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ZÁZNAM 
 

zo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Regionálny operačný program, 

ktoré sa konalo 23. júna 2014 v Bratislave 
 
 

Zúčastnení: prezenčná listina v prílohe č. 1 
 
 

Program zasadnutia: príloha č. 2 
 
 

Prílohy: 
1. Zoznam zúčastnených - prezenčná listina 

2. Program zasadnutia 

3. Uznesenie Monitorovacieho výboru pre ROP č. 22/2014 
 
 

Priebeh zasadnutia: 

 

1. Privítanie členov a otvorenie zasadnutia. 
 

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Štefan 

Adam, splnomocnený na zastupovanie predsedu Monitorovacieho výboru pre Regionálny 

operačný program (ďalej aj „výbor"), privítal na zasadnutí členov výboru, ako aj zástupcov 

Európskej  komisie  (ďalej  iba „EK").  Oboznámil  prítomných s  programom a otvoril zasadnutie. 

 

2. Informovanie o aktuálnom stave pokroku implementácie ROP.  
      

Štátny tajomník Štefan Adam odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi Emilovi Píchovi, ktorý 
členom výboru predstavil  výsledky   doterajšej   implementácie   Regionálneho   operačného   
programu. Najúspešnejším opatrením naďalej zostáva opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania 
a počas júla 2014 bude vyhlásená ešte jedna posledná výzva na 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, 
v súvislosti so schválením 4. revízie Európskou komisiou, ktorá umožnila vyhlásenie výzvy. 
Zároveň generálny riaditeľ' Emil Pícha informoval, že priemerná doba realizácie projektu trvá        
31 mesiacov, pričom  máme k dispozícii už len 18 mesiacov. Z 82 záujemcov bolo ochotných            
sa predbežne prihlásiť do výzvy 67. Verejné obstarávanie môže priebeh trochu spomaliť. Plánuje 
sa priebežná výzva, ktorá sa bude priebežne hodnotiť a môže sa tým ihneď realizovať. Otázkou 
zostáva, či bude ochota zo strany prijímateľov realizovať projekty v danej výzve. 
 
Štátny tajomník Štefan Adam odovzdal slovo zástupkyni EK Michaele Břízovej. Pani Břízová       
na úvod poďakovala výboru, že umožnil stretnutie v ten istý deň ako sa koná Monitorovací výbor 
pre Operačný program Životné prostredie. Bolo tak možné ušetriť prostriedky daňových 
poplatníkov na cestovné výdaje EK. Poznamenala, že sa nachádzame v náročnom období 
negociácií programov nového programového obdobia. Oznámila prítomným, že v piatok             
20. júna 2014 bola schválená Partnerská dohoda Slovenskej republiky v Bruseli, čo znamená,     
že patríme medzi prvé krajiny. Informovala, že prebieha schvaľovanie/negociácie IROP. Do konca 
júla 2014 budú zaslané pripomienky EK a v septembri 2014 budú znovu pokračovať negociácie. 
ROP má naozaj druhé najlepšie čerpanie z programov SR, ale upozorňuje, že treba ešte vyčerpať 
za 1,5 roka približne 400 mil. eur, aby neprišlo k automatickému zrušeniu záväzku na konci roku 
2015. Položila otázku: Aké kroky budú uskutočnené v rámci výzvy na opatrenie 1.1,               
keďže zostáva málo času? Vyzýva CKO, aby pomohlo pri zadávaní verejného obstarávania,      
aby sa predišlo chybám, ktoré by mohli spomaliť pokrok.  
V súčasnosti prebieha prerušenie platieb ROP z dvoch dôvodov. Ide o horizontálne prerušenie     
z dôvodu nutnosti odstránenia nedostatkov na úrovni Auditného orgánu. A taktiež, že riadiaci 
orgán pre ROP pochybil v priebehu kontrol programu ROP. Verí, že zistenia auditu budú čoskoro 
odstránené.  
 
Pani Břízová zdôraznila oblasť publicity. Blíži sa koniec programového obdobia a širšiu verejnosť 
treba oboznámiť s príkladmi dobrej praxe. Navrhovala použiť aj iné médiá okrem bežných          
ako Twitter, sociálne siete a iné nové médiá. Podľa prieskumov povedomia ohľadne kohéznej 
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politiky na Slovensku povedomie stále klesá a v médiách sa publikujú len negatívne prípady. 
 
Pán Ivan Kuhn z mimovládnej organizácie konštatoval vo svojom príspevku, že ho neprekvapuje 
malý záujem o výzvu na bytové domy MRK, Opatrenie 4.1 b Podpora infraštruktúry bývania - 
Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity, pretože boli zle nastavené podmienky. 
 
Generálny riaditel' Emil Pícha reagoval na poznámky EK a informáciu o prerušení platieb 
v súvislosti s vybranými projektmi v roku 2009 (vybratie projektov nad rámec odporúčania 
výberovej komisie). Vyjadril stanovisko, že pevne verí, že do dvoch týždňov RO pre  ROP predloží 
na EK analýzu vo forme tabuľky, čím bude vyriešený problém s auditom. Ohľadom publicity GR 
upriamil pozornosť na stránku www.ropka.sk, kde sú pravidelne prezentované pozitívne články 
FOCUS o úspešne realizovaných projektoch. V priebehu roku 2013 bola usporiadaná Výročná 
konferencia v spolupráci s Operačným programom Bratislavský kraj, ktorá bola určená 
aj k informovaniu širokej verejnosti a mala veľký ohlas. Od začiatku roka 2014 sú v médiách 
vysielané TV a rádiové spoty, ktoré informujú o úspechoch ROP a do konca roka bude 
uskutočnený ajmediálny prieskum. V súvislosti s výzvou 1.1 chceme dosiahnuť pozitívne výsledky 
aj vďaka tomu, že máme dobrú spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity. Pri priebežnom hodnotení je možné dosiahnuť aj rýchlejšiu realizáciu do 18 mesiacov, 
keďže existujú projekty, kde bola realizácia ukončená aj za 9 mesiacov a môžeme si brať príklad 
z takýchto projektov. Záleží však aj na prijímateľoch, ako budú projekt realizovať. Pri výzvach 
na bytové jednotky zvíťazil idealizmus nad pragmatizmom.  
 
Zástupkyňa EK pani Břízová sa opýtala koľko z alokácie 7 mil. eur na byty bolo zazmluvnených, 
keďže sa prihlásili len dvaja žiadatelia a čo bude riadiaci orgán robiť s týmito voľnými 
prostriedkami? 
 
Generálny riaditel' Emil Pícha informoval, že do výzvy 4.1 b bytové domy pre MRK sa zapojili 
len dve obce Košice a Fiľakovo v celkovej výške prostriedkov okolo 2 mil. eur a zatiaľ nie je možné 
odpovedať, čo riadiaci orgán urobí s nevyčerpanými prostriedkami. Riadiaci orgán má prijaté 
projekty a tie musí najprv zhodnotiť. 
 
Pani Baťová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity tiež reagovala na poznámku 
pána Kuhna ohľadom zle nastavených kritérií. Odvolala sa na uznesenie vlády (č. 526 z roku 
2012), ktoré nastavilo podmienky a tie sa už nedali zmeniť. Byty mali byť v bežnom štandarde 
a kritériá nastavené motivačne pre dané rodiny. Do budúcnosti jej potrebné zvoliť pragmatickejší 
prístup reagovala. 
 
Pán Kuhn podotkol, že kritérium postaviť bytovky v širšom centre mesta bolo nastavené            
ako vylučovacie kritérium, pretože mestá nedisponujú pozemkami v centre, ale väčšinou len 
na okraji mesta, a preto sa prihlásilo tak málo obcí, lebo nedisponujú vhodnými pozemkami alebo 
nemajú o danú výzvu záujem. 
 
Pani Baťová reagovala, že zmyslom týchto projektov mala byť integrácia MRK, preto tam bolo 
kritérium širšieho centra. Táto požiadavka vychádzala z požiadaviek EK, ktorá žiadala, aby bytové 
domy neboli na okraji mesta. 
 
V závere druhého bodu programu štátny tajomník Štefan Adam odovzdal slovo pani Marcele 
Zubriczkej z Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá vystúpila so stručnou informáciou 
o čerpaní ROP. ROP je na druhom mieste v čerpaní zo všetkých operačných programov vo výške 
73,46 %. Za rok 2013 mala najlepšie percentuálne čerpanie prioritná os 7.1 Európske hlavné 
mesto kultúry – Košice 2013. Dočerpať za program treba ešte 412 mil. eur, čo predstavuje 26,54% 
z celkovej alokácie na úrovni prijímateľa. Prioritná os technická pomoc má nízke čerpanie. 
Certifikačný orgán zaslal 4 žiadosti o platbu na EK v roku 2013. Žiadosť zaslaná v septembri 2013 
bola v sume 24,4 mil. eur, táto nebola vyplatená na základe prerušenia platieb. Pani Zubriczká 
dúfa, že platby zo strany EK budú uvoľnené v priebehu roku 2014. Odhady očakávaných výdavkov 
neboli naplnené z dvoch dôvodov. ROP žiadal menej ako odhadoval  a zároveň sú prerušené 
platby z EK. Finančné korekcie/nezrovnalosti, ktoré sa odrátajú v nasledujúcej žiadosti o platbu   
na EK budú v hodnote 611 tisíc eur. 

 

 

http://www.ropka.sk/
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3.  Prerokovanie a schválenie návrhu Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2013.  

 

Štátny tajomník Štefan Adam vyzval tajomníčku Zuzanu Lukáčovú, manažérku programovania, 

aby overila uznášaniaschopnost' výboru. Tajomníčka skonštatovala, že je prítomných 30 členov  

a teda v súlade so Štatútom výboru je výbor uznášaniaschopný. Po tomto konštatovaní štátny 

tajomník tetan Adam otvoril ďalší bod programu. 

 

Generálny riaditeľ Emil Pícha poďakoval pracovníkom na odbore riadenia ROP, že vypracovali 

Výročnú správu ROP za rok 2013 napriek tomu, že nastali personálne zmeny a  pracovníci, ktorí 

odišli z MPRV SR boli predtým primárni spracovatelia údajov. Skonštatoval, že Výročná správa 

ROP za rok 2013 po zapracovaní pripomienok  bola zaslaná členom MV dňa 11.06.2014. Bolo 

vznesených 119 pripomienok, z ktorých väčšina bola akceptovaná. 

Generálneho riaditeľa mrzí, že nenapĺňame všetky ukazovatele ako napr. nespĺňame na 100% 
ukazovateľ energetickej úspornosti. V roku 2013 bolo vyhlásených 8 výziev a jedno písomné 
vyzvanie pre Štátny fond rozvoja bývania (iniciatíva Jessica). V roku 2013 bola na EK zaslaná     
4. revízia programu ROP. 
 
Zástupca Žilinského samosprávneho kraja povedal, že rok 2013 nebol šťastný pre ŽSK. Riadiaci 
orgán vydal dvakrát výnimku pre 4.1.d. predĺženie o 300 dní, čo skomplikovalo situáciu, preto 
nebudú dokončené všetky projekty v termíne, resp. nebudú začaté schválené projekty. Poukázal 
na nedostatok finančných prostriedkov na cesty na opatrenie 5.1, kde by sa žiadalo viac 
prostriedkov alokovať pre ŽSK. Záverečnú platbu za technickú pomoc z roku 2013 nemajú 
vyplatenú. Nemôžu žiadať technickú pomoc za rok 2014, lebo nemajú ešte podpísané dodatky     
ku pracovným zmluvám. Verí, že sa poučíme z detských chýb, ako je veľká obmena pracovníkov 
na ministerstve, pretože táto fluktuácia spôsobuje problémy. Upozornil, že na SO/RO je fluktuácia 
minimálna. Zvyšných 24% prostriedkov stihnú vyčerpať.  
 
Zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Harcek sa podelil o vážne problémy, ktoré 
majú s cestnou infraštruktúrou, kde bola nízka alokácia v rámci ROP na opatrenie 5.1. Mali dobré 
cestné projekty, ale nemohli ich realizovať. Odporúčal preskúmať možnosť presunu voľných 
prostriedkov do cestnej infraštruktúry. 
 
Pán Kuhn mal dve poznámky. Prvá sa týkala výročnej správy 2013. Ohľadom kontroly poukázal 
na to, že vo Výročnej správe ROP za rok 2012 bola spomenutá Brezová pod Bradlom, kde boli 
fakturované práce vo výške 112 000 eur, ktoré neboli vykonané. Toto už nie je nezrovnalosť, skôr 
sa to blíži k podvodu. Zároveň spomenul obdobný prípad z Rožňavy vo výške 200 000 eur. 
Ako sa postupuje ďalej? Poukazoval na to, aby tieto prípady boli doriešené. Z podnetu CKO malo 
byť kontrolované verejné obstarávanie v roku 2013, ešte nie je známy výsledok? Po druhé ho 
príjemne prekvapilo, že externý manažment je vyňatý z oprávnených výdavkov. Dúfa, že externý 
manažment bude vyňatý zo všetkých oprávnených nákladov projektov. Je tu obava 
zo zneužívania externého manažmentu, ktorý neposkytuje odborné rady prijímateľom. 
Momentálne prebieha štúdia projektov. Správu/štúdiu zašlú po jej dokončení. 
 
Generálny riaditeľ Emil Pícha reagoval, že externý manažment bol vyňatý z oprávnených 
výdavkov všade okrem úradov, ktoré si nevedia zabezpečiť manažment z vlastných kapacít (napr. 
ÚPSVAR má dovolené prostriedky použiť na externý manažment, v rámci výzvy 2.1). Čo 
sa týka presunu prostriedkov na cesty, riadiaci orgán pre ROP zhodnotí voľné zdroje a možnosti, 
spätne financovať realizované projekty už však nebude možné. 
 
Riaditeľka odboru riadenia ROP pani Hrčková reagovala na otázku, ako riadiaci orgán postupuje 
pri zisteniach a kontrolách. Existujú na to mechanizmy, systém na sledovanie na centrálnej 
a nižšej úrovni a každý prípad je vyhodnocovaný. Existuje aj systém sledovania medializovaných 
podnetov. 
 
Zástupkyňa sekcie Auditu a kontroly - orgán auditu na MF SR pani Turčanová doplnila,  
že pri podozreniach z podvodu sa všetko sleduje a dodržiavajú sa postupy. Vo Výročnej správe   
pre ROP za rok 2013 nie je spomenutý prípad projektu, ktorý spomínal pán Kuhn, lebo je stále 
v konaní. Keď bude prípad ukončený, uvedie sa v nasledujúcej výročnej správe. Pri uzatváraní 
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programového obdobia budú musieť zrekapitulovať všetky takéto podnety na úrovni nezrovnalostí 
a podvodov. Nie je možné, aby nejaký podnet nebol doriešený. Orgán auditu mal výhrady           
pri kontrole riadiaceho orgánu a naplánoval systémový audit na riadiacom orgáne v druhej polovici 
roku 2014. 
 
Zástupkyňa DG REGIO pani Lýdia Agardi upozornila na vkladanie Výročnej správy pre ROP        
za rok 2013 do systému SFC, je potrebné klásť dôraz na to, aby sa údaje zhodovali 
s prerokovanou správou (napr. CORE indikátory). Položila otázku, týkajúcu sa certifikačného 
overovania vo Výročnej správe ROP 2013 strana 27, kde je spomenuté, že CO skontrolovalo 
0,10% zo žiadostí ROP. 
 
Certifikačný orgán (MF SR) pani Zubriczká zareagovala, že CO nemá určené percento, koľko 
musí skontrolovať. Minimálne sa robia dve certifikačné overenia na program. Certifikácia v tomto 
ponímaní sa vzťahuje len na úroveň RO. Nemá to ďalej dopad. 
 
Zástupca Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja pán Rusnák žiada prehodnotiť využitie 
voľných prostriedkov. Prvý návrh alokácie do dopravy a druhý do škôl, keďže BSK prišiel 
o projekty škôl v prospech Žiliny. Ďalej sa vyjadril k programovým dokumentom (toto už bolo mimo 
VS ROP 2013), ktoré budú podľa nich už neaktuálne v novom programovom období. 
  
Generálny riaditeľ Emil Pícha odpovedal na tento komentár, že materiály budú mať význam        
až do roku 2020. Programové dokumenty budú mať význam aj v budúcnosti, hoci RIUS 
je naviazaný priamo na IROP. 
 
Z pléna ešte zaznelo odporúčanie na prehodnotenie znenia uznesenia. Návrh znel, 
že sa odporúča  riadiacemu orgánu pre ROP prehodnotiť využitie nevyčerpaných prostriedkov do 
osí, ktoré už nebudú podporované v nasledujúcom období z IROP. 
 

Štátny tajomník Štefan Adam uzavrel diskusiu a vyzval prítomných členov na hlasovanie 

o návrhu Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2013. 

 

Za schválenie: 30 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

 
Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bola Výročná správa o vykonávaní ROP za rok 
2013 schválená. 
 

4.  Záver. 
 
Predseda výboru štátny tajomník Štefan Adam informoval prítomných o uznesení z tohto 
zasadnutia výboru. Poďakoval sa členom za účasť a ukončil zasadnutie Monitorovacieho 
výboru.  
 
 
 
 
 
       ................................................... 
       predseda Monitorovacieho výboru 
         Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
                Slovenskej republiky 


