovať pozornosť zaškoľovaniu pracovníkov RO a SORO v oblasti verejného 

obstarávania vrátane elektronických aukcií. Školenia smerovať hlavne na praktické cvičenia 

a riešenie praktických problémov, ktoré sa vyskytujú pri reálnych verejných obstarávaniach. 

Podobné školenia pripravovať aj pre prijímateľov. 

 

Na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže je potrebné identifikovať a odstrániť tieto 

bariéry až na úroveň žiadateľov. Na identifikáciu administratívnej záťaže získať informácie 

napr. dotazníkovým prieskumom medzi prijímateľmi ako aj pracovníkmi RO a SORO. 

Pozornosť zamerať najmä na dostupné, kvalitné a zrozumiteľné informácie v podobe 

umožňujúcej jednoduchú prácu s nimi, overovanie informácií o prijímateľoch a projektoch 

priamou komunikáciou s relevantnými štátnymi organizáciami bez ich vyžadovania od 

prijímateľov a pod. 

 

Venovať pozornosť stabilizácii pracovných síl. Efektívne nastaviť počty administratívnych 

kapacít na úrovniach RO, SORO a PJ prostredníctvom externej analýzy potrieb 

administratívnych kapacít a hĺbkových personálnych auditov subjektov zapojených do 

implementácie v programovom období 2014 – 2020. Analýza ba mala identifikovať príčiny 

vysokej fluktuácie, nastaviť stabilizačné mechanizmy a optimalizovať počty 

administratívnych kapacít s využitím skúseností z programového obdobia 2007 – 2013. V 

prípade potreby zvýšiť administratívne kapacity v oblasti riadenia a implementácie 

operačných programov s využitím prostriedkov technickej pomoci. 

 

Na základe skúseností z obdobia 2007 – 2013 posilniť administratívne kapacity prijímateľov, 

resp. toto posilnenie im navrhnúť (počet pracovníkov, pracovné zaradenie, vzdelanie, návrh 

príslušných vzdelávacích aktivít). 

 

Aj naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu odborného a  kariérneho rastu sústavným 

vzdelávaním administratívnych kapacít, pričom treba využiť doterajšie skúsenosti 

z programového obdobia 2007 – 2013. 

 

Záver 

 

Celkovo je možné ROP označiť za úspešný program, ktorý značnou mierou prispel 

k zlepšeniu infraštruktúry miest a obcí a tým k zlepšeniu životných podmienok ich 

obyvateľov. 

 

 

 


