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1. ÚVOD 
 
Tabuľka č. 1 Operačný program Bratislavský kraj 

Cieľ:  
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
Oprávnená oblasť: NUTS 2 Bratislavský kraj 
Programové obdobie: 2007 - 2013 
Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001 

OPERAČNÝ PROGRAM 

Názov operačného programu:  
Operačný program Bratislavský kraj 
Vykazovaný rok: 2007 VÝROČNÁ SPRÁVA 

OPERAČNÉHO PROGRAMU Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 
2. júna 2008 

 
Operačný program Bratislavský kraj bol schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 
rozhodnutím č. K(2007)6125. 
 
Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. 

OPBK obsahuje tri tematické prioritné osi: 

Prioritná os č. 1 Infraštruktúra 
Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika 
Prioritná os č. 3 Technická pomoc 
 
V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí: 

• Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality 
verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 

• Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu  
k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP. 

• Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, 
implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu                       
a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. 

 
Predkladaná Výročná správa za rok 2007 sa zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 
31.12.2007. 
 
Tabuľka č. 2 Názvy prioritných osí a jednotlivých opatrení v rámci OPBK vrátane finančnej 
alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

PRIORITNÉ OSI  
PROGRAMU Opatrenia 

Príspevok 
ES v EUR 

(bežné ceny) 

% 
prioritná 

os 

1.1 Regenerácia sídiel  
1   Infraštruktúra 

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
   45 932 540 53 

2.1 Inovácie a technologické transfery 2   Vedomostná 
ekonomika 2.2 Informatizácia spoločnosti 

 37 587 460 43 

3   Technická pomoc   3 480 000 4 

Celkovo  87 000 000 100 



 
 
2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 
2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
Informácia o príprave a procese schvaľovania OPBK 

Prípravu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) začalo Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) v roku 2005 v spolupráci s Úradom Bratislavského 
samosprávneho kraja. Príprava OPBK prebiehala v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR.  

Uznesením vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 bolo MVRR SR určené za Riadiaci orgán             
pre OPBK. Návrh OPBK schválila vláda SR uznesením vlády SR č. 1013/2006 zo dňa 6. decembra 
2006. 
 
Priebežne s procesom prípravy OPBK prebiehalo ex ante hodnotenie. Na základe výsledkov ex ante 
hodnotenia a neformálnych technických konzultácií so zástupcami Európskej komisie (ďalej len „EK“) 
v januári 2007 bol OPBK prepracovaný do verzie 1.0 a prostredníctvom systému SFC 2007 formálne 
predložený EK dňa 2. marca 2007. Operačný program bol zaregistrovaný pod kódom CCI 
2007SK162PO001.  
RO OPBK bol dňa 13. marca 2007 doručený list potvrdzujúci prijateľnosť návrhu operačného 
programu. Dňa 30. apríla 2007 bolo RO OPBK doručené hodnotenie EK k verzii 1.0 OPBK.              
Dňa 13. augusta 2007 bol EK oficiálne zaslaný prepracovaný návrh verzie 2.0 OPBK. Anglická verzia 
OPBK bola predložená oficiálne EK dňa 4. septembra 2007. Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK boli 
doručené RO OPBK dňa 28. septembra 2007. Ihneď  po ich doručení sa začala dopracovávať verzia 
2.0 OPBK. Dňa 9. 11 . 2007 boli na RO OPBK doručené pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK. Finálna 
verzia OPBK bola zaslaná EK 14. novembra  2007.  
 
Sumarizácia najdôležitejšich pripomienok EK k verziám OPBK: 
 
Jednou z hlavných problémových oblastí verzie 1.0 OPBK bolo nedostatočné rozpracovanie analýzy   
a jej prepojenia s časťou stratégia a finančným zabezpečením a tiež nutnosť zlepšenia konzistencie 
SWOT analýzy s hlavnými disparitami a faktormi rozvoja.  

Ďalšou z hlavných problematických oblastí bola tematická, územná a finančná koncentrácia. Vo verzii 
2.0 OPBK bolo výrazne zlepšené ich zdôvodnenie. V tejto súvislosti došlo aj k stanoveniu tzv. „priorít 
z priorít“, čím sa dokument podrobnejšie zameral na podporu menšieho množstva opatrení                  
a najdôležitejších aktivít.  
 
Verzia 2.0 OPBK bola vypracovaná so zámerom výrazného posilnenia miery participácie regionálnych 
štruktúr na jeho implementácii. V tejto verzii je uvedené, že Bratislavskému samosprávnemu kraju 
bude po splnení nevyhnutných podmienok udelené splnomocnenie o delegovaní právomocí 
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) pre opatrenia a aktivity Prioritnej  osi 1 
– Infraštruktúra, okrem projektov, kde bude sám žiadateľom.  
 
Uznesením vlády SR č. 45/2008 zo dňa 16. januára 2008 bol schválený materiál Správa o stave 
pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
v programovom období 2007 – 2013 (stav k 15.11.2007), v ktorom je uvedená skutočnosť,                 
že Bratislavský samosprávny kraj bude vykonávať kompetencie SORO s výnimkou projektov, v rámci 
ktorých bude sám žiadateľom. 
 
Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK obsahovali zväčša návrhy na formálne textové úpravy, zjednotenie 
terminológie s Regionálnym operačným programom (ďalej len „ROP“) a požiadavku na podrobnejšiu 
špecifikáciu alokácie intervencií v rámci prvého opatrenia Prioritnej osi č. 1 Regenerácia sídiel 
a dopracovanie problematiky merateľných ukazovateľov. 
 
Zriadenie SORO v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“) bolo schválené uznesením 
zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2007. 
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RO OPBK v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi (predovšetkým s BSK) v  zmysle Uznesenia 
vlády SR č. 407/2007 vypracoval a priebežne dopracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov: 
 
Stav prípravy riadiacich dokumentov pre RO OPBK 
 
Riadiaci orgán vypracoval a priebežne vypracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov.                 
Ich dopracovanie do finálnej podoby bolo však priamo závislé od obsahu konečného znenia OPBK 
schváleného EK. Na základe toho boli riadiace dokumenty dopracované v časovom horizonte 
nasledovne: 
 

• programový manuál – do 1 mesiaca od schválenia OPBK Európskou komisiou 
• schémy štátnej pomoci – do 1 mesiaca od schválenia OPBK Európskou komisiou 
• príručka pre žiadateľov  - do 2 mesiacov od schválenia OPBK Európskou komisiou 
• interný manuál RO sa vypracováva v súlade s Uznesením vlády  č. 407/2007 
• interný manuál SORO sa vypracováva v súlade s Uznesením vlády                          

č. 407/2007 
 
Interný manuál RO OPBK 
 
Interný manuál RO OPBK bol dopracovávaný na základe usmernení Centrálneho koordinačného 
orgánu (ďalej len „CKO“) a mal tri verzie: 
 
Interný manuál RO OPBK verzia 1.0 zo dňa 31, januára 2007 
 
Interný manuál RO OPBK verzia 2.0 zo dňa 15. júna 2007 
 
Interný manuál RO OPBK verzia 3.0 zo dňa 15. októbra 2007 
 
Interný manuál procedúr SORO pre OPBK (ďalej len „IMP SORO pre OPBK“) 
 
RO OPBK spolupracovalo so zástupcami BSK pri vypracovávaní IMP SORO pre OPBK.                
K 31. decembru 2007 boli zorganizované štyri stretnutia na tému IMP SORO pre OPBK,               
pričom posledné stretnutie so zástupcami BSK na tému IMP SORO pre OPBK bolo zrealizované     
dňa 22. novembra 2007.  
IMP SORO pre OPBK bolo v roku 2007 vypracované v troch verziách:  
 
IMP SORO pre OPBK verzia 1.0 zo dňa 27, apríla 2007 
 
IMP SORO  pre OPBK verzia 1.1 zo dňa 30. júla 2007 
 
IMP SORO pre OPBK  verzia 1.2 verzia 1.2 zo dňa 4. októbra 2007 
 
Programový manuál a Príručky pre žiadateľov 
 
Základné verzie Programového manuálu a Príručky pre žiadateľov boli vypracované v prvej polovici 
roka 2007. 

 
Schéma štátnej pomoci a Schéma de minimis 
 
Návrhy schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis boli v zmysle Uznesenia vlády SR           
č. 407/2007 zaslané dň 3. januára 2008 na posúdenie Ministerstvu financií SR. Konzultácie týchto 
návrhov so zástupcami Ministerstva financií SR sú naplánované na obdobie február - marec 2008.   
 
Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej organizačnej štruktúry zriadil Odbor implementácie 
Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPBK (ďalej len „SORO“).   
 
Audit a certifikačné overovanie 
 
Za OPBK nebolo v roku 2007 vykonané certifikačné overovanie.  
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V priebehu roka 2007 prebiehal systémový audit pripravenosti subjektov zapojených do systému 
implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013 v gescii MF SR 
a vykonala ho spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s.r.o.. 
 
Za operačný program Bratislavský kraj bol vykonaný audit na RO OPBK (MVRR SR), SORO  (Vyšší 
územný celok Bratislavský kraj), platobnej jednotke (MVRR SR), certifikačnom orgáne (Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky) a orgáne auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky). 
Tento audit bol vykonaný v troch fázach. 
 
Zo záverov z III. Fázy systémového auditu k riadiacemu a kontrolnému systému jednotlivých orgánov, 
ktorý bol ukončený 15.12.2007, vyplýva: 
 
Riadiaci a kontrolný systém zavedený RO OPBK nebol v súlade splatnými požiadavkami článkov 58              
a 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.             
Tento záporný názor sa zakladá na posúdení nasledovných oblastí. 

a) Splnomocnenie o delegovaní právomocí medzi RO OPBK a SORO nebolo uzavreté; 
b) Prílohou Interného manuálu nebol vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „NFP“). Formulár zmluvy má byť vydaný ak o príloha usmernenia CKO    
č. 12 a bude pre RO OPBK záväzná; 

c) Schéma štátnej pomoci nebola predložená na Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
 
d) Monitorovací výbor pre OPBK (ďalej len „MV pre OPBK) nebol zatiaľ zriadený.                  

Štatút a rokovací poriadok MV pre OPBK neboli zatiaľ schválené; 
e) Komunikačný plán v štruktúre v zmysle usmernenia CKO č. 9 nebol predložený na audit; 
f) Príručka pre projektových žiadateľov s obsahom podľa usmernenia CKO č. 6 nebola zatiaľ 

schválená, nebol pripravený ani jej návrh; 
g) Metodika analýzy rizík špecifická pre OPBK nebola vypracovaná; 
h) V AT pri jednotlivých procesoch nie je v stĺpci ITMS uvedený status procesného prechodu 

v ITMS dosiahnutý danou činnosťou. 
 
Nesúlad bol rovnako zaznamenaný aj v prípade SORO: 
 

a) Splnomocnenie o delegovaní právomocí medzi RO a SORO nebolo uzavreté; 
b) Prílohou Interného manuálu nebol vzor zmluvy o poskytnutí NFP. Formulár zmluvy má byť 

vydaný ako príloha usmernenia CKO č. 12 a bude pre SORO záväzná; 
c) Príručka pre projektových žiadateľov s obsahom podľa usmernenia CKO č. 6 nebola zatiaľ 

schválená, nebol pripravený ani jej návrh; 
d) Metodika analýzy rizík špecifická pre OPBK nebola vypracovaná; 
e) Nepopísané procesy vzťahujúce sa na ITMS; 
f) Nezadané využitie ITMS v audit trialoch; 
g) Personálna obsadennosť SORO nebola plne zabezpečená; 
h) Nepripravenosť výberovej komisie. 

 
V prípade platobnej jednotky pre OPBK – spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s.r.o. konštatovala,       
že riadiaci a kontrolný systém zavedený Platobnou jednotkou pre OPBK bol v súlade s platnými 
požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu š nariadenia Komisie 
(ES) č. 1828/2006. 
 
Riadiaci a kontrolný systém zavedený orgánom auditu bol v súlade platnými požiadavkami článkov    
58 až 62 nariadenia Rady(ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) 1828/2006, 
s výnimkou zabezpečenia spolupráce s identifikovanými subjektmi spolupracujúcimi s orgánom auditu, 
pri ktorých orgán auditu predpokladá využívanie ich audítorskej kapacity v programovacom období 
2007 – 2013. Pripravenosť týchto orgánov nebola posúdená v rámci systémového auditu, bude 
posudzovaná následne. 
 
Z výsledkov systémového auditu bude vychádzať aj orgán auditu pri výkone auditu zameraného        
na hodnotenie súladu a prípravu správy a stanoviska, ktoré sú požadované podľa článku                    
71 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Audit súladu bude vykonaný v priebehu roka 2008 po predložení 
opisov systémov riadenia a kontroly. 
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Informácie o fyzickom pokroku 
 

Za obdobie k 31.12.2007 nebolo vzhľadom na stav realizácie OPBK sledované napĺňanie indikátorov.  

 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
 
Tabuľka č. 3  Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Dosiahnutý 
výsledok 

0/0           0/0* 

Cieľ  
 

      - 
   

   - 
 

   -       -       -   -    -   - 100/100  

Počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest. Core kód: 
9*** 
Merná jednotka: 
Počet 
žien/mužov 

Východisko 0/0                

Dosiahnutý 
výsledok 

 0   -   -   -   -   -    -    -     0* 

Cieľ        -   -   -    -   -   -    -   -  18  

Súhrnný index 
inovatívnosti 
(EIS) regionálna 
inovačná 
výkonnosť 
Merná jednotka 
poradie 

Východisko 22              

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0** 

Cieľ      -   -  -   -   -  -   -   -   49  

Penetrácia 
širokopásmovéh
o internetu 
(prípojky na 100 
obyvateľov) 
Merná jednotka 
Percento 
z celkovej 
populácie 

Východisko 23                

Dosiahnutý 
výsledok 

0            0** 

Cieľ       -   
 

  -   -   -   -   -   -  - 72,39     

HDP na 
obyvateľa v PKS 
vo vzťahu k EU-
25 
Merná jednotka 
PKS Východisko 57,1              

Dosiahnutý 
výsledok 

0            0** 

Cieľ       -    -   -   -   -   -    -    - 11 325,55  

Tvorba hrubého 
fixného kapitálu 
Merná jednotka: 
Mld. Sk Východisko 10 384,6             

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok) 
** Dosiahnutý výsledok  vo vzťahu k EÚ-27. Východisková a cieľová hodnota bola udávaná vo vzťahu k EU-25. 
*** Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny                
k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie 
 
Dosiahnutý výsledok, zdroje: Štatistický úrad SR, Eurostat 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty 
 sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.   
 
Údaje týkajúce sa novovytvorených miest nie sú dostupné, nakoľko nebol realizovaný žiadny projekt financovaný 
v rámci OPBK. Predpoklad čerpania je v druhom polroku 2008. 



Informácie o finančnom pokroku 
 
Tabuľka č. 4 Finančné informácie (všetky finančné údaje sú uvádzané v eurách) 
 stĺpec (a) stĺpec (b)  stĺpec (c) stĺpec (d) stĺpec (e) 
 Výdavky 

zaplatené 
príjemcami a 
zahrnuté do 
žiadostí o platbu 
odoslaných 
Riadiacemu 
orgánu 

Zodpovedajúci 
Štátny 
príspevok 

Súkromný 
príspevok 
(1) 

Výdavky 
zaplatené zo 
strany subjektu 
zodpovedného 
za vykonanie 
platby 
príjemcom 

Celkové platby 
prijaté od 
Komisie 

Prioritná os 1 
Infraštruktúra 
— Z toho výdavky druhu 
Európsky fond 
regionálneho rozvoja 

    
    
         0 

 
 
         0 

 
 
        N/A* 

 
 
           0      

 
 
          0 

Prioritná os 2 
Vedomostná ekonomika 
— Z toho výdavky druhu 
Európsky fond 
regionálneho rozvoja 

 
      
         0 

 
 
         0 

 
 
        N/A* 

 
 
          0 
   

 
 
          0 

Prioritná os 3 
Technická pomoc 
— Z toho výdavky druhu 
Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
 

 
 
         0 

 
 
         0 

 
 
        N/A* 

 
 
          0 

 
 
          0 
    

Celkový súhrn           0          0         N/A*           0           0 

(1) Nevzťahuje sa na OPBK. 
*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok). 
 
Poznámka: Nie sú dostupné žiadne údaje za rok 2007, nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 
2007 a k 31. 12. 2007 neboli realizované žiadne výdavky. 
Zdroje údajov: stĺpce (a,b) - RO OPBK 
                       stĺpec (c ) - Platobná jednotka 
                       stĺpec (d)- Certifikačný orgán   
 
Informácie o rozpise využívania fondov 
 
Dňa 12. decembra 2007 bola na účet certifikačného orgánu prijatá prvá zálohová platba                         
vo výške 1 740 000 EUR. Údaje o zálohových platbách sú uvedené v Prílohe č. 1 
 
K 31. decembru 2007 neboli vykonané žiadne zmeny týkajúce sa finančného plánu OPBK.  
Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 2. 
 
Rozdelenie pomoci podľa cieľových skupín  sa nevzťahuje na OPBK. 
 
Vrátená alebo znovu použitá pomoc 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna pomoc, nie je možné     
za dané obdobie uviesť požadované informácie.  
 
Kvalitatívna analýza 
 
Princíp partnerstva 

Jedným z kľúčových princípov, na ktorých bol založený proces spracovania OPBK, bol princíp 
partnerstva. Pri príprave dokumentu boli využívané koncepčné, analytické a podkladové materiály 
zainteresovaných rezortov a inštitúcií a pri formulácii jednotlivých častí dokumentu sa zvažovali názory 
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a pripomienky všetkých zúčastnených partnerov. Princíp partnerstva sa v priebehu prác na OPBK 
riadil všeobecným nariadením, podľa ktorého partnerstvo sa týka prípravy, implementácie, 
monitorovania a hodnotenia operačných programov. Prípravu operačného programu začalo MVRR SR  
v roku 2005 v spolupráci s Úradom BSK. Príprava OPBK prebiehala v súlade s príslušnými 
uzneseniami vlády SR. Na základe návrhov nariadení boli na bilaterálnych rokovaniach definované 
priority kraja pre programové obdobie 2007-2013.  

Proces partnerstva v roku 2006 pokračoval vytvorením pracovnej skupiny na prípravu OPBK. 
Vzhľadom na tematické zameranie OPBK boli vybrané subjekty, ktoré majú v gescii navrhované 
opatrenia OPBK (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, 
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR) ďalej 
významní regionálni a miestni partneri (BSK, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Združenie 
miest a obcí Slovenska) a profesijné združenia (Slovenská obchodná a priemyselná komora)                   
a neziskové mimovládne organizácie (Regionálna platforma Grémia tretieho sektora Bratislava).       
Na základe doručených nominácií a v súlade s uznesením vlády SR č. 457/2006 bola dňa 19. mája 
2006 zriadená pracovná skupina na prípravu OPBK. Vzhľadom na to, že Regionálna platforma 
Grémia tretieho sektora nenominovala žiadneho zástupcu, RO OPBK oslovil v máji 2006 Sekciu 
ľudských práv a menšín Úradu vlády SR so žiadosťou o nominovanie stáleho zástupcu                       
za mimovládne neziskové organizácie do pracovnej skupiny na prípravu OPBK. Nakoľko RO OPBK 
nedostal žiadnu nomináciu predstaviteľa mimovládnych organizácií, RO OPBK výberom 
z mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa trvalo udržateľným rozvojom oslovil Spoločnosť           
pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (ďalej len „STUŽ“). Na základe tejto nominácie        
sa zástupca STUŽ zúčastňoval stretnutia pracovnej skupiny od 15. novembra 2006. V roku 2007 
požiadala Republiková únia zamestnávateľov o účasť na rokovaniach pracovnej skupiny. Jej zástupca 
bol menovaný za člena Pracovnej skupiny. 

Okrem zasadnutí pracovnej skupiny RO OPBK organizoval bilaterálne stretnutia s partnermi. Stretnutí 
sa pravidelne zúčastňovali zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý predstavuje 
najvýznamnejšieho partnera pri realizácii priorít OPBK. Rokovania sa konali v rôznych termínoch       
od septembra 2005. Zástupcovia RO OPBK a BSK sa zúčastnili dňa 4. júla 2006 spoločného 
rokovania v Bruseli so zástupcami EK (DG Regional Policy) týkajúceho sa obsahu OPBK.  

Dôležitými stretnutiami boli rokovania so zástupcami Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 
ako predstaviteľov najväčšieho sídla na území Bratislavského kraja. Témy rokovaní sa týkali 
predovšetkým oblastí regenerácie sídiel, riešenia dopravnej situácie a podpory vedomostnej 
ekonomiky. Rokovaní o regenerácii sídel sa zúčastnili aj predstavitelia ZMOS.  

Pracovné stretnutia so zástupcami rezortov smerovali k určeniu deliacich línií medzi podporovanými 
aktivitami z ostatných operačných programov a OPBK a tiež na určenie jednotného postupu               
pri implementácii spoločných priorít.  

Významným nástrojom na zabezpečenie princípu partnerstva je medzirezortné pripomienkové konanie 
(ďalej len „MPK“), ktoré sa uskutočňuje ku všetkým materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR 
(tzn. aj k Národnému strategickému referenčnému rámcu /ďalej len „NSRR“/ ako i k OPBK). 
Predkladané materiály sú zverejňované na webovej stránke MVRR SR a Úradu vlády SR. 
K materiálom mali možnosť vyjadriť sa nielen oslovené subjekty, ale i zainteresovaná verejnosť. 
Všetky pripomienky k predkladaným materiálom sú evidované  a sú uvedené v časti Medzirezortné 
pripomienkové konanie k predkladanému materiálu. Kompletné materiály aj s uznesením vlády sú 
uložené na webovej stránke www.rokovania.sk.  

Princíp partnerstva sa bude aj naďalej uplatňovať vo všetkých fázach implementácie OPBK v roku 
2008, čo bude obsahom Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2008. 

 

Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli tak dosiahnuté 
žiadne výsledky stanovených ukazovateľov na úrovni prioritných osí, na základe ktorých by bolo 
možné pripraviť kvalitatívnu analýzu. 
 
 
Lisabonská stratégia 
 
V cieľoch a smerovaní OPBK sú odzrkadlené základné ciele Lisabonskej stratégie, ktoré sú zamerané  
na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu, 
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inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti 
(informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia 
a ochrany prírody.  
K uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „ Prioritná téma“: 
 - 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi malými 
podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, 
regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami            
- 06 Pomoc pre malé a stredné podniky na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov        
-  07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou 
-  09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v malých a stredných podnikoch 
-  11 Informačné a komunikačné technológie, 14 Služby a aplikácie pre malé a stredné podniky  
-  52 Podpora čistej mestskej dopravy v celkovej výške 41 723 460 EUR z príspevku Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 
 
RO OPBK spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovných skupinách                    
pri vypracovávaní OPBK a pri napĺňania cieľov rovnosti príležitostí prostredníctvom implementácie 
celého OPBK. Pri implementácii OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia tejto rovnosti. 
 
2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
 
OPBK je v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Nakoľko sa implementácia OPBK                         
nerealizovala k 31.12.2007, nevyskytli sa žiadne problémy. 
 
2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
Vzhľadom na to, že OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007 a jeho implementácie sa ešte 
nezačala, neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.  
 
Komisia Európskych spoločenstiev oznámila Slovenskej republike, že v záujme podrobného 

preskúmania problematickej otázky podľa článku 226 Zmluvy ES – porušenie č. 2007/2390 v ktorej    

sa uvádza, že z analýzy vnútroštátnych opatrení na transpozíciu smernice EIA vyplynulo, že niektoré 

ustanovenia smernice (články 4 ods. 2 a 3 v spojení s prílohami II a III, článok 7, článok 9 ods. 1 a 2) 

nie sú transponované úplne a/alebo správne, začala vlastnú iniciatívu (č. 2007/2385). 

 

S ohľadom na uvedené MŽP SR (odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie) 

dôkladne preskúma jednotlivé výhrady Komisie Európskych spoločenstiev k zákonu č. 24/2006 Z. z.    

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne 

bude v priebehu prvého polroka 2008 vypracovaný návrh novely uvedeného zákona a po jeho 

schválení vládou SR, predložený na schválenie do parlamentu. 

 
2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu  

Žiadne zásadne zmeny týkajúce sa realizácie OPBK neboli evidované počas schvaľovacieho procesu 
a implementácie OPBK k 31. decembru 2007. 
 
2.5 Podstatné úpravy podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006                     
 
V rámci OPBK neboli podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 realizované žiadne úpravy          
k 31. decembru 2007. 
 
2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 
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Komplementarita / synergia s inými OP 
 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Financovanie: Európsky sociálny fond 
 
Podpora rozvoja sídiel s účelom riešenia vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych 
a sociálnych oblastí a podpora investičných akcií zvyšujúcich konkurencieschopnosť podnikov 
prostredníctvom OPBK automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru 
spolufinancované z ESF.  

Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú 
podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja 
z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom    
na globálny cieľ OPBK. 

Finančné zdroje tretej prioritnej osi OP ZaSI sú tiež využiteľné na podporu zriadenia a vybudovania 
Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, viď komplementaritu OPBK 
s OP VaV a OP KaHR. 

 
Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva  SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Opatrenie je zamerané na podporu výskumu a vývoja v súkromnom a verejnom sektore, zvyšovanie 
miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 
prostredníctvom prenosu poznatkov výskumu a vývoja. Opatrenie OP VaV                         
je komplementárne s opatrením 2.1 OPBK, ktoré podporuje rozvoj inovácií a technologických 
transferov v MSP.  

Zameraním oboch opatrení vzniká synergia medzi OPBK a OP VaV a vytvárajú sa možnosti              
na financovanie výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji v súkromnom aj verejnom sektore. 

Navyše komplementaritu nástrojov OP VaV a OPBK je možné nájsť pri vybudovaní, podpore 
a činnosti Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, kde po ich zriadení 
a infraštrukturálnom vybudovaní z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP VaV budú ho môcť 
MSP využívať tieto centrá na činnosti, ktoré budú financované z OPBK cez dopytovo-orientované 
projekty zamerané na inovačné aktivity. 

Podpora RVIC z OP VaV je jednou zo zložiek integrovaného projektu na vybudovanie 7+1 RVIC        
na celom území SR spolu s podporou administratívneho zriadenia a prevádzky RVIC vrátane 
mzdových nákladov a školiacich aktivít financovaných z OP ZaSI. 

Deliaca línia medzi skupinami aktivít je daná jednak vlastníckymi vzťahmi a jednak zameraním skupín 
aktivít. OPBK je zameraný na podporu inovácií, technologických transferov a zavádzania 
progresívnych technológií v MSP a OP VaV sa zameriava na podporu výskumu a vývoja súkromného 
a verejného sektora. 

Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) 
 
Riadiaci orgán: Úrad vlády  SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Na území Bratislavského kraja bude prostredníctvom opatrenia Elektronizácia verejnej správy            
na centrálnej úrovni, na základe princípu pro rata, financovaná elektronizácia ústredných úradov 
štátnej správy z národných verejných zdrojov. 

 

Medzi uvedeným opatrením OPIS a opatrením OPBK 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraným        
na elektronizáciu verejnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni vzniká synergia v podobe 
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elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja 
poskytovaných služieb obyvateľom a podnikateľom. 

Aktivity opatrenia 2.2 OPBK sú komplementárne s aktivitami podporovnými v rámci proritných osí 
OPIS (1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 2. Rozvoj pamäťových             
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, 3. Zvýšenie prístupnosti                          
k širokopásmovému internetu). Deliaca línia medzi operačnými programami je daná hranicami území 
oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V prípade 
elektronizácie verejnej správy na území Bratislavského kraja budú z OPBK podporené regionálne 
a lokálne inštitúcie a na základe prioritnej osi 1 OPIS budú z národných verejných zdrojov, podľa 
princípu pro rata podporené centrálne inštitúcie štátnej správy. 

 
Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OPŽP“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 
Financovanie: Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Aktivity OPŽP sú v oblasti ochrany ovzdušia komplementárne doplnené aktivitami v opatrení             
2.1 na úrovni MSP. Deliaca línia aktivít opatrenia 2.1 OPBK s uvedenou prioritnou osou OPŽP, 
financovanou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je daná hranicami území oprávnenými         
pre cieľ Konvergencia a cieľ RKZ, čo znamená, že v rámci OPŽP budú podporované aktivity ochrany 
ovzdušia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.  Prioritná os 4 „Ochrana a regenerácia 
prírodného prostredia a krajiny“, operačný cieľ Programy starostlivosti o chránené územia vrátane 
území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane 
monitoringu druhov a biotopov. Deliaca línia aktivít opatrenia 1.1 OPBK s operačným cieľom OPŽP, 
financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je daná hranicami území,                         
tak ako aj v prípade deliacej línie s prioritnou osou 2, čo taktiež znamená, že v rámci prioritnej osi        
4 OPŽP budú podporované aktivity na ochranu prírodného prostredia na celom území SR s výnimkou 
Bratislavského kraja. 

Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond 
 

Aktivity OPD v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“ sú zamerané 
najmä na integráciu verejnej železničnej osobnej dopravy, jej podporu a preferenciu v rámci 
integrovaných dopravných systémov v dvoch najväčších mestách SR – Bratislavy a Košíc,                 
jej vzájomnú koordináciu s regionálnou a nadregionálnou (v prípade Bratislavy aj s cezhraničnou) 
železničnou osobnou dopravou) budú komplementárne dopĺňané aktivitami opatrenia 1.2 OPBK 
Regionálna a mestská hromadná doprava. Tie budú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie 
integrovaného dopravného systému v hlavnom meste Bratislave a v priľahlých oblastiach, ako napr. 
jednotný tarifný informačný systém, informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách 
a pod.. 

Komplementarita OPD s OPBK je dosiahnutá okrem prioritnej osi 4 OPD aj prostredníctvom prvých 
troch prioritných osí OPD financovaných z Kohézneho fondu (Železničná infraštruktúra, Cestná 
infraštruktúra (TEN-T) a Infraštruktúra intermodálnej prepravy), kde sú oblasťou záujmu najmä 
prioritné projekty európskeho významu č. 17 – železničná os: Paríž – Štrasburg – Štutgard – Viedeň - 
Bratislava a prioritný projekt č. 23 – železničná os: Gdaňsk – Varšava - Brno/Bratislava – Viedeň. 

Projekt č. 17 je na území hlavného mesta Bratislavy rozdelený na 3 samostatné časti a bude 
podporovaný z dvoch prioritných osí 1 a 4 (pozri vyššie prioritnú os 4): 

• nové železničné spojenie Bratislava Predmestie – Bratislava Petržalka (Prioritná    os 4), 

• železničné napojenie letiska M.R. Štefánika, vrátane zdvojkoľajnenia trate na úseku 
Bratislava Petržalka – Kittsee a v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto 
(Prioritná os 4), 

• elektrifikácia železničnej trate D.N.Ves – Marchegg (Prioritná os 1).    
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V rámci prioritných osí OPD (Prioritná os 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)“, 
Prioritná os 6 „Železničná verejná osobná doprava“) financovaných z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ďalej len „ERDF“),zameraných na výstavbu rýchlostných ciest, modernizáciu a výstavbu ciest 
1. triedy a inteligentné dopravné systémy a obnovu železničných mobilných prostriedkov pre 
prímestskú, regionálnu a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach,                 
ako aj podporu prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy, budú podporované vybrané 
časti územia SR s výnimkou Bratislavského kraja.  
 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP KaHR financovaných z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ opatrenia 1.1 
Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora 
inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej 
efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike), ktoré 
budú v OP KaHR implementované na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto 
operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. Synergia medzi týmito programami  je 
markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrenia 2.1 OPBK pri podpore MSP v oblasti inovatívnej 
politiky.  

 
Operačný program Vzdelávanie 
 
Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva SR 
Financovanie: Európsky sociálny fond 
 
OPBK je s prioritnou osou 4 OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť pre Bratislavský kraj“), komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika,          
a to v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií 
v podnikateľskej sfére, čím sa vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi 
a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite 
ľudských zdrojov. Komplementarita sa prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia 
spoločnosti, keďže využívanie elektronickej formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, 
ktoré OPV rozvíja v rámci získavania kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Okrem toho OPV podporuje na území Bratislavského 
kraja  vznik regionálnej výskumnej a inovačnej štruktúry formou Regionálnych výskumných 
a inovačných centier (ďalej len „RVIC“) a OPBK následne podporuje realizáciu inovačných aktivít. 
Implementácia inovácií do regiónov prostredníctvom RVIC bola pripravovaná v rámci spolupráce 
Ministerstva hospodárstva SR s VÚC, verejnými vysokými školami. 

 
Tabuľka č. 5 Stručný prehľad operačných programov týkajúcich sa BSK 

Program Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

1 Železničná infraštruktúra  Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné trate 
v súlade s nariadením pre Kohézny fond) KF 

2 Cestná infraštruktúra (TEN -
T) 

Výstavba a rozvoj diaľnic (TEN -T) KF 

3 Infraštruktúra intermodálnej 
dopravy 

Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej 
prepravy KF 

OP DOPRAVA 

4 Infraštruktúra integrovaných 
dopravných systémov 

Výstavba nosnej infraštruktúry pre prevádzkovanie integrovaných 
dopravných systémov v mestách Bratislava a Košice KF 

 
OP VÝSKUM A 
VÝVOJ 

2 Výskum a vývoj 
v Bratislavskom kraji 

2.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov 
a technológií do praxe v Bratislavskom kraji ERDF 

OP 4 Moderné vzdelávanie pre 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj ESF 
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Program Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

VZDELÁVANIE vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania ESF 

3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti 
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť ESF 

3.2 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného 
a rodinného života v Bratislavskom kraji ESF 

OP ZAMESTNA 
NOSŤ A 
SOCIÁLNA 
INKLÚZIA 
 

3 Podpora rastu 
zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít 
v Bratislavskom kraji  3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 
ESF 
 

1. operačný cieľ Ochrana ovzdušia 2 Ochrana ovzdušia 
a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov klimatických zmien 
vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie 

2. operačný cieľ Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických 
zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

ERDF 

1. operačný cieľ Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov 
a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 
a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, 
živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov 
a biotopov. 
2. operačný cieľ Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny 
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody 
a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom 
plnenia národných a medzinárodných záväzkov 

OP ŽIVOTNÉ  
PROSTREDIE 
 4 Ochrana a regenerácia 

prírodného  prostredia 
a krajiny 

3. operačný cieľ Zlepšenie informovanosti a environmentálneho 
povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a 
komunikácie so zainteresovanými skupinami 

ERDF 

OP 
Informatizácia 
spoločnosti 

1 Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických 
služieb 

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 
na centrálnej úrovni ERDF 

1.1 Inovácie a technologické transfery ERDF 

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov ERDF 1 Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti 

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch ERDF 

OP 
Konkurencies
chopnosť a 
hospodársky 
rast 

2 Energetika 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike ERDF 

Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné 
prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych 
oblastiach umožniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území 
Bratislavského kraja a tým znižovať vnútro regionálne disparity a následne cezhraničnou spoluprácou 
dosiahnuť synergický efekt v jednotlivých oblastiach rozvoja.  

Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko 
 
Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca        
bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – 
Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 
2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“ ) Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka             
sa Bratislavského a Trnavského regiónu.  

Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK 
a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja P1 
Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieli         
a zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť         
a implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto 
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oblasti sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál 
výrazne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu 
prostredníctvom efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií 
s dôrazom na MSP. 

V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel                 
je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj 
s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 
Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených. Previazanosť OPBK a OP SR – 
AT, prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny.  

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 
 
Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko 
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca         
bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca              
Maďarsko - Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“ ). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca 
Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené 
spoločné strategické priority.  

V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                      
1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 
1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja 
cestovného ruchu v rámci opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade 
s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko -  Slovensko, skonkretizované 
v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie 
a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické 
transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti  V&V 
a inovácií prioritnej osi  1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna 
a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU 
(Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj 
služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – 
Slovensko zabezpečuje prostredníctvom projektov rozvoj obidvoch susediacich regiónov a tým i 
synergický efekt cieľov OPBK.  

V rámci cezhraničnej spolupráce však projekty musia byť realizované v prihraničných oblastiach        
(v cieli RKZ ide o slovensko-maďarskú a slovensko-rakúsku spoluprácu) a musia budovať cezhraničnú 
spoluprácu. Projekty musia mať nadnárodný charakter spolupráce. Preto ani v jednom prípade 
realizácie projektov z vyššie uvedených priorít nedôjde k ich duplicite.  

Národný program reforiem / Akčné plány Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska 
do roku 2010 

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 
Za účelom pripojenia sa k Lisabonskej stratégii a dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti 
Slovenska prostredníctvom mobilizácie inovácií v národnej ekonomike a rozvoja vedecko-
vzdelávacích aktivít bola vládou SR schválená Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska    
do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko / Národná Lisabonská stratégia). Hlavný cieľ 
stratégie je jednoznačný: zabezpečiť, aby Slovensko čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň 
najvyspelejších krajín EÚ. Tento cieľ sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom rýchleho a dlhodobého 
hospodárskeho rastu. V trhovej ekonomike ho štát môže podporiť len tak, že bude vytvárať vhodné 
podmienky pre rast ekonomickej konkurencieschopnosti krajiny.  

Národná Lisabonská stratégia, vychádza zo základnej filozofie Lisabonskej stratégie EÚ, ktorou         
je rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti prostredníctvom dvoch základných druhov aktivít: 
hlbokých reforiem (tzv. štrukturálnych reforiem) a adekvátnych rozvojových politík. Stratégia                 
a zameranie OPBK je plne v súlade s prioritnými rozvojovými oblasťami Stratégie 
konkurencieschopnosti SR do roku 2010.  
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Základné ciele Národnej Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý 
za pomoci finančných prostriedkov z fondu ERDF v priebehu programového obdobia rokoch 2007 - 
2013 je zameraný na modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu 
(podnikateľské prostredie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské 
prostredie), inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie) ako aj podporu investícií      
do životného prostredia a ochrany prírody.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 6 Národný program reforiem (ďalej len „NPR“) 

 

Tabuľka č. 7 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja/ Akčný plán trvalo udržateľného 

rozvoja 

Národná stratégia trvalo udržateľného 
rozvoja stanovuje osem dlhodobých 
priorít (integrovaných cieľov) trvalo 
udržateľného rozvoja SR s cieľom 
dosiahnuť orientáciu SR a jej 

N á r o d n á  s t r a t é g i a  t r v a l o  u d r ž a t e ľ n é h o  
r o z v o j a  

N  P  R  /  L  S   
OPBK a jeho prioritné osi nadväzujú na priority 
Národného programu reforiem Slovenskej republiky na 
roky 2006-2008, ktorý nadväzuje na Lisabonskú stratégiu 
(ďalej len „LS“) a konkretizuje vízie, ciele a politiky do 
roku 2010, pričom sa prioritne sústreďuje na nasledujúce 
oblasti: vzdelávanie a zamestnanosť, informačná 
spoločnosť, veda, výskum a inovácie a podnikateľské 
prostredie. Podpora uvedených oblastí prispieva k 
posilňovaniu inovatívnemu potenciálu slovenskej 
ekonomiky, rozvoju znalostnej ekonomiky 
a zamestnanosti.  
V nadväznosti na NPR sa OPBK sústreďuje na 
dobudovanie základných podmienok pre vedomostnú 
ekonomiku a aktivity tradičnej kohéznej politiky, ktoré sú 
nevyhnutné pre naštartovanie znalostnej ekonomiky a 
vyvážený regionálny rozvoj, a to prevažne v rámci prvej a 
druhej strategickej priority NSRR.  
Detailnejšia previazanosť týchto dvoch strategických 
dokumentov OPBK a NPR a ich priorít je zreteľná v rámci 
sústavy cieľov a ukazovateľov v OPBK. 
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Infraštruktúr
a  

X X X X X   X 

2 Vedomostná 
ekonomika       X X 

OPERAČNÝ 
PROGRAM 

BRATISLAVSKÝ 
KRAJ 

3 Technická 
pomoc  X X   X   

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS 2001“) 
 
Dlhodobý rozvoj SR je podmienený zachovaním zdravého životného prostredia                         
a atraktívneho územia SR. Toto konštatovanie je podložené aj legislatívnymi podmienkami SR. 
Uvedené aspekty v plnej miere zohľadňuje KURS 2001, ktorú schválila vláda SR.  

KURS 2001 ako dokument zameraný na usmerňovanie rozvoja SR v korelácii plánovaných aktivít 
s ich územno-priestorovou realizáciou, vychádza z Národného plánu regionálneho rozvoja ako 
základného programového dokumentu regionálnej politiky. Koncepcia vytyčuje   6 základných cieľov 
pre územno-plánovaciu politiku. Koncepcia okrem stanovenia vlastných cieľov dáva do popredia tiež 
ciele Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý vytyčuje 6 globálnych cieľov a z nich vyplývajúcich 
32 špecifických cieľov.  

OPBK sa realizuje plne v súlade s KURS 2001, odkiaľ preberá princípy polycentrického rozvoja 
systému osídlenia SR (sústavu ťažísk a centier osídlenia). Uvedené princípy NSRR transformuje       
do princípov územnej koncentrácie NSRR uplatňovaných prostredníctvom filozofie kohéznych 
a inovačných pólov rastu (kapitola 4 OPBK). Miera uplatňovania princípov územnej koncentrácie                    
je individuálne uvedené v popise prioritných osí. 

Ostatné národné, sektorové strategické materiály 

Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
 
Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona  
č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 
OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je plne v súlade 
s touto legislatívnou normou. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou 
výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj 
regiónov.  
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Regionálne strategické dokumenty 
 

OPBK podporuje v prioritnej osi 1 oblasti, ktoré na základe zákona č. 416/2001                         
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 
v znení neskorších predpisov spadajú v podmienkach SR do vecnej príslušnosti regionálnych 
a miestnych samospráv. Rozvojové zámery regionálnych samospráv sú obsahom programov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov, ale aj niektorých sektorových 
stratégií samosprávnych krajov regiónov. Účasťou zástupcu BSK v pracovnej skupine na prípravu   
pre OPBK bol zabezpečený priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK. 

Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové 
náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva 
v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR 
Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie 
regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv.  

V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-
2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi  1  OPBK (ako SO/RO)           
a  do implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah  jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 
OPBK. 

Tabuľka č. 8 Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK 

PRIORITNÁ OS 1 PRIORITNÁ OS 2 
CIELE A PRIORITY  

1 . 1 1. 2 2. 1 2. 2 
KOMENTÁR 

SC 1. HOSPODÁRSKY ROZVOJ 
    

 

P 1. 1. Vytvorenie podmienok pre 
inovačné formy podnikania   xx   

P 1. 2. Rozvoj konkurencieschopnej 
priemyselnej základne a podpora 
zakladania priemyselných parkov  

    
 

P 1. 3. Rozvoj sektoru služieb vrátane 
dopravy a obchodu a ich 
konkurencieschopnosti 

 x xx x 
 

SC 2. ROZVOJ DOPRAVY 
A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

    
 

P 2. 1. Zvýšenie technickej úrovne 
a modernizácia cestnej a železničnej 
dopravnej infraštruktúry 

    
 

P 2. 2. Rozvoj vodnej, leteckej 
a kombinovanej dopravy      

P 2. 3. Rozvoj osobnej prímestskej, 
mestskej a cyklistickej dopravy 
 

 xx   
 

P 2. 4. Dobudovanie inžinierskych sietí 
technickej infraštruktúry v obciach na 
území regiónu 
 

    
 

SC 3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ 
ROZVOJ VIDIEKA A 
POĽNOHOSPODÁRSTVA 

    
 

P 3. 1. Obnova a rozvoj dediny 
a vidieckych oblastí, ako aj zachovanie 
vidieckeho kultúrneho dedičstva 

x    
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P 3. 2. Diverzifikácia 
poľnohospodárskych a agrárnych 
činností na multifunkčnú štruktúru 
a alternatívne príjmy  

    
 

SC 4. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 
A REKREÁCIE      

P 4. 1. Zachovanie a sprístupnenie 
kultúrneho, historického a prírodného 
dedičstva  

x    
 

P 4. 2. Rozvoj ťažiskových druhov 
a foriem cestovného ruchu      

P 4. 3. Nárast návštevnosti 
a viacdňového pobytového cestovného 
ruchu  

    
 

P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom 
ruchu      

P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti 
cestovného ruchu kraja      

SC 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA      

P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek 
životného prostredia x     

P 5. 2. Zdokonalenie odpadového 
hospodárstva so zameraním na zvýšenie 
využiteľnosti odpadov a odstraňovanie 
starých záťaží 

    
 

P 5. 3. Ochrana krajiny a trvalo 
udržateľný rozvoj xx     

P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova 
a vzdelávanie      

SC 6. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
A SOCIÁLNY ROZVOJ      

P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva 
požiadavkám trhu práce      

P 6. 2. Zabezpečenie primeranej životnej 
úrovne chudobných, starých, 
hendikepovaných a neprispôsobivých 
občanov  

    
 

P 6. 3. Podpora bytovej výstavby xx     

P 6. 4. Rozvoj kultúrnych a športových 
aktivít a aktivít voľného času x     

Vysvetlivky: 
xxx – silné väzby 
xx – viditeľné väzby 
x – obmedzené väzby/nie priame 

Prepojenie na iné finančné nástroje EÚ  

Synergia, komplementarita s programami financovanými z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (ďalej len „EAFRD“) a Európskeho fondu 
pre rybné hospodárstvo (ďalej len „EFF“) 
 
Program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 (ďalej len „PRV“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Financovanie: EAFRD 
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Komplementarita medzi OPBK a NSPRV je relevantná pre takmer všetky opatrenia prioritnej osi               
3 NSPRV Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.            
Avšak v rámci aktivít zameraných na obnovu a renováciu vidieckych sídiel sa komplementarita 
NSPRV s OPBK nenachádza, keďže obce Bratislavského kraja nie sú podporované v rámci NSPRV, 
keďže NSPRV v rámci aktivít obnovy a rozvoja obcí podporuje obce na celom území Slovenska 
s výnimkou Bratislavského kraja. 

Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES 
 

Inovatívne  nástroje financovania 

Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie             
tzv. inovatívnych foriem financovania. Článok 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým              
sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999                    
(ďalej len „všeobecné nariadenie“) uvádza participáciu Európskej investičnej banky (EIB)                      
a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial engineering“ (finančné 
inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK JASPERS, JESSICA         
a JEREMIE. Ministerstvo financií SR v súvislosti s finančným inžinierstvom pripravilo Návrh 
inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 2007 – 2013 (I. a II. etapa), ktorý bol schválený 
uzneseniami vlády č. 921 zo dňa 23.11.2005 a č. 836 zo dňa 8.10.2006. Navrhnuté boli nasledovné 
formy nepriamej pomoci:  

• záručné schémy na úvery pre MSP 

• schémy na podporu začínajúcich podnikateľov 

• zvýhodnené úvery 

• technická pomoc pri tvorbe projektov PPP 

Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB 
a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, 
rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources 
for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu 
prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy 
a výskumu, podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií.  
Nakoľko mikrofinancovanie v SR (v zmysle podpory podnikania) v súčasnosti pokrýva dopyt, pričom    
v podnikateľskom prostredí pôsobí viacero podporných inštitúcií so širokým rozsahom produktového 
portfólia, nie sú konkrétne finančné nástroje iniciatívy JEREMIE samostatne uvedené v OPBK.  

V prípade vhodnosti pre OPBK nie je vylúčená možnosť využitia niektorého z finančných nástrojov 
iniciatív JESSICA a JEREMIE. Proces implementácie bude realizovaný v súlade s časovým 
harmonogramom programu, najmä po vzniku zvýšeného dopytu po takýchto formách financovania. 
V súvislosti s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí budú počas 
implementácie OPBK v spolupráci s MF SR priebežne skúmané možnosti využitia inovatívnych 
finančných nástrojov vhodných na podporu uvedených typov projektov. Vzhľadom na zameranie 
aktivít operačného programu, bude RO OPBK počas implementácie aktívne skúmať možnosť 
zahrnutia inovačných aktivít vyplývajúcich z iniciatívy „Regióny pre hospodársku zmenu“, ktorej 
súčasťou je program URBACT, do OPBK najmä prostredníctvom umožnenia účasti a vytvorenia 
priestoru pre zástupcu siete (ako pozorovateľa) v Monitorovacom výbore pre OPBK. 
 
Nakoľko pri inovatívnych nástrojoch financovania ide o kombináciu súkromných a verejných zdrojov 
(verejno-súkromné partnerstvá), bude však ich skutočné využívanie v praxi možné až po odstránení 
problémov v oblasti legislatívy SR, t.j. po zosúladení a prijatí príslušných právnych noriem. 
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2.7 Monitorovacie mechanizmy  
 
Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností a subjekty, ktoré čerpajú 
finančné prostriedky z fondov.  
 
V súlade s čl. 63 všeobecného nariadenia  musí byť pre každý operačný program do troch mesiacov             
od jeho schválenia Európskou komisiou zriadený monitorovací výbor (ďalej len „MV“). Na práci         
MV sa zúčastňuje i zástupca Európskej komisie v poradnej funkcii. Cieľom monitorovacieho výboru    
je dohliadať na efektívnosť a kvalitu implementácie programu.  

Monitorovací výbor pre OPBK (ďalej len „MV OPBK“) bol zriadený dňa 21. februára 2008, kedy sa 
konalo jeho 1. zasadnutie. 

Monitorovanie bude postupovať z najnižšieho stupňa – na úrovni projektu. Pre potreby monitorovania 
bude projekt základnou jednotkou, ktorá bude analyzovaná prostredníctvom relevantných 
zozbieraných údajov. V zmluve o poskytnutí NFP sa prijímateľ zaviaže poskytovať údaje pre účely 
monitorovania a reportovania projektu. Fyzické aj finančné ukazovatele projektov získané                  
od prijímateľa prostredníctvom jednotných monitorovacích hárkov budú premietnuté do ITMS               
a agregované smerom nahor na úroveň opatrení, prioritných osí, operačného programu, NSRR.  

V súvislosti s implementáciou OPBK je monitorovanie na úrovni individuálnych projektov 
zabezpečované v rámci príslušných opatrení zodpovednými projektovými manažérmi, či už RO alebo 
SORO. Monitorovanie na úrovni prioritných osí a operačného programu ako celku zabezpečujú 
manažéri monitorovania a hodnotenia RO pre OPBK v spolupráci s príslušnými manažérmi SORO. 
Výsledky monitorovania na úrovni operačného programu, resp. jeho prioritných osí sú súčasťou 
výročných správ, ktoré budú schvaľované na zasadnutiach MV OPBK. 
 
Údaje získané prostredníctvom monitorovania sa budú ďalej vyhodnocovať v procese priebežného 
hodnotenia OPBK, ktoré má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas 
implementácie programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť               
a účinnosť programovania fondov, sociálno-ekonomický dopad a dopad na priority Spoločenstva. 
Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania operačného programu          
až po predloženie Záverečnej správy operačného programu v zmysle čl. 67 všeobecného nariadenia. 
Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na interné a externé hodnotenie. 
Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia sú monitorovacie správy projektov realizovaných 
v rámci príslušného operačného programu a výročné správy predkladané MV OPBK. Výsledky 
hodnotenia sú podkladom pre rozhodnutia RO OPBK a MV OPBK pri riadení realizácie programu 
s účelom dosiahnuť žiaduci pokrok smerom k dosiahnutiu hlavných ekonomických, sociálnych 
a environmentálnych cieľov. 
 
Interné hodnotenie OPBK je priebežne vykonávané na úrovni každej prioritnej osi a má operatívny 
charakter. V pôsobnosti RO OPBK je vykonávané manažérmi pre monitorovanie a hodnotenie.          
Na spracovaní a sumarizovaní údajov za prioritné osi a opatrenia realizované decentralizovaným 
systémom sa podieľajú aj príslušné administratívne kapacity SORO. Výsledky interného hodnotenia 
sú súčasťou výročných správ programu. Predmetom interného hodnotenia je porovnanie 
dosiahnutého pokroku v plnení výstupových, výsledkových a finančných ukazovateľov na úrovni 
jednotlivých prioritných osí. Interné hodnotenie zabezpečuje väzbu medzi monitorovaním a riadením 
OPBK a jeho výsledky môžu byť impulzom pre prijímanie rozhodnutí o nápravách operačného 
programu.  
Pravidelné výsledky interného hodnotenia sú zakomponované do príslušných správ programu 
v prehľadnej tabuľkovej a grafickej podobe. 
Súčasťou procesu interného hodnotenia je aj zber kontextových ukazovateľov respektíve 
ukazovateľov, ktoré boli uvedené v analytickej časti operačného programu s cieľom dokumentovať 
aktuálne sociálno-ekonomické a environmentálne trendy na príslušnej teritoriálnej úrovni. 
 
Externé hodnotenie je realizované mimo štruktúr RO nezávislými odborníkmi s cieľom stanoviť najmä 
relevantnosť a účelnosť podporovaných opatrení vo vzťahu k stanoveným všeobecným cieľom 
programu ako aj k identifikovaným potrebám. Základnými princípmi hodnotenia sú proporcionalita 
(veľkosť a identifikované riziká OP), nezávislosť od RO, partnerstvo (účasť zúčastnených strán           
na hodnotení) a transparentnosť. 
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Externé hodnotenie môže byť vykonané na úrovni prioritnej osi, operačného programu, horizontálnej 
priority a/alebo postavenia a podmienok určitej cieľovej skupiny. Externé hodnotenie môže mať 
charakter operatívny alebo strategický. 
Operatívne hodnotenie je zamerané na oblasť výkonnosti s ohľadom na efektivitu vynaložených 
zdrojov, účinnosť dosahovaných výsledkov a realizáciu programu z finančnej a realizačnej stránky. 
Operatívne hodnotenia vyplývajú zo vzniknutých okolností a potreby ich riešenia a nie sú súčasťou 
plánu hodnotenia. Indikatívny plán hodnotenia OPBK je súčasťou príloh OPBK. 
 
Strategické externé hodnotenie je zamerané na oblasť relevantnosti opatrení a prioritných osí 
k riešeniu identifikovaných problémov, účelnosti dosiahnutých výsledkov v porovnaní s očakávaným 
dopadom na cieľové skupiny a konzistentnosti podpory zo štrukturálnych fondov (doplnkovosť 
jednotlivých prioritných osí pri dosahovaní stanovených všeobecných cieľov Operačných programov 
a NSRR). Výsledky všetkých strategických hodnotení operačného programu sú súčasťou výročných 
správ predkladaných MV OPBK.  
 
Výsledky externých strategických hodnotení sú súčasťou správ predkladaných                         
MV OPBK. V prípade, že MV OPBK iniciuje externé hodnotenie nad rámec plánu strategických 
externých hodnotení, výsledky hodnotenia sú predkladané na nasledujúcom zasadnutí MV OPBK. 
Výsledky hodnotení sú podkladom pre rozhodovací proces v riadení programu.   
  

2.8 Administratívne kapacity 

Riadiacim orgánom OPBK je MVRR SR, pričom túto funkciu vykonáva Odbor riadenia pomoci          
pre Bratislavský kraj, ktorý pozostáva zo štyroch oddelení: 
 

1. Oddelenie riadenia programov pomoci pre BK 
2. Oddelenie implementácie programov pomoci pre BK 
3. Oddelenie finančného riadenia programov pomoci pre BK  
4. Oddelenie kontroly programov pomoci pre BK 
 

Odbor riadenia pomoci mal k 31. decembru 2007 vytvorených 38 štátnozamestnaneckých miest, 
pričom bolo obsadených 33 miest.  

 
 
PRACOVNÉ POZÍCIE ZAMESTNANCOV ODBORU RIADENIA POMOCI PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ:  
  
• riaditeľ odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj  – hlavný manažér 
• sekretárka (2x) 
• projektový manažér (13x) 
• manažér finančného riadenia (7x) 
• programový manažér (2x) 
• manažér publicity (1x) 
• manažér monitorovania (1x) 
• manažér hodnotenia (2x) 
• kontrolný manažér (9x) 

  
Popis pracovných činností je súčasťou prílohy 4.A Interného manuálu RO OPBK.  

Životopisy jednotlivých zamestnancov spolu s dokladmi o vzdelaní a praxi sa nachádzajú na osobnom 
úrade MVRR SR. 
 

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manažérov sú stanovené 
nasledovne: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; 
 aktívna znalosť cudzieho jazyka;  
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ; 
 prehľad v problematike regionálneho rozvoja; 
 znalosť informačných a komunikačných technológií; 



 
 

 23

 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment   a 
iné 

Súčasťou rozvoja ľudských zdrojov je aj plán vzdelávania, ktorý nadväzuje na personálnu analýzu, 
systemizáciu, získavanie a výber, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov. Plán vzdelávania 
v pôsobnosti MVRR SR je vypracovaný v súlade s Koncepciou vzdelávania zamestnancov MVRR SR, 
ktorá zavádza systémový prístup, ktorý spočíva v príprave, realizácii a hodnotení vzdelávania.  
 
 
Tabuľka č. 9 Plán vzdelávania odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj na rok 2008 
 
Vnútorné vzdelávanie zamestnancov  
 
P.č. Námety na vzdelávacie 

aktivity podľa zamerania 
Špecifikácia vzdelávacej aktivity Cieľová skupina Finančné a materiálne 

zabezpečenie 
1. Odborná príprava Verejné obstarávanie VO + referenti EÚ 
2. Odborná príprava Legislatíva EÚ a SR v súvislosti  

s čerpaním finančných prostriedkov 
EÚ 

RO, VO, referenti 
 

EÚ 
 

3. Odborná príprava 
 

ITMS, ITMS II 
 

RO, VO, referenti 
 

EÚ - OPTP 

4. Odborná príprava 
 

Finančné riadenie 
 

noví zamestnanci 
 

EÚ 

5. Jazyková príprava 
 

Anglický jazyk referenti ŠR 

6. Jazyková príprava 
 

Francúzsky jazyk referenti ŠR 

7. Manažérske zručnosti  
 

Komunikačné zručnosti a zvládanie 
konfliktných situácií 

RO ŠR 

8. Manažérske zručnosti Komunikačné a prezentačné zručnosti VO ŠR 
9. Komunikačné zručnosti Efektívna komunikácia referenti ŠR 
 
Vonkajšie vzdelávanie 

 
P.č. Námety na vzdelávacie 

aktivity podľa zamerania 
Špecifikácia vzdelávacej aktivity Cieľová skupina Finančné a materiálne 

zabezpečenie 
1. Odborná príprava 

 
Regionálna politika EÚ BSK EÚ 

2. Odborná príprava 
 

Predbežná kontrola štrukturálnych 
fondov 
 

BSK EÚ 

3. Odborná príprava 
 

Implementácia OPBK BSK EÚ 

4. Odborná príprava 
 

Monitorovanie OPBK BSK EÚ 

 
Bratislavský samosprávny kraj, Odbor implementácie SORO pre OPBK mal k 31. decembru 2007 
vytvorených 12 pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Odboru implementácie SORO         
pre OPBK, ktoré pozostáva z dvoch oddelení: 1) Oddelenie implementácie projektov a 2) Oddelenie 
finančného riadenia, pričom k 31.12.2007 bolo obsadených 3 miest. 
 
Pracovné pozície zamestnancov v zmysle riadiacej štruktúry SORO: 

• riaditeľ odboru SORO = hlavný manažér  (1) 
• asistent riaditeľa odboru SORO (sekretariát) (1) 
• vedúci oddelenia implementácie projektov = vedúci projektový manažér (1) 
• vedúci oddelenia finančného riadenia = vedúci finančný manažér (1) 
• projektový manažér (3) 
• finančný manažér  (4) 
• manažér monitorovania (1) 

 
Popis pracovných miest zamestnancov SORO je súčasťou prílohy č. A 4 Interného manuálu procedúr 
SORO.  
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Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov SORO na úrovni manažérov sú stanovené 
nasledovne: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; 
 aktívna znalosť cudzieho jazyka;  
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ; 
 prehľad v problematike regionálneho rozvoja; 
 znalosť informačných a komunikačných technológií; 
 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment   

a iné). 
  
Zabezpečenie skúsených, profesionálne schopných a motivovaných zamestnancov je kľúčovým 
faktorom v riadení štrukturálnych fondov. Zamestnanci SORO, sú povinní zúčastniť sa plánovaných 
vzdelávacích aktivít, ktoré zabezpečuje RO. Zamestnanci SORO sú zároveň povinní zúčastniť          
sa doplnkového vzdelávania na základe potrieb odboru, ktoré bude podporované z prostriedkov 
technickej pomoci OPBK a bude sa týkať napr. výkladu k aktuálnym zmenám v legislatíve                 
EÚ a SR, k zmenám v Systéme finančného riadenia ŠF a KF, k zmenám v Systéme riadenia ŠF a KF 
a pod.. 
 
K 31. decembru 2007 sa na MF SR popri činnostiach v rámci ostatných operačných programov 
v programovom období 2007 – 2013 na OPBK podieľalo 29 zamestnancov certifikačného orgánu 
v rámci Sekcie európskych a medzinárodných záležitostí.  
 
Technická pomoc v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2 
určená na prípravu nového programového obdobia končí dátumom prijatia nového programu.      
OPBK.  
 

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORÍT 
 
3.1. Prioritná os č. 1 Infraštruktúra 
 
Cieľom prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality  
a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom 
dvoch opatrení: 
 Regenerácia sídiel 
 Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel  je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja 
prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít: 
       1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  vo vybraných 

oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady 
(ES) č. 1080/2006 (ďalej len „Nariadenie o ERDF“) 

       1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel 
       1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja 

cestovného ruchu   
 
Cieľom opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je zvýšenie počtu prepravených osôb 
prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy prostredníctvom štyroch oprávnených  skupín aktivít: 
       1.2.1   Zriadenie jednotného tarifného systému 
       1.2.2   Vybudovanie prestupných terminálov 
       1.2.3   Podpora mestskej hromadnej dopravy 
       1.2.4   Informačné zabezpečenie systému 
 
Oprávnenými žiadateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi č. 1 OPBK sú subjekty: 
-  Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
- Bratislavský kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov 
- Združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového 
manuálu pre OPBK (viď. www.opbk.sk) 
 
3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi 
 
Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
 
. 



 
Tabuľka č. 10 Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.1 

 
Ukazovatele 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0            0 

Cieľ     -      -   -    -   -    -    -   - 25  

% obyvateľov žijúcich 
v komplexne 
obnovených zónach 

Východisko 0          
Dosiahnutý 
výsledok 

0            0 

Cieľ      -     -    -    -    -    -    -    -   3  

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
miest. Core kód: 39*  Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0            0 

Cieľ      -     -   -    -    -    -   -    -  50  

Počet 
regenerovaných sídiel 

Východisko 0          
Dosiahnutý 
výsledok 

0            0 

Cieľ      -      -   -    -    -    -    -    -   6  

Počet projektov, ktoré 
prispeli k podpore 
cestovného ruchu. 
Core kód 34* 

Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0            0 

Cieľ      -      -   -   -    -    -    -    -  15  

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
podporených v rámci 
integrovaných 
stratégií rozvoja 
mestských oblastí 
Merná jednotka 
Percento 

Východisko 0          

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ       -      -   -    -    -    -    -   - 66 767 
374 

 

Zvýšenie počtu 
cestujúcich 
využívajúcich 
vylepšenú verejnú 
dopravu. Core kód 
22* Východisko 65 458 210          

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ             3  

Počet projektov 
zameraných na čistú 
mestskú dopravu 
v oblastiach 
vyžadujúcich osobitnú 
ochranu ovzdušia. 
Core kód: 28* 

Východisko 0          

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny                
k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané 
dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.  Za rok 2007   nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko OPBK bol schválený     
dňa 3. decembra 2007. 
Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli dosiahnuté žiadne výsledky 
stanovených ukazovateľov, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu.  
 
Kvalitatívna analýza 
 
Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. 
Výstupy projektov financovaných v rámci Prioritnej osi č. 1 budú prístupné pre všetky znevýhodnené 
skupiny a ich vplyv na napĺňanie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bude zohľadnené 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bude  bodovo zvýhodňovať projekty, 
ktoré budú prispievať k  rovnosti príležitostí. 



3.2. Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika 
 
Cieľom prioritnej osi č. 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií 
a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP prostredníctvom dvoch 
opatrení: 
2.1 Inovácie a technologické transfery 
2.2 Informatizácia spoločnosti 
 
Cieľom opatrenia j2.1 Inovácie a technologické transfery je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií 
v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených 
skupín aktivít:  
      2.1.1  Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP 
      2.1.2  Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP 
      2.1.3  Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP  
      2.1.4  Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty: 
-  malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie              
v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať 
jednotlivé druhy oprávnených projektov 
 
Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky 
intervenciami  do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií: 
      2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 
      2.2.2  Podpora dostupnosti širokopásmového internetu 
      2.2.3  Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty: 
-  Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
-  Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
-  Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov 
-   malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v 
zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať 
jednotlivé druhy oprávnených projektov 
 
 
3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  
        
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi 
 
Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
 



 
Tabuľka č. 11 Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.2 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ     -    -    -    -    -    -    -    -   50  

Počet podporených 
projektov zameraných na 
zavádzanie inovácií 
a technologických 
transferov v MSP(40)* 

Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ     -    -    -    -    -    -    -    -   10  

Z toho: počet podporených 
začínajúcich MSP – „start-
ups“ (8)* 

Východisko 0          
Dosiahnutý 
výsledok 

0               0 

Cieľ      -    -    -    -    -    -    -    - 100/100  

Počet vytvorených 
pracovných miest v MSP 
Merná jednotka 
Počet žien/počet mužov (9)* Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ     -    -    -    -    -    -    -    -   20  

Počet projektov 
zameraných na spoluprácu 
MSP a verejných 
výskumných organizácií (5)* Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ     -    -   -    -    -    -    -    -   22  

Počet podaných 
patentových prihlášok        
na Európsky patentový úrad 

Východisko 0          
Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ     -          40  

Počet inovovaných 
produktov zavedených       
na trh 

Východisko 0          
Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ      -    -     -    -    -    -    -    -   75  

Počet podporených 
projektov zameraných       
na zvýšenie informatizácie 
spoločnosti (11)* Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ     -    -    -    -    -    -    -   -   50  

Počet novopripojených 
MSP na širokopásmový 
internet 

Východisko 0          
Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ     -    -    -    -    -    -   -    -  10  

Časová úspora pri 
vybavovaní životnej situácie 
v dôsledku elektronizácie 
služby Východisko 0          
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Merná jednotka 
Hodiny 

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ     -    -    -    -    -    -    -    - 200 000  

Nárast počtu obyvateľov 
s prístupom k Integrovaným 
obslužným miestam na 
celkovom počte obyvateľov Východisko 0          

Dosiahnutý 
výsledok 

0              0 

Cieľ      -    -    -    -    -    -    -    -   24  

Počet zavedených 
elektronických služieb 
dostupných online 

Východisko 0          
* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele         
pre monitorovanie a hodnotenie 
 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2007 nie sú dostupné 
žiadne údaje  nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007 
Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli dosiahnuté žiadne výsledky stanovených ukazovateľov, na základe ktorých by bolo možné 
pripraviť kvalitatívnu analýzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kvalitatívna analýza 
 
Pri implementácii Prioritnej osi č. 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti najmä 
pri realizácii projektov financovaných v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery. 
S ohľadom na skutočnosť, že sféra inovácií a technologických transferov je spojená s výrobnou sférou 
s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením mužov je uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi 
mužmi a ženami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii 
opatrenia 2.1 sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer. 
 
 
3.3. Prioritná os č. 3 Technická pomoc 
 
Cieľom prioritnej osi č. 3 Technická pomoc je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi 

kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, 
monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za 

realizáciu operačného programu prostredníctvom dvoch  
oprávnených skupín aktivít: 

3.1 Príprava a vykonávanie. Monitorovanie, kontrola a audit 
3.2 Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita 

 
Oprávnení prijímatelia v rámci Prioritnej osi č. 3 sú inštitúcie: 
- MVRR SR 
- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle, zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov* 
 
 
3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  
 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi 
 
Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
 
 
 
 
 
 
 



 Tabuľka č. 12 Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.3 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Dosiahnutý výsledok 0              0 
Cieľ       -    -    -    -    -    -    -    -   2  

Počet 
projektov 
technickej 
pomoci 

Počet projektov technickej 
pomoci 

0          

Dosiahnutý výsledok 0             0 
Cieľ        -    -    -    -    -    -     -    -  48  

Počet 
zamestnancov, 
ktorí sa 
podieľajú na 
administrácii 
programu 

Východisko 22          

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.  Za rok 2007    
nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007 
Nakoľko k 31. decembru 2007 neboli realizované žiadne projekty technickej pomoci, nebolo možné monitorovať stanovené ukazovatele, na základe ktorých 
by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu. 



Vzhľadom na nízku alokáciu pre OPBK sú zdroje technickej pomoci pre program značne limitované. 
Z toho dôvodu MVRR SR navrhlo financovať iba mzdy  6 zamestnancov RO OPBK. Po vzájomnej 
diskusii bolo dohodnuté, že MVRR SR bude z Technickej pomoci OPBK financovať aj náklady           
na mzdy dvoch zamestnancov SORO a z Operačného programu Technická pomoc bude refundovaný 
jeden zamestnanec sprostredkovateľského orgánu podieľajúci sa na implementácii horizontálnych 
priorít. 
 
 
Kvalitatívna analýza 
 
Pri implementácii Prioritnej osi č. 3 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. 
Z 33 zamestnancov RO OPBK bolo 22 žien a 11 mužov, z 3 zamestnancov SORO  boli  2 ženy        
a 1 muž. Sféra verejnej správy vykazuje dlhodobo vyššiu zamestnanosť žien ako mužov, preto           
je veľká snaha o dosiahnutie rovnosti príležitostí vytvorením pracovných podmienok, ktoré  by boli 
atraktívne aj pre mužov. 
 
3.4. Horizontálne priority 
V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom 
vplývajú na ciele NSRR, zabezpečí RO OPBK podporu aj tých projektov, ktoré okrem splnenia 
štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP, významným spôsobom prispievajú k rozvoju 
horizontálnych priorít prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálnych priorít. 
 
3.4.1. Marginalizované rómske komunity 

Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít sa v Bratislavskom kraji neprejavuje 
v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V jednotlivých opatreniach OPBK   
sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel obyvateľstva 
rómskej minority v Bratislavskom kraji. Vyššia miera koncentrácie rómskych komunít sa nachádza       
v Bratislave a obciach regiónu Záhoria. Zároveň realizáciou aktivít opatrenia 1.1 sa významne prispeje 
k zlepšeniu občianskej infraštruktúry najmä v menej rozvinutých častiach mesta Bratislavy             
a tým sa podporí zlepšenie životnej úrovne a sociálneho postavenia aj rómskych komunít. 

V rámci monitorovania bude implementácia horizontálnej priority marginalizované rómske komunity 
(ďalej len „HP MRK“) sledovaná na základe súboru ukazovateľov tejto HP, ktoré boli stanovené          
na základe vzájomnej spolupráce RO OPBK a Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. 
Napĺňanie týchto ukazovateľov predstavuje nástroj pre monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov 
HP MRK prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj. 

RO OPBK bude zabezpečovať aj hodnotenie OPBK, súčasťou ktorého bude aj hodnotený prínos 
k plneniu HP MRK. Výsledky hodnotenia budú slúžiť ako podklad pre rozhodnutia RO OPBK a jeho 
monitorovací výbor pri riadení realizácie programu za účelom dosiahnuť želaný pokrok smerom 
k dosiahnutiu hlavných ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov. 

 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority 
 
Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
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Tabuľka č. 13 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP MRK 

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

Názov 
maretaľného 
ukazovateľa 

Definícia merateľného ukazovateľa Opatrenie 
OPBK 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota v r. 

2006 

Cieľová 
hodnota 
r. 2015 

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
miest 

Počet integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým zničením a 
sociálnym vylúčením. 

1.1 MVRR SR počet 0 3 
Ukazovatele 

výsledku     
na úrovni 
projektu 

Počet 
regenerovaných 
sídiel 

Počet podporených sídiel (obcí 
a miest), ktoré zrealizovali investičné 
samostatné dopytovo orientované 
projekty, pričom každá mestská časť 
Bratislavy sa považuje  
za  samostatné sídlo. 

1.1 MVRR SR počet 0 5 

 
V rámci implementácie HP MRK bol schválený Systém koordinácie implementácie HP MRK v ŠF a KF     
pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj OPBK           
je pozorovateľom pracovnej skupiny HP MRK. 
 
Kvalitatívna analýza 
 
RO OPBK spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority MRK, Úradom splnomocnenkyne pre 
rómske komunity, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej pri implementácii OPBK a pri 
napĺňania cieľov HP MRK. Pri implementácii OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít               
na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia 
tejto rovnosti. 
 
3.4.2. Rovnosť príležitostí 
OPBK ako celok poskytuje rovnaký priestor pre profesionálne uplatnenie každému. V prípade 
napĺňania cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len “HP RP“), pri tvorbe nových 
pracovných miest, musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp nielen voči rómskej komunite          
ale aj voči ostatných menšinám. Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí                         
je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, 
pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu 
orientáciu.  

Pri hodnotení projektov bude okrem iného zohľadňovaná aj rovnosť príležitostí pre ženy. Nerovnaké 
postavenie žien na trhu práce v súčasnej dobe charakterizujú nižšie mzdy, nízka účasť žien v oblasti 
podnikania, ich nízky počet vo vedúcich pozíciách a pokračujúca feminizácia určitých odvetví.  

Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie 
špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny. Rozvojom infraštruktúry nebude dotknutá zásada 
rovnakého zaobchádzania. V súvislosti s podporou súkromného sektora má OPBK pozitívny vzťah      
a prínos k horizontálnej priorite, nakoľko nielenže vytvára predpoklady pre rovnosť možností podnikať, 
ale vytvára aj vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských nápadov, čím zároveň vytvára 
predpoklady pre uplatnenie sa tej skupiny, ktorá môže byť nezrovnalosťami trhu ovplyvnená –           
ide najmä o absolventov škôl, ktorí často nenachádzajú rýchle uplatnenie v praxi. Pri uplatňovaní 
princípu rovnosti príležitostí bude pozornosť venovaná projektom podporujúcim vznik nových 
pracovných príležitostí.  

OPBK bude prispievať v rámci svojich prioritných osí k napĺňaniu nasledujúcich cieľov HP RP:  
 

Prioritnú os č. 1 :  
 
ciele 1.1  

 zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  
 zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
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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/. 
(Tento cieľ bude podporovaný v rámci OPBK nepriamo).  

ciele 2.2.: 
 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám 

 

Pre prioritnú os č. 2: 
ciele 1.1.: 

 zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  
 zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 

ciele 1.3.: 
 Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich v podnikateľských subjektoch, 
 Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien        

(rodová desegregácia). 
 
V Systéme koordinácie implementácie HP RP v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013          
sú pre OPBK zadefinované merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa bude HP RP monitorovať     
a hodnotiť. 
 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority 
 

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
  
 Tabuľka č. 14 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP RP 

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

Názov 
merateľného 
ukazovateľa 

Definícia merateľného 
ukazovateľa 

Opatrenie 
OPBK 

Informačný 
zdroj Merná jednotka 

Východisková 
hodnota v roku 

2006 

Cieľová 
hodnota         
v r. 2015 

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
miest 

Počet integrovaných 
stratégií rozvoja mestských 
oblastí ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým 
zničením a sociálnym 
vylúčením 

1.1 MVRR SR počet 0 3 
 

Ukazovatele 
výsledku     
na úrovni 
projektu 

Počet 
bezbariérových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie 

Počet bezbariérových 
prístupov a opatrení za 
účelom  zvýšenia 
dostupnosti fyzického 
prostredia a verejných 
služieb a uľahčenie 
orientácie  

1.1 MVRR SR počet 0 30 

Ukazovatele 
dopadu      

na úrovni 
projektu 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených 
mužmi 

Počet novovytvorených 
pracovných miest na plný 
pracovný úväzok, ktoré sú 
obsadené mužmi, a ktoré by 
bez realizácie projektu 
nevznikli (hrubá 
zamestnanosť). 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

MVRR SR počet 0 100 
 

 Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  
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Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených 
ženami 

Počet novovytvorených 
pracovných miest na plný 
pracovný úväzok, ktoré sú 
obsadené ženami, a ktoré 
by bez realizácie projektu 
nevznikli (hrubá 
zamestnanosť). 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

MVRR SR počet 0 100 
 

V rámci implementácie HP RP bol schválený Systém koordinácie implementácie HP RP v ŠF a KF     
pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj OPBK           
je členom pracovnej skupiny HP RP. 
 
Kvalitatívna analýza 
 
RO OPBK spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej skupine                          
pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov rovnosti príležitostí. Pri implementácii OPBK                
sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami 
najmä pri aktivitách, ktoré majú priamy, či  nepriamy vplyv na zamestnanosť. Pri implementácii 
jednotlivých opatrení sa bude sledovať počet novovytvorených pracovných miest na plný úväzok 
obsadenými ženami, a ktoré by bez realizácie projektu nevznikli. 
 
 
3.4.3. Trvalo udržateľný rozvoj 
 

Cieľom horizontálnej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných 
v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, 
t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej 
Stratégie TUR EÚ. 

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“)       
je Úrad vlády SR, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia 
koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov  pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú 
skupinu pre HP TUR. Prvé zasadnutie uvedenej pracovnej skupiny, ktorej členom je aj zástupca 
Riadiaceho orgánu pre OP BK,  sa uskutočnilo v septembri 2007. V rámci činnosti uvedenej pracovnej 
skupiny bola v priebehu roka 2007 vypracovaná prvá verzia  Systému koordinácie a implementácie 
HP TUR na roky 2007-2013. 

Na úrovni jednotlivých prioritných osí koordinátor horizontálnej priority špecifikoval relevanciu 
prioritných osí OPBK prispievajúcich k napĺňaniu jej cieľov. Na úrovni projektov žiadateľ o NFP 
deklaruje vplyv projektu na naplnenie horizontálnej priority vo formulári žiadosti o NFP. 

Na základe bilaterálnych rokovaní medzi ÚV SR a MVRR SR boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele 
HP TUR, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí OPBK a ktoré sú detailnejšie 
popísané v nasledujúcej tabuľke č. 10. 

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority 
 
Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov..   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
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Tabuľka č. 15 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP TUR 
                                                      Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

 Názov ukazovateľa Definícia Opatrenie 
OPBK 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota        
v r. 2006 

Cieľová 
hodnota      
r. 2015 

Počet 
regenerovaných 
sídiel 

Počet podporených sídiel (obcí 
a miest), ktoré zrealizovali investičné 
samostatné dopytovo orientované 
projekty, pričom každá mestská časť 
Bratislavy sa považuje  
za  samostatné sídlo.  

1.1 MVRR SR počet 0 50 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 

Inštalovaný výkon  tepelnej a 
elektrickej energie spolu v MW. Ak 
bude inštalované nové zariadenie, 
inštalovaný výkon zariadenia je 
súčasťou technickej dokumentácie 
dodanej výrobcom. V prípade 
rekonštrukcie existujúceho zariadenia 
údaje o inštalovanom výkone 
zariadenia vydáva dodávateľ 
rekonštrukcie. 

1.1 
2.1 MVRR SR MW 0 N/A* 

Zateplená plocha 

Zateplená plocha stien a striech 
budov (bytových domov, škôl 
a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, komunitných 
centier, atď.) vrátane technických 
zariadení (plocha vymenených,  
resp. upravených okien atď.) 

1.1 MVRR SR m2 0 N/A* 

Ukazovatele 
výsledku na 

úrovni projektu 

Počet vytvorených 
pracovných miest  

Počet novovytvorených pracovných 
miest na plný pracovný úväzok,  ktoré 
by bez realizácie projektu nevznikli 
(hrubá zamestnanosť). 
 

     1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

 
MVRR SR 

 

 
počet 

 
0 
 200 

Ukazovatele 
dopadu na 

úrovni projektu 

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu 

Ročné úspory tepelnej a elektrickej 
energie prepočítané na GJ/rok,  
merané meračom tepla na vstupe  
do budovy, elektromerom  
resp. plynomerom 

2.1 MVRR SR GJ/rok 0 N/A* 

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok). 
 
V rámci implementácie HP TUR a HP IS bol schválený Systém koordinácie implementácie HP TUR 
a HP IS v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci             
pre Bratislavský kraj OPBK  je členom pracovnej skupiny HP TUR. 
 
Kvalitatívna analýza 
 
RO OPBK spolupracuje s koordinátorom HP TUR, Úradom vlády SR, prostredníctvom svojho 
zastúpenia v pracovnej skupiny pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov HP TUR                       
aj prostredníctvom hodnotiacich kritérií pre výber projektov podporených v rámci OPBK.                     
Pri implementácii OPBK sa zároveň špecificky prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa možností konštruktívneho uplatnenia tejto rovnosti. 
 
 
3.4.4.  Informačná spoločnosť 
 

Cieľom horizontálnej priority je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie 
priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných 
technológií. 
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Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“)            
je Úrad vlády SR, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia 
koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov  pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú 
skupinu pre HP IS. Prvé zasadnutie uvedenej pracovnej skupiny, ktorej členom je aj zástupca 
Riadiaceho orgánu pre OP BK,  sa uskutočnilo v septembri 2007. V rámci činnosti uvedenej pracovnej 
skupiny bola v priebehu roka 2007 vypracovaná prvá verzia  Systému koordinácie a implementácie 
HP IS na roky 2007-2013. 

Na úrovni jednotlivých prioritných osí koordinátor horizontálnej priority špecifikoval relevanciu 
prioritných osí OPBK prispievajúcich k napĺňaniu jej cieľov. Na úrovni projektov žiadateľ o NFP 
deklaruje vplyv projektu na naplnenie horizontálnej priority vo formulári žiadosti o NFP. 

Na základe bilaterálnych rokovaní medzi ÚV SR a MVRR SR boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele 
HP IS, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí OPBK a sú súčasťou nasledujúcej 
tabuľky č. 11.  
 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority 
 
Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať 
dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.   
 
Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých 
monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej 
správe o vykonávaní OPBK za rok 2008. 
            
Tabuľka č. 16 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP IS 
                                                       Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

 Názov 
ukazovateľa 

Definícia merateľného 
ukazovateľa 

Opatrenie 
OPBK 

Informačný 
zdroj Merná jednotka 

Východisková 
hodnota            
v r. 2006 

Cieľová 
hodnota            
r. 2015 

Počet technicky 
zhodnotených 
objektov 

Počet objektov podľa OKEČ 
(SK NACE) podporených 
prostredníctvom rekonštrukcie, 
rozširovania a modernizácie 
stavebných objektov (záchytné 
parkoviská, prestupné 
terminály, nástupištia, 
križovatky a pod.) a počet 
dopravných prostriedkov 
vybavených elektronickým 
informačným systémom 
(elektronické tabule, akustické 
hlásiče zastávok, palubné 
počítače, navigačné systémy, 
elektronické označenie 
dopravných prostriedkov, atď. 

1.2 MVRR SR počet 0 503 

Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných 
online 

Služby ktoré sú úplne dostupné 
online, napr. ktoré môžu byť 
kompletne vybavené 
elektronicky. 

2.2 MVRR SR počet 0 24 

Počet novo 
pripojených 
MSP na 
širokopásmový 
internet 

Počet nových pripojení MSP  
k širokopásmovému internetu 
realizovaných prostredníctvom 
podpory z OPBK 

2.2 ŠÚ SR počet 0 50 

Ukazovatele 
výsledku        
na úrovni 
projektu 

 
 
 
 
 
 

Nárast počtu 
obyvateľov        
s prístupom       
k IOM** na 
celkovom počte 
obyvateľov 

Počet obyvateľov  
s dostupnosťou do 15 min. 
čistého času (bez cesty na 
zastávku a čakania) jazdy 
prostriedkom hromadnej 
dopravy k najbližšiemu 
fungujúcemu IOM**. 

2.2 MVRR SR počet 0 200 000 

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok). 
** IOM = Integrované obslužné miesta 
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V rámci implementácie HP IS bol schválený Systém koordinácie implementácie HP TUR a HP IS v ŠF 
a KF pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj 
OPBK  je členom pracovnej skupiny HP IS. 

Kvalitatívna analýza 
 
RO OPBK spolupracuje s koordinátorom HP IS, Úradom vlády SR, prostredníctvom svojho zastúpenia 
v pracovnej skupiny pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov HP TUR aj prostredníctvom 
hodnotiacich kritérií pre výber projektov podporených v rámci OPBK. Pri implementácii OPBK             
sa obzvlášť prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi 
a ženami. 

4. VYUŽITIE TECHNICKEJ POMOCI 
 
V zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie 
operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr 
využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov              
na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, 
hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami     na posilnenie administratívnych 
kapacít. RO OPBK a SO/RO pre OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK              
na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí 
aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti 
režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti 
monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého       
OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity 
príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc boli schválené 4 % z celkovej 
sumy alokovanej na OPBK. Príprava OPBK v priebehu roku 2007 bola zabezpečená prostredníctvom 
Technickej pomoci z  Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2. 
K 31. 12. 2007 neboli v rámci technickej pomoci OPBK predložené a realizované žiadne projekty.  

Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP“) a prioritnou osou č. 
3 Technická pomoc OPBK je daná tým, že všetky aktivity v rámci OPTP  sú zamerané na 
zabezpečenie a  financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. 
takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, 
implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická 
pomoc OPBK    sú realizované na úrovni OPBK. 

V NSRR bol OPTP zadefinovaný pre cieľ Konvergencia, teda územne pre všetky regióny SR 
s výnimkou Bratislavského kraja. Vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter bude OPTP 
pokrývať aj aktivity v Bratislavskom kraji. Z toho dôvodu sa stanovil percentuálny podiel, ktorým          
sa bude OPTP podieľať na financovaní oprávnených aktivít a podiel, ktorý bude pokrytý z iných 
finančných zdrojov.  

Podiel participácie cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť                         
a zamestnanosť na aktivitách OPTP v programovom období 2007 - 2013 je stanovený uznesením 
vlády SR č. 407/2007 na základe uplatnenia pomeru 96,05 : 3,95 (pomer prostriedkov pre cieľ 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť k celkovej alokácii pre SR,                         
t.j. 449 018 529 EUR / 11 360 619 950 EUR). Vychádzajúc z tohto pomeru a berúc do úvahy alokáciu 
na OPTP zo ŠF v rámci cieľa Konvergencia, predstavuje spoluúčasť cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prostriedkoch zo Štrukturálnych fondov sumu 4 016 353 
EUR. Na základe uplatnenia princípu pro rata v rámci OP Technická pomoc bude na Cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť z prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenená na roky            
2007 – 2015 celková suma 4 725 122 EUR (ERDF + štátny rozpočet). 

 
5. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Všetky aktivity súvisiace s efektívnou informovanosťou o OPBK budú obsahom Komunikačného plánu 
pre OPBK (ďalej len „KoP pre OPBK“), ktorý  podlieha schváleniu Európskou komisiou. Komunikačný 
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plán bol predložený Európskej komisii v zmysle nariadenia komisie (ES) č. 1028/2006 dňa 1. apríla 
2008 v súlade s článkom 3 nariadenia komisie (ES) č.1828/2006. Vzhľadom na  predpokladaný rozsah 
aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre OPBK stanovený vo výške 1 098 485 EUR. 
Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK. 

V priebehu prvého štvrťroka 2008 budú spustené: Iniciačná kampaň spojená s kampaňou o výzve, 
ktoré budú obsahovať aktivity ako je inzercia v celoplošných a regionálnych printoch, outdoorová 
kampaň vo forme billboardov, kampane na internete vrátane reklamných bannerov, PR článkov             
ako aj reklamných odkazov v mailingu. 
 
Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú prístupné na internetových stránkach: 
www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk. 
 
Tabuľka č. 17 Aktivity súvisiace s informovaním a publicitou, ktoré boli realizované 
k 31.12.2007 
Termín         
a miesto 
konania 

Počet 
účastníko
v za RO 
OPBK 

Názov komunikačnej 
aktivity  

Organizátor 
aktivity 

Stručný opis 

10. 01. 2007 
MVRR SR 
3.39 

5 Verejné prerokovanie Správy 
o hodnotení strategického 
dokumentu Operačný program 
Bratislavský kraj 

Odbor riadenia pomoci 
pre Bratislavský kraj 
MŽP SR 

Prezentácia                       
o OPBK, 
Prezentácia Správy   
o hodnotení  strategického 
dokumentu Operačný 
program Bratislavský kraj   
a jej verejné prerokovanie 

15.02.2007 
CikCak 
centrum, 
Petržalka, 
Bratislava 

1 Komunitný rozvoj a sociálna 
obnova sídliska 

Centrum komunitného 
rozvoja Bratislava 

Pracovný seminár   
o komunitnom rozvoji,  
prezentácia            o 
obnove sídlisk podľa 
MVRR SR v rámci OPBK 

28.03.2007 
City Hotel 
Bratislava 

14 Konferencia „Možnosti čerpania 
prostriedkov       zo 
štrukturálnych fondov pre 
Bratislavský kraj II“ 

Odbor riadenia pomoci 
pre Bratislavský kraj 
 

Konferencia                         
o výsledkoch 
programového obdobia 
2004-2006,   o 7. výzve   
na predkladanie žiadostí
 o nenávratný finančný 
príspevok  z Jednotného 
programového dokumentu 
NUTS II Bratislava 
cieľ 2 a o zmenách 
v Operačnom programe 
Bratislavský kraj  

25.04.2007 1 Konferencia „Európske fondy 
pre rozvoj regiónov“ v rámci 
výstavy FOR REGION 2007 

MVRR SR Prezentácia o OPBK 
v rámci uvedenej 
konferencie 

25.09.2007 
Hotel Echo, 
Bratislava 

1 5. regionálny workshop projektu 
EURO-COOP 

Prognostický ústav SAV Prezentácia podpory 
inovácií v Bratislavskom 
kraji v rámci verzie 2.0 
OPBK. 

11.10.2007 
Incheba Expo, 
Bratislava 

2 Národná konferencia 
„NÁRODNÝ STRATEGICKÝ 
REFERENČNÝ RÁMEC SR 
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 
2007 – 2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Národná konferencia  
o Národnom strategickom 
referenčnom rámci SR na 
roky 2007-2013   
a jednotlivých operačných 
programoch 
a možnostiach, ktoré 
ponúka nové programové 
obdobie 2007-2013   
pri využívaní prostriedkov 
štrukturálnych fondov 
Európskej únie. 
Prezentácia OPBK   
na uvedenej konferencii. 

6.11.2007 
Hotel 
***Senec 
RELAX, 
Senec 

1 Programové obdobie 2007-
2013, Možnosti čerpania financií 
pre samosprávu a mestské 
organizácie v Bratislavskom 
kraji (cieľ 2) 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

13.11.2007 
Univerzita 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
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Konštantína 
Filozofa-aula, 
Nitra 
 

rámec v programovom období 
2007-2013“ 

v rámci uvedenej 
konferencie 

20.11.2007 
Empire Tenis 
Centrum - 
hala, 
Trnava 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 
rámec v programovom období 
2007-2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

21.11.2007 
Prognostický 
ústav SAV 
Bratislava 

2 Okrúhly stôl organizovaný 
v rámci riešenia 4. etapy 
medzinárodného projektu 
EUROCOOP 

Prognostický ústav SAV Diskusia k metodike 
hodnotenia dopadu 
inovačných stratégií 
na rozvoj jednotlivých 
regiónov 

 
26. - 
27.11.2007 
Charlemagne 
building, 
Brusel 

1 Konferencia „Telling the story. 
Communicating Cohesion Policy 
together" 

Commission´s Regional 
Policy Directorate 
General 

 
Účasť na uvedenej 
konferencii 

27.11.2007 
Hotel Holiday 
Inn - 
kongresová 
sála, 
Žilina 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 
rámec v programovom období 
2007-2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

28.11.2007 
Hotel Holiday 
Inn, 
Bratislava 

1 1. celoslovenská konferencia 
„Mesto – obec - efektívna 
energia“ 

CALYPSO PM, s.r.o. 
Únia miest Slovenska 
Citenergo - združenie 
energeticky efektívnych 
miest 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

4.12.2007 
Krajský úrad – 
kongresová 
sála, 
Banská 
Bystrica 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 
rámec v programovom období 
2007-2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

11.12.2007 
Piano Club, 
Trenčín 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 
rámec v programovom období 
2007-2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

18.12.2007 
Magistrát 
mesta Košice 
– kongresová 
sála, 
 
 
 
 
Košice 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 
rámec v programovom období 
2007-2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

19.12.2007 
Magistrát 
mesta Prešov 
– kongresová 
sála, 
Prešov 

1 Regionálna konferencia 
„Národný strategický referenčný 
rámec v programovom období 
2007-2013“ 

Centrálny koordinačný 
orgán, MVRR SR 

Prezentácia „Operačného 
programu Bratislavský kraj“ 
v rámci uvedenej 
konferencie 

Zoznam merateľných ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity v rámci OPBK bude doplnený 
vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008 v súlade so schváleným Komunikačným plánom. 

V súlade s čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja budú zverejnený zoznam prijímateľov pomoci a ich adries na internetovej stránke  
www.opbk.sk.



Tabuľka č. 18 Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu 
Ukazovatele 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0            0 

Cieľ    -    - 75    -    -    -    -   85  

Úroveň celkovej 
informovanosti verejnosti 
o úlohe EÚ  
percento Východisko 68         

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -    -   10    -    -    -    -   20  

Úroveň celkovej 
informovanosti verejnosti 
o znalosti OPBK 
percento Východisko 0,2         

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -    -    100    -    -    -    - 250  

Počet žiadateľov o NFP 

Východisko 0         
Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -    -   70    -    -    -    -  187  

Počet úspešne 
realizovaných projektov 

Východisko 0         

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -   -   500    -    -    -    -   630  

Počet 
účastníkov/návštevníkov 
seminárov, konferencií, 
workshopov a iných 
podujatí 

Východisko 0         

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -     - 100 000    -    -    -    -   220 000  

Počet návštevníkov 
internetovej stránky 
www.opbk.sk 

Východisko 0         
Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -    -    8    -    -    -   -   11  

Počet uskutočnených 
seminárov, konferencií, 
workshopov a iných 
podujatí Východisko 0         

Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -    -   800    -    -   -    -  2 000  

Počet výtlačkov vydaných 
odborných a informačných 
publikácií 

Východisko 0         
Dosiahnutý 
výsledok 

0             0 

Cieľ    -    -    80    -    -    -    -   110  

Počet inzerátov a Public 
Relations článkov 
zverejnených v tlači         
a na internete Východisko 0         



Poznámka: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu sú súčasťou Komunikačného plánu OPBK     
2007 - 2013, ktorý bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 
2008, priebežné hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty 
v roku 2015.  
Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007 
Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli dosiahnuté žiadne výsledky 
stanovených ukazovateľov, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu. 



6. PRÍLOHY 
 
Príloha   1            Platby prijaté z Európskej komisie 
Príloha  2         Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej  

a záverečnej správe o implementácii 
Príloha   3    Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisií 
Príloha   4    Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami 
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Príloha č. 1 
 
Platby prijaté z Európskej komisie  
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Stav k 31. decembru 2007            
 
Tabuľka č. 1                                                                                                                       (v EUR) 

Fond Žiadosť 
o platbu1 č.  

Dátum 
predloženia 
žiadosti 
o platbu na 
EK 

Požadovaná 
suma 

Uhradená 
suma 

Dátum 
pripísania 
prostriedkov 
na účet CO 

Rozdiel medzi 
požadovanou 
a uhradenou 
sumou 

ERDF Zálohová 
platba x x 1 740 000 12.12.2007 x 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Spolu - - 0 1 740 000 - 0 
Zdroj: MF SR 
Poznámka: Nie sú dostupné žiadne údaje za rok 2007, nakoľko v roku 2007                         
sa neuskutočnilo žiadne čerpanie z alokácie na OPBK. 

                                                      
1 pri zálohovej platbe sa číslo žiadosti nevypĺňa, uvádzať text „zálohová platba“ 
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Príloha č. 2 
 
Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                    
a záverečnej správe o implementácii 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 03/12/2007 (v EUR) 
 
Tabuľka č. 1 
Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5 

Kód (*) 
Oblasť 1 
Prioritná téma 

Kód (*) 
Oblasť 2 
Forma 
financovania 

Kód (*) 
Oblasť 3 
Územie 

Kód (*) 
Oblasť 4 
Hospodárska 
činnosť 

Kód (*) 
Oblasť 5 
Umiestnenie 

Suma (**) 

01 01 00 SK01 
0 

01 05 00 SK01 
0 

04 01 00 SK01 
0 

03 (PO 2) 
 
 
 

04 05 00 SK01 
0 

01 01 00 SK01 
0 

01 05 00 SK01 
0 

04 01 00 SK01 
0 

06 (PO 2) 
 
 
 04 05 00 SK01 

0 
01 01 00 SK01 

0 
01 05 00 SK01 

0 
04 01 00 SK01 

0 07 (PO 2) 
 
 

04 05 00 SK01 
0 

01 01 00 SK01 
0 

01 05 00 SK01 
0 

04 01 00 SK01 
0 

 
 
 
09 (PO 2) 
 
 
 

04 05 00 SK01 
0 

01 01 00 SK01 
0 

10 (PO 2) 
 

01 05 00 SK01 
0 

01 01 00 SK01 
0 

11(PO 2) 
 

01 05 00 Sk01 
0 

01 01 00 SK01 
0 

14 (PO 2) 
 

01 05 00 SK01 
0 

01 01 11 SK01 
0 

24 (PO 1) 
 

01 05 11 SK01 
0 

 
52 (PO 1) 

01 01 21 SK01 
0 

01 01 11 SK01 
0 

28  (PO 1) 
 

01 05 11 SK01 
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01 01 21 SK01 
0 

56  (PO 1) 
 

01 05 21 SK01 
0 

01 01 12 SK01                           
0 

 
 
61  (PO 1) 
 

01 05 12 SK01 
0 

78  (PO 1) 
01 01 12 SK01 

0 

85 (PO 3) 
01 00 00 SK01 

0 

86 (PO 3) 
01 00 00 SK01 

0 
 
Spolu 

 
0 

Zdroj: MVRR SR 
(*)   Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia. 
(**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategóriu. 
PO – prioritná os 
 
Kód(*) Oblasť 1 
Názvy prioritných tém 
Tabuľka č. 2 

03 – Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými 
podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými 
strediskami a vedeckými a technickými strediskami  

06 – Pomoc pre MSP na podporu  ekologických výrobkov a výrobných postupov 
07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou 
09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP 
10 – Telefónne infraštruktúry 
11 – Informačné a komunikačné technológie 
14 – Služby a aplikácie pre MSP 
24  – Cyklistické dráhy 
52 – Podpora čistej mestskej dopravy 
28  – Inteligentné dopravné systémy 

56  – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva (vrátane území NATURA 2000) 
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka  
78  – Infraštruktúra bývania  
85  – Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola  
86  – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia  
 
Kód(*) Oblasť 2 
Forma financovania:  

01- nenávratný finančný príspevok 
                   04 - iné formy financovania  
 
Kód(*) Oblasť 3 
Územie: 
       00 - neuplatňuje sa 
                   01 - mestá 
                   05 - vidiecke oblasti  
 
Kód(*) Oblasť 4 
Hospodárska činnosť: 
                  00 – neuplatňuje sa 
                  11 -  doprava 
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                  12 -  stavebníctvo 
      21 – činnosti súvisiace so životným prostredím 

 
Kód(*) Oblasť 5 
Umiestnenie: 
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 z 26. októbra 2005, ktorým        
sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných 
jednotiek na štatistické účely(NUTS) z dôvodu pristúpenia českej republiky, estónska, Cypru, 
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie. 

    SK01 – Bratislavský kraj
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Príloha č. 3 
 
Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisií2 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Stav k 31. decembru 2007 
 
Tabuľka č. 1 

(v EUR) 

Prioritná os 
Záväzok  

2007 - 2013 
3* 

Priebežná 
žiadosť o 
platbu č. 

..... 
dátum: 

Priebežná 
žiadosť o 
platbu č. 

..... 
dátum: 

Priebežná 
žiadosť o 
platbu č. 

..... 
dátum: 

Celkový 
objem 

prostriedkov 
za priebežné 

žiadosti o 
platbu 

% záväzku  
2007 - 2013 

Prioritná os 1 45 932 540 0 0 0 0 0 
Prioritná os 2 37 587 460 0 0 0 0 0 
Prioritná os 3   3 480 000 0 0 0 0 0 
Spolu 87 000 000 0 0 0 0 0 
Zdroj: MF SR 
Poznámka: Nie sú dostupné žiadne údaje za rok 2007, nakoľko v roku 2007 sa neuskutočnilo žiadne 
čerpanie z alokácie na OPBK. 
 

                                                      
2 údaje v rámci Prílohy č. 3 vypĺňa MF SR. 
3 záväzok 2007 - 2013 za ERDF 
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Príloha č. 4 
 
Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
K dátumu: 31. decembra 2007 
 
Tabuľka č. 1 

Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v % Záväzok na jednotlivé roky  
za EÚ zdroje 

Záväzok  
2007-2013
 za EÚ 
zdroje 

Stav 
čerpania 
prostriedko
v ŠF a KF 
k dd.mm.rr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-

2013 
Prioritná 
os 

2007 
(1) 

2008 
(2) 

2009 
(3) 

2010 
(4) 

2011 
(5) 

2012 
(6) 

2013 
(7) 

(8=1+2+3+4
+5+6+7) (9) (10=9/1) (11=(9-

1)/2) 
(12=9-
(1+2)/3)

(13=9-
(1+2+3)
/4) 

(14=9-
(1+2+3
+4)/5) 

(15=9-
(1+2+3+4
+5)/6) 

(16=9-
(1+2+3
+4+5+6
)/7) 

(17=9/8) 

Prioritná 
os 1 6 178 475 6 302 046 6 428 085 6 556 648 6 687 782 6 821 537 6 957 967 45 932 540      0     0      0     0     0     0     0     0       0 

Prioritná 
os 2 5 055 962 5 157 082 5 260 225 5 365 428 5 472 737 5 582 191 5 693 835 37 587 460      0     0      0     0     0     0     0     0       0 

Prioritná 
os 3    468 102    477 464    487 013   496 753    506 688   516 822    527 158   3 480 000      0     0      0     0     0     0     0     0       0 

Zdroj: MVRR SR, MF SR  
Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených certifikačným orgánom 
 
Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje, nakoľko v roku 2007 sa neuskutočnilo žiadne čerpanie z alokácie na OPBK. 
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