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ZÁPISNICA 

 
z 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program, 

 
ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2015 v Bratislave 

 
 

Miesto konania: NH Gate One Hotel, Ambrušova 7, 82104 Bratislava 

 
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 
   
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Barbora Lukáčová, Bratislavský samosprávny kraj  
                                    Mgr. Jana Žišková, mesto Trnava  
    
Prílohy: 
 

1. Zoznam zúčastnených - prezenčná listina 
2. Program zasadnutia 

 
 
Priebeh zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 2. riadneho zasadnutia Monitorovacieho 
výboru pre Integrovaný regionálny operačný program  

 
Podpredseda monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len 
„výbor“) generálny riaditeľ sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja (ďalej len „GR SRPRR“) 
Viktor Veselovský privítal na zasadnutí členov výboru,  zástupcov Európskej komisie (ďalej len „EK“) 
a zároveň ospravedlnil neprítomnosť predsedu výboru. Oboznámil prítomných s  programom výboru 
a otvoril 2. zasadnutie výboru. GR SRPRR informoval o doplnení bodu C.1 Kritériá pre výber projektov 
– posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 2 Špecifický 
cieľ 2.2.3., ktorý v programe chýbal, ale bol súčasťou zaslaných materiálov na rokovanie. GR SRPRR 
skonštatoval uznášaniaschopnosť výboru, vzhľadom na to,  že bolo prítomných 36 členov výboru 
s hlasovacím právom. Overovateľkami zápisnice zo zasadnutia sú Mgr. Barbora Lukáčová                     
za Bratislavský samosprávny kraj a Mgr. Jana Žišková za mesto Trnava. 

2. Schvaľovanie Kritérií pre výber projektov IROP - Kritériá pre výber projektov IROP 
a metodika ich uplatňovania 
 

Bod A  
Kritériá pre výber projektov a metodika ich uplatňovania IROP 
 
GR SRPRR dal slovo riaditeľovi odboru riadenia operačných programov Jozefovi Roškovi, ktorý            
vo svojej prezentácii predstavil metodiku uplatňovania kritérií pre výber projektov IROP. Informoval 
o dvoch ukončených pripomienkových konaniach a ich výsledkoch (prvé pripomienkové kolo 
prebehlo od 12.6.-25.6.2015 a druhé kolo prebehlo od 20.8 – 31.8.2015). Následne podpredseda 
výboru otvoril diskusiu. 
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Margita Hanušovská za mesto Košice požiadala ešte dodatočne o vysvetlenie niektorých častí 
prezentácie riaditeľa Roška. 

Milan Muška za ZMOS oznámil prítomným, že nebude hlasovať o kritériách. Svoje rozhodnutie 
odôvodnil tým, že kritéria pre výber projektov považuje za nedostatočne a nekomplexne pripravené. 
Bolo by potrebné o kritériách viac diskutovať a lepšie sa s nimi oboznámiť. Pán Muška zároveň tlmočil 
hlboké znepokojenie samosprávy reprezentovanej ZMOS nad procesom  schvaľovania Štatútu Rady 
Partnerstva. Napriek zásadným pripomienkam zo strany ZMOS a samospráv RO pre IROP Štatút Rady 
partnerstva schválil, pričom viaceré pripomienky neboli akceptované.   Zároveň vyjadril názor ZMOS 
potvrdený stanoviskami všetkých krajských miest, že sa celý IROP príliš centralizuje, absentuje 
skutočné partnerstvo miestnej územnej samosprávy so štátom, čo môže mať za následok 
nenaplnenie zámeru tohto operačného programu. ZMOS nesúhlasí s doterajším postupom a vyjadril 
sklamanie nad prípravou IROP, ktorý je strategický pre mestá, keďže sa prostredníctvom neho  môžu 
realizovať rozvojové zámery miest, obcí a regiónov. GR SRPRR informoval, že štatút bol schválený 
predchádzajúci týždeň vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, schvaľovaniu 
predchádzalo niekoľko pripomienkových konaní a pri jeho schvaľovaní sa vychádzalo zo zákona. 

Daniel Lešinský za CEPTA mal otázky ohľadne rozdelenia prioritných osí, resp. špecifických cieľov       
do dvojkolových a jednokolových výberových procesov, pričom upozornil, že je podľa neho 
dvojkolový systém vždy lepší. Jeho ďalšia poznámka sa týkala výberu projektov formou „value for 
money“, kde upozornil, že lacnejšie riešenie nie je vždy práve najlepšie a často už vôbec nie 
najekologickejšie. K týmto otázkam riaditeľ Roško uviedol, že pri výbere projektov sa bude 
posudzovať aj kvalita a táto téma bude tiež lepšie rozpracovaná v rámci Príručky pre posudzovateľa 
projektových zámerov. Taktiež informoval, že rozdelenie jednokolového a dvojkolového systému 
vychádzalo z RIUS. 

Ladislav Šimko, koordinátor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj a výkonný koordinátor 
Stratégii EÚ pre Dunajský región, informoval o záujme doplnenia kritérií o otázku, či projekt prispieva 
k plneniu Stratégie EÚ pre Dunajský región (ďalej len „Stratégia“).  V rámci predmetu hodnotenia by 
sa posudzovalo zameranie projektu v súlade s cieľmi stratégie pre Dunajský región, vzhľadom na to, 
že celé územie Slovenska je relevantné pre túto Stratégiu. Na pozitívne hodnotenie kritéria by stačilo, 
ak by projekt prispieval aspoň k jednému z cieľov Stratégie. Závažnosť zapracovania tohto kritéria 
vyplýva z toho, že Slovensko 29.-30. októbra 2015 v Ulme preberá predsedníctvo stratégie. GR SRRR 
informoval, že požiadavka pána Šimka bude zapracovaná. 

GR SRPRR odovzdal slovo zástupcovi EK Christopherovi Toddovi, riaditeľovi odboru pre Slovenskú 
republiku generálneho riaditeľstva DG Regio, ktorý krátko zhodnotil proces prípravy metodológie 
výberu projektov.  Komisia má k metodológii výberu projektov niekoľko pripomienok, pretože sa im 
zdali zaslané dokumenty náročné na pochopenie. Pán Todd zdôraznil, že v záujme transparentnosti 
by mali byť nasledovné už spomenuté dokumenty, ako sú napr. Príručka pre posudzovateľa, Príručka 
pre hodnotiteľa, Príručka pre žiadateľa a ďalšie dokumenty zaslané členom výboru, aby boli 
dostatočne oboznámení s fungovaním operačného programu. Pán Todd zároveň požiadal Riadiaci 
orgán pre IROP, aby sa pokúsil metodológiu podať čo najviac zrozumiteľne  - pre prijímateľov 
a taktiež pre všetky dotknuté subjekty.  

Hlasovanie: 

GR SRPRR dal hlasovať o schválení bodu A Kritériá pre výber projektov IROP - Kritériá pre výber 
projektov IROP a metodika ich uplatňovania s pripomienkami, ako odzneli. 
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Hlasovania sa zúčastnilo 38 členov výboru s hlasovacím právom: 

Za -  26 (mimo zvukový záznam) 

Proti – 3 (mimo zvukový záznam) 

Zdržali sa hlasovania – 9 (mimo zvukový záznam) 

Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bol bod A Kritériá pre výber projektov IROP - Kritériá 

pre výber projektov a metodika ich uplatňovania IROP s pripomienkami schválený. 

Bod B   
1. Kritériá pre výber projektov – posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov 
v rámci IROP prioritná os 1 (Špecifický cieľ 1.1; Špecifický cieľ 1.2.1; Špecifický cieľ 1.2.2) 
2. Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP 
prioritná os 1 (Špecifický cieľ 1.1; Špecifický cieľ 1.2.1; Špecifický cieľ 1.2.2)  

Riaditeľ Roško informoval členov o formálnych zmenách, ktoré nastali v pôvodnom texte na základe 
pre-meetingu so zástupcami Európskej komisie ( formálne zmeny v špecifickom cieli 1.1 – otázka 
v rámci bodu 1.4, 1.7, kritérium 1.9; v špecifickom cieli 1.2.1 – 2.4, 2.5)  

Pani Lukáčová z Bratislavského samosprávneho kraja navrhla, aby sa už pri predkladaní projektových 
zámerov predložila informácia o vysporiadaní resp. stave majetkoprávnych vzťahov na území, kde     
sa bude daný projekt realizovať. Táto informácia je dostupná on-line a preto nepredstavuje              
pre žiadateľa takú záťaž, aby sa touto informáciou preukázal a predišlo by sa tým posunutiu 
projektového zámeru do druhého kola, ktorý nemá vysporiadané majetkoporávne vzťahy (relevantný 
je tento údaj napr. pri cyklotrasách).  

Pán Fölöp podporil návrh pani Lukáčovej, pretože skonštatoval, že majetkoprávne vyrovnanie            
je základ cyklotrás a spomenul negatívnu skúsenosť z cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom 
a Maďarskom, kedy Slovensko pre nevysporiadané majetkoprávne vzťahy nebolo schopné dodržať 
lehoty. 

GR SRPRR a riaditeľ Roško súhlasili, že tieto informácie budú ešte ďalej rozpracované. 

Pán Lešinský zdôraznil, že niektoré cyklokoridory by mali byť prioritné, najmä tie v okolí miest a obcí, 
aby verejné financie prinášali pozitívnu hodnotu pre čo najviac užívateľov a aby mohli ľudia chodiť   
do práce a do školy na bicykloch. 

Hlasovanie: 

GR SRPRR dal hlasovať o schválení bodu B 1. Kritériá pre výber projektov – posudzovacie kritériá       
pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 1 a 2. Kritériá pre výber projektov – 
hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 1 s pripomienkami. 

Hlasovania sa zúčastnilo 36 členov výboru s hlasovacím právom: 

Za - 31 (mimo zvukový záznam) 

Proti – 0 (mimo zvukový záznam) 
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Zdržali sa hlasovania – 5 (mimo zvukový záznam) 

Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bol bod B 1. Kritériá pre výber projektov – 
posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 1 a 2. Kritériá 
pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 1   
schválený s pripomienkami. 

Bod C  
1. Kritériá pre výber projektov – posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov 
v rámci IROP prioritná os 2 (Špecifický cieľ 2.2.1; Špecifický cieľ 2.2.2; Špecifický cieľ 2.2.3 ) 
Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP 
prioritná os 2 (Špecifický cieľ 2.2.1; Špecifický cieľ 2.2.2; Špecifický cieľ 2.2.3) 

Pán Miroslav Hrudkay z CKO upozornil riadiaci orgán, aby  pri príprave kritérií v oblasti školstva 
venoval pozornosť tomu,  aby v procese posudzovania žiadostí o NFP  neboli vylúčené projekty 
nových MŠ, ktoré v čase podávania žiadostí o NFP ešte nebudú zaradené do siete škôl.  

Hlasovanie: 

GR SRPRR dal hlasovať o schválení bodu C 1. Kritériá pre výber projektov – posudzovacie kritériá      
pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 2 a 2. Kritériá pre výber projektov – 
hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 2. 

Hlasovania sa zúčastnilo 34 členov výboru s hlasovacím právom: 

Za - 30 (mimo zvukový záznam) 

Proti – 0 (mimo zvukový záznam) 

Zdržali sa hlasovania – 4 (mimo zvukový záznam) 

Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bol bod C 1. Kritériá pre výber projektov – 
posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 2 a 2. Kritériá 
pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 2   
schválený. 

Bod D  
1. Kritériá pre výber projektov – posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov 
v rámci IROP prioritná os 4 (Špecifický cieľ 4.2.1; Špecifický cieľ 4.3.1) 
2. Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP 
prioritná os 4 (Špecifický cieľ 4.2.1; Špecifický cieľ 4.3.1) 

Hlasovanie: 

GR SRPRR dal hlasovať o schválení bodu D 1. Kritériá pre výber projektov – posudzovacie kritériá      
pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 4 a 2. Kritériá pre výber projektov – 
hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 4. 

Hlasovania sa zúčastnilo 34 členov výboru s hlasovacím právom: 

Za - 30 (mimo zvukový záznam) 
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Proti – 0 (mimo zvukový záznam) 

Zdržali sa hlasovania – 4 (mimo zvukový záznam) 

Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bol bod D 1. Kritériá pre výber projektov – 
posudzovacie kritériá pre posúdenie projektových zámerov v rámci IROP prioritná os 4 a 2. Kritériá 
pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 4  
schválený. 

Bod E 
Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP 
prioritná os 5 (Špecifický cieľ 5.1.1.; Špecifický cieľ 5.1.2) 
 
Na základe dohody so zástupcami Európskej komisie počas pre-meeting budú predložené Miestnym 

akčným skupinám (ďalej len „MAS“) ako povinné len kritériá 1.2 - , 1.3, 2.1 a 4.1 a ostatné kritéria     

si MAS budú môcť vytvoriť samé. 

Hlasovanie: 

GR SRPRR dal hlasovať o schválení bodu E Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá              
pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 5. 

Hlasovania sa zúčastnilo 34 členov výboru s hlasovacím právom: 

Za - 30 (mimo zvukový záznam) 

Proti – 0 (mimo zvukový záznam) 

Zdržali sa hlasovania – 4 (mimo zvukový záznam) 

Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bol bod E Kritériá pre výber projektov – hodnotiace 
kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 5 schválený s pripomienkami. 
 
Bod F 
Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP 
prioritná os 6  
 
Hlasovanie: 

GR SRPRR dal hlasovať o schválení bodu F Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre 
hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 6 . 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 35 členov výboru s hlasovacím právom: 

Za - 29 (mimo zvukový záznam) 

Proti – 1 (mimo zvukový záznam) 

Zdržali sa hlasovania – 5 (mimo zvukový záznam) 
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Na základe výsledkov hlasovania členov výboru bol bod F Kritériá pre výber projektov – hodnotiace 
kritériá pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci IROP prioritná os 6 schválený s pripomienkami. 
 
 
Záver: 

 GR SRPRR prečítal návrh uznesenia z 2. zasadnutia výboru.  

Na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil 2. zasadnutie výboru. 

 

Zápisnicu vypracovala:  

Mgr. Zuzana Lukáčová, tajomníčka výboru  

Zápisnicu overili: 

Mgr. Barbora Lukáčová, 1. overovateľ 

Mgr. Jana Žišková, 2. overovateľ 

 

 

 
predseda Monitorovacieho výboru 

 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 

 

 


