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1  IDENTIFIKÁCIA 
 
Tabuľka č. 1: Operačný program Bratislavský kraj 

OPERAČNÝ PROGRAM 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 

Príslušný cieľ:  
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Príslušná oprávnená oblasť: NUTS 2 Bratislavský kraj 

Programové obdobie: 2007 - 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001  

Názov operačného programu:  
Operačný program Bratislavský kraj 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO 
PROGRAMU BRATISLAVSKÝ 
KRAJ 

Vykazovaný rok: 2009 

Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 
4.jún 2010 

 

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 ţivot. 

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 udrţateľného 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 2009 sa zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 
31.12.2009. 
 
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 

(beţné ceny) 

% 
prioritná 

os 

1   Infraštruktúra 

1.1 Regenerácia sídiel  

    45 932 540 53 

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

2   Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie a technologické transfery 

 37 587 460 43 

2.2 Informatizácia spoločnosti 

3   Technická pomoc   3 480 000 4 

Celkovo  87 000 000 100 

Zdroj: OPBK 
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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. 
 
Priebeţne 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 
predloţený 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 predloţená oficiálne EK dňa 4. septembra 2007. Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK boli 
doručené RO OPBK dňa 28. septembra 2007.

1
 Ihneď  po ich doručení sa začala dopracovávať verzia 

2.0 OPBK. Dňa 9. novembra 2007 boli na RO OPBK doručené pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK. 
Finálna verzia OPBK bola zaslaná EK 14. novembra  2007. Operačný program Bratislavský kraj bol 
schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 rozhodnutím č. K(2007)6125. 
 

 
Stav prípravy riadiacich dokumentov2  
 
Riadiaci orgán OPBK vypracoval, priebeţne aktualizuje a vypracúva návrhy všetkých riadiacich 
dokumentov.  
 
Interný manuál procedúr RO OPBK a Interný manuál SO/RO pre OPBK

3
 

 
Interný manuál procedúr je vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis postupov 
a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom. IMP RO 
OPBK a IM SO/RO pre OPBK boli vypracované v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007 
a následne predloţené Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu  a Certifikačnému orgánu.  
 
V roku 2009 boli vypracované dve aktualizované verzie Interného manuálu procedúr RO OPBK: 
 

 Interný manuál procedúr RO OPBK, verzia 7.0, platnosť od 16.03.2009 (hlavné zmeny boli 
vykonané najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na programové 
obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0 – podrobný zoznam vykonaných zmien tvorí prílohu verzie 
7.0 IMP) + Dodatok č. 1 k verzii 7.0 IMP RO OPBK, platnosť od 03.04.2009.                                      
Týmto dodatkom boli doplnené a zmenené niektoré kapitoly IMP, kontrolné listy a prílohy (kap. 
1.2.1 Základné definície a pojmy; kap. 5.3.5 Príjem ţiadostí o NFP; kap. 5.3.6 Registrácia 
ţiadostí o NFP; kap. 5.3.9 Hodnotenie a schvaľovanie ŢoNFP; kap. 5.5.1 Úlohy RO OPBK vo 
vzťahu k finančnému riadeniu; kap. 5.5.2 Systém účtov prijímateľov; kap. 5.5.3 Systém 

                                                      
1
 Sumarizácia najdôleţitejších pripomienok EK k predloţeným verziám OPBK sa nachádza vo Výročnej správe o vykonávaní 

OPBK za rok 2007 
2
 Všetky relevantné dokumenty a ich aktualizácie sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk 

3
 Dokumenty sú Riadiacim orgánom OPBK vypracúvané a aktualizované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu pre programové obdobie 2007-2013, usmernení CKO a ďalších relevantných dokumentov.   
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informačných a finančných tokov pri schvaľovaní ţiadostí o platbu; kap. 5.5.4 Nezrovnalosti; 
kap. 5.5.7 Finančné výkazníctvo a archivácia; kap. 5.5.8 Popis štandardizovaných procesov 
riadenia RO OPBK v súvislosti s financovaním projektov; kap. 5.5.9 Audit trail na úrovni 
pracovných pozícií – financovanie projektov; kap. 5.6.1 Systém monitorovania projektov počas 
ich realizácie; Kontrolný list č. 15 A – Overenie formálnej správnosti ţiadosti o platbu; 
Kontrolný list č. 16 – Zmluva o poskytnutí NFP; Kontrolný list č. 20 – Overenie vyhlásenia 
o overení; Príloha 5.4A Zmluva o poskytnutí NFP; Príloha 5.5E Vyhlásenie o overení; Príloha 
5.5F Vyhlásenie o overení. 

 

 Interný manuál RO OPBK, verzia 8.0, platnosť od 09.11.2009  (hlavné zmeny boli vykonané 
najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 
– 2013, verzia 3.1 – podrobný zoznam vykonaných zmien tvorí prílohu verzie 8.0 IMP)                                                      
+ Dodatok č. 1 k verzii 8.0 IMP RO OPBK, platnosť od 30.11.2009. Týmto dodatkom sa 
doplnila iba kap. 5.3.7 Hodnotenie a schvaľovanie ŢoNFP. Ostatné kapitoly IMP ostali 
nezmenené.  

 

V roku 2009 bola Sprostredkovateľským orgánom pre RO OPBK v spolupráci s RO OPBK 
vypracovaná jedna aktualizovaná verzia IM SO/RO pre OPBK: 
 

 Interný manuál SO/RO pre OPBK, verzia 1.8, platnosť: 27.05.2009 (úprava najmä  
v nadväznosti na poţiadavky RO OPBK a na základe Dodatku č. 1 IMP RO OPBK) 

 
Programový manuál pre OPBK 
 
Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre kaţdý 
operačný program cieľa 1 a cieľa 2, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a prioritné osi, 
obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení. Programový manuál pre OPBK bol v zmysle Uznesenia 
vlády SR č. 407/2007 dňa 2. januára 2008 predloţený ministrovi VRR SR na podpis.  
 
V roku 2009 boli vypracované dve aktualizované verzie Programového manuálu pre OPBK: 
 

 Programový manuál pre OPBK, verzia 4.0, platnosť od 12.01.2009 
 

Vykonané zmeny: 
- zapracované smerné ukazovatele (benchmarky) schválené ministrom VRR SR 

(príloha č. 4), 
- upravené oprávnené výdavky pre opatrenie 2.1 (skupina aktivít 2.1.1), 
- stanovené neoprávnené výdavky – mzdové výdavky výskumných pracovníkov 

(Príloha č. 1, opatrenie 2.1), 
- zapracované oprávnené výdavky podľa uznesenia MV OPBK per rollam č. 4/2008 

(ISRMO, verejné osvetlenie) 
 

 Programový manuál pre OPBK, verzia 5.0, platnosť od 03.04.2009.  
 

Vykonané zmeny: 
- zapracované podmienky oprávnenosti výdavkov podľa schválenej zmeny štátnej 

pomoci pre opatrenie 2.1 (skupiny aktivít 2.1.1. časť 2.1.2) 
- zapracované usmernenia RO OPBK z predchádzajúcich výziev, 
- úprava hodnotiacich kritérií (uznesenie MV OPBK per rollam č. 5/2009) 
- všeobecné zásady oprávnenosti a udrţateľnosti projektov z hľadiska vlastníckych 

práv k nehnuteľnostiam boli upravené a presunuté do Príručky pre ţiadateľa  
 
 
Príručky pre ţiadateľov o NFP 
 
Príručka pre ţiadateľa o NFP je záväzný riadiaci dokument RO, ktorý predstavuje komplexný 
metodický návod pre ţiadateľa pri vypracovávaní ţiadosti o NFP a slúţi na orientáciu ţiadateľa pri 
práci s výzvou na predkladanie ţiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými dokumentmi. 
Príručky pre ţiadateľov o NFP pre súkromný a verejný sektor boli dopracované a predloţené 
ministrovi VRR SR na podpis v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007, t.j. do 3.2.2008.  
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V roku 2009 boli vypracované tri aktualizované verzie Príručky pre ţiadateľa o NFP (verejná správa): 
 

 Príručka pre ţiadateľa o NFP, verzia 3.0, platnosť od 03.04.2009, 

 Príručka pre ţiadateľa o NFP, verzia 4.0, platnosť od 11.08.2009, 

 Príručka pre ţiadateľa o NFP, verzia 5.0, platnosť od 18.12.2009. 
 
V roku 2009 boli vypracované dve aktualizované verzie Príručky pre ţiadateľa o NFP (súkromný 
sektor): 
 

 Príručka pre ţiadateľa o NFP, verzia 3.0, platnosť od 03.04.2009, 

 Príručka pre ţiadateľa o NFP, verzia 4.0, platnosť od 18.12.2009 
 

 
Opis riadiacich a kontrolných systémov 
 
V roku 2009 boli odsúhlasené dva dodatky k Opisu riadiacich a kontrolných systémov platnému 
k 16.12.2008: 
 

 Dodatok č. 1, odsúhlasený dňa 26.03.2009 (informácie opisujú situáciu k 16.12.2008), 

 Dodatok č. 2, odsúhlasený dňa 27.04.2009 (informácie opisujú situáciu k 16.12.2008).  
  
Dodatky boli vypracované v nadväznosti na vládny audit č. A196 – audit súladu OPBK.  
 
V roku 2009 bol Riadiacim orgánom pre OPBK taktieţ vypracovaný Opis riadiacich a kontrolných 
systémov, ktorý popisuje stav k 01.06.2009.  
 
 
Usmernenia RO OPBK  
 
RO OPBK vydal v roku 2009 nasledovné usmernenia: 
 

 Usmernenie č.1/2009 k predkladaniu čestného vyhlásenia, ţe ţiadateľ nie je v nútenej správe, 
vydané dňa 17.04.2009, 

 Usmernenie č. 2/2009 k predkladaniu prílohy č. 4 v Zozname povinných príloh k ţiadosti          
o NFP, k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03 a č. OPBK/2009/1.2/03, vydané dňa 15.05.2009, 

 Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 
a OPBK/2009/2.2/03, vydané dňa 26.06.2009, 

 Usmernenie č. 4/2009 – Definícia výrobných podnikov, vydané dňa 18.09.2009.  
 
Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci de minimis 
 
Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja 
a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky Operačného programu Bratislavský 
kraj (schéma štátnej pomoci) č. ŠP – 01/2009. 
 
Schéma štátnej pomoci je implementovaná v rámci opatrenia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – 
opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. 
 
Schéma štátnej pomoci bola uverejnená v Obchodnom vestníku (ďalej aj OV) dňa 20.01.2009 v časti 
12A/2009. Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. 
K schéme štátnej pomoci bol v roku 2009 prijatý jeden dodatok, uverejnený v Obchodnom vestníku 
dňa 04.11.2009 v časti 213A/2009. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 nadobudla platnosť 
a účinnosť dňom jeho uverejnenia v Obchodnom vestníku.  
 
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku zo 
štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky na podporu 
projektov zameraných na zvýšenie inovačných aktivít v podnikoch, čím sa zabezpečí dlhodobá 
konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity na cieľovom území Operačného programu 
Bratislavský kraj. 
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Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných mikro, malých a stredných podnikov 
prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a podpory inovačných aktivít 
prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov a postupov a zavádzanie 
technológií vo vybranej oblasti ochrany ţivotného prostredia.  
 
Účelom pomoci je: 
 

 podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia 
výskumnoinovačnej základne a vyuţitia výsledkov výskumu a vývoja v Spoločenstve; 

 zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom projektov priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe; 

 podpora transferu technológií v oblasti vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie 
prostredníctvom investičných projektov. 

 
 
Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský 
kraj (schéma pomoci de minimis) č. DM -13/2008.  
 
Schéma pomoci de minimis je implementovaná v rámci opatrení prioritnej osi 2 Vedomostná 
ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti.  
 
Schéma pomoci de minimis bola uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 01.06.2008 v časti 
126A/2008. Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. 
K schéme pomoci de minimis boli v roku 2009 prijaté dva dodatky  (Dodatok č. 1, uverejnený v OV 
dňa 28.01.2009 v časti 18A/2009 a Dodatok č. 2 uverejnený v OV dňa 04.11.2009 v časti 213A/2009; 
Schéma pomoci de minimis nadobudla platnosť a účinnosť v znení dodatkov dňom uverejnenia týchto 
dodatkov v OV). Dňa 03.04.2009 bola taktieţ uverejnená oprava schémy pomoci de minimis v časti 
65A/2009 OV.  
 
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku 
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu pre mikro, malé a stredné podniky zameranej na 
podporu rozvoja a na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov vo výrobnej sfére 
prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií, zavádzania metód riadenia kvality, ochrany 
priemyselných práv, obchodných značiek a podpory technických riešení na úrovni patentu                      
a úţitkového vzoru, ktoré sú jednou z priorít vlády SR po vstupe SR do EÚ v cieľovom území OPBK.  
 
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora výrobných mikro, malých a stredných podnikov v oblasti: 
 

 vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho vyuţívania energie v priemysle za 
účelom zníţenia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých 
odvetviach hospodárstva ako i rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo 
udrţateľného rozvoja v priemysle; 

 zavádzania metód manaţérstva kvality; 

 ochrany priemyselných práv, obchodných známok, podpory nákupu priemyselných práv 
súvisiacich s novým technickým riešením; 

 podpora akreditácie a certifikácie; 

 efektívneho vyuţívanie potenciálu informačno-komunikačných technológií. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2009 

 8 

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu 

 

Stav v oblasti zverejňovania výziev: 
 
Tabuľka č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev od 1.1.2009 do 31.12.2009 

Prioritná os Počet výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

 Infraštruktúra 1 32 659 220  29 221 408 3 437 812 

 Vedomostná ekonomika 1 29 323 553 24 933 519 4 390 034 
Zdroj: RO OPBK 

 
V roku 2009 boli RO OPBK dňa 03.04.2009 vyhlásené štyri výzvy na predkladanie ŢoNFP pre všetky 
opatrenia prioritných osí OPBK Infraštruktúra a Vedomostná ekonomika (označované ako 3. výzva), v 
rámci ktorých bolo prijatých spolu 183 ŢoNFP. V rámci svojej činnosti sa do prípravy tejto výzvy (pre 
opatrenia 1.1 a 1.2) zapojil aj SO/RO: 
 

 Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel): prijatých bolo 68 
ŢoNFP (finančný objem prijatých ŢoNFP vo výške 36 872 312,96 EUR COV). Výberová 
komisia na svojich zasadnutiach odporučila na schválenie 36 ŢoNFP a 32 ŢoNFP odporučila 
neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku 
prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci OPBK – 
OPBK/2009/1.1/03

4
), 

 Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava): 
prijatých bolo 5 ŢoNFP (finančný objem prijatých ŢoNFP vo výške 12 394 640,26 EUR COV). 
Výberová komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 3 ŢoNFP a 2 ŢoNFP 
odporučila neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.1.1.1 Stav fyzického 
pokroku prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci OPBK 
– OPBK/2009/1.2/03), 

 Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery): 
prijatých bolo 63 ŢoNFP (finančný objem prijatých ŢoNFP vo výške 9 336 469,30 EUR COV). 
Výberová komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 40 ŢoNFP a 23 ŢoNFP 
odporučila neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.2.1.1 Stav fyzického 
pokroku prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci OPBK 
– OPBK/2009/2.1/03), 

 Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti): prijatých bolo 
47 ŢoNFP (finančný objem prijatých ŢoNFP vo výške 3 372 533,59 EUR COV). Výberová 
komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 33 ŢoNFP a 14 ŢoNFP odporučila 
neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku 
prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci OPBK – 
OPBK/2009/2.2/03). 

 
Výzvy na predkladanie ŢoNFP pre jednotlivé opatrenia OPBK (vyhlásené dňa 03.04.2009) boli 
vyhlásené s určitým časovým posunom v porovnaní s časovým harmonogramom výziev pre opatrenia 
OPBK na rok 2009 najmä z týchto dôvodov: 
 
- opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (plán vyhlásenia výzvy – január 2009) a opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery a 2.2 Informatizácia spoločnosti (plán vyhlásenia výzvy – február 2009) - 
vzhľadom na skutočnosť, ţe začiatkom februára 2009 došlo k zmenám v legislatíve, v Systéme 
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, RO OPBK posunul 
termín vyhlásenia výzvy z posledného januárového, resp. februárového týţdňa na obdobie po 
zapracovaní zmien vyplývajúcich z aktualizácie vyššie uvedených dokumentov do programových 
dokumentov OPBK.  
 
 

                                                      
4 Všetky správy o vyhodnotení výziev sú zverejnené na http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk 

http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk
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Tabuľka č. 4: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2009 (kumulatívne od 
začiatku programového obdobia) 

Prioritná os 
Prijaté 
ŢoNFP* 

Zamietnuté 
ŢoNFP* 

Schválené 
ŢoNFP* 

Zazmluvnené 
projekty 

Projekty 
v realizácii 

Odstúpené 
od zmluvy 

Ukončené 
projekty 

 Infraštruktúra 109 56 11 11 7 0 4 

Vedomostná 
ekonomika 

136 49 12 9 4 0     5** 

 Technická 
pomoc 

9 1 8      8*** 5 0 3 

 Celkom 254 106 31            28 16 0 12 
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Prioritná os 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 

Výška 
vrátených 

prostriedkov  

Výška 
ukončených 

projektov     

 Infraštruktúra  
65 639 277,58 

 
32 253 684,65 4 149 682,85 4 149 682,85 0 1 108 519,03 

 Vedomostná 
ekonomika 

17 798 564,12 5 439 245,29 4 486 624,87 4 189 582,37 0 3 902 339,53 

 Technická 
pomoc 

1 717 644,60 54 898,87 1 662 745,73 1 662 745,73* 0  310 642,43 

Celkom 85 155 486,30 37 747 828,81 10 299 053,45 10 002 010,95 0 5 321 500,99 
Zdroj: RO OPBK 
*  Schválené ŢoNFP predstavujú ŢoNFP, pre ktoré uţ bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŢoNFP 
predstavujú ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení 
ŢoNFP), resp. ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale ţiadatelia nevykonali verejné obstarávanie 
v súlade s platnou legislatívou (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŢoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŢoNFP, zamietnutých 
ŢoNFP a schválených ŢoNFP predstavuje počet ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte 
nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŢoNFP (sú to ŢoNFP nachádzajúce sa v konaní pred vydaním Rozhodnutia                 
o schválení ŢoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; aţ po preukázaní splnenia podmienok 
je ţiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŢoNFP).  
** vrátene JEREMIE 
*** Projekty, pri ktorých RO OPBK (MVRR SR) vystupuje ako prijímateľ, sa nezazmluvňujú. 

 
Pokrok v implementácii v roku 2009

5
  

 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel:  
 
V roku 2009 bolo uzavretých 11 zmlúv o poskytnutí NFP (ŢoNFP predloţené v rámci pilotnej 1. výzvy 
na predkladanie ŢoNFP, ktorá bola vyhlásená v roku 2008 – v rámci tejto výzvy bolo predloţených 36 
ŢoNFP).  
 
V ďalšej výzve na predkladanie ŢoNFP pre toto opatrenie (výzva vyhlásená v roku 2009, kód výzvy 
OPBK/2009/1.1/03) bolo prijatých 68 ŢoNFP, čo predstavuje takmer 90 % - ný nárast záujmu 
o predkladanie ŢoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Výberová komisia odporučila na schválenie 36 
ŢoNFP a 32 ŢoNFP odporučila neschváliť. K 31.12.2009 neboli v rámci tejto výzvy zazmluvnené ani 
realizované ţiadne projekty. 
 
Najviac ţiadateľov o NFP na základe predloţených ŢoNFP boli ţiadatelia s právnou formou  
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), s vidieckym typom sídla, z okresu Senec. Najmenej 
ţiadateľov bolo z okresu Bratislava I. Rovnako najviac úspešných ţiadateľov o NFP boli ţiadatelia s 
právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), z okresu Senec a najmenej úspešných 
ţiadateľov bolo z okresu Bratislava I. 
 
Na základe predloţených ŢoNFP bolo najviac ŢoNFP s Prioritnou témou 61 – Integrované projekty  
na obnovu miest a vidieka, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty 
regenerácie sídiel. Najmenej ŢoNFP bolo predloţených s Prioritnou témou 56 – Ochrana a rozvoj 
prírodného dedičstva, v rámci skupiny aktivít 1.1.3 – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a 
podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. 

 

                                                      
5
 Podrobná kvalitatívna analýza výziev na predkladanie ŢoNFP vyhlásených v roku 2009 je súčasťou Správ o vyhodnotení 

jednotlivých výziev.   
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Celkovo je opatrenie hodnotené ako najúspešnejšie zo všetkých opatrení OPBK. Dopyt výrazne 
prevyšuje moţnosti poskytnutia pomoci. Predbeţné plnenie opatrenia

6
 je 82,96 %. 

 
  
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava:  
 
V rámci pilotnej výzvy na predloţenie ŢoNF vyhlásenej v roku 2008 nebola predloţená ani jedna 
ŢoNFP. Problematickou bola skutočnosť, ţe zo strany BSK a mesta Bratislavy neboli na adekvátnej 
kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej dopravy (napr. Plán 
dopravnej obsluţnosti BSK a pod).  
 
V ďalšej výzve na predkladanie ŢoNFP pre toto opatrenie (vyhlásená v roku 2009 kód výzvy 
OPBK/2009/1.2/03) bolo prijatých 5 ŢoNFP. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŢoNFP a 
k 31.12.2009 neboli zazmluvnené ani realizované ţiadne projekty.  
 
 
Na základe predloţených ŢoNFP bolo najväčší počet ţiadateľov o NFP s právnou formou  
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), menej bolo s právnou formou Samosprávny kraj  
(úrad samosprávneho kraja). Ţiadatelia o NFP sú z okresu Bratislava I (mestský úrad) a z okresu 
Bratislava II (úrad samosprávneho kraja). 
 
Na základe predloţených ŢoNFP bolo najviac predloţených ŢoNFP s Prioritnou témou 28  
– Inteligentné dopravné systémy, zostávajúce ŢoNFP mali Prioritnú tému 52  - Podpora čistej 
mestskej dopravy. Úspešné boli ŢoNFP s Prioritnou témou 28 – Inteligentné dopravné systémy.  
 
Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné. Predbeţné plnenie opatrenia je 37,03 %. Zo 
strany oprávnených ţiadateľov stále nie sú doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej 
dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých ţiadostí o NFP, ktorý nie je uspokojivý.  
 
 
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery: 
 
V roku 2009 bolo uzavretých 5 zmluúv o poskytnutí NFP (ŢoNFP predloţené v rámci 2. výzvy na 
predkladanie ŢoNFP, ktorá bola vyhlásená v roku 2008 – v rámci tejto výzvy bolo predloţených 18 
ŢoNFP). K 31.12.2009 bolo schválených 8 ŢoNFP (z toho 3 ŢoNFP boli schválené uţ v roku 2008), 2 
projekty sa nachádzali v realizácii a 2 projekty boli riadne ukončené (nezahŕňa JEREMIE).  
 
V ďalšej výzve na predkladanie ŢoNFP pre toto opatrenie (vyhlásená v roku 2009 kód výzvy 
OPBK/2009/2.1/03) bolo prijatých 63 ŢoNFP, čo predstavuje 250 % - ný nárast záujmu o predkladanie 
ŢoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výberová komisia odporučila na schválenie 40 ŢoNFP 
a 23 ŢoNFP odporučila neschváliť. K 31.12.2009 neboli  v rámci tejto výzvy zazmluvnené ani 
realizované ţiadne projekty. 
 
Najviac ţiadateľov o NFP boli ţiadatelia s  právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK 
NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 11 do 50. Najviac úspešných 
ţiadateľov boli ţiadatelia s právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. 
Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 0 do 10. 
 
Najviac predloţených a úspešných ŢoNFP bolo s Prioritnou témou 06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia ţivotného 
prostredia, prijatie a vyuţívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do 
podnikovej výroby, v rámci skupiny aktivít 2.1.2. 
 
Celkovo je opatrenie hodnotené ako úspešné. Predbeţné plnenie opatrenia je 42,79%. Doteraz 
neúspešné je poskytovanie pomoci prostredníctvom Schémy podpory inovácií prostredníctvom 
priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné 
podniky (schéma štátnej pomoci), na ktorú nebola predloţená ţiadna ţiadosť o NFP. RO OPBK sa 
oproti výzve č. OPBK/209/2.1/03 snaţil zatraktívniť pomoc formou zvýšenia maximálnej intenzity 

                                                      
6
 Predbeţné plnenie opatrenia je vyjadrené ako pomer sumy odporučenej na schválenie k alokácii na príslušné opatrenie. 
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pomoci pre oprávnené projekty, avšak ukazuje sa, ţe v súčasnej hospodárskej situácii malí a strední 
podnikatelia nemajú záujem o investovanie do projektov výskumu a vývoja a dávajú prednosť 
transferu technológií financovanému cez schému de minimis.  
 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti: 
 
V roku 2009 boli uzavreté 4 zmluvy o poskytnutí NFP (ŢoNFP predloţené v rámci 2. výzvy na 
predkladanie ŢoNFP, ktorá bola vyhlásená v roku 2008 – v rámci tejto výzvy bolo predloţených 7 
ŢoNFP). K 31.12.2009 boli schválené 4 ŢoNFP, uzavreté boli 4 zmluvy o poskytnutí NFP, 2 projekty 
sa nachádzali v realizácii a 2 projekty boli riadne ukončené. 
 
V ďalšej výzve na predkladanie ŢoNFP pre toto opatrenie (vyhlásená v roku 2009 kód výzvy 
OPBK/2009/2.2/03) bolo prijatých 47 ŢoNFP, čo predstavuje vyše 500 % - ný nárast záujmu 
o predkladanie ŢoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výberová komisia odporučila na 
schválenie 33 ŢoNFP a 14 ŢoNFP odporučila neschváliť. K 31.12.2009 neboli v rámci tejto výzvy 
zazmluvnené ani realizované ţiadne projekty. 
 
Najviac ţiadateľov o NFP na základe predloţených ŢoNFP boli ţiadatelia s právnou formou s.r.o. 
s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov 
od 0 do 10. Najmenej predkladali ŢoNFP ţiadatelia s právnymi formami: Podnikateľ FO – nezapísaná 
v OR, Komanditná spoločnosť, Záujmové zdruţenie právnických osôb, s vidieckym typom sídla, s 
ŠKEČ SK NACE Rev. 2 F. Stavebníctvo a M. Odborné, vedecké a technické činnosti. Najviac 
úspešných ţiadateľov boli ţiadatelia s právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK 
NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 11 do 50. 
 
Najviac ŢoNFP bolo s Prioritnou témou 11 - Informačné a komunikačné technológie (prístup, 
bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.), v rámci skupiny 
aktivít 2.2.3. Najmenej bolo predloţených ŢoNFP s Prioritnou témou 14 - Sluţby a aplikácie pre MSP 
(elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.). Najviac úspešných 
ŢoNFP bolo s Prioritnou témou 11 - Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) v rámci skupiny aktivít 2.2.3.  
 
K 31.12.2009 RO OPBK vyhlásil výzvy na predkladanie ŢoNFP len na skupiny aktivít 2.2.3 
Zavádzanie a účinné vyuţívanie prístupu k IKT v MSP (bod F5 Schémy de minimis písm. b) aţ f ). 
Z tohto pohľadu je  opatrenie hodnotené ako najmenej úspešné. Predbeţné plnenie opatrenia je 10,62 
%.  Avšak vzhľadom na to, ţe v rámci opatrenia 2.2 ešte neboli vyhlásené výzvy na predkladanie 
ţiadostí o NFP pre zostávajúce skupiny aktivít, moţno očakávať výrazné zvýšenie úspešnosti 
v budúcom období.  
 
Pre skupinu aktivít 2.2.1 RO OPBK vypracoval v 3.Q roku 2009 projekt týkajúci sa spracovania štúdie 
uskutočniteľnosti zameranej na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických sluţieb na miestnej 
a regionálnej úrovni (ďalej aj „Štúdia―). Výsledkom projektu bolo vypracovanie 3 čiastkových štúdií, 
a to: 

 Štúdia uskutočniteľnosti pre VÚC Bratislavský kraj,  

 Štúdia uskutočniteľnosti pre Hl. mesto SR Bratislava a jeho mestské časti,  

 Štúdia uskutočniteľnosti pre mestá Bratislavského kraja.  

Termín vyhlásenia výzvy RO OPBK plánuje v 3.Q roku 2010. 

Zavádzanie širokopásmového internetu v BSK (skupina aktivít 2.2.2) sa na základe meniacich sa 
podmienok v oblasti pokrytia Bratislavského kraja javí ako neaktuálne.   

Konkrétne oblasti BSK, oprávnené na financovanie, vzišli zo štúdie uskutočniteľnosti vypracovanej 
v rámci opatrenia 3.1 OPIS. Výstupom štúdie určujúcim lokality bez prístupu k širokopásmovému 
internetu je tzv. Zoznam bielych miest

7
. Zoznam k januáru 2009 eviduje v Bratislavskom kraji 

(z celkového počtu 73) 12 obcí označených ako biele miesta. Sú to obce: Gajary, Jablonové, Jakubov, 
Láb, Plavecké Podhradie, Rohoţník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Vištuk, Vysoká pri Morave, 
Záhorská Ves.  

                                                      
7
 Prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvaţujú. 
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Aktuálnejšie údaje je moţné v súčasnosti získať z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k 
internetu v SR, Výskumného ústavu spojov, n.o. Z databázy vyplýva, ţe jedinou obcou ktorá zostáva 
úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je Plavecké Podhradie. 

Vzhľadom na výrazne zmenené podmienky oproti východiskovému obdobiu tvorby OPBK, keď v 
súčasnosti zostáva len minimálna časť Bratislavského kraja nepokrytá širokopásmovým internetom 
a kedy je moţné očakávať ďalšie rozširovanie prístupu, je potrebné prehodnotiť potrebu intervencií 
v oblasti podpory penetrácie širokopásmového internetu. 
 
Nárast počtu predloţených ŢoNF v porovnaní s predchádzajúcimi výzvami (vyhlásenými v roku 2008)  
v značnej miere súvisí s prekonaním problémov, ktoré boli spojené so začiatkom programového 
obdobia 2007 – 2013 a so začiatkom implementácie OPBK (napr. vypracovanie, resp. dopracovanie 
programových dokumentov, príprava administratívnych kapacít, uzatvorenie zmluvy so SO/RO 
a pod.). RO OPBK takisto realizoval viaceré komunikačné aktivity na podporu operačného programu a 
zorganizoval konferenciu na tému „OPBK – moţnosti čerpania prostriedkov pre verejnú správu 
a súkromný sektor―. Komunikácia s cieľovými skupinami bola taktieţ realizovaná prostredníctvom e-
mailovej komunikácie, osobnej komunikácie (v sídle RO OPBK, resp. v sídle BSK – SO/RO 
a Regionálnych rozvojových agentúr na území BSK), alebo prostredníctvom telefonickej komunikácie. 
V dôsledku vyššie uvedených skutočností bol zvýšený záujem potenciálnych ţiadateľov, čoho 
následkom bolo aj zvýšenie počtu predloţených ŢoNFP v roku 2009. 
 
Správy o vyhodnotení prvej (pilotnej) výzvy (pre opatrenia 1.1 a 1.2) a druhej výzvy na predkladanie 
ŢoNFP (pre opatrenia 2.1 a 2.2) boli schválené Monitorovacím výborom OPBK dňa 27.05.2009 ako 
súčasť (prílohy) Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2008 a následne zverejnené na 
internetovej stránke www.opbk.sk. Správy o vyhodnotení 3. výzvy na prekladanie ŢoNFP (pre všetky 
opatrenia OPBK) sú  predloţené ako informatívny materiál MV OPBK v roku 2010. 
 
 
Poskytovanie informácií ţiadateľom 
 
Počas trvania výziev RO OPBK poskytoval ţiadateľom, ktorí mali rezervovaný termín predkladania 
ŢoNFP, konzultácie k projektom. Cieľom poskytnutých konzultácií bolo usmerniť ţiadateľov pri 
vypracovaní projektu tak, aby boli v súlade s cieľmi a poţiadavkami OPBK. Na základe skúseností 
z predchádzajúcich výziev RO OPBK k všeobecným nedostatkom ŢoNFP, resp. problematike, ktorá 
sa týkala viacerých ţiadateľov, vydával Usmernenia RO OPBK (v roku 2009 RO OPBK vydal              
4 usmernenia). 
Hlavným informačným kanálom na šírenie informácií pre ţiadateľov a prijímateľom pomoci bol 
informačný portál www.opbk.sk. Zároveň má RO OPBK zriadenú mailovú adresu opbk@build.gov.sk, 
cez ktorú sa ţiadatelia mohli obrátiť na RO s otázkami ohľadom predkladania a oprávnenosti ţiadostí 
o NFP.  
Ţiadateľov, ktorí neuspeli v konaní o ţiadosti o NFP, RO OPBK v Rozhodnutí o neschválení ŢoNFP 
oznamuje dôvody zamietnutia. Po odstránení uvedených nedostatkov môţe ţiadateľ opätovne 
predloţiť svoju ŢoNFP v rámci vyhlásenej výzvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010 
 
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 bol schválený ministrom VaRR dňa 11.12.2009. Cieľom 
indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „harmonogram výziev―) je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým 
potenciálnych ţiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie ţiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP―) pre jednotlivé opatrenia 
Operačného programu Bratislavský kraj  (ďalej len „OPBK―) v kalendárnom roku 2010. 
 

Tab. č. 5: Indikatívny časový plán vyhlásenia výziev v roku 2010: 

Zdroj: Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010 

 

Tab. č. 6: Indikatívna alokácia finančných prostriedkov pre výzvy podľa jednotlivých opatrení      
v EUR: 

Opatrenie 
Verejné zdroje 

celkom Z toho ERDF 

1.1 Regenerácia sídiel 12 146 824 10 324 800 

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava          13 851 798          11 774 029 

2.1 Inovácie a technologické transfery 13 292 190 11 296 662 

2.2 Informatizácia spoločnosti 15 918 570  13 530 801 

Spolu 55 209 382 46 926 292 
Zdroj: Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie január február marec apríl máj 

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, 
skupina aktivít 1.1.1 

    
 

               

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská 
hromadná doprava 

    
 

               

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické 
transfery 

    
 

               

Opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti – skupina aktivít 2.2.1 

    
 

               

Opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3 
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Plnenie merateľných ukazovateľov 

 
Tabuľka č. 7:  Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest. 
Core kód: 9 
Merná jednotka: 
Počet ţien/muţov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0/0 0/0 1/8 N/A* N/A N/A N/A N/A N/A 1/8 

Cieľ  
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100/100 100/100 

Východisko 
0/0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0/0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18 

Východisko 

22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 8,1 6,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  14,3** 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Východisko 

1,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5 

HDP na obyvateľa 
v PKS vo vzťahu 
k EU-25 
Merná jednotka 
PKS 

Dosiahnutý 
výsledok 0 

 
15,2 

 
    - ** * N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72,3 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72,39 72,39 

Východisko 57,1 
 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57,1 

Tvorba hrubého 
fixného kapitálu 
Merná jednotka: 
mil. EUR 

Dosiahnutý 
výsledok 

0  3 009,28 
 

- 1 165,00 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 943,20 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 285,70 14 285,70 

Východisko 13 098,92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 098,92 

Dosiahnutý výsledok, zdroje: Štatistický úrad SR, Eurostat 
 
*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. 
***  v čase prípravy tejto správy nebol tento údaj zverejnený na stránke Eurostatu (bude doplnené) 
 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty 
 sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.   
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2.1.2 Finančná implementácia programu   
 
Predloţené a schválené SŢP 
 
V období od 01.01.2009 do 31.12.2009 bolo zo strany PJ na CO predloţených 9 súhrnných ţiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 5 441 455,89 EUR, z toho        
zo zdrojov EÚ: 4 681 019,87 EUR a zo zdrojov ŠR: 760 436,02 EUR, pričom: 

 7 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

 2 SŢP boli schválené v zníţenej sume. 
 
Celková suma schválených SŢP v roku 2009 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR                 
na spolufinancovanie 5 354 623,13 EUR, z toho 4 605 508,28 EUR zo zdrojov EÚ a 749 114,85 EUR 
zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŢP k 31.12.2009 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje 
ŠR 5 648 374,46 EUR, z toho 4 855 196,91 EUR zo zdrojov EÚ a 793 177,55 EUR zo zdrojov ŠR         
na spolufinancovanie. 
 
Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 
 
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 vo výške 4 855 196,91 EUR na záväzku roku 2007 po 
odrátaní prijatých zálohových platieb vo výške 7 830 000 EUR vo vzťahu k pravidlu N + 3 predstavuje 
100 %, pričom čerpanie na záväzku 2008 predstavuje 8,23 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ 
k 31.12.2009 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 5,58 %.  
 
Ţiadosti o platbu na EK 
 
Dňa 09.11.2009 certifikačný orgán predloţil na EK prvú priebeţnú ţiadosť o platbu č. 2230900701 vo 
výške prostriedkov ERDF 463 421,83 EUR, čím bolo splnené pravidlo N+24. Percentuálny podiel 
zaslanej ŢoP na EK vo výške 463 421,83 EUR voči záväzku 2007 po zohľadnení zálohových platieb 
predstavuje k 31.12.2009 11,97 %.  Podiel výdavkov deklarovaných na EK k 31.12.2009 predstavuje 
0,53 % na záväzku 2007-2013.  
 
Prijaté platby z EK 
 
V roku 2009 zaslala EK na mimorozpočtový účet CO pre OP BK prostriedky EÚ vo výške 
3 943 421,83 EUR, z toho 2 zálohové platby vo výške 3 480 000  EUR a priebeţnú platbu v ţiadanej 
výške 463 421,83 EUR.  
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 Tabuľka č. 8: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2009                                           (v EUR)  

Výdavky zaplatené 

prijímateľmi a 

zahrnuté do ţiadostí 

o platbu odoslaných 

riadiacemu orgánu

Zodpovedajúci štátny 

príspevok

Výdavky zaplatené 

platobnou jednotkou 

prijímateľom

Celkové platby prijaté 

z Komisie 

Prioritná os 1
1 536 832,83 1 536 832,83 1 176 323,33

— z toho výdavky 

druhu EFRR 1 306 307,91 1 306 307,91 1 052 499,79 405 716,93

Prioritná os 2
4 141 945,93 4 107 473,65 3 957 297,68

— z toho výdavky 

druhu EFRR 3 491 358,10 3 491 358,10 3 363 708,53 0,00

Prioritná os 3
514 753,46 514 753,46 514 753,46

— z toho výdavky 

druhu EFRR 438 988,59 438 988,59 438 988,59 57 704,90

Celkový súhrn 6 193 532,22 6 159 059,94 5 648 374,47 463 421,83

  

 
Stĺpec (a) – údaj zo ŢoP prijatých na RO a zaevidovaných v ITMS k 31.12.2009 (okrem zrušených 
a zamietnutých ŢoP a ŢoP druhu zálohová platba); zdroj: ITMS 
Stĺpec (b) – zodpovedajúci príspevok ERDF a ŠR a verejných VZ k stĺpcu (a); zdroj: ITMS 
Stĺpec (c) – skutočne vyplatený NFP k 31.12.2009; zdroj: ITMS 
Stĺpec (d) – platby prijaté z Európskej komisie (len priebeţné platby); zdroj: CO  
 
 
Odhady očakávaných výdavkov  

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 zaslané na EK k 30.04.2009 predstavovali sumu 
4 075 333,63 EUR. Odhad očakávaných výdavkov z fondu ERDF bol prijatím 2 zálohových platieb 
v roku 2009 (2 x 1 740 000 EUR) a prijatím priebeţnej platby vo výške 463 421,83 EUR naplnený na 
96,76 %. Odhady neboli naplnené vzhľadom na fakt, ţe čerpanie nedosiahlo predpokladanú úroveň, 
ako aj z dôvodu nezaradenia výdavkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí sluţieb uzavretej medzi 
MVRR SR a konzorciom firiem zloţeným zo spoločností Zamedia, s.r.o., Consulting and Management, 
s.r.o., European Consultants Organization, s.p.r.l. a Avocat, s.r.o. (ďalej len „Konzorcium―) do 
súhrnných ţiadostí o platbu a do priebeţnej ţiadosti o platbu na EK v nadväznosti na dohodu ministra  
výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov 
vzniknutých v rámci zmluvy s konzorciom na Európsku komisiu. 

 
Tabuľka č. 9: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP BK od 01.01.2009 do 
31.12.2009 

 Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2009 v € 
(OOV zaslané CO na EK 

k 30.04. 2009) 

Čerpanie 
oprávnených 

výdavkov voči EK  
za rok 2009 v € 

Odchýlka 
(plánované čerpanie 
– čerpanie voči EK) 

v € 

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

4 075 333,63 x 3 943 421,83 x 131 911,80 x 96,76 x 

Zdroj: CO 
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Tabuľka č. 10: Čerpanie prostriedkov prioritných osí za OP Bratislavský kraj k 31. 12. 2009 

 
Záväzok 2007-2013  

za EÚ zdroje v € 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EÚ zdroje) v  € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
k 31.12.2009 (EÚ zdroje) v  € 

Celkom 
% zo záväzku  

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku  
2007-2013 

Prioritná os 1 45 932 540,00 1 052 499,79 2,29 1 052 499,79 2,29 

Opatrenie 1.1 27 232 540,00 1 052 499,79 3,86 1 052 499,79 3,86 

Opatrenie 1.2 18 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritná os 2 37 587 460,00 3 363 708,53 8,95 3 363 708,53 8,95 

Opatrenie 2.1 20 113 060,00 3 253 551,22 16,18 3 253 551,22 16,18 

Opatrenie 2.2 17 474 400,00 110 157,31 0,63 110 157,31 0,63 

Prioritná os 3 3 480 000,00 189 299,96 5,44 438 988,59 12,61 

Opatrenie 3.1 3 480 000,00 189 299,96 5,44 438 988,59 12,61 

Spolu za program 87 000 000,00 4 605 508,28 5,29 4 855 196,91 5,58 
Zdroj: CO 

 
 
Certifikačné overovania 
 
Priebeţné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 1 SŢP priamo na RO a PJ. Overovaná 
vzorka výdavkov vo výške 43 086,01 EUR predstavuje 0,78 % z objemu predloţených SŢP a zároveň 
28,50 % z objemu overovanej SŢP.  

Neoprávnené výdavky neboli identifikované. Nezrovnalosti z úrovne CO neboli identifikované, nebola 
vypracovaná ţiadna správa o nezrovnalostiach. V priebehu roka 2009 nebol z úrovne CO zaslaný 
ţiaden podnet na výkon vládneho auditu, ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. 
 
Pri certifikačných overovaniach SŢP boli v roku 2009 identifikované nasledovné zistenia: 
 

 Nedodrţanie Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a ostatných dokumentov 
1. RO nepredkladal na CO protokol z kontroly NKÚ SR a ÚVO, výsledky z kontrol vrátane 

prijatých opatrení, boli dodatočne predloţené po vyţiadaní zo strany CO; 

 Nedostatky vo verejnom obstarávaní 
2. V rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO a zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny 

euro v SR bola v súťaţných podkladoch, t.j. po zavedení meny euro v SR, poţiadavka na 
uvedenie ceny predmetu zákazky len v slovenských korunách. 

 
K 31.12.2009 prijali RO a PJ k zisteniam primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval a ţiadne zo zistení 
v súčasnosti nie je otvorené. 
 
Nezrovnalosti 
 
V období od 01.01.2009 do 31.12.2009  boli certifikačnému orgánu oznámené: 
 

 Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet ES: 
 

V roku 2009 neboli CO oznámené ţiadne individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na 
rozpočet ES, z tohto dôvodu neboli  odpočítané ţiadne vysporiadané nezrovnalosti z predloţenej 
ţiadosti o platbu na EK. V systéme ITMS však bola RO OPBK zaregistrovaná 1 individuálna 
nezrovnalosť N20900066 prijímateľa MVRR SR zaevidované k  ţiadosti o platbu projektu 
Technickej pomoci OPBK v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí sluţieb uzavretou medzi MVRR SR 
a Konzorciom a dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa 
DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku 
komisiu. Celková výška nezrovnalosti predstavuje sumu 212 262,37 EUR z toho podiel 
prostriedkov EÚ 180 423,01 EUR. 
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 Nezrovnalosti s finančným dopadom na štátny rozpočet: 
 
V roku 2009 neboli CO oznámené ţiadne individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom 
na štátny rozpočet, avšak v systéme ITMS boli RO OPBK zaregistrované 2 individuálne 
nezrovnalosti N20900054, N20900055 prijímateľa MVRR SR zaevidované k  ţiadostiam o platbu 
projektov Technickej pomoci OPBK v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí sluţieb uzavretou medzi 
MVRR SR a Konzorciom a dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho 
riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na 
Európsku komisiu. Celková kumulatívna výška nezrovnalostí predstavuje sumu 152 343,19 EUR 
z toho podiel prostriedkov EÚ 129 491,71 EUR. Predmetné ţiadosti o platbu neboli zaradené do 
súhrnnej ţiadosti o platbu, preto sa jedná iba o dopad na štátny rozpočet. 
 

 

 Systémové nezrovnalosti:  
 
 0 nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet ES;  
 2 nezrovnalosti bez finančného dopadu na rozpočet ES, s finančným dopadom na štátny 

rozpočet evidované v súvislosti so stanovením nesprávneho pomeru financovania 
projektov pre prijímateľov podľa schémy pomoci de minimis v rámci prioritnej osi 2 , ktorý 
nebol v súlade so Stratégiou financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013. 

 
 

Tabuľka č. 11: Prehľad systémových nezrovnalostí 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným 

dopadom na štátny rozpočet 
počet/v EUR 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom na rozpočet ES 

počet/v EUR 

Systémové 
nezrovnalosti 

2/16 728,10 0/0 

Zdroj: CO 
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2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho 
aspektu   
 
 
Tabuľka č. 12: Indikatívne alokácie z ERDF na opatrenia na úrovni NUTS IV                    v EUR 

 Okres (NUTS 4) 
Spolu 

Bratislava   I Bratislava  II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec 

Prioritná os 1  
Infraštruktúra 

4 097 558,82 6 827 308,60 4 909 341,25 6 216 486,63 7 187 200,69 5 938 427,26 5 356 966,91 5 399 249,83 45 932 540,00 

Opatrenie 1.1  

1 667 558,82 4 397 308,60 2 479 341,25 3 786 486,63 4 757 200,69 3 755 093,92 3 173 633,58 3 215 916,50 27 232 540,00 

Opatrenie 1.2  

2 430 000,00 2 430 000,00 2 430 000,00 2 430 000,00 2 430 000,00 2 183 333,33 2 183 333,33 2 183 333,33 18 700 000,00 

Prioritná os 2  
Vedomostná 
ekonomika 3 225 527,28 4 706 272,20 3 665 876,33 4 374 933,58 4 901 494,62 5 873 247,47 5 402 954,78 5 437 153,75 37 587 460,00 

Opatrenie 2.1  

2 320 964,80 2 320 964,80 2 320 964,80 2 320 964,80 2 320 964,80 2 836 078,67 2 836 078,67 2 836 078,67 20 113 060,00 

Opatrenie 2.2  

904 562,48 2 385 307,40 1 344 911,53 2 053 968,78 2 580 529,82 3 037 168,80 2 566 876,11 2 601 075,09 17 474 400,00 

Spolu 

7 323 086,10 11 533 580,80 8 575 217,58 10 591 420,21 12 088 695,31 11 811 674,72 10 759 921,69 10 836 403,59 83 520 000,00 

Zdroj: Programový manuál OPBK 

 
Poznámka: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF na úrovni NUTS IV (okresy) územia cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v SR na opatrenia v EUR v beţných cenách je stanovené na základe 
celkového príspevku ERDF na prioritné osi 1 a 2 a ich jednotlivé opatrenia.  

Indikatívne alokácie na opatrenia 1.1 a 2.2  sú stanovené na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja 
k 31.12.2006 (ŠÚ SR, 2007). Údaje za opatrenie 2.2 môţu byť zmenené na základe výsledkov štúdie 
realizovateľnosti. 

Pri opatrení 1.2 sa vzhľadom na jeho charakter indikatívne alokácie neposudzujú; v tabuľke je uvedený priemerný 
údaj.  

Pri opatrení 2.1 vzhľadom na rozsah podporovaných aktivít, nie je moţné vopred určiť záujem MSP v rámci 
jednotlivých okresov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK stanovil priemerné hodnoty pre jednotlivé okresy. V 
prípade implementácie iniciatívy JEREMIE budú finančné prostriedky určené na Prioritnú os 2 zníţené o sumu         
3 000 000 EUR.  
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Tabuľka č. 13: Fyzická implementácia podľa NUTS IV (okresov BSK) k 31.12.2009              

Prioritná os 
 

okres 
 

 
Počet prijatých 

ŢoNFP 
 

Počet zazmluvnených 
projektov 

Počet projektov   v 
realizácii 

 
Prioritná os 1 
Infraštruktúra 

 
 

 
Pezinok 

 

 
16 

 

 
0 
 

 
0 
 

Malacky 
 

27 
 

2 
 

1 

Senec 40 7 5 

Bratislava I 3 0 0 

Bratislava II 7 0 0 

Bratislava III 6 2 1 

Bratislava IV 4 0 0 

Bratislava V 4 0 0 

Bratislava III + 
Pezinok* 

1 0 0 

Bratislava I + 
Bratislava III* 

1 0 0 

spolu 109 11 7 

Prioritná os 2 
Vedomostná 
ekonomika 

 
Pezinok 

 
16 0 0 

Malacky 23 1 1 

Senec 13 1 0 

Bratislava I 4 0 0 

Bratislava II 27 1 1 

Bratislava III 23 1 0 

Bratislava IV 11 1 1 

Bratislava V 15 3 1 

Bratislava II + 
Bratislava IV* 

1 0 0 

Bratislava I+ BA 
III + BA V + 

Pezinok* 
1 0 0 

Bratislava III + 
Senec* 

1 0 0 

Spolu    135**     8** 4 

Zdroj: RO OPBK 

* Spoločná ŢoNFP 
** (nie je započítaný JEREMIE)  
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Tabuľka č. 14: Finančná implementácia podľa NUTS IV (okresov BSK) k 31.12.2009              EUR  

Prioritná os 
Región NUTS 

IV (okres) 

Indikatívne 
alokácie z ŠF a KF 

v € 

Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF 

€ 
% zo zazmluvnenia 
v rámci prioritnej 

osi 

% z alokácie na 
región 

A B C D E=D/∑prioritná os F=D/C 

Prioritná os 1 
Infraštruktúra 

 
Pezinok 

 
5 356 966,91 0 0 0 

Malacky 5 938 427,26 700 892,41 1,53 11,80 

Senec 5 399 249,83 2 350 072,34 5,12 43,53 

Bratislava I 4 097 558,82 0 0 0 

Bratislava II 6 827 308,60 0 0 0 

Bratislava III 4 909 341,25 1 098 718,10 2,39 22,38 

Bratislava IV 6 216 486,63 0 0 0 

Bratislava V 7 187 20,69 0 0 0 

Spolu 45 932 540,00 4 149 682,85 
9,03 

 
- 
 

Prioritná os 2 
Vedomostná 
ekonomika 

 
Pezinok 

 
5 402 954,78 0 0 0 

Malacky 5 873 247,47 69 682,00 0,19 1,19 

Senec 5 437 153,75 200 000,00 0,53 3,68 

Bratislava I 3 225 527,28 0 0 0 

Bratislava II 4 706 272,20 131 090,50 0,35 2,79 

Bratislava III 3 665 876,33 74 971,45 0,20 2,05 

Bratislava IV 4 374 933,58 12 081,34 0,03 0,28 

Bratislava V 4 901 494,62 172 345,08 0,46 3,52 

Spolu 37 587 460,00 660 170,37* 1,76 - 

Celkom 83 520 000,00 4 809 853,22* 5,76 - 

Zdroj: ITMS 

* k tejto sume nie je pripočítaná suma 3 529 412 EUR (na základe Zmluvy o financovaní medzi MVRR a EIF boli 
na účet EIF prevedené časť finančných prostriedkov alokovaných na opatrenie 2.1 OPBK – iniciatíva JEREMIE) 
 
V procese výberu výberová komisia posudzuje ŢoNFP aj s ohľadom na geografické umiestnenie 
ŢoNFP z pohľadu dosiahnutia primeraného územného rozloţenia príspevkov. Výberová komisia tak 
sleduje aj dodrţiavanie vyváţeného územného rozloţenia príspevkov. Celkový počet bodov, ktorý 
ţiadosť o NFP dosiahla v hodnotiacom procese, môţe byť vo výberovom procese zvýšený, ak by 
predkladané ŢoNFP smerovali iba do určitej geografickej oblasti (na úrovni NUTS 4); výberová 
komisia môţe zvýhodniť projekty z inej geografickej oblasti (na tej istej úrovni) zvýšením ich bodového 
ohodnotenia max. o 5%. 
 
Tento postup bol v roku 2009 vyuţitý v nasledovných prípadoch: 
  
1. Zasadnutie výberovej komisie pre OPBK k 3. výzve OPBK/2009/1.1/03 pre opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel – 1. hodnotiace kolo (dátum konania: 7. september 2009): 

Vzhľadom na vysoký záujem ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok z okresu Senec a tým 
spojené prekročenie indikatívnej alokácie finančných prostriedkov podľa NUTS IV, členovia výberovej 
komisie schválili v súlade s Článkom 7, bod 7, písm. b) Štatútu výberovej komisie pre Operačný 
program Bratislavský kraj navýšenie celkového počtu dosiahnutých bodov o 5 % u všetkých ţiadostí 
o NFP okrem ţiadostí o NFP, ktorých ţiadatelia sú z okresu Senec.  

2. Zasadnutie výberovej komisie pre OPBK k 3 výzve OPBK/2009/1.1/03 pre opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel – 2. hodnotiace kolo (dátum konania: 8. december 2009): 
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Vzhľadom na vysoký záujem ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok z okresov Senec, Pezinok        
a Malacky a tým spojené prekročenie indikatívnej alokácie finančných prostriedkov podľa NUTS IV, 
členovia výberovej komisie schválili v súlade s Článkom 7, bod 7, písm. b) Štatútu výberovej komisie 
pre Operačný program Bratislavský kraj navýšenie celkového počtu dosiahnutých bodov o 5 % 
u všetkých ţiadostí o NFP okrem ţiadostí o NFP, ktorých ţiadatelia sú z okresov Senec, Pezinok        
a Malacky.  

 
2.1.4 Finančná kontrola a audit  
 
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR v spolupráci          
s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. V zmysle stratégie auditu pre programové 
obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci schválenej Európskou komisiou v máji 2009 sa 
systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako 
vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

Orgán auditu v prvom polroku 2009 nevykonal ţiadne audity operácií podľa článku 62 nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006 vzhľadom na skutočnosť, ţe v období do 31. 12. 2008 neboli deklarované 
ţiadne výdavky Európskej komisii.  

V nadväznosti na schválenú stratégiu auditu vykonal orgán auditu druhom polroku 2009 systémový 
audit na všetkých orgánoch implementujúcich Operačný program Bratislavský kraj. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad najzávaţnejších systémových nedostatkov 
identifikovaných podľa jednotlivých orgánov riadiaceho a kontrolného systému. 

Tab. č. 15: Prehľad najzávaţnejších systémových nedostatkov v roku 2009 

P.č. Nedostatky Odporúčanie 
Závaţnosť 
nedostatku 

Druh 
nedostatku 

Riadiaci orgán (RO) – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

1.  Nezapracovanie aktualizovaných častí 
Systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 
4.1 zo dňa 30. 04. 2009 do Interného 
manuálu procedúr (IMP) RO v. 7. 

Doplniť IMP RO o Systém 
finančného riadenia ŠF a KF zo 
dňa 30. 04. 2009. 

S S 

2. Pre prioritnú os 2 sú RO ţiadosti o NFP 
schvaľované v pomere ERDF(85%), ŠR 
(15%) bez spolufinancovania z vlastných 
zdrojov prijímateľa vo výške 5% , ktoré je 
podmienkou pre poskytnutie NFP (moţnosť 
vzniku neoprávnených výdavkov). 

Zosúladiť poskytovanie 

nenávratného finančného 

príspevku so všetkými záväznými 

predpismi a dokumentmi. 
Zabezpečiť primerané postupy 
pre overenie ţiadostí o platbu. 

S S 

3. IMP RO nedefinuje postupy pre prijatie 
nápravných a preventívnych opatrení v 
prípade systémových chýb identifikovaných 
pri výkone vládneho auditu. 

Doplniť IMP RO o postupy pre 
prijatie nápravných a 
preventívnych opatrení v prípade 
systémových chýb 
identifikovaných OA, resp. 
orgánmi zúčastňujúcimi sa na 
výkone vládnych auditov. 

S S 

Platobná jednotka (PJ) – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

4. Vo VMP PJ nie je zapracovaná úprava 
finančných tokov v súvislosti 
s implementáciou holdingového fondu 
(Iniciatíva JEREMIE v SR) v PO 2007 - 2013 
a návrh implementačných dokumentov k 
iniciatíve JEREMIE. 

Doplniť do VMP PJ úpravu 
finančných tokov v súvislosti s 
implementáciou iniciatívy 
JEREMIE. 

S S 

5. Vo VMP PJ nie sú zapracované 
zaktualizované časti Systému finančného 
riadenia ŠF a KF, verzia 4.1 

Doplniť do VMP PJ Systém 
finančného riadenia ŠF a KF 
verziu 4.0 zo dňa 01. 02. 2009 a 

S S 
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P.č. Nedostatky Odporúčanie 
Závaţnosť 
nedostatku 

Druh 
nedostatku 

verziu 4.1 zo dňa 01. 04. 2009. 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) – Bratislavský samosprávny kraj 

6. V internom manuáli (IM) SORO nie sú 
definované postupy na potvrdzovanie zhody 
dokumentov uchovávaných na všeobecne 
prijímaných nosičoch údajov s originálnymi 
dokumentmi. 

Doplniť IM SORO o postupy na 
potvrdzovanie zhody dokumentov 
uchovávaných na všeobecne 
prijímaných nosičoch údajov s 
originálnymi dokumentmi. 

S S 

7. V IM SORO sa nenachádzajú postupy a 
audit trail pre všetky vykonávané činnosti. 

Aktualizovať IM SORO a doplniť 
ho o audit trail všetkých 
vykonávaných činností. 

S S 

8. IM SORO nedefinuje postupy pre prijatie 
nápravných a preventívnych opatrení v 
prípade systémových chýb identifikovaných 
pri výkone vládneho auditu. 

Doplniť IM SORO o postupy pre 
prijatie nápravných a 
preventívnych opatrení v prípade 
systémových chýb 
identifikovaných OA, resp. 
orgánmi zúčastňujúcimi sa na 
výkone vládnych auditov. 

S S 

Centrálny koordinačný orgán (CKO) – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

1. Nie je zavedený systém pre sledovanie 
zmien týkajúcich sa jednotlivých 
aktualizovaných častí Systému riadenia ŠF a 
KF, čiţe nie je zrejmé, ktoré časti SR sú 
aktualizované, v akom rozsahu a na základe 
akej zmeny legislatívy k nim došlo.  

Sprehľadniť proces aktualizácie 
Systému riadenia ŠF a KF 
vypracovávaním zoznamu 
podstatných zmien 
aktualizovaných častí SR spolu s 
odkazom na príslušnú zmenu 
legislatívy SR a ES. 

S S 

2. Povinnosti vyplývajúce z Uznesenia vlády SR 
č. 937/2008 zo dňa 17. 12. 2008, ktoré 
stanovuje úlohy príslušným RO predkladať 
na CKO „Výhľadový plán kontrahovania a 
čerpania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu za 
príslušný operačný program v rámci 
Národného strategického a referenčného 
rámca na roky 2007 – 2013“, nie sú 
v Systéme riadenia ŠF a KF a ani v IM CKO 
uvedené. 

Do Systému riadenia ŠF a KF 
a IM CKO zapracovať postupy 
týkajúce sa úloh RO a CKO 
súvisiace s monitorovaním 
jednotlivých OP vyplývajúce 
z uvedeného uznesenia vlády. S S 

3. V prílohe 423-5 Systému riadenia ŠF a KF v. 
3.0 (kontrolný zoznam pre administratívne 
overovanie ţiadosti o platbu) nie je uvedená 
otázka, či výdavky deklarované v ţiadosti o 
platbu sú predkladané v súlade s finančným 
plánom projektu“. Z uvedeného vyplýva riziko 
neoverenia skutočnosti týkajúcej sa 
dostatočnosti audit trailu v zmysle čl. 15 ods. 
d) vykonávacieho nariadenia. 
 

V Systéme riadenia ŠF a KF 
upresniť výraz "finančný plán 
alebo plán financovania" 
v nadväznosti na tab. č. 6, 7, 8 
Prílohy č. 2 formuláru Zmluvy 
o NFP (príloha č. 421-5 SR v.3.0) 
a uvedenú otázku opäť zaradiť 
do kontrolného zoznamu pre 
administratívne overenie ţiadosti 
o platbu, nakoľko je to 
nevyhnutné sledovať v zmysle čl. 
15 ods. d) vykonávacieho 
nariadenia 1828/2006.  

S S 

4. V Systéme riadenia ŠF a KF (str. 71, bod 60) 
je uvedené, ţe RO pouţije primerane 
postupy overenia verejného obstarávania aj 
na overovanie verejného obstarávania 
ukončeného pred podpisom zmluvy o 
poskytnutí NFP. 
V Systéme riadenia ŠF a KF nie je bliţšie 
uvedené, čo znamená výraz "primerane" a 

Doplniť v SR upresnenie, ktoré 
postupy sa vzťahujú na overenie 
VO ukončeného pred podpisom 
zmluvy, napr. stanovením 
minimálnych krokov.  

S S 
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P.č. Nedostatky Odporúčanie 
Závaţnosť 
nedostatku 

Druh 
nedostatku 

ktoré postupy presne sa na overenie 
verejného obstarávania ukončeného pred 
podpisom zmluvy vzťahujú. Riziko: 
nedostatočné usmernenie k AT. 

5. V prílohe 520 - 1 SR (Manuál pre publicitu) je 
usmernenie pre RO, aby stanovili pre 
informačné nástroje (reklamná tabuľa, 
vysvetľujúca tabuľa) rozmer, pričom 
minimálny rozmer je v prílohe 520 – 1 
odporúčaný. V prílohe 421 – 5 SR (formulár 
Zmluvy o NFP - VZP, čl. 4) však nie je 
zahrnutá poţiadavka na rozmer uvedených 
informačných nástrojov. Riziko nedodrţania 
poţiadaviek na publicitu. 

Dopracovať do prílohy 421 – 5 
SR (formulár Zmluvy o NFP - 
VZP, čl. 4) ustanovenie týkajúce 
sa poţadovaných rozmerov pre 
informačné nástroje.  

S S 

6. V prílohe 421 - 5 (VZP čl. 13 bod 1) je 
uvedené, ţe komunikácia zmluvných strán 
prostredníctvom ITMS bude zabezpečená 
osobitnou zmluvou. Avšak nie je nastavený 
mechanizmus ako sa zabezpečí, aby 
prijímateľ ktorý podpísal zmluvu o NFP v 
prechodnom období súhlasil a podpísal aj 
zmluvu o komunikácii v ITMS. Riziko 
nezabezpečenia všetkých potrebných údajov 
v ITMS, nedostatočný AT. 

Upraviť formuláciu v prílohe 421-
5 Systému riadenia ŠF a KF 
(formulár Zmluvy o NFP) tak, aby 
prijímateľ bol povinný podpísať 
uvedenú zmluvu o vyuţívaní 
ITMS.  

S S 

7. V zmysle nar. 1083/2006, čl. 55, bod 4, je 
uvedené, ţe v prípade ak do 3 rokov od 
ukončenia programu operácia generovala 
príjem, ktorý nebol zobraný do úvahy podľa 
bodov 2,3 tohto článku, uvedený príjem sa 
musí refundovať do rozpočtu ES. 
V Systéme riadenia ŠF a KF kap.6 bod 36 je 
táto skutočnosť v zmysle všeobecného 
nariadenia uvedená len vo vzťahu k CO, ale 
postupy zo strany RO a prijímateľa v danej 
oblasti nie sú upresnené. Riziko 
neplánovaných finančných nárokov na štátny 
rozpočet SR. 

V Systéme riadenia ŠF a KF 
upraviť a doplniť postupy vo 
vzťahu RO a prijímateľa v danej 
oblasti.   

S S 

Zdroj: Orgán auditu 
Poznámka: závaţnosť nedostatku S – stredný stupeň závaţnosti, druh nedostatku S – systémový nedostatok 

 
Systémový audit v rámci certifikačného orgánu neidentifikoval nedostatky so systémovým 
charakterom a ani nedostatky s vysokou závaţnosťou, ktoré majú významný vplyv na hodnotenie 
riadiacich a kontrolných systémov. 

Na základe vykonaného overovania vydal orgán auditu celkový výrok za riadiaci a kontrolný systém 
Operačného programu Bratislavský kraj na 2. úrovni uistenia, t. j. ţe systém funguje, ale určité 
zlepšenia sú potrebné. 

V nadväznosti na identifikované nedostatky očakáva orgán auditu doručenie písomnej správy o 
splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránení príčin ich vzniku 
a zohľadnení odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu. 

 

Audit súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

V prvom polroku 2009 vykonala sekcia auditu a kontroly MF SR ako orgán auditu dokumentárne 
overenie splnenia odporúčaní prijatých na odstránenie tých nedostatkov, ktoré boli identifikované pri 
výkone hodnotenia súladu riadiaceho a kontrolného systému pre Operačný program Bratislavský kraj 
podľa čl. 71 nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 vykonaného v roku 2008, ktoré mali vplyv na výhradu. 
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Na základe vykonaného overovania vypracoval orgán auditu správu z hodnotenia súladu podľa čl. 71 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v ktorej sa potvrdil súlad RKS s čl. 58 aţ 62 uvedeného 
nariadenia. Orgán auditu zaslal dňa 08.07.2009 túto správu na Európsku komisiu a EK túto správu 
akceptovala dňa 19.08.2009. 

V rámci systémového auditu vykonaného v druhom polroku 2009 bolo zároveň vykonané overenie 
odstránia nedostatkov z auditu súladu, ktoré nemali dopad na výhradu k nastaveniu riadiaceho a 
kontrolného systému. Orgán auditu na základe výsledkov vykonaného auditu zistil pretrvávanie 
niektorých nedostatkov bez vplyvu na výhradu z auditu súladu, a preto vykoná overenie ich 
odstránenia na základe informácií od auditovanej osoby v termíne, v ktorom zabezpečia plnú 
implementáciu jednotlivých odporúčaní a opatrení. 

 
Proces hodnotenia súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 – akceptácia 
Komisiou 
 
V súvislosti so zaslaním listu Európskej komisie (č. REGIOJ4/EB/D(2009)960199) vo veci Procesu 
hodnotenia súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006: akceptácia Komisiou (referencie 
2007SK162PO001, OP Bratislavský kraj), adresovanému Orgánu auditu, vyjadrila EK tri odporúčania, 
ktoré sa týkali nasledujúcich oblastí: 
 

1. Zahrnúť úpravu úloh SO/RO (problematika rozdelenia úloh pri príprave zmlúv 
o poskytnutí príspevku prijímateľom medzi Riadiacim orgánom a SO/RO) do najbliţšej 
revízie dokumentu OPBK, kedy bude potrebné vykonať viaceré podstatné zmeny 
programu. Všetky úpravy dokumentu OPBK musia byť schválené Monitorovacím 
výborom OPBK, pričom je potrebné o týchto zmenách informovať EK. Tieto úpravy 
bude potrebné zahrnúť do úpravy programu v čase, kedy bude potrebná revízia 
programu v súlade s čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

2. Verejné obstarávanie – audity vykonané EK týkajúce sa obdobia 2004 – 2006 odhalili 
vysoký výskyt nesúladu s predpismi platnými pre verejné obstarávanie. EK berie na 
vedomie kroky podniknuté Orgánom auditu s vyuţitím nedávno získaných skúseností 
na posilnenie kontrolných štruktúr a procedúr s cieľom adresovať problémy, ktoré sa 
prejavili. Upravené postupy by mali byť  zapracované do usmernení, manuálov 
a kontrolných listov. EK taktieţ víta záväzok Orgánu auditu venovať tejto vysoko 
rizikovej oblasti náleţitú pozornosť vo svojej ďalšej činnosti.  

3. Postupy výberu projektov – EK upriamila pozornosť Orgánu auditu na obavy týkajúce 
sa procesov výberu projektov. V prípade kaţdého operačného programu EK vzniesla 
svoje pripomienky týkajúce sa systému výberových postupov a výberových kritérií, 
ktoré boli čiastočne vzaté do úvahy v poslednej verzii výberových postupov 
schváleného riadiacimi orgánmi. EK taktieţ odporučila Riadiacemu orgánu 
vypracovanie primeraných postupov pre sťaţnosti a odvolania, vrátene detailného 
vysvetlenia schválenia alebo zamietnutia projektových ţiadostí  a pre moţnosti 
podania odvolania na nezávislú tretiu stranu.  

 
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií 
 
Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 4. 
 

 
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu 
 
Osobitná pozornosť sa venuje príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane 
jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Slovenská 
republika v NSRR vyčlenila v cieli Konvergencia na realizáciu Lisabonských aktivít 59,35 % výdavkov 
a v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 85,57 % výdavkov.  
 
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, 
inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti 
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(informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do ţivotného prostredia 
a ochrany prírody.  
 
K uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „ Prioritná téma― 
v celkovej výške 41 723 460 EUR (47,96 % z celkovej finančnej alokácie 87 000 000 EUR vyčlenenej 
pre OPBK) z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 
Tabuľka č. 16: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR  

Kód* 
Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 

1083/2006) 

Zazmluvnené finančné 
prostriedky (EÚ zdroje) 

- kumulatívne 

% z alokácie na 
Lisabonské aktivity 

 Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie 

03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce 
medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi 
malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, 
zariadeniami vyššieho vzdelávania kaţdého druhu, 
regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a 
vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a 
technickými parkami, technostrediskami atď.) 

78 267,75 0,19 

06 Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a 

výrobných postupov (zavedenie účinného systému 

riadenia ţivotného prostredia, prijatie a vyuţívanie 

technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých 

technológií do podnikovej výroby)  

170 000,00 0,41 

07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a 

inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových 

firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v 

oblasti VTR atď.)  

0 0 

09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a 
podnikania v MSP 

121 696,07 0,29 

 Informačná spoločnosť 

11 Informačné a komunikačné technológie (prístup, 

bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, 

výskum, inovácia, e-obsah atď.)  
122 460,35 0,29 

14 Sluţby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, 
vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)  68 720,65 0,16 

 Ochrana ţivotného prostredia a predchádzanie rizikám 

52 Podpora čistej mestskej dopravy 
0 0 

Spolu 561 144,82 1,34 

Zdroj: RO OPBK 

* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK 

 
Popis príspevku projektov podľa prioritných tém: 
  
Kód 03 – 1 projekt s príspevkom k tejto prioritnej téme. Názov projektu: Nákup licencie inovatívnej 
prevodovky  (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 78 267,75 EUR): 
- ţiadateľ o NFP v rámci svojej výroby navrhuje a realizuje na zákazku rôzne hydraulické zariadenia, 
a taktieţ sa podieľa na vývoji strojárskych výrobkov. Zákazníci firmy sú z oblasti priemyselných 
podnikov v rámci SR aj celej Európy. Firma má zavedený systém manaţérstva kvality v súlade 
s poţiadavkami normy STN EN ISO 9001. Jedným z plánovaných nových výrobkov, ktorého 
predmetom je nákup licencie podľa tohto projektu, je aj typový rad špeciálnych prevodoviek 
chránených patentom. Výroba takýchto unikátnych komponentov firme výrazne pomôţe k prieniku na 
zahraničné trhy. Vlastníctvo licenčných práv umoţní firme v spolupráci s vybranými strojárskymi 
podnikmi, predovšetkým MSP, prípravu výroby a ďalší vývoj špeciálnych prevodoviek, čím sa 
dosiahne vyššia technická úroveň finálnych strojov a z toho vyplývajúce niţšie náklady na materiálové 
vstupy. Vzhľadom na vysokú účinnosť predmetnej technológie sa dajú predpokladať priaznivé 
ekologické dopady. Realizáciou projektu sa vytvorí 7 nových pracovných miest a vytvorí sa najmenej 
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jeden inovatívny výrobný postup relevantný k predmetnej prevodovke. Popri tom sa predpokladá 
spolupráca s inými MSP pôsobiacim v tejto oblasti vývoja a výroby. Vyuţitie novej technológie (nákup 
licencie) posunie firmu ako aj spolupracujúce podniky na vyššiu technologickú úroveň a výrazne zvýši 
konkurencieschopnosť ţiadateľa a spolupracujúcich podnikov v regióne. Výrazným kladným 
sekundárnym dopadom výroby a pouţívania nových prevodoviek bude úspora energie.  
 
Kód 06 – 1 projekt s príspevkom k tejto prioritnej téme. Názov projektu: Vyuţitie progresívnej 
technológie pri ochrane ţivotného prostredia (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 
170 000,00 EUR): 
- projekt je v súlade s Lisabonskou stratégiou ako aj Národnou stratégiou trvalo udrţateľného rozvoja. 
Oblasť projektu v intenciách Národnej stratégie TUR plne korešponduje s oblasťou definovania 
hlavných problémových okruhov: 
7.5 Environmentálne podmienky a hľadiská rozvoja regiónov/Starostlivosť o ţivotné prostredie 

 Pretrvávajúce regionálne znečistenie ovzdušia: 
Riešenie: 3.26 Zníţenie znečistenia a poškodzovania prostredia 
                3.28 Zlepšenie kvality ţivotného prostredia v regiónoch  
Firma sa orientuje na starostlivosť o ţivotné prostredie. Ide o likvidáciu biologicky rozloţiteľných 
odpadov formou recyklácie. Predmetom projektu je nákup drviaceho zariadenia, čím sa zvýši 
produktivita práce, zvýši sa mnoţstvo recyklovaného biologického odpadu a zníţia sa emisie do 
ovzdušia spôsobené spaľovaním odpadu. Výroba je zaloţená na dlhoročných skúsenostiach 
s recykláciou vybraných druhov odpadov organického pôvodu; to znamená, ţe z prakticky 
nepouţiteľného odpadu sa vyrobí produkt vhodný na ďalšie vyuţitie. Zakúpením novej technológie 
bude firma schopná uspokojiť rastúci dopyt a zároveň zníţiť mnoţstvo emisií unikajúcich do ovzdušia.  
 
Kód 09 – 2 projekty s príspevkom k tejto prioritnej téme: 
Názov projektu: Inovácia firmy (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 111 426,93 EUR):        
- firma sa zaoberá šitím odevov. Nákupom novej technológie sa výrazne (10-15 %) zníţi spotreba 
elektrickej energie, zníţením podielu manuálnej práce sa zvýši kvalita výrobkov, zníţi prácnosť a 
produktivita práce sa zvýši pribliţne o 30 %. Zvýši sa kvalita finalizácie výrobkov, a tým aj ich celková 
kvalita, zvýši sa konkurencieschopnosť firmy, rozšíri sa sortiment sluţieb. Zvýšený zisk firma postupne 
pouţije na rekonštrukciu všetkých rozvodov, zateplenie budov, výmenu zdroja tepla za progresívny 
energeticky menej náročný systém.  
 
Názov projektu: Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti (príspevok z ERDF vo výške 
zazmluvnených 10 269,14 EUR): 
- firma je zameraná na bezdrôtové komunikačné technológie. Spoločnosť má v súčasnosti 
certifikované a homologizované výrobky v EU. Nemá zavedený ţiadny z medzinárodne uznávaných 
systémov kvality čo ju znevýhodňuje v konkurenčnom boji a rozširovaní trhov. Zavedením 
integrovaného systému manaţérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 
14001:2004 a následnou certifikáciou v spoločnosti sa podporí: 
-splnenie kritérií vo výberových konaniach pre získanie nových zákazníkov a zákaziek a udrţanie 
stálych zákazníkov, zvýšenie prestíţe a konkurencieschopnosti, predpoklad zvýšenia obratov 
spoločnosti s medziročným rastom o 5% ,nastavenie procesov riadenia dokumentácie, zodpovedností 
a právomocí, predaja, nákupu, environmentálnych poţiadaviek, 
-zvýšenie obratu a získanie nových zákazníkov dáva predpoklad k zvýšeniu zamestnanosti minimálne 
o jedného pracovníka ročne. 
Úspešne zavedený projekt prispeje k plneniu cieľov OPBK v rámci prioritnej osi 2. V opatrení 2.1 bude 
podporená spoločnosť ktorá je zaloţená na vývoji a predaji nových technológií. Projekt  podporí 
skvalitnenie spoločnosti, ktorá nepriamo podporuje aj opatrenie 2. 2 Informatizácia spoločnosti, 
predajom produktov v oblasti šírenia informačno-komunikačných technológií. Podporí sa zvýšenie 
konkurencieschopnosti nielen firmy ale aj postavenia Bratislavy v rámci jej konkurenčných sídiel              
v okolitých štátoch. 
 
Kód 11 – 2 projekty s príspevkom k tejto prioritnej téme. 
Názov projektu: Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho vyuţívania IKT (príspevok z ERDF vo 
výške zazmluvnených 59 229,70 EUR): 
- firma sa zaoberá výrobou farieb, predajom epoxidových náterov pre výrobu podláh a doplnkového 
sortimentu. V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii internetovú stránku, ktorá v dôsledku neustáleho 
rozvoja výroby uţ nevyhovuje poţiadavkám zákazníkov. Informovanie zákazníkov o nových výrobkoch 
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prebieha iba formou e-mailovej a telefonickej komunikácie. Chýba podniková sieť a súčasný 
informačný a skladový systém je zastaraný a nedisponuje moţnosťou ochrany majetku. 
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude firma disponovať novým webovým portálom, 
informačnými systémami pre riadenie vzťahov a komunikácie so zákazníkmi, účtovným IS, IS 
skladového hospodárstva a ochrany majetku.  S novými informačnými technológiami sa dosiahne rast 
trţieb a pridanej hodnoty, a produktivity práce. Realizácia projektu umoţní firme získať konkurenčnú 
výhodu  a stabilnejšie postavenie na trhu. Zavedenie nových IKT do výroby prinesie v budúcnosti 
zníţenie prevádzkových nákladov, ušetrí čas a peniaze a umoţní tak firme ponúknuť lepšie ceny v 
porovnaní s konkurenciou. Potreba projektu je zaloţená na zlepšení kvality poskytovaných sluţieb a 
optimalizácii nákladov, čo sa pozitívne odrazí na spokojnosti cieľových skupín ako aj vo zvýšenej 
miere konkurencieschopnosti a investícií do rozvoja produktov firmy. 
 
Názov projektu: Budovanie informačného systému a realizácia elektronických sluţieb 
a aplikácií (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 63 230,65 EUR): 
- firma podniká v oblasti poskytovania sluţieb v oblasti IKT a elektrických zariadení. Predmetom 
činnosti je vývoj a výroba elektrických zariadení na optimalizáciu spotreby a energie a poskytovania 
software. Po ukončení projektu bude spoločnosť vybavená informačným systémom na vnútornú aj 
vonkajšiu komunikáciu. Realizácia tohto projektu môţe byť pouţitá ako dobrý príklad pre ostatné 
podniky, pretoţe digitalizácia výrobných procesov je v súčasnosti nutnou podmienkou udrţania si 
konkurencieschopnosti na domácom aj globálnom trhu. Informačný systém bude vyuţívaný 
zamestnancami spoločnosti na zlepšenie konkurencieschopnosti, trhovej pozície, úrovne ľudských 
zdrojov a na ďalší inovačný proces.  
 
Kód 14 – 2 projekty s príspevkom k tejto prioritnej téme. 
Názov projektu: Komplexný informačný systém (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 
63 725,73 EUR): 
- predmetom činnosti spoločnosti je zákazková výroba nábytku. Výhody spoločnosti oproti 
konkurentom sú vlastný vývoj, vlastný software na vizualizáciu a medzinárodná značka. Po ukončení 
projektu bude spoločnosť vybavená informačným systémom na vnútornú a vonkajšiu komunikáciu. 
Realizáciou projektu sa usporí pracovný čas zamestnancov. Usporený pracovný čas bude môcť byť 
vyuţitý na ďalšiu rozvojovú a inovačnú činnosť spoločnosti. Komplexný informačný systém bude 
vyuţívaný zamestnancami spoločnosti na zlepšenie konkurencieschopnosti, trhovej pozície, úrovne 
ľudských zdrojov a na ďalší inovačný proces 
 
Názov projektu: Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu (príspevok z ERDF vo 
výške zazmluvnených 4 994,92 EUR): 
- firma vyrába rekuperačné zariadenia. Realizáciu projektu sa zdokonalí firemná IKT a skvalitní 
výrobný proces. Vytvorením novej webovej stránky s elektronickým obchodom budú oslovení noví 
zákazníci, výsledkom čoho bude zvýšenie trţieb a predpokladaný rast zamestnanosti; zároveň sa 
očakáva ľahšie preniknutie na susedné trhy a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy. 

 
Príspevok OPBK k plneniu špecifických odporúčaní orgánov EÚ pre Slovenskú republiku:

8
 

 
Cieľom obnovenej Lisabonskej stratégie je, aby členské štáty prevzali svoju zodpovednosť za 
lisabonské ciele. Presadením tejto poţiadavky bol vytvorený rámec pre vypracovanie národných 
programov reforiem členských štátov EÚ na trojročné programové obdobie a ročných hodnotiacich 
správ o pokroku pri plnení národného programu reforiem, ktoré členské štáty kaţdoročne predkladajú 
EK a hodnotia v nich pokrok pri plnení úloh národnej lisabonskej stratégie

9
. 

 
V roku 2008 vstúpila Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ do nového 
trojročného cyklu lisabonskej stratégie a Európskej komisii predloţila svoj nový národný program 
reforiem (Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010, zameraný na 5 
prioritných oblastí: a) výskum, vývoj a inovácie; b) vzdelávanie; c) zamestnanosť; d) podnikateľské 
prostredie; e) klimatické zmeny a energetika.  
 

                                                      
8
 Špecifické odporúčania formulujú kompetentné orgány EÚ pre členské štáty ako výsledok pravidelných pribeţných hodnotení 

dosiahnutého pokroku implementácie Lisabonskej stratégie / stratégie EÚ 2020.  
9
 Prvá Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem SR na roky 2006 – 2008 bola vypracovaná uţ v roku 

2006 
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EÚ adresuje jednotlivým členským štátom špecifické odporúčania na základe hodnotenia ich pokroku 
pri plnení opatrení v prioritných oblastiach Lisabonskej stratégie. Špecifické odporúčania sú 
vypracované na základe priebeţnej monitorovacej a hodnotiacej činnosti EK, ktorá zverejňuje 
v Ročnej správe o pokroku výsledky hodnotenia členských štátov vykonané na základe ich národných 
programov  reforiem, resp. ich ročných implementačných správ k národným programom reforiem. 
V rámci špecifických odporúčaní sú pre krajiny, ktoré nedosahujú uspokojivý pokrok pri realizácii 
štrukturálnych reforiem, uvedené konkrétne oblasti, v ktorých musia svoje úsilie zvýšiť. Počet 
odporúčaní priraďuje kaţdej krajine určité umiestnenie v rebríčku hodnotenia EK. Čím lepší pokrok 
dosiahla krajina počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov, tým menej odporúčaní jej EK 
adresovala.

10
   

 
Dňa 25.06.2009 bolo prijaté Odporúčanie Rady o aktualizácii všeobecných usmernení pre 
hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva na rok 2009 a o vykonávaní politík 
zamestnanosti členských štátov (2009/531/ES). Slovenskej republike boli na rok 2009 adresované tri 
odporúčania (na rok 2009 neboli uloţené ţiadne tzv. „point to watch―, teda odporúčania s niţšou 
prioritou).  
 
Slovenskej republike sa odporúča, aby: 
 

1. v strednodobom horizonte zabezpečila vykonávanie ďalších opatrení na fiškálnu konsolidáciu 
s cieľom zachovať makroekonomickú stabilitu a súčasne pokračovala v presmerovaní 
výdavkov na vzdelávanie, výskum, vývoj a inováciu, vytváraní ďalších stimulov pre súkromný 
sektor vo výskume a vývoji, v zavádzaní koherentnej výskumno-vývojovo-inovačnej stratégie 
s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu a na výrazné zlepšenie spolupráce medzi 
podnikmi a výskumom, 

 
2. zaviedla komplexnú stratégiu pre lepšiu právnu reguláciu, vykonávala posudzovanie vplyvov 

a neustále zjednodušovala platné právne predpisy pri súčasnom zintenzívnení zniţovania 
administratívneho zaťaţenia podnikov, najmä MSP, 

 
3. v rámci integrovaného prístupu zaloţeného na flexiistote pokročila v implementácii stratégie 

celoţivotného vzdelávania a pokračovala v reformách systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom riešiť nesúlad ponúkaných kvalifikácií a poţiadaviek trhu práce, vypracovala 
stratégiu aktívneho starnutia a zlepšila prístup k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnaných 
a znevýhodnené skupiny.  

 
 
OPBK vzhľadom na charakter svojej pomoci prispieva najmä k odporúčaniu č. 1, t. j. projektmi 
zameranými na  výskum, vývoj a inovácie. Tieto projekty sú realizované v rámci Prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika - opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. Cieľom opatrenia 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 vyuţívania 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.  
 
Oprávnenými prijímateľmi pre toto opatrenie sú MSP. V rámci tohto opatrenia boli k 31.12.2009 
ukončené 2 projekty

11
 (suma ukončených projektov – 296 908,25 EUR z ERDF a ŠR) a 2 projekty boli 

v realizácii. Okrem toho k 31.12.2009 bolo 46 ŢoNFP odporučených na schválenie výberovou 
komisiou, čo je predpokladom zrýchlenia tempa implementácie OPBK v nasledujúcom období a tým 
zároveň aj zvýšenia príspevku OPBK k pokroku implementácie Lisabonskej stratégie. Príspevok 
týchto projektov sa sleduje aj prostredníctvom indikátorov, ako napr. počet podporených projektov 
zameraných na zavádzanie inováciií a technologických transferov v MSP; počet projektov zameraných 
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na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií; počet inovovaných produktov zavedených 
na trh a pod.  
 
Realizáciou týchto projektov sa taktieţ prispieva k tvorbe pracovných miest, zvyšuje sa 
konkurencieschopnosť MSP, projekty sú zamerané aj na zvyšovanie energetickej efektívnosti 
a zvyšovanie ochrany ţivotného prostredia, čo je v súlade so základnými prioritami Lisabonskej 
stratégie a Národného programu reforiem SR na roky 2008 – 2010.  
 

 
2.1.7 Opis partnerských dohôd   

 
Princíp partnerstva je uplatňovaný najmä prostredníctvom zloţenia Monitorovacieho výboru             
pre OPBK, ktorého členmi sú v zmysle štatútu okrem predstaviteľov vecne príslušných ministerstiev     
aj zástupcovia regionálnych samospráv, subjektov zdruţujúcich miestne samosprávy, zástupcovia 
tretieho sektora, Úradu vlády SR, zástupcovia SO/RO pre OPBK a ostatní sociálno-ekonomickí 
partneri. Zástupcovia SO/RO sú taktieţ členmi výberových komisií, sú externými hodnotiteľmi, 
poskytujú informácie ţiadateľom. Organizujú sa pracovné stretnutia zástupcov RO OPBK a magistrátu 
Hl. mesta SR Bratislavy, resp. VÚC, ktorých účelom je v zmysle princípu partnerstva spolupodieľať sa 
na vyuţívaní finančných prostriedkov z OPBK, a takto dosiahnuť zhodu pri definovaní potrieb                
pre rozvoji mesta Bratislava, resp. Bratislavského kraja. RO OPBK taktieţ intenzívne spolupracuje 
s Úradom vlády ako riadiacim orgánom pre OPIS pri napĺňaní synergie a komplementarity OPBK 
a OPIS v oblasti elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy a podpory dostupnosti 
širokopásmového internetu na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja poskytovaných 
sluţieb obyvateľom a podnikateľom. Princíp partnerstva je uplatňovaný aj v rámci jednotlivých 
horizontálnych priorít, kde zástupca OPBK sa zúčastňuje zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé 
HP a podieľa sa na príprave a pripomienkovaní relevantných dokumentov týkajúcich sa HP.  
 
Významnou partnerskou dohodou bolo aj podpísanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom v roku 2008. Pri realizácii 
OPBK tak predstavuje pre RO OPBK významného partnera BSK, ktorý vykonáva činnosti SO/RO pre 
OPBK na decentralizovanom princípe. Týmto splnomocnením MVRR SR ako Riadiaci orgán pre 
OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných 
opatrení Operačného programu Bratislavský kraj: 

 Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 

 Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
 
 
SO/RO v rámci realizácie OPBK sa v roku 2009 zapojil do prípravy 3. výzvy pre OPBK na 
predkladanie ŢoNFP (kód výzvy č. OPBK/2009/1.1/03 a OPBK/2009/1.2/03), zamestnanci SO/RO sa 
taktieţ zúčastnili procesu registrácie ŢoNFP, kontroly formálnej správnosti a hodnotiaceho procesu 
v rámci 3. výzvy (registrácia sa realizovala priamo na pracovisku SO/RO pre OPBK). SO/RO sa 
taktieţ podieľal na informovaní o OPBK, vykonával zber dát o implementácii, monitoroval projekty 
počas ich realizácie, vykonával overovanie realizácie projektov na mieste a pod.  

 
2.1.8  Špecifiká pre programy ESF 

 
Analýza pre OPBK nie je relevantná. Rozdelenie pomoci podľa cieľových skupín sa nevzťahuje na OPBK. 

 
2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
 
Realizácia OPBK prebiehala v roku 2009 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2009 sa nevyskytli ţiadne  závaţné problémy.  
 
Zo strany EK bolo dňa 14.04.2009 listom č. 2009/4116 oznámené začatie konania voči Slovenskej 
republike pre podozrenie z nesplnenia povinnosti podľa článku 226 Zmluvy o zaloţení Európskeho 
spoločenstva v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí sluţieb uzavretou medzi MVRR SR a konzorciom 
zloţeným zo spoločností Zamedia, s.r.o., Consulting and Management, s.r.o., European Consultantns 
Organization, s.p.r.l. a Avocat, s.r.o.  
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Dňa 20.11.2009 EK svojim rozhodnutím uzavrela tento prípad konania voči SR pod registračným 
číslom 2009/4116 vo veci Zmluvy na technickú pomoc medzi MVRR SR a konzorciom firiem. Týmto 
sa povaţuje tento prípad zo strany EK za formálne uzavretý.  
 

Problematika uplatňovania niektorých ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na ŢP 
vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŢP 

Problematika posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom 
financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, ţe sa vzťahuje nie výlučne               
k Operačnému programu Ţivotné prostredie, ale týka sa taktieţ ďalších operačných programov. 
 
Problematika posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných 
činností (projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do ţivotného prostredia) je v SR 
zabezpečená prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie        
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 287/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov        
na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „novela zákona―) vznikol na základe formálneho oznámenia Európskej komisie podľa čl. 226 
Zmluvy ES – porušenie č. 2007/2385 z 31.1.2008 – nesprávna transpozícia smernice Rady (ES)          
č. 337/1985 z 27.6.1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na 
ţivotné prostredie v znení smernice Rady (ES) č. 11/1997 a smernice Rady (ES) č. 35/2003. 
V oznámení sa uvádzalo, ţe z analýzy vnútroštátnych opatrení na transpozíciu smernice EIA 
vyplynulo, ţe 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.  

Slovenská republika zareagovala na uvedenú výzvu písomne zo dňa 25.3.2008 s tým, ţe pokiaľ 
nebude argumentácia Slovenskej republiky k nesúladu legislatívy EÚ s národnou legislatívou pre EK 
prijateľná, pristúpi k novele národného zákona.  

Stále zastupiteľstvo SR pri EÚ postúpilo Ministerstvu ţivotného prostredia SR výzvu (formálne 
oznámenie) Komisie K(2008)4643 z 23.9.2008 (doručenú dňa 24.9.2008), ktorou Komisia nadväzuje 
na formálne oznámenie z 1.2.2008 v konaní č. 2007/2385. Komisia uvádza, ţe Slovenská republika 
prijatím a neoznámením zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z. (cestný zákon a zákon 
o ochrane prírody a krajiny, ktorý odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie        
na MŢP SR v účasti verejnosti pripomienkoval) si nesplnila svoje záväzky vyplývajúce zo smernice 
Rady (ES) č. 337/1985 (ďalej len „smernica EIA―), konkrétne piatej zaráţky článku. 1 ods. 2, článku 6 
ods. 4, článku 8, článku 9 ods. 1, článku 10a a článku 12 ods. 2, týkajúce sa postavenia verejnosti 
v procese environmentálneho rozhodovania.  

Novela zákona rieši najmä upresnenie postupu pri zmenách navrhovaných činností, vrátane 
upresnenia postupu o rozhodovaní, ktoré z činností uvedených v prílohe zákona podliehajú 
posudzovaniu. Zároveň je v novele upravené posudzovanie cezhraničného vplyvu a informovanie 
verejnosti po rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti; ako aj postavenie verejnosti v procese 
environmentálneho rozhodovania. Čo sa týka účasti verejnosti, v novele zákona v bodoch 5 ţ 9         
ide o riešenie problematiky zainteresovanej verejnosti, ktorá mala podľa pôvodne prijatého zákona 
EIA postavenie účastníka konania v následných povoľovacích konaniach, pokiaľ splnila zákonom 
stanovené podmienky. Pôvodne platné a účinné legislatívne riešenie zabezpečovalo verejnosti, ktorá 
mala záujem zúčastniť sa na postupoch environmentálneho rozhodovania, aby mala dostatočne 
účinné nástroje na presadenie svojich poţiadaviek, aby bola vyrozumená o prípadných dôvodoch                   
ich odmietnutia, a tieţ aby mala moţnosť svoje poţiadavky uplatniť súdnou cestou voči vydanému 
rozhodnutiu. Takéto práva zaručuje slovenský právny poriadok len účastníkovi konania a nie 
zúčastnenej osobe.  

Uvedené zosúladenie bolo hlavným cieľom upraveného znenia, ktoré vracia znenie príslušných 
paragrafov tak, ako bolo uvedené v pôvodnej verzii zákona o EIA pre ich zmenou, ktorú vyvolala 
nepriama novelizácia cez cestný zákon a zákon o ochrane prírody a krajiny v roku 2007. 

Podľa najčerstvejších informácií EK namieta aj ďalšie paragrafové znenia, ktoré pojednávajú o účasti 
verejnosti, a ktoré ako také neboli vytknuté Slovenskej republike formálnym oznámením Komisie 
K(2008)4643 z 23.9.2008. Prípadný podnet na túto výhradu, ktorá prvýkrát oficiálne zaznela v Bruseli 
dňa 27.11.2009 na rokovaní pri príleţitosti stretnutia ročného preskúmania Operačného programu 
ţivotné prostredie, a do dnešného dňa k nej ešte nie je dodaná zo strany EK oficiálna informácia 
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v listinnej podobe, treba hľadať v citlivých procesoch posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie 
(EIA), ktoré sa na odbore hodnotenia a posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie momentálne 
vykonávajú, a ktoré sa veľmi citlivo dotýkajú verejnosti ako takej, a to nielen v samotnom procese 
posudzovania (v EIA procese vie MŢP SR garantovať, ţe samotný proces je prístupný verejnosti         
od začiatku po koniec) ale najmä v procese povoľovania, (ktorý je v kompetencii mnohých rezortov 
Slovenskej republiky, pričom najcitlivejšia je doprava a energetika), ako aj z toho vyplývajúce právo 
verejnosti na spravodlivosť, teda súdny proces.  

O tom všetkom pojednáva smernica Rady (ES) č. 337/1985 o posudzovaní vplyvov niektorých 
verejných a súkromných projektov na ţivotné prostredie v znení smernice Rady (ES) č. 11/1997 
a smernice Rady (ES) č. 35/2003, dotýka sa teda pôsobnosti nielen gestora, teda rezortu MŢP SR, ale 
v ťaţiskovej miere všetkých silných rezortov Slovenskej republiky, ktorým kompetenčný zákon ukladá 
povoľovacie právomoci (osobitné zákony, napr. cestný, letecký, euratom, vodný, o ochrane prírody 
a krajiny atď.). 

Paragrafy 24 – 28 zákona upresňujú účasť zainteresovanej verejnosti v procese posudzovania 
a následne v procese povoľovania navrhovaných činností podľa osobitných predpisov, pričom v § 24 
je uvedená definícia zainteresovanej verejnosti, ktorou je verejnosť, ktorá má záujem alebo môţe mať 
záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania, čo je v súlade s čl. I smernice EIA, pričom 
v smernici EIA sa poţíva pojem „dotknutá― verejnosť. § 24 zároveň uvádza, ţe medzi zainteresovanú 
verejnosť patrí „najmä― občianska iniciatíva, občianske zdruţenie alebo mimovládna organizácia, to 
však nevylučuje účasť zainteresovanej verejnosti vymedzenej v § 3 písm. n) zákona, t.j. akúkoľvek inú 
fyzickú alebo právnickú osobu.  

Moţnosti zmien v zákone, pokiaľ by Slovenská republika pristúpila ku legislatívnej úprave zákona 
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie sú: 

 - odstrániť paragrafy 26 – 28 zákona vymedzujúce právnické osoby verejnosti, čo je zároveň 
predmetom pripomienok EK s ohľadom na vymedzený počet a bydlisko takýchto právnických osôb 
a zároveň je tam dostatočne vymenovaný okruh zákonov, podľa ktorých sa vykonávajú povolenia 
činností, ten doplniť alebo skorigovať, 

- v § 24 upresniť dostačujúco postavenie a práva zainteresovanej (dotknutej) verejnosti, 

- právo prístupu verejnosti k spravodlivosti uvedené v čl. 10a smernice EIA nie je explicitne nikde 
v zákone uvedené, čím ani zákon neupresňuje orgán spravodlivosti, ktorému môţe predkladať 
verejnosť svoje sťaţnosti (vymedzene právnické osoby verejnosti v paragrafoch 26 a 27 majú 
explicitne stanovený štatút účastníka konania, čo umoţňuje prístup k spravodlivosti. Napriek tejto 
skutočnosti môţe podľa názoru MŢP SR akákoľvek fyzická alebo právnická osoba napadnúť postup 
posudzovania navrhovanej činnosti, čo je doloţiteľné viacerými podaniami z minulosti na Najvyšší súd 
SR, Ústavný súd SR alebo Generálnu prokuratúru SR, pričom akýkoľvek orgán spravodlivosti v SR 
zaručuje nestrannosť, 

- preformulovať § 65 a prechodné ustanovenia v novele zákona len na proces posudzovania, nie 
proces povoľovania. V prípade právnej úpravy v účasti verejnosti, ku ktorej by Slovenská republika 
mala pristúpiť ak má záujem obhájiť výtky zo strany EK, je potrebná súčinnosť a komunikácia 
všetkých dotknutých rezortov a nielen samotného MŢP SR.

12
   

 

2.3  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
Dňa 30.12.2008 MF SR ako CO oznámilo MVRR SR listom č. MF/032289/2008-541 zo dňa 
16.12.2008 pozastavenie procesu schvaľovania a úhrady súhrnných ţiadostí o platbu pre OPBK. 
K pozastaveniu procesu schvaľovania a úhrady súhrnných ţiadostí o platbu pristúpil CO v nadväznosti 
na nepriaznivé stanovisko k riadiacim a kontrolným systémom OPBK pre Sprostredkovateľský orgán 
pod RO OPBK vydaného na základe zistení počas  výkonu auditu súladu podľa čl. 71 nariadenia č. 
1083/2006.  
 
RO OPBK v nadväznosti na nepriaznivé stanovisko Orgánu auditu prijal dňa 27.11.2008 Akčný plán 
za účelom odstránenia nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu č. A 196. Dňa 16.01.2009 bola 
listom č. MVRR-2009-9572/2476-1 Orgánu auditu a na vedomie CO zaslaná Správa o odstránení 
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 Informácia vychádza zo Správy o súčasnom stave procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (stanovisko MŢP), 

ktorá bola ministerstvom ŢP SR dňa 15.12.2009 predloţená sekretariátu pre Národný monitorovací výbor NSRR ako informácia 
o súčasnom stave infridgementu v procese posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie.   
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nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu č. A 196. Následne Orgán auditu vykonal 
dokumentárne overenie a dňa 31.03.2009 bol RO OPBK doručený Zápis z dokumentárneho overenia 
splnenia odporúčaní a prijatých opatrení z vykonanej audítorskej akcie č. A196. V závere Zápisu 
Orgán auditu upravil stanovisko z predošlých auditov súladu. Orgán auditu zmenil nepriaznivé 
stanovisko pre Sprostredkovateľský orgán pod RO OPBK na priaznivé stanovisko s výhradou pre 
prioritnú os 1. 
 
V nadväznosti na stanovisko Orgánu auditu, v zmysle ktorého došlo k zmene výroku overenia auditu 
súladu z negatívneho na priaznivý s výhradou, a získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných 
systémov pre OPBK s poţiadavkami: 
 
- článkov 58 aţ 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, 
 
- oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 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, 
 
CO zrušil pozastavenie schvaľovania a úhrad súhrnných ţiadostí o platbu. Zrušenie pozastavenia 
schvaľovania a úhrad súhrnných ţiadostí o platbu bolo MVRR SR oznámené dňa 01.06.2009 listom 
MF SR č. MF/017632/2009-522 zo dňa 27.05.2009. Následne predloţené súhrnné ţiadosti o platbu 
boli schvaľované a uhrádzané v súlade  so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  
 
 
Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie a prijaté opatrenia na ich odstránenie          
zo strany SO/RO 
 
Niektoré funkcie systému ITMS boli nedostatočne vyskúšané a dolaďovali sa počas samotnej 
implementácie projektov (predovšetkým spracovanie ŢoP). 
 
Zmluva o financovaní SO/RO: k 31.12.2009 sa nezrealizovala kompletná dodávka „Technického 
a kancelárskeho vybavenia―. 
 
Aktualizácia informácií na stránke www.opbk.sk v časti „Schválené ţiadosti o NFP― bola nedostatočná, 
SO/RO pre OPBK neumoţňovala poskytovať kvalifikované odpovede na otázky ţiadateľov. 
 
SO/RO pre OPBK v snahe zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu na všetky uvedené 
problémy priebeţne upozorňoval RO. 

 

Vplyv hospodárskej krízy na implementáciu OPBK 
 
Operačný program Bratislavský kraj je zameraný na posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu 
rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre ţivot. Včasná a úspešná 
realizácia cieľov stanovených v OPBK bude eliminovať dopady celosvetovej hospodárskej recesie. 
Poskytovanie týchto finančných prostriedkov sa nebude pre hospodársku krízu pozastavovať, naopak 
v záujme zmiernenia dopadov hospodárskej krízy je vyvíjané úsilie o urýchlené čerpanie finančných 
zdrojov. Finančné prostriedky z ERDF v čase krízy napomáhajú k zvyšovaniu zamestnanosti 
a stavebnej produkcie. V súčasnosti boli vyhlásené a sú ďalej pripravované ďalšie výzvy čím sa 
vytvára záruka vytvorenia pracovných miest aj v budúcnosti. OPBK reaguje na potrebu zvýšenej 
podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie 
dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie 
kvalitatívnych parametrov územia výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov.  

 

 
 
 

http://www.opbk.sk/
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2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu  

V roku 2009 sa v Slovenskej republike začali prejavovať následky globálnej hospodárskej krízy, 
v dôsledku ktorej sa obmedzila výroba a zvýšila sa nezamestnanosť. Následky hospodárskej krízy sa 
v rámci Bratislavského kraja v roku 2009 prejavili očakávaným prehĺbením negatívnych dopadov krízy, 
najmä čo sa týka zvyšovania nezamestnanosti. K 30.06.2009 sa v BSK zvýšila nezamestnanosť 
z 1,94 %

13
 v roku 2008 na úroveň 3,81 %, pričom najvýraznejší nárast nezamestnanosti bol 

zaznamenaný v okresoch Malacky (z 3,17 % v roku 2008 na 7,83 % v roku 2009) a Pezinok (z 2,51 % 
v roku 2008 na 4,72 % v roku 2009). V porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenskej republiky si však 
najniţšiu mieru nezamestnanosti BSK udrţal aj v roku 2009. Prostredníctvom OPBK, ktorý patrí pod 
cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sa budú vyvaţovať nepriaznivé socio-
ekonomické dopady spôsobené globálnou krízou prostredníctvom projektov zameraných na 
zvyšovanie zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udrţateľného rozvoja. Podporované budú aj 
inovácie v MSP a podpora zavádzania a vyuţívania progresívnych technológií. Tieto aktivity budú 
podporované najmä prostredníctvom Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora 
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-
komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP. V sledovanom období sa neuskutočnila ţiadna 
revízia Operačného programu Bratislavský kraj.  

 

Predfinancovanie 

RO OPBK po úprave Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, 
verzia 4.1 s platnosťou od 30.04.2009 zapracoval do Interného manuálu procedúr RO OPBK, v. 8.0 
s platnosťou od 09.11.2009 moţnosť rozhodnúť o vyuţití systému predfinancovania, resp. kombinácie  
systému predfinancovania a systému refundácie pre prijímateľov aj zo súkromného sektora (podobne 
ako v prípade prijímateľov z verejného sektora). Zvolený systém financovania pre budúcich 
prijímateľov však musí RO OPBK vopred zadefinovať vo výzve na predkladanie ţiadostí o NFP. 

 
 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006                     
 
V sledovanom období v rámci OPBK nedošlo podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 k ţiadnej 
podstatnej zmene. 
 

 
2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

a) 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 tieţ vyuţiteľné na podporu zriadenia a vybudovania 
Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, viď komplementaritu OPBK 
s OP VaV a OP KaHR. 

                                                      
13

 Zdroj: ŠÚ SR 
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Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva  SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a Prioritná os 4 Podpora výskumu 
a vývoja v Bratislavskom kraji sú zamerané na podporu výskumu a vývoja v súkromnom i verejnom 
sektore, modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, zefektívnenie 
systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, 
zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 
prostredníctvom prenosu poznatkov výskumu a vývoja. Opatrenia týchto prioritných osí OP VaV sú 
komplementárne s opatrením 2.1 OPBK, ktoré podporuje rozvoj inovácií a technologických transferov 
v MSP. Takto vzniká synergia medzi OPBK a OP VaV a vytvárajú sa moţnosti na financovanie 
výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji v súkromnom aj verejnom sektore. 

Navyše komplementaritu nástrojov OP VaV a OPBK je moţné 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 môcť MSP 
vyuţívať 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 zloţiek 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 
elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja 
poskytovaných sluţieb obyvateľom a podnikateľom. 

Aktivity opatrenia 2.2 OPBK sú komplementárne s aktivitami podporovanými v rámci prioritných osí 
OPIS (1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb, 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 Ţivotné prostredie (ďalej len „OPŢP“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo ţivotného prostredia SR 
Financovanie: Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Aktivity OPŢP 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 OPŢP, financovanou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ 
Konvergencia a cieľ RKZ, čo znamená, ţe v rámci OPŢP budú podporované aktivity ochrany ovzdušia 
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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 ţivočíchy vrátane 
monitoringu druhov a biotopov. Deliaca línia aktivít opatrenia 1.1 OPBK s operačným cieľom OPŢP, 
financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je daná hranicami území, tak ako aj 
v prípade deliacej línie s prioritnou osou 2, čo taktieţ znamená, ţe v rámci prioritnej osi 4 OPŢP 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 ţelezničnej 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) 
ţelezničnou 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 kriţovatkách 
a pod.. 

Komplementarita OPD s OPBK je dosiahnutá okrem prioritnej osi 4 OPD aj prostredníctvom prvých 
troch prioritných osí OPD financovaných z Kohézneho fondu (Ţelezničná infraštruktúra, Cestná 
infraštruktúra (TEN-T) a Infraštruktúra intermodálnej prepravy), kde sú oblasťou záujmu najmä 
prioritné projekty európskeho významu č. 17 – ţelezničná os: Paríţ – Štrasburg – Štutgard – Viedeň - 
Bratislava a prioritný projekt č. 23 – ţelezničná 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 ţelezničné spojenie Bratislava Predmestie – Bratislava Petrţalka (Prioritná    os 4), 

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

 elektrifikácia ţelezničnej trate D.N.Ves – Marchegg (Prioritná os 1).    
V rámci prioritných osí OPD (Prioritná os 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)―, 
Prioritná os 6 „Ţelezničná 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 ţelezničných mobilných prostriedkov pre 
prímestskú, regionálnu a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach,                 
ako aj podporu prímestskej a regionálnej ţelezničnej osobnej dopravy, budú podporované vybrané 
časti územia SR s výnimkou Bratislavského kraja.  

 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti― opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných 
sluţieb 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.  
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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 vyuţitie 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, keďţe vyuţívanie elektronickej formy verejnej správy si vyţaduje znalosť vyuţívania 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. 17: Stručný prehľad operačných programov týkajúcich sa  územia BSK 

Program Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

OP DOPRAVA 

1 Ţelezničná infraštruktúra  
Modernizácia a rozvoj ţelezničných 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 

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 
VZDELÁVANIE 

4 Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj ESF 

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoţivotného vzdelávania 

ESF 

OP ZAMESTNA 

NOSŤ A 
SOCIÁLNA 
INKLÚZIA 

 

3 Podpora rastu 
zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie a budovanie kapacít 
v Bratislavskom kraji 

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 ţivota v Bratislavskom kraji 

ESF 

3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 

 

ESF 

 

OP ŢIVOTNÉ  

PROSTREDIE 

 

2 Ochrana ovzdušia 
a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov klimatických zmien 
vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie 

1. operačný cieľ Ochrana ovzdušia 

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

4 Ochrana a regenerácia 
prírodného prostredia a krajiny 

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, 
ţivočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov 
a biotopov. 

ERDF 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 

3. operačný cieľ Zlepšenie informovanosti a environmentálneho 
povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a 
komunikácie so zainteresovanými skupinami 
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Program Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

OP 
Informatizácia 
spoločnosti 

1 Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických 
sluţieb 

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

OP 
Konkurencies
chopnosť a 
hospodársky 
rast 

1 Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti 

1.1 Inovácie a technologické transfery 
ERDF 

1.2 Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov 
ERDF 

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
ERDF 

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

ERDF 

Zdroj: RO OPBK 

Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca 

V záujme ďalšieho vyváţeného rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné 
prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych 
oblastiach umoţniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území 
Bratislavského kraja a tým zniţovať 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 oblasti 
sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne 
prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom 
efektívneho vyuţívania 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 udrţateľný rozvoj s dôrazom 
na priority 2.2 Trvalo udrţateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 Spolupráca 
a spoločný manaţment/spoločné riadenie chránených území. Previazanosť OPBK a OP SR – AT, 
prostredníctvom projektov môţe 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.  
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V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                        
1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Ţivotné 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 Ţivotné 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 
sluţieb 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.  

b) 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 ţivotnú úroveň 
najvyspelejších krajín EÚ. Tento cieľ sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom rýchleho a dlhodobého 
hospodárskeho rastu. V trhovej ekonomike ho štát môţe podporiť len tak, ţe 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.  

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 
ţivotného prostredia a ochrany prírody.   
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Tabuľka č. 18: Národný program reforiem (ďalej len „NPR“) 
 

Zdroj: RO OPBK 

Tabuľka č. 19: Národná stratégia trvalo udrţateľného rozvoja/ Akčný plán trvalo udrţateľného 

rozvoja 

Národná stratégia trvalo udrţateľného 
rozvoja stanovuje osem dlhodobých 
priorít (integrovaných cieľov) trvalo 
udrţateľného rozvoja SR s cieľom 
dosiahnuť orientáciu SR a jej 
dlhodobé, cieľavedomé a komplexné 
smerovanie k vytváraniu spoločnosti 
zaloţenej na princípoch trvalo 
udrţateľného rozvoja a ich praktickom 
uplatňovaní. Táto sústava dlhodobých 
priorít má v porovnaní s prioritnými 
osami OPBK úzky vzťah, ako 
naznačuje priloţená tabuľka. 
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OPERAČNÝ 
PROGRAM 

1 
Infraštruktúra  

X X X X X   X 

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 
vyváţený regionálny rozvoj, a to prevaţne 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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OPERAČNÝ PROGRAM 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 

1 Infraštruktúra   X   

2 Vedomostná ekonomika X X X X 

3 Technická pomoc X  X  
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Národná stratégia trvalo udrţateľného 
rozvoja stanovuje osem dlhodobých 
priorít (integrovaných cieľov) trvalo 
udrţateľného rozvoja SR s cieľom 
dosiahnuť orientáciu SR a jej 
dlhodobé, cieľavedomé a komplexné 
smerovanie k vytváraniu spoločnosti 
zaloţenej na princípoch trvalo 
udrţateľného rozvoja a ich praktickom 
uplatňovaní. Táto sústava dlhodobých 
priorít má v porovnaní s prioritnými 
osami OPBK úzky vzťah, ako 
naznačuje priloţená tabuľka. 
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BRATISLAVSKÝ 
KRAJ 

2 Vedomostná 

ekonomika 
      X X 

3 Technická 
pomoc 

 X X   X   

Zdroj: RO OPBK 

c) Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS 2001“) 

 
Dlhodobý rozvoj SR je podmienený zachovaním zdravého ţivotného prostredia a atraktívneho územia 
SR. Toto konštatovanie je podloţené 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 tieţ 
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 ťaţísk 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. 

d) Ostatné národné, sektorové strategické materiály 

Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

 
Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona  
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (do 31.12.2008 bola táto oblasť upravená zákonom           
č. 503/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (účinný od 1.1.2009). 

OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je v súlade 
s týmito právnymi predpismi. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť 
vyváţený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou 
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výkonnosťou a ţivotnou úrovňou obyvateľov, trvalo udrţať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj 
regiónov.  

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 
náleţitosti 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 moţno konštatovať, ţe OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie 
regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv.  

V záujme priebeţného 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 bliţšie popísaný v kapitole 9.1.4 
OPBK. 

Tabuľka č. 20: Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK 

CIELE A PRIORITY  
PRIORITNÁ OS 1 PRIORITNÁ OS 2 

KOMENTÁR 
1 . 1 1. 2 2. 1 2. 2 

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 sluţieb 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 ţelezničnej 
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 inţinierskych sietí 
technickej infraštruktúry v obciach na 
území regiónu 

 

    

 

SC 3. TRVALO UDRŢATEĽNÝ 
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 ťaţiskových 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 ŢIVOTNÉHO 
PROSTREDIA     

 

P 5. 1. Ochrana jednotlivých zloţiek 
ţivotného prostredia x    

 

P 5. 2. Zdokonalenie odpadového 
hospodárstva so zameraním na zvýšenie 
vyuţiteľnosti odpadov a odstraňovanie 
starých záťaţí 

    
 

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

 

P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova 
a vzdelávanie     

 

SC 6. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
A SOCIÁLNY ROZVOJ     

 

P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva 
poţiadavkám trhu práce     

 

P 6. 2. Zabezpečenie primeranej ţivotnej 
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    

 

Zdroj: RO OPBK 

Vysvetlivky: 

xxx – silné väzby 

xx – viditeľné väzby 

x – obmedzené väzby/nie priame 

e) 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 ţivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. Avšak 
v rámci aktivít zameraných na obnovu a renováciu vidieckych sídiel sa komplementarita NSPRV s 
OPBK nenachádza, keďţe obce Bratislavského kraja nie sú podporované v rámci NSPRV, keďţe 
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 vyuţívania prostriedkov štrukturálnych fondov je vyuţívanie 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 inţinierstvo) a vytvára legislatívny 
rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK JASPERS, JESSICA a JEREMIE. Ministerstvo financií SR v 
súvislosti s finančným inţinierstvom 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 udrţateľného 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 moţnosť vyuţitia 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 priebeţne skúmané moţnosti vyuţitia inovatívnych 
finančných nástrojov vhodných na podporu uvedených typov projektov. Vzhľadom na zameranie 
aktivít operačného programu, bude RO OPBK počas implementácie aktívne skúmať moţnosť 
zahrnutia inovačných aktivít vyplývajúcich z iniciatívy „Regióny pre hospodársku zmenu―, ktorej 
súčasťou je program URBACT, do OPBK najmä prostredníctvom umoţnenia 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 ich skutočné vyuţívanie v praxi moţné aţ po odstránení 
problémov v oblasti legislatívy SR, t.j. po zosúladení a prijatí príslušných právnych noriem.  

 

JEREMIE: 

Dňa 8. októbra 2006 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 836 (k návrhu inovatívnych finančných 
nástrojov pre NSRR 2007-2013), na základe ktorého bola ministrovi financií uloţená úloha (úloha B.2 
uznesenia vlády SR č. 836/2006), na základe ktorej má minister financií v spolupráci s určenými 
ministrami vypracovať návrh mandátu medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom 
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o spolupráci pri implementácii inovatívnych finančných nástrojov v Slovenskej republike. S cieľom 
splnenia predmetnej úlohy MF SR vypracovalo a na základe výsledkov medzirezortného 
pripomienkového konania predloţilo materiál „Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE 
v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013―, ktorý bol schválený uznesením vlády SR 
č. 785 z 19. septembra 2007. Na základe tohto vládneho uznesenia bola ministrovi financií uloţená 
úloha (úloha C.1 uznesenia vlády SR č. 758/2007), aby v spolupráci s podpredsedom vlády pre 
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny a určenými ministrami 
rozpracoval alternatívy implementácie iniciatívy JEREMIE a predloţil na rokovanie vlády príslušné 
implementačné dokumenty k iniciatíve JEREMIE.  

Dňa 17. decembra 2008 bolo prijaté Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 951/2008 k návrhu na 
výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív 
implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 
a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE.

14
  

Uznesením vlády SR č. 951/2008 zo dňa 17.12.2008 bol schválený dokument „Návrh na výber 
alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie 
iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrhom 
implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE―, na základe ktorého bude realizovaná 
implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 
– 2013. Dňa 23.12.2008 bola medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom (EIF) 
uzatvorená Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike. 
 
Zmluva o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola oficiálne uzatvorená dňa 28.10.2009, kedy došlo    
k jej podpisu ministrom výstavby a reg. rozvoja SR Igorom Štefanovom a výkonným riaditeľom EIF 
Richardom Pellym. Na základe tejto zmluvy boli dňa 18.12.2009 na účet EIF prevedené finančné 
prostriedky vo výške 3.000.000,- EUR (ERDF) a 529.412,- EUR (ŠR), čo predstavuje 3,45% 
z finančnej alokácie OPBK na celé programové obdobie. Finančné prostriedky budú vyuţité na 
financovanie záruk poskytovaných na komerčnej báze pre MSP v Bratislavskom kraji. 
 
RO OPBK má 1 zástupcu v Investičnej rade holdingového fondu (dozornej rade SZRF). Zástupcovia 
RO OPBK sa taktieţ pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí v rámci tzv. JEREMIE Networking 
Platform a JEREMIE Technical Group, kde dochádza k výmene praktických skúseností                        
v oblasti implementácie iniciatívy JEREMIE medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. 
 
JESSICA: 

RO OPBK pribeţne analyzoval moţnosti vyuţitia a nevylučuje moţné zapojenie sa do implementácie  
iniciatívy JESSICA v rámci OPBK. RO OPBK nominoval svojho zástupcu do Riadiaceho výboru pre 
spracovanie štúdie vyuţiteľnosti mechanizmu JESSICA, ktorý sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach 
tohto výboru (prvé zasadnutie sa konalo dňa 16.11.2009, druhé sa plánuje na začiatok roku 2010 ). 
K 31.12.2009 ešte nebola dopracovaná konečná verzia Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR 
(jej finalizácia sa plánuje v 2. štvrťroku 2010) a po oboznámení sa konečnými výsledkami štúdie RO 
OPBK následne príjme príslušné opatrenia.  
 
 

 
2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

 
2.7.1 Monitorovanie 
 
Monitorovanie kvality vykonávania OPBK v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje 
RO OPBK a Monitorovací výbor OPBK (ďalej aj „MV OPBK―). Monitorovanie OPBK začalo dňom jeho 
schválenia EK a končí sa dňom jeho ukončenia.  
 
Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov 
operačného programu s vyuţitím fyzických a finančných ukazovateľov výstupu a výsledku OP, 

                                                      
14 Tento materiál bol v súlade s úlohou C.1 uznesenia vlády SR č. 785 zo dňa 19.9. 2007 predloţený na Úrad vlády SR dňa 
31.3.2008. Po predloţení materiálu na Úrad vlády SR bol tento materiál dodatočne pripomienkovaný Európskym investičným 
fondom a Európskou komisiou. Z dôvodu vykonaných zmien bol opätovne predloţený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bol materiál predloţený na rokovanie vlády bez rozporov. 
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s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným subjektom okamţitý prístup k spoľahlivým, 
konzistentným a aktuálnym informáciám dôleţitým pre vykonávanie a hodnotenie OP tak, aby bola 
zabezpečená maximálna absorpcia poskytovaných finančných prostriedkov a naplnené všetky 
poţiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov SR a ES, Systému finančného riadenia 
a Systému riadenia. Výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa o vykonávaní OP 
a ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a pre potreby vykonávania a hodnotenia 
riadených procesov. 
Monitorovanie OPBK pokrýva všetky základné procesy a aspekty implementácie OPBK a umoţňuje 
monitorovaciemu výboru OPBK a RO OPBK sledovanie priebehu implementácie OPBK vo vzťahu 
k jeho cieľom a záväzným procesom. Systém monitorovania musí byť bezprostredne prepojený na 
kľúčové riadiace procesy tak, aby zároveň umoţnil identifikovať riziká, spojené s  implementáciou 
a plnením stanovených cieľov OPBK a realizáciou jednotlivých projektov a umoţnil prijatie krokov na 
dostatočnú a efektívnu nápravu. Mechanizmus monitorovania musí poskytnúť vecné údaje v danom 
čase o vývoji realizácie jednotlivých projektov a programu ako celku s cieľom získať v dostatočnom 
rozsahu reálne informácie o aktuálnom stave a predpoklade vývoja do budúcnosti, čo je dôleţité 
z hľadiska previazanosti monitorovania na reportovanie (monitorovanie dodáva informácie potrebné 
pre informovanie EK, MV, CO, OA, CKO a ďalších subjektov zapojených do implementácie OPBK) 
a hodnotenie (monitorovanie dodáva informácie potrebné pre hodnotenie plnenia cieľov OPBK, ako aj 
hodnotenie procesov riadenia OPBK). 
 
Základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenie dosiahnutia cieľov 
operačných programov, horizontálnych priorít a NSRR sú merateľné ukazovatele. Merateľné 
ukazovatele môţu byť vo fyzických jednotkách alebo vo finančných jednotkách. RO porovnáva 
merateľné ukazovatele výstupu a výsledku agregované v rámci OP s plánovanými hodnotami 
merateľných ukazovateľov príslušného OP. 
 
Merateľné ukazovatele predstavujú nástroj na meranie najmä: 

- príslušného cieľa; 
- pouţitia prostriedkov alokovaných na príslušný OP, prioritnú os a opatrenie; 
- dosiahnutého efektu; 
- kvality OP; 
- kontextových premenných (kvantifikovaných informácií o sociálnej, ekonomickej a ekologickej 

situácií).  
 
Základnou jednotkou monitorovania je projekt, keďţe prevaţná časť informácií pre monitorovanie OP 
sú informácie o projektoch. RO agreguje údaje a merateľné ukazovatele z úrovne projektov cez 
opatrenia, prioritné osi aţ na úroveň programu. V zmluve o poskytnutí NFP sa prijímateľ zaviaţe 
poskytovať údaje pre účely monitorovania a reportovania projektu. Monitorovacia správa projektu je 
výstup prijímateľa, ktorým deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, ako aj plnenie ďalších 
povinností stanovených RO OPBK v zmluve o poskytnutí NFP. Príjem a vkladanie údajov 
z monitorovacích správ do ITMS vykonáva projektový manažér. Agregovanie údajov z ITMS vykonáva 
manažér monitorovania. RO poţíva na monitorovanie projektov projektové ukazovatele.  
 
V roku 2009 monitorovanie projektov počas ich realizácie vykonával aj SO/RO pre OPBK. Vzhľadom 
na niţší počet projektov, ktorých realizácia sa začala v r. 2009 a krátku plánovanú dĺţku ich realizácie 
boli monitorovacie aktivity relatívne obmedzené. Na SO/RO pre OPBK bola v r. 2009 doručená jedna 
priebeţná a tri záverečné monitorovacie správy. Všetky monitorovacie správy doručené na SO/RO pre 
OPBK boli korektne posúdené v zmysle interných postupov  a následne schválené. Realizácia 
predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o poskytnutí NFP a ani v jednom prípade 
neboli porušené zmluvné podmienky.  
RO OPBK (manaţér monitorovania v spolupráci s manaţérom hodnotenia) zhrnie príslušné výsledky 
monitorovania OP a  jeho príspevku k plneniu cieľov príslušnej horizontálnej priority do výročných 
správ a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu. 
 
IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ITMS) 
 
ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúţi na evidenciu, následné spracovávanie, export 
a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF pri 
súčasnom vyuţívaní dát  pre programové obdobia 2004 - 2006 a 2007 - 2013. ITMS vyuţívajú všetky 
operačné programy v rovnakej miere. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém 
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monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF. 
Vzhľadom na výrazne rozsiahlejšie funkcionality ITMS v programovom období 2007 - 2013,  
ktoré boli vytvorené za účelom dosiahnutia efektívnejšieho vyuţívania ITMS ako nástroja  
pre zabezpečenie transparentnosti, kontrolovateľnosti a auditovateľnosti procesov implementácie  
ŠF a KF, je dôleţité, aby údaje, ktoré sú potrebné k monitorovaniu a riadeniu projektov a predstavujú 
hlavný zdroj informácii pre vládu SR, verejnosť, národný monitorovací výbor a Európsku komisiu, boli 
bezodkladne, včas a správne zadávané do ITMS. 

 

Systém je delený na tri hlavné časti:  

 neverejná časť ITMS (CORE ITMS) zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, 
kontrolu a audit, a je integrovaná s účtovným systémom ISUF; 

 reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov, 

 verejná časť (portál ITMS) zabezpečuje komunikáciu so ţiadateľmi, prijímateľmi, informačným 
systémom Európskej  komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre 
programy cezhraničnej spolupráce.  

 
Verejná časť ITMS (portál ITMS) je prístupná prostredníctvom internetového portálu 
https://www.itms.sk. Prístup na portál ITMS môţu získať všetci ţiadatelia / prijímatelia pre programové 
obdobie 2007 - 2013. 

 
RO OPBK v súvislosti s ITMS zabezpečuje udrţiavanie inicializačných dát za OPBK v aktuálnom 
stave, zodpovedá za zadávanie údajov týkajúcich sa OPBK, projektov a podriadených štruktúr. 
Uţívateľ s oprávnením na správu Operačného programu Bratislavský kraj (administrátor  
RO OPBK – manaţér monitorovania) zasiela Datacentru prostredníctvom formulárov ţiadosti 
o vytvorenie / zrušenie uţívateľských prístupov do ITMS. Manaţér monitorovania prideľuje príslušné 
role jednotlivým uţívateľom v súlade s Interným manuálom procedúr RO OPBK a poskytuje podporu 
prvej úrovne uţívateľom verejnej a neverejnej časti ITMS.  

 
Úlohy SO/RO podieľajúceho sa na implementácii OPBK vo vzťahu k ITMS priamo  zodpovedajú 
rozsahu delegovania výkonu implementačných procedúr na SO/RO. V zásade spočíva zodpovednosť 
SO/RO v udrţiavaní inicializačných dát o príslušnej časti OPBK v aktuálnom stave a v zodpovednosti 
za zadávanie údajov o príslušných projektoch a podriadených štruktúrach. Podrobný popis činností 
v pôsobnosti SO/RO v súvislosti s ITMS je predmetom Interného manuálu procedúr SO/RO.  
 
Verzie ITMS v roku 2009: 
 

 verzia 2.3 ITMS II (2009) – touto verziu sa vykonala eurokonverzia systému ITMS. Konverzia bolo 
rozdelená do 6 balíkov. V rámci verzie 2.3 boli do ostrej prevádzky nasadené najdôleţitejšie 
moduly systému ITMS tak, aby konverzia v čo najmenšej miere ovplyvnila čerpanie 
a implementáciu ŠF a KF v SR v programovom období 2007 – 2013. Verziou 2.3 bola vykonaná 
eurokonverzia nasledujúcich modulov systému ITMS: 

 2.PO - Objekty programovej štruktúry (okrem Lokálnych stratégií komplexného prístupu a 
Limitov pre projekty Lokálnych stratégií komplexného prístupu) – bola vykonaná konverzia 
modulu do meny EUR. Programové štruktúry boli z SKK hodnôt prostredníctvom 
konverzného kurzu prepočítané do EUR―, 

 2.PO - Projekty, ŢoNFP – bola vykonaná konverzia modulu do meny EUR. ŢoNFP 
a projekty boli upravené tak, aby bolo moţné do systému zadávať ŢoNFP v SKK a aj EUR 
hodnotách. V prípade, ţe ŢoNFP alebo projekt bol do ITMS zadaný v SKK hodnotách, tak 
bola vyvinutá funkcionalita na prepočet týchto záznamov z meny SKK do EUR. Prepočet 
bol v súlade s generálnym zákonom o prijatí meny EURO na Slovensku, 

 2.PO - Finančné riadenie - Bankové účty, Ţiadosti o platbu, Výmenné kurzy – bola 
vykonaná konverzia modulu do meny EUR. Ţiadosti o platbu boli upravené tak, aby sa do 
systému dali zadávať aj ŢoP s účtovnými dokladmi v mene SKK alebo EUR, 

 2.PO - Účty orgánu (Správa systému ITMS – Správa orgánov a uţívateľov – Účty 
orgánu), 

 2.PO - Finančné riadenie - Súhrnné ţiadosti o platbu, 
 1.PO - Programové štruktúry, 

http://www.itms.sk/
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 1.PO - Projekty ŠF, 
 1.PO - Projekty s viacerými intenzitami, 
 1.PO - Finančné riadenie (okrem KF), 
 Komunikácia s ISUF, 
 2.PO - Verejný portál upravený pre Euro, 
 Zostavy - zoznam uvoľnených zostáv je v prílohe, 
 Zmena zaokrúhľovania dát pri konverzii, 
 Prepočty čerpaní projektov a PŠ, 
 Nezrovnalosti, 
 Reporty NZR. 

 
 

 verzia 2.4 ITMS II (2009) – touto verziou sa dokončila eurokonverzia systému ITMS. Spolu 
s verziou 2.4 sa začali do ostrej prevádzky uvoľňovať nové funkcionality vyplývajúce z riadiacej 
dokumentácie, ako napr. Systém riadenia ŠF a KF pre 2007 – 2013, Systému finančného riadenia 
ŠF a KF pre 2007 – 2013, nariadení EK a ES a pod. Verziu 2.4 bola vykonaná eurokonverzia 
nasledujúcich modulov systému ITMS: 

 
 Subjekty, 
 Projekty KF, 
 SFC, 
 Audit a kontrola. 

 
Zároveň verziou 2.4 boli do ostrej prevádzky uvoľnené nasledovné funkcionality: 
 

 Úprava funkcionality schváleného % spolufinancovania na ŢoNFP, 
 Doplnenie variabilného symbolu do oznámenia o vrátení finančných prostriedkov a úprava 

integračného rozhrania medzi ITMS a ISUF, 
 Úpravy formuláru ŢoNFP na portáli ITMS – filtrovanie zoznamu indikátorov na základe 

väzieb definovaných v CORE časti ITMS a doplnenie kontroly medzi sekciami 12 a 15 
formuláru ŢoNFP, 

 Zmena funkcionality prečerpania poloţiek rozpočtu do riadiacim orgánom stanovenej 
výšky % bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP a presunu 
finančných prostriedkov, 

 Úprava aktualizačnej funkcie pre prácu s indikátormi – úprava predmetnej aktualizačnej 
funkcie, aby uţívateľ mohol priradiť indikátor k osi/opatreniu operačného programu. 

 

 verzia 2.5 ITMS II (2009) – touto verziou sa pokračovalo v uvoľňovaní nových funkcionalít 
systému ITMS: 

 
 Zapracovanie princípu Pro-rata do systému ITMS. Bola vykonaná zmena funkcionality 

systéme ITMS v moduloch, na ktoré ma existencia zdroja Pro-rata priamy dosah a dopad, 
 V systéme boli doplnené väzby medzi súhrnnými ţiadosťami o platbu a ţiadosťami 

o platbu EK, 
 Automatický prechod ŢoP do stavu Uhradená bol upravený tak, aby systém tento prechod 

vykonal po obdrţaní statusu o spracovaní ŢoP v systéme ISUF. 
 

 verzia 2.6 ITMS II (2009) – touto verziou sa pokračovalo v uvoľňovaní nových funkcionalít 
systému ITMS: 
 

 Do systému bola doplnená nová evidencia a to ţiadosť o platbu na EK. Vo verzii 2.6 bola 
uvoľnená prvá časť predmetnej funkcionality, t.j. do ţiadosti o platbu na EK bolo moţné 
zaraďovať  súhrnné ţiadosti o platbu, 

 Bolo vykonaná úpravu portálu ITMS, t.j. na portáli boli vykonané úpravy dizajnového 
charakteru, ktorých cieľom bolo zlepšenie a sprehľadnenie formuláru ŢoNFP. 

 

 verzia 2.7 ITMS II (2009) – touto verziou sa pokračovalo v uvoľňovaní nových funkcionalít 
systému ITMS: 
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 Do systému boli doplnené nové evidencie oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov 
a ţiadostí o vrátenie finančných prostriedkov, 

 Bola rozšírená evidencia ţiadosti o platbu na EK, t.j. do ţiadosti o platbu na EK mohli 
zaradené aj oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a nezrovnalosti, 

 Verziou bola uvoľnená nová funkcionalita párovania záloh, 
 Verziou boli do ostrej prevádzky nasadené ţiadosti o platbu na portáli ITMS. 

 

 
Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj 
 
Dňa 27.05.2009 sa v priestoroch MVRR SR uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru                
pre OPBK

15
, ktoré bolo v poradí uţ tretím zasadnutím výboru od jeho zriadenia.  

 
MV OPBK na tomto zasadnutí schválil:  
 

 Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2008 - výročná správa bola pred zasadnutím 
monitorovacieho výboru zaslaná členom a pozorovateľom výboru na pripomienkovanie, 

 

 Kritériá oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí v Bratislavskom kraji – v zmysle čl. 47 Nariadenia Komisie (ES) č. 
1828/2006 z 08.12.2006 je potrebné vytvoriť zoznam kritérií na identifikáciu oprávnených 
oblastí, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Ide 
o súbor sociálno – demografických, ekonomických a fyzických kritérií pre výber oprávnených 
mestských oblastí pre realizáciu integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. 
Oprávnenými mestskými oblasťami sú mestské časti Hlavného mesta SR Bratislava s počtom 
obyvateľov nad 5000. Na základe tohto kritéria pripadá do úvahy podpora 11 mestských častí 
Bratislavy, menovite mestská časť Staré mesto, Vrakuňa, Ruţinov, Podunajské Biskupice, 
Rača, Nové mesto, Lamač, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Petrţalka.      
Oprávnená mestská oblasť musí vyhovovať aspoň trom zo schválených kritérií.  

 

 Zmeny merateľných ukazovateľov na programovej úrovni OPBK – v rámci merateľných 
ukazovateľov - 2 indikátorov na úrovni globálneho cieľa a 1 indikátora na úrovni Prioritnej osi 1 
OPBK nastali formálne a numerické chyby bolo potrebné realizovať nasledovné korekcie: 

 
1. Na úrovni globálneho cieľa bolo v rámci indikátora „Penetrácia širokopásmového 

internetu (prípojky na 100 obyvateľov)“ potrebné zmeniť východiskovú hodnotu pre 
krajiny EÚ-25 z pôvodnej hodnoty 48 na 10,26, východiskovú hodnotu pre SR 
z pôvodnej hodnoty 23 na 1,5 a cieľovú hodnotu pre rok 2015 z pôvodnej hodnoty 49 na 
20. Uvedené rozdiely vznikli ako dôsledok toho, ţe ako východiskové hodnoty boli 
pouţité číselné údaje iného obsahovo podobného ukazovateľa, 

 
2. Na úrovni globálneho cieľa bolo v rámci indikátora „Tvorba hrubého fixného kapitálu“ 

potrebné zmeniť mernú jednotku z pôvodných „mld. Sk― na „mil. Sk―. Uvedený rozdiel 
vznikol na základe nesprávnej interpretácie štatistických údajov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Dokumentácia (vrátane zápisnice) z tretieho zasadnutia MV OPBK je zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk 
v sekcii Monitorovací výbor OPBK.  

http://www.opbk.sk/
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Tabuľka č. 21: Údaje týkajúce sa indikátorov „Penetrácia širokopásmového    
Internetu (prípojky na 100 obyvateľov)“ a „Tvorba hrubého fixného kapitálu“  
po korekcii: 

Názov 
ukazovateľa 

Typ 
Merná 

jednotka 

Východisková hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Zdroj 
EÚ-25 SR 

SR 2015 
rok hodnota rok hodnota 

Penetrácia 
širokopásmového 

internetu 
(prípojky na 100 

obyvateľov) 

kontext 

percento 
z 

celkovej 
populácie 

SR 

2005 10,26 2005 1,5 20 EUROSTAT 

Tvorba hrubého 
fixného kapitálu 

kontext mil. Sk 2005 N/A 2006 394 618 430 371 ŠÚ SR 

Pozn.: V štatistických údajoch EUROSTAT-u došlo k číselnej korekcii hodnoty indikátora „HDP na 
obyvateľa v PKS vo vzťahu k EU-25“. Táto zmena však nastala v dôsledku toho, ţe ako nová 

bola pouţitá hodnota vo vzťahu k EU-27. Po zváţení moţných dôsledkov tejto zmeny na OPBK, 
ktoré sa javia ako zanedbateľné, sa RO OPBK rozhodol predmetný ukazovateľ neupravovať.  

 
3. Na úrovni Prioritnej osi 1 bolo v rámci indikátora „Zvýšenie počtu cestujúcich 

vyuţívajúcich vylepšenú verejnú dopravu“, potrebné zmeniť východiskovú a cieľovú 
hodnotu z pôvodných 65 458 210 a 66 767 374 na 318 115 300 a 321 296 453. 
Uvedený rozdiel vo východiskovej vznikol ako dôsledok chybného súčtu viacerých 
údajov s rozdielnymi mernými jednotkami pri stanovovaní číselnej hodnoty. Pri korekcii 
východiskovej hodnoty musela byť upravené aj cieľová hodnota pre rok 2015.  

 

 Plán hodnotení OPBK na programové obdobie 2007 – 2013 – V zmysle Systému riadenia 
ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 bol po predchádzajúcom posúdení CKO Plán 
hodnotení OPBK predloţený na schválenie členom MV OPBK. Cieľom plánu hodnotení je 
zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a finančného riadenia OPBK a zabezpečiť 
systematický a koordinovaný prístup k hodnoteniu implementácie OPBK. Vzhľadom na 
meniace sa externé a interné prostredie programu bude zrejme potrebné Plán hodnotenia 
OPBK v priebehu súčasného programového obdobia 2007 - 2013 pravidelne aktualizovať, aby 
odráţal aktuálne informačné potreby riadiacich štruktúr programu smerom na hodnotenie 
a aby v plnej miere slúţil potrebám jeho uţívateľov.  

 
 
MV OPBK na zasadnutí zobral na vedomie: 
 

 Informáciu o úpravách Programového manuálu pre OPBK (v období od 2. zasadnutia MV 
OPBK uskutočneného dňa 02.06.2008 RO OPBK vypracoval tri ďalšie verzie Programového 
manuálu pre OPBK): 

 
1. PM OPBK, verzia 3.0, bol vypracovaný v súvislosti s pripravovanými zmenami              

pre opatrenia 2.1 a 2.2. Vykonané zmeny:   
- zapracované podmienky oprávnenosti výdavkov podľa schválenej schémy de 

minimis pre opatrenie 2.1 (skupiny aktivít 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4) a pre opatrenie 
2.2 (skupina aktivít 2.2.3), 

- zapracované usmernenia RO OPBK z predchádzajúcich výziev pre opatrenia 
1.1 a 1.2, 

- vloţená nová Príloha č. 3 Analýza súladu ÚPN VÚC BSK s OPBK. 
  

2. PM OPBK, verzia 4.0 - na základe výsledkov audítorskej akcie č. A 037 zameranej na 
získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov pre Operačný program 
Bratislavský kraj s poţiadavkami článkov 58 aţ 60 nariadenia Rady (ES) a následného 
vládneho auditu č. A 196 vznikla potreba prijať dokument „Akčný plán Riadiaceho 
orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj prijatý za účelom odstránenia 
nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu č. A 196―.  Vykonané zmeny: 

- zapracované smerné ukazovatele (benchmarky) schválené ministrom VRR 
SR (Príloha č. 4), 

- upravené oprávnené výdavky pre opatrenie 2.1 (skupina aktivít 2.1.1), 
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- stanovené neoprávnené výdavky - mzdové výdavky výskumných 
pracovníkov (Príloha č. 1,  opatrenie 2.1),   

- zapracované oprávnené výdavky podľa uznesenia MV OPBK per rollam č. 
4/2008 (ISRMO, verejné osvetlenie).           

 
3. PM OPBK, verzia 5.0, bol vypracovaný v súvislosti s pripravovanými výzvami pre 

opatrenia 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2. Vykonané zmeny: 
- zapracované podmienky oprávnenosti výdavkov podľa schválenej schémy 

štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 (skupiny aktivít 2.1.1, časť 2.1.2), 
- zapracované usmernenie RO OPBK z predchádzajúcich výziev, 
- úprava hodnotiacich kritérií (uznesenie MV OPBK per rollam č. 5/2009), 
- všeobecné zásady oprávnenosti a udrţateľnosti projektov z hľadiska 

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam boli upravené a presunuté do Príručky 
pre ţiadateľa.  

 

 Informáciu o implementácii OPBK, 
 

 Informáciu o Ročnom operatívnom pláne OPBK na rok 2009.  
 
 
MV OPBK na svojom zasadnutí uznesením č. 6/2009 uloţil Riadiacemu orgánu pre OPBK: 
 

 Predloţiť EK Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2008 schválenú 
Monitorovacím výborom pre OPBK v termíne do 30.06.2009, 

 

 Zapracovať kritériá oprávnenosti pre výber mestských oblastí v rámci Integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK do nasledujúcej verzie Programového 
manuálu OPBK, 

 
 

 Zverejniť zmeny merateľných ukazovateľov (indikátorov) na programovej úrovni OPBK 
na webových stránkach www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk, 

 

 Zverejniť na webovej stránke www.opbk. schválený Plán hodnotení OPBK na 
programové obdobie 2007 – 2013.  

 
Písomná procedúra per rollam: 
 
V roku 2009 sa uskutočnili dve písomné procedúry hlasovania per rollam: 
 

 Termín rozhodnutia: 06.02.2009. MV OPBK schválil úpravy v Hodnotiacich  a výberových 
kritériách OPBK v časti Hodnotiace kritériá pre jednotlivé opatrenia OPBK pre skupiny aktivít 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 prioritnej osi 1 OPBK Infraštruktúra a pre skupiny 
aktivít 2.2.1 a 2.2.2 prioritnej osi 2 OPBK Vedomostná ekonomika. MV OPBK zároveň uloţil 
Riadiacemu orgánu OPBK zapracovať tieto úpravy do verzie 5.0 Programového manuálu 
OPBK a zverejniť jeho aktualizovanú verziu na internetovej stránke MVRR SR. 

 

 Termín rozhodnutia: 05.08.2009. MV OPBK schválil úpravu v Kritériách oprávnenosti 
mestských oblastí v OPBK v navrhovanom súbore výberových kritérií vrátane ukazovateľov 
a medzných hodnôt v kritériu c) neistý demografický vývoj, v ktorom sa mení hodnota kritéria 
pre posúdenie oprávnenosti vybranej mestskej oblasti na ≤ 2,705. MV OPBK zároveň uloţil 
Riadiacemu orgánu OPBK zapracovať túto úpravu do Kritérií oprávnenosti mestských oblastí 
v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK.  

 
 
Výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie za účelom ročného preskúmania 
Operačného programu Bratislavský kraj v zmysle čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
 
Výročné stretnutie sa uskutočnilo dňa 01.12.2009 v priestoroch MVRR SR na Prievozskej ulici 
v Bratislave za prítomnosti zástupcov EK, RO OPBK, SO/RO pre OPBK, CKO a MF SR. Na výročnom 

http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk/
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stretnutí sa kaţdý rok po predloţení Výročnej správy o vykonávaní programu preskúmava pokrok pri 
plnení operačného programu, hlavné výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho roku, finančné 
vykonávania a ostatné faktory s cieľom zlepšiť vykonávanie programu. 
 
Na stretnutí boli prerokované nasledovné témy: 
 
1. Pokrok v implementácii OPBK a vzniknuté ťaţkosti  
2. Špecifické otázky (JESSICA a JEREMIE) 
 
1. Pokrok v implementácii OPBK a vzniknuté ťaţkosti 
 
1.1 Vplyv finančnej krízy a použitie záchranného balíčka EÚ 
 
Zástupcovia RO OPBK poukázali na skutočnosť, ţe vplyv globálnej hospodárskej a finančnej krízy 
vzhľadom na charakter OPBK sa na procese jeho implementácie neprejavil. Prípadnému nedostatku 
finančných prostriedkov potrebných na financovanie projektov zo strany prijímateľov z verejného 
sektora sa RO OPBK podarilo predísť umoţnením vyuţívania predfinancovania ako spôsobu 
uhrádzania projektových výdavkov).  
RO OPBK sa v rámci schémy pomoci de minimis OPBK rozhodol neuplatňovať dočasný rámec 
Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej 
finančnej a hospodárskej krízy. K tomuto kroku RO OPBK pristúpil najmä z dôvodu, ţe vzhľadom na 
charakter projektov OPBK z hľadiska maximálnej stanovenej výšky NFP a nízky objem finančných 
prostriedkov vyčlenených na implementáciu schémy pomoci de minimis OPBK je obmedzená 
vyuţiteľnosť zvýšenia stropu minimálnej pomoci z 200 000 EUR na 500 000 EUR vyplývajúca 
z dočasného rámca.    
Zavedenie paušálnych výdavkov RO OPBK neaplikuje, nakoľko vzhľadom na charakter projektov 
realizovaných v rámci OPBK je nevyhnutné realizovať verejné obstarávania alebo verejné obchodné 
súťaţe (okrem iniciatívy JEREMIE – uplatnenie paušálnych výdavkov bude vyuţívané výhradne 
v rámci implementácie tejto iniciatívy pri úhrade nákladov EIF ako manaţérovi holdingového fondu).  
Zástupcovia EK sa taktieţ zaujímali o moţnú úpravu Operačného programu Bratislavský, resp. či RO 
OPBK plánuje v blízkej budúcnosti modifikácie programu. Ďalej tieţ podnietili RO OPBK 
k zváţeniu podpory projektov zameraných na penetráciu širokopásmového internetu a projektov 
integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí /implementácia iniciatívy JESSICA (na základe 
výsledkov vyuţiteľnosti). 
Zástupcovia RO OPBK informovali o tom, ţe v blízkej budúcnosti neplánujú ţiadnu modifikáciu 
programu. Čo sa týka podpory penetrácie širokopásmového internetu, RO OPBK momentálne 
analyzuje výsledky štúdie realizovateľnosti vypracúvaných v rámci OPIS, na základe ktorej zváţi 
moţnosti a rozsah podpory pre tieto typy aktivít. Ako efektívnejšie sa však v tomto období zdá byť 
vyuţitie finančných prostriedkov pre inú skupinu aktivít - 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj 
elektronických sluţieb na miestnej a regionálnej úrovni. V roku 2010 bude vykonané externé 
hodnotenie OPBK a na základe jeho výsledkov a odporúčaní sa RO OPBK rozhodne, či bude 
potrebné vykonať modifikácie OPBK.  
 
RO OPBK taktieţ pripomenul, ţe v súvislosti  s finančnou krízou zatiaľ nezaznamenal ţiadne 
problémy so spolufinancovaním projektov zo strany prijímateľov pomoci.  
 
 
 
1.2 Pokrok pri implementácii OPBK/prioritných osí a vzniknuté ťažkosti 
 
RO OPBK informoval zástupcov EK o vyhlásených výzvach na predkladanie ŢoNFP, o výsledkoch 
týchto výziev, o typoch schválených projektov, o plánovaných výzvach na predkladanie ŢoNFP, 
o regionálnom rozdelení príspevkov a pod. Zástupcovia EK ocenili poskytnuté informácie, zároveň 
však RO OPBK vyzvali k zdokonaleniu kvalitatívnych analýz v správach o vyhodnotení jednotlivých 
výziev OPBK, resp. vo výročných správach o vykonávaní programu (napr. v správe o vyhodnotení 
pilotnej výzvy pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola ţiadna analýza 
vysvetľujúca nulový počet predloţených ŢoNFP v rámci tejto výzvy). RO OPBK v nadväznosti na 
vyššie uvedené informoval, ţe problémom tejto výzvy bolo, ţe zo strany VÚC BSK a mesta Bratislavy 
neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej 
dopravy („Plán dopravnej obsluţnosti BSK― a pod.), pričom súlad  predkladaných ţiadostí s týmito 
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strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného 
hodnotenia. V roku 2009 však uţ bola vyhlásená ďalšia výzva pre toto opatrenie, v rámci ktorej uţ boli 
predloţené ŢoNFP zo strany VÚC BSK a mesta Bratislava.   
 
RO OPBK ďalej informoval o pomerne vysokom dopyte projektov zameraných na podporu MSP 
(prijatých 110 ŢoNFP, zameraných napr. na inovatívne technológie, internetové stránky, patenty 
a pod.). RO OPBK taktieţ plánuje vyhlásiť ďalšie výzvy pre všetky opatrenia OPBK s cieľom zvýšiť 
čerpanie finančných prostriedkov OPBK (okrem opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 
1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel, v rámci ktorej v dôsledku 
vysokého záujmu ţiadateľov došlo k miernemu nadkontrahovaniu finančných prostriedkov).  
 
RO OPBK taktieţ priblíţil proces schvaľovania ŢoNFP v rámci OPBK. Doba trvania medzi zasadnutím 
výberovej komisie (odporúčaním komisie schváliť predloţenú ŢoNFP) a rozhodnutím RO OPBK 
o schválení ŢoNFP zvyčajne trvá cca. 6 mesiacov. Medzitým ţiadatelia zrealizujú verejné 
obstarávanie, ktoré je následne overované RO OPBK, a aţ potom môţe byť vydané rozhodnutie 
o schválení ŢoNFP; po vydaní tohto rozhodnutia trvá cca. 2 mesiace, kým je podpísaná zmluva 
o poskytnutí NFP. Zástupcovia RO OPBK poukázali na skutočnosť, ţe verejnému obstarávaniu venujú 
značnú pozornosť (100% overovanie verejného obstarávania Riadiacim orgánom OPBK). RO OPBK 
informoval aj o skutočnosti, ţe iba malé percento neúspešných ţiadateľov podáva sťaţnosť proti 
výsledkom výberového procesu projektov. Zástupcovia EK v nadväznosti na uvedené zdôraznili 
nutnosť dodrţiavania transparentného procesu výberu ŢoNFP.  
 
 
1.3 Špecifický príspevok OPBK k horizontálnym prioritám  a Lisabonskej stratégii 
 
Zástupcovia RO OPBK informovali o tom, ţe zamestnanci RO OPBK sa zúčastňujú ako členovia 
zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé horizontálne priority (v prípade HP MRK iba ako 
pozorovateľ) a participujú na ich činnosti. Pre kaţdú HP bol schválený súbor merateľných 
ukazovateľov, ktoré sa prostredníctvom ITMS sledujú na úrovni schválených projektov.   
 
Zástupcovia EK odporučili RO OPBK v nasledujúcich správach podrobnejšie popísať situáciu 
a príspevok OPBK v tejto oblasti, poukázať na konkrétne príklady/projekty (napr. projekty v rámci 
opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava; projekty v rámci opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery – projekty podporujúce ochranu ovzdušia, energetickú efektívnosť a pod., 
v súvislosti s udrţateľným rozvojom). 
 
V cieľoch a smerovaní OPBK sú odzrkadlené aj základné ciele Lisabonskej stratégie, ktoré sú 
zamerané na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území 
regiónu, inovácie a technologické transfery, na informatizáciu spoločnosti, ako aj podporu investícií do 
ţivotného prostredia a ochrany prírody. K uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 
7 kategórií dimenzie „prioritná téma― (bliţšie pozri kapitolu č. 2.1.6 Príspevok k Lisabonskému 
procesu) v celkovej výške 41 723 460 EUR z príspevku ERDF.  
 
 
1.4 Finančná implementácia: prognóza, platby, monitorovanie 
 
RO OPBK vyjadril spokojnosť s pokrokom vo finančnej realizácii, pričom  v rámci OPBK bolo 
dosiahnuté 28,3 % plnenie zo záväzku roku 2007 (ERDF) (vrátane zálohových platieb). RO OPBK 
taktieţ zaslal ďalšiu ţiadosť o platbu (zahŕňajúcu sumu 3 000 000 EUR vyčlenených pre iniciatívu 
JEREMIE). Celková výška finančných prostriedkov v  predloţených súhrnných ţiadostí o platbu tak 
dosiahne 5,1 mil EUR z ERDF  (132 % zo záväzku roku 2007), vrátene zálohových platieb. Prvá 
priebeţná ţiadosť o platbu vo výške 463 421,83 EUR bola certifikačným orgánom na EK predloţená 
dňa 09.11.2009 (tým bolo splnené pravidlo N+24).  
Odhad očakávaných výdavkov na rok 2009 z fondu ERDF bol naplnený na 96,8 %. Zástupcovia EK 
taktieţ zdôraznili nevyhnutnosť poučenia sa z predchádzajúceho programového obdobia 2004 – 2006, 
kedy musel byť upravený finančný plán JPD2 na základe automatického zrušenia záväzku 
(nedodrţanie pravidla n + 2 v súvislosti s aktivitami  zameraných na podporu MSP).  
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1.5 Riadiace a kontrolné systémy 
 
Zástupcovia RO OPBK informovali o čiastkových úpravách v interných manuáloch, ktoré boli 
vykonané na základe aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 
(verzia 3.1).  
 
Zástupcovia SO/RO pre OPBK ocenili skvalitnenie spolupráce medzi RO OPBK a SO/RO (napr. 
zamestnanci SO/RO sa spolupodieľali na registrácii projektov, spolupráca pri hodnotení projektov, 
s tým súvisiace pracovné stretnutia, spolupráca pri aktualizáciách interného manuálu SO/RO a pod.).  
 
RO OPBK informoval o schválenom projekte Technickej pomoci pre SO/RO. Projekt je zameraný na 
zabezpečenie refundácie miezd dvoch zamestnancov SO/RO, zabezpečenie prevádzky motorového 
vozidla a realizáciu aktivít v oblasti vzdelávania zamestnancov SO/RO. Okrem projektu Technickej 
pomoci bola na základe zmluvy pre SO/RO zapoţičaná nová výpočtová technika (8 PC zostáv) a 1 
nový osobný automobil na výkon monitorovania a overovania na mieste. Druhý dodatok k zmluve 
o financovaní je v procese prípravy (špecifikácia, čo bude pre SO/RO dodané v nasledujúcom roku).  
 
Zástupcovia EK zdôraznili dôleţitosť budovania a skvalitňovania administratívnych kapacít. Taktieţ 
uvítali rozhodnutie Orgánu auditu venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť procesom verejného 
obstarávania, nakoľko ide o pomerne rizikovú oblasť (a preto si vyţaduje nepretrţité monitorovanie). 
 
 
1.6 Informovanosť a publicita 
 
- zástupcovia RO OPBK stručne priblíţili informačné aktivity v rámci OPBK v roku 2009.  Hlavná 
informačná aktivita v roku 2009 (Informačný deň Riadiaceho orgánu OPBK) bola ministerstvom VaRR 
SR zorganizovaná dňa 28.05.2009 pre verejný a súkromný sektor, pričom na tomto podujatí sa 
zúčastnilo viac ako 100 účastníkov.  
- dňa 03.04.2009 bola vyhlásená v poradí 3. výzva na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci OPBK; 
výzva bola publikovaná na internetových stránkach www.nsrr.sk, www.opbk.sk,  www.build.gov.sk 
a na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Oznam o vyhlásení výzvy bol 
zverejnený taktieţ v printových médiách.  
- internetovú stránku www.opbk.sk navštívilo v roku 2009 pribliţne 35 000 návštevníkov a RO OPBK 
prostredníctvom e-mailovej adresy opbk@build.gov.sk odpovedal na 196 otázok týkajúcich sa OPBK. 
Odpovede na často kladené otázky zverejňuje RO OPBK na internetovej stránke www.opbk.sk 
v sekcii Často kladené otázky (FAQ). Na základe skúseností je potrebné pokračovať aj 
v konzultáciách so ţiadateľmi, nakoľko takéto ţiadosti sú následne pomerne úspešné vo výberovom 
procese.  
 
Zástupcovia EK odporučili RO OPBK publikovať úspešné zverejnené projekty a tým priblíţiť širokej 
verejnosti príspevok kohéznej politiky EÚ. RO OPBK informoval, ţe kaţdý úspešný prijímateľ v rámci 
záverečnej monitorovacej správy projektu poskytuje informácie o zrealizovanom projekte 
a fotodokumentáciu (pre začiatkom realizácie a po ukončení realizácie projektu) a tieto sú následne 
publikované na stránke www.opbk.sk. RO OPBK takisto plánuje vydať broţúru s výberom úspešných 
projektov.  
 
Zástupcovia EK poţiadali RO OPBK  aby boli v budúcnosti informovaní o konferenciách/stretnutiach 
najmä v súvislosti hlavnými informačnými aktivitami v rámci OPBK a taktieţ by ocenili, keby boli 
o týchto plánovaných udalostiach informovaní v dostatočnom časovom predstihu. Tieţ sa zaujímali 
o pouţitie finančných prostriedkov ktoré mali byť pôvodne vyuţité v rámci konzorčnej zmluvy, ktorá 
však bola zrušená. RO OPBK informoval, ţe tieto finančné prostriedky plánuje vyuţiť na rôzne aktivity 
súvisiace s informovaním a publicitou.  
 
 

 

 

 

 

http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.opbk.sk/
mailto:opbk@build.gov.sk
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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1.7 Hodnotenie 
 
- zástupcovia RO OPBK informovali o príprave procesu verejného obstarávania pre výber externého 
hodnotiteľa operačných programov OPTP, ROP, OPCS SR – ČR, OPBK a Národného strategického 
referenčného rámca; predbeţné oznámenie o verejnom obstarávaní bolo uverejnené vo vestníku 
Úradu pre úradné publikácie ES (publikačný úrad) a vestníku Úradu verejné obstarávanie. Následne 
v roku 2010 bude vykonané externé hodnotenie OPBK.  
- zástupcovia EK ocenili prípravu RO OPBK pre realizáciu plánovaného hodnotenia OPBK a zároveň 
upozornili na vhodnosť vyuţitia výsledkov hodnotení v rámci implementácie a zapracovanie výsledkov 
hodnotení do výročných správ o vykonávaní programu. Zástupcovia EK upozornili na skutočnosť, ţe 
výsledky hodnotení sa zverejňujú v súlade s čl. 47 ods. 3 všeobecného nariadenia. Taktieţ ocenili 
ochotu RO OPBK podieľať sa na testovaní nového modulu „core― indikátorov v systéme SFC2007.  
 
V súvislosti s vypracovaním výročnej správy OPBK je tieţ nutné zabezpečiť súlad „core― indikátorov 
vo výročnej správe o vykonávaní programu s indikátormi uvedenými v Operačnom programe 
Bratislavský kraj, resp. úpravami týchto indikátorov schválenými Monitorovacím výborom OPBK.  
 
 
2. Špecifické otázky (JESSICA a JEREMIE) 
 
2.1 JESSICA 
 
RO OPBK priebeţne analyzoval moţnosti vyuţitia a nevylučuje moţné zapojenie sa do implementácie  
iniciatívy JESSICA v rámci OPBK. RO OPBK nominoval svojho zástupcu do Riadiaceho výboru pre 
spracovanie štúdie vyuţiteľnosti mechanizmu JESSICA, ktorý sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach 
tohto výboru (prvé zasadnutie sa konalo dňa 16.11.2009, ďalšie sa plánuje na koniec roka 2009, resp. 
začiatok roka 2010). Definitívne rozhodnutie v rámci tejto problematiky RO OPBK príjme po zverejnení 
konečných výsledkov štúdie vyuţiteľnosti.  
 
Zástupcovia EK povzbudili RO OPBK k vyuţitiu tejto novej iniciatívy napriek tomu, ţe finančné 
prostriedky v rámci programu sú obmedzené (skúsenosti s takýmto pilotným projektom by mohli byť 
následne vyuţité v ďalšom období). EK bude očakávať stanovisko RO OPBK k zapojeniu sa do 
implementácie JESSICA po zverejnení výsledkov štúdie vyuţiteľnosti.  
 
 
2.2 JEREMIE 
 
Zástupcovia RO OPBK informovali o podpise Zmluvy o financovaní medzi MVRR SR a Európskym 
investičným fondom dňa 28.10.2009. Na základe tejto zmluvy boli na účet EIF prevedené finančné 
prostriedky vo výške 3 000 000 EUR (ERDF) a 529 412 EUR (ŠR). Finančné prostriedky budú vyuţité 
na financovanie záruk poskytovaných na komerčnej báze pre MSP v Bratislavskom kraji. RO OPBK 
má svojho zástupcu v Investičnej rade holdingového fondu. Vypracovanie investičnej stratégie je 
plánované ku konca roka 2009, začiatok implementácie sa predpokladá do konca roka 2010. 
 
Zástupcovia RO OPBK sa taktieţ pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí v rámci tzv. JEREMIE 
Networking Paltform a JEREMIE Technical Group, kde dochádza k výmene praktických skúseností 
v oblasti implementácie iniciatívy JEREMIE medzi jednotlivými členskými krajinami.  
 
3. Rôzne 
 
Zástupcovia EK informovali o verejnom pripomienkovaní stratégie „EU 2020―, publikovanej na 
internetovej stránke http://ec.europa.eu/eu2020/ , pričom by privítali pripomienky a návrhy RO OPBK 
a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja k tomuto materiálu.  
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eu2020/
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Tabuľka č. 22: Prehľad pripomienok a odporúčaní EK a prijatých opatrení o strany RO OPBK 
vyplývajúcich z výročného stretnutia k OPBK 

Pripomienka/odporúčanie EK Stanovisko/prijaté opatrenia RO pre ROP 

Popísať vplyv hospodárskej krízy na implementáciu OPBK 
a vyuţitie záchranného balíčka vo výročnej správe 

Vplyv hospodárskej krízy nemal v roku 2009 zásadný vplyv 
na implementáciu (vplyv hospodárskej krízy na 
implementáciu OPBK je stručne vo výročnej správe 
popísaný) 

- poskytnúť detailné informácie o vyhlásených výzvach  
  
 
 
 
 
 
- finančné vyčíslenie schválených/zazmluvnených projektov 
 
- Kritérií oprávnenosti mestských oblastí v rámci 
integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK 

RO OPBK vypracoval Správy o vyhodnotení výziev na 
predkladanie ŢoNFP vyhlásených v roku 2009 (vrátane 
kvalitatívnych analýz). Harmonogram výziev na na rok 2010 
je zverejnený na internetovej stránke RO OPBK 
www.opbk.sk a taktieţ zapracovaný do výročnej správy 
 
- finančné vyčíslenia sú zapracované v jednotlivých 
tabuľkách výročnej správy 
 
-schválené Kritériá oprávnenosti mestských oblastí v rámci 
integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK boli 
zapracované do Programového manuálu OPBK, verzia 6 
(do hodnotiacich a výberových kritérií pre skupinu aktivít 
1.1.1 – príloha č. 2 programového manuálu).  
 
Vzhľadom na skutočnosť, ţe k 31.12.2009 nebolo známe 
finálne znenie Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR 
(jej dopracovanie bolo plánované na 2. štvrťrok 2010) 
a taktieţ bolo plánované vykonanie externého hodnotenia 
OPBK, nebola zatiaľ vyhlásená výzva pre skupinu aktivít 
1.1.1 prijme RO OPBK príslušné opatrenia pre skupinu 
aktivít 1.1.1. Problematickou sa javí najmä oblasť podpory 
obnovy bývania, ktorú oba uvedené dokumenty 
rozpracúvajú. Po zverejnení výsledkov štúdie a externého 
hodnotenia OPBK bude zmeny v tejto oblasti potrebné riešiť 
prostredníctvom úpravy OP.  
 

Zapracovať do výročnej správy príspevok OPBK 
k horizontálnym prioritám a Lisabonskej stratégii 

 - príspevok OPBK k horizontálnym prioritám je popísaný 
v kapitole výročnej správy Horizontálne priority  
- príspevok OPBK k Lisabonskej stratégie (vrátene 
príspevku OPBK k plneniu špecifických odporúčaní orgánov 
EÚ pre SR na rok 2009) je zapracovaný v kapitole 
Príspevok k Lisabonskému procesu.  
 

- zaslať odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 do 
30.04.2010 EK 
 
 - poskytnúť príklady úspešne zrealizovaných projektov 

- odhady očakávaných výdavkov zaslané 
 
 
 - širokej verejnosti sú úspešne zrealizované projekty 
predstavené  prostredníctvom informačného portálu  
www.opbk.sk (http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/). 
Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár „Informačný 
list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj“, ktorý je prijímateľ povinný 
vypracovať ako prílohu záverečnej monitorovacej správy 
projektu.  
Po obdrţaní vyplnených formulárov „Informačný list 
úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované  na 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ . 
Tieto informácie sú uvedené aj vo výročnej správe OPBK.  

Zahrnúť úpravu úloh SO/RO (problematika rozdelenia úloh 
pri príprave zmlúv o poskytnutí príspevku prijímateľom 
medzi Riadiacim orgánom a SO/RO) do najbliţšej revízie 

Akceptované 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
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dokumentu OPBK, kedy budú potrebné viaceré podstatné 
zmeny. Všetky úpravy dokumentu OPBK musia byť 
schválené Monitorovacím výborom OPBK, pričom je 
potrebné o týchto zmenách informovať EK. Tieto úpravy 
bude potrebné zahrnúť do úpravy programu v čase, kedy 
bude potrebná revízia programu v súlade s čl. 33 nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006.  
 
Odporúčania EK (list č. REGIOJ4/EB/D(2009)960199) vo 
veci Procesu hodnotenia súladu podľa čl. 71 nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006: akceptácia Komisiou  - budú 
zohľadnené pri revízii OP.  

 Zapracovať do výročnej správy informácie o Technickej 
pomoci, nezrovnalostiach, verejnom obstarávaní.  

Informácie zapracované (vrátene kontrol Úradu pre verejné 
obstarávanie a NKÚ) 

Zabezpečiť súlad core indikátorov vo výročnej správe 
s indikátormi definovanými v dokumente OPBK, resp. ich 
zmenami schválenými monitorovacím výborom OPBK. 

Súlad indikátorov bude dodrţaný (aj vo vzťahu k SFC2007) 

 
 
2.7.2 Hodnotenie 
 
V roku 2009 neboli vykonané ţiadne hodnotiace aktivity v rámci Operačného programu Bratislavský 
kraj. V zmysle Plánu hodnotení OPBK na rok 2009 malo byť vykonané Hodnotenie fungovania 
riadenia a finančného riadenia OPBK zo strany RO OPBK a SO/RO pre OPBK (interné 
hodnotenie) a Komplexné hodnotenie OPBK v prvej fáze jeho vykonávania 2007 – 2009 (externé 
hodnotenie). RO OPBK sa v priebehu roka 2009 rozhodol zrealizovať vyššie uvedené plánované 
interné hodnotenie v rámci externého Komplexného hodnotenia OPBK v prvej fáze jeho vykonávania 
(najmä z dôvodu nestrannosti a objektívnosti plánovaného hodnotenia, ktoré bude vykonané externým 
hodnotiteľom). Verejné obstarávanie na výber externého hodnotiteľa bolo vyhlásené vo Vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie (názov zákazky: Vykonanie strategických a operatívnych, priebeţných 
a ad hoc hodnotení NSRR, OPTP, ROP, OPCS SR-ČR a OPBK).  
 
Vzhľadom na skutočnosť, ţe v roku 2009 ešte nebol uzavretý proces verejného obstarávania a nebola 
uzavretá zmluva s prípadným úspešným uchádzačom (externým hodnotiteľom), nebolo v roku 2009 
v súlade s Plánom hodnotení OPBK na rok 2009 vykonané ţiadne hodnotenie v rámci OPBK a tieto 
nezrealizované plánovaného hodnotenia z roku 2009 sú zapracované (resp. boli presunuté) do Plánu 
hodnotení OPBK na rok 2010. Hodnotenia OPBK plánované na rok 2010 budú vykonané aţ po 
uzavretí zmluvy s externým hodnotiteľom, ktorý vykoná hodnotenia OPBK.  
 
Plán hodnotení OPBK na rok 2010 vypracoval RO OPBK v zmysle Systému riadenia ŠF a KF              
na programové obdobie 2007 – 2013 a predloţil ho CKO. Plánované hodnotenia OPBK na rok 2010 
obsahujú v čiastočne modifikovanej podobe hodnotenia uvedené v Pláne hodnotení OPBK                   
na programové obdobie 2007-2013 (príloha č. 2 Indikatívny harmonogram priebeţných hodnotení 
OPBK 2007-2013), ktoré mali byť vykonané v rokoch 2009 a 2010.  Uvedené zmeny plánovaných 
hodnotení na rok 2010 sa výrazne nelíšia od plánovaných hodnotení uvedených v Pláne hodnotení 
OPBK 2007-2013. 
V súčasnosti RO OPBK disponuje jednou pracovnou pozíciou manaţéra hodnotenia, čo je pri danom 
rozsahu a výške finančných prostriedkov operačného programu dostatočné. Manaţér hodnotenia            
je zároveň členom Centrálneho výboru pre hodnotenie  NSRR.  
 
Monitorovanie vplyvov OPBK na ţivotné prostredie 
 
V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov 
a programov na ţivotné prostredie, čl. 10: „členské štáty sledujú významné environmentálne účinky 
implementácie plánov a programov aby boli, okrem iného, schopné včas identifikovať nepredvídané 
škodlivé účinky a schopné uskutočniť vhodné nápravné opatrenia―. Ak opatrenia povedú k zmene 
operačného programu, môţe byť potrebné strategické hodnotenie ţivotného prostredia (SEA – 
strategic environmental assessment; strategické hodnotenie ţivotného prostredia). 
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RO OPBK plánuje v rámci nasledujúcich hodnotení OPBK realizovať aj hodnotenie zamerané                  
na hodnotenie vplyvov  a dopadov OPBK na ţivotné prostredie. Vplyv OPBK na ţivotné prostredie            
je sledovaný aj prostredníctvom core ukazovateľov: 
- core ukazovateľ 28: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach 
vyţadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (ukazovateľ vybraný zo zoznamu Európskou komisiou 
navrhnutých core ukazovateľov – tematická oblasť ţivotné prostredie) 
- core ukazovateľ 39: Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udrţateľnosť miest (tematická oblasť 
fyzická obnova a obnova ţivotného prostredia).  
 

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 
 

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manaţérov 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 manaţérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manaţment   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. 23: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu 

Pozícia 

 

Stav k 31. 12. 
2008 

 

Plánovaný stav 
k 31. 12. 2009 

Stav k 31. 12. 
2009 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 % 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 % 0 

vedúci oddelenia 4 4 4 100 % 0 

asistentka odboru/sekcie 2 2 2 100 % 0 

manaţér programovania  1 2 2 100 % 0 

manaţér monitorovania a hodnotenia 3 3 3 100 % 0 

manaţér informovanosti a publicity 1 1 1 100 % 0 

manaţér kontroly 6 5 5 100 % 0 

manaţér ITMS - - - - - 

manaţér finančného riadenia 5 4 4  100 % 0 

projektový manaţér 12 8 8 100 % 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

iné - - - - - 

spolu 36 31 31 100 % 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 24: Administratívne kapacity SO/RO 

Pozícia 

 

Stav k 31. 12. 
2008 

 

Plánovaný stav 
k 31. 12. 2009 

Stav k 31. 12. 
2009 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 % 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 % 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 % 0 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1   1
*
 100 % 0 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - 

manaţér kontroly - - - - - 

manaţér ITMS - - - - - 

manaţér finančného riadenia 2 4 3 75 % 1 

projektový manaţér 1 3   4
*
 133 % 0 

manaţér pre technickú pomoc - - -  - 

iné - - - - - 

spolu 8  12
*
  12

*
 100 % 0 

Zdroj: SO/RO 
* 
Kumulovaná funkcia manaţéra monitorovania a hodnotenia a funkcia projektového manaţéra. 

 
 
Tabuľka č. 25: Administratívne kapacity platobnej jednotky              

Pozícia 

 

Stav k 31. 12. 
2008 

 

Plánovaný stav 
k 31. 12. 2009 

Stav k 31. 12. 
2009 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 % 0 

vedúci oddelenia 3 3 3 100 % 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 % 0 

finančný overovateľ 15 15 15 100 % 0 

finančný manaţér 3 3 3 100 % 0 

finančný účtovník 2 2 2 100 % 0 

spolu 25 25 25 100 % 0 

Zdroj: RO OPBK, PJ 

 
 
 
Tabuľka č. 26: Porovnanie so stavom v roku 2008 

 Plánovaný 
stav k 31. 12. 

2008 
 

Stav k 31. 12. 
2008 

 

% 
plánovaného 

stavu 

Plánovaný 
stav k 31. 12. 

2009 
 

Stav k 31. 12. 
2009 

 

% 
plánovaného 

stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 36 36 100% 31 31 100% 

SORO 8 8 100 % 12 11  91,67 % 

PJ 25 25 100 % 25 25 100 % 

spolu 69 69 100 % 68 67   98,53 % 

Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ 
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Tabuľka č. 27: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2009 

Orgán 

od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009 od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009 

Počet výstupov Počet nástupov 

riadiaci orgán    4 /3* 2 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  0 2 

platobná jednotka     1** 0 

spolu 5 4 

Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ 

* 3 miesta v rámci odboru riadenia pomoci pre BK boli presunuté do iných odborov Agentúry na podporu 
regionálneho rozvoja MVRR SR; za lomkou je uvedený počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov 
EÚ.  
** Miesto asistentky zrušené v roku 2008, výstup aţ v roku 2009 

 
 
PERSONÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SO/RO PRE OPBK:  

K 31.12.2009 odbor SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj pozostával z Oddelenia 
implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia. 

 

 

Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK pozostávali z nasledovných pracovných pozícií: 
riaditeľka odboru, asistentka riaditeľky, vedúci Oddelenia implementácie projektov, vedúci Oddelenia 
finančného riadenia, 4 projektoví manaţéri a 3 finanční manaţéri. 
Technické zabezpečenie k 31.12.2009 spĺňalo základné predpoklady pre vykonávanie delegovaných 
úloh v rámci OPBK (technické vybavenie a registračná miestnosť). 
Plnenie záväzkov RO smerom k SO/RO pre OPBK, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o financovaní výkonu 
činností SO/RO pre OPBK, nebolo k termínu 31.12.2009 realizované v plnom rozsahu. Bolo ukončené 
verejné obstarávanie na dodávku kancelárskej a výpočtovej techniky, avšak skutočne dodaná bola iba 
časť zariadení (8 PC zostáv). 
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 Vzdelávanie zamestnancov SO/RO 

Pracovníci SO/RO pre OPBK absolvovali v r. 2009 mnoţstvo školení, zorganizovaných RO. Ich 
prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka č. 28: Prehľad školení zamestnancov SO/RO pre OPBK absolvovaných v roku 2009 

Por. 
č. Názov školenia Školiaci subjekt 

Dátum 
školenia 

Počet 
účastníkov 

1. Finančná kontrola – Zákon č. 502/2001 IVS 24.3.2009 2 

2. Konferencia EÚ fondy – kontrola a riadenie Deloitte 13.5.2009 1 

3. Konferencia „OPBK – moţnosti čerpania 
prostriedkov pre verejnú správu, rekapitulácia 
dosiahnutých výsledkov“ 

RO pre OPBK 28.5.2009 8 

4. Školenie externých hodnotiteľov RO 10.6.2009 6 

5. Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v podmienkach čerpania 
prostriedkov zo ŠF a KF  

Ing. Iveta 
Harušťáková,MF SR 

29.7.2009 
 

2 

6. Postupy účtovania fondov EÚ a ostatných 
finančných nástrojov podľa novej metodiky 
účtovania, uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

Ing. Viera Lászová, 
MF SR 

4.8.2009 2 

7. Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 
2007-2013   

Ing. Juraj Gmiterko 
MVRR SR 

10.8.2009 2 

8. Aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF 
na PO 2007-2013  

MF SR 12.8.2009 2 

9. Komunikačný tréning, rétorika a prezentácia pre 
vyuţívanie v problematike implementácie ŠF a KF 
(úroveň 1 – Manaţéri pre publicitu) 

 13.8.2009 2 

10. Školenie externých hodnotiteľov RO 10.6.2009 6 

13. Seminár k problematike EIA CKO 9.-10.7. 2009 2 

Zdroj: SO/RO 

Okrem uvedených školení 1 pracovník SO/RO absolvoval kurz anglického jazyka, organizovaný BSK. 
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
 
3.1. Prioritná os 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 udrţateľného rozvoja prostredníctvom 
dvoch opatrení: 
  
 Regenerácia sídiel 
 Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu ţivota 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 ţiadateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi č. 1 OPBK sú subjekty: 
-  Obce a mestá Bratislavského kraja zaloţené 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, zaloţený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov 
- Zdruţenia miest a obcí zaloţené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
Presná špecifikácia oprávnených ţiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového 
manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opbk.sk/
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3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
 
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Stav v oblasti zverejňovania výziev 
 
RO OPBK vyhlásil dňa 03.04.2009 priebeţnú výzvu na predkladanie ŢoNFP v rámci prioritnej osi 1 
Infraštruktúra pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (kód výzvy OPBK/2009/1.1/03)  a výzvu na 
predkladanie ŢoNFP  pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (kód výzvy 
OPBK/2009/1.2/03). Do prípravy výzvy bol zapojený aj SO/RO. 
 
Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 OPBK od 01.01.2009 do 31. 12. 2009 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí 

o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

Regenerácia 
sídiel 

priebeţná 03.04.2009 02.10.2009 11 759 220,00 10 521 408,00 1 237 812,00 

Regionálna a 
mestská 

hromadná 
doprava 

priebeţná 03.04.2009 02.10.2009 20 900 000,00 18 700 000,00 2 200 000,00 

Spolu za prioritu 32 659 220,00 29 221 408,00 3 437 812,00 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 30: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009 (kumulatívne od 
začiatku programového obdobia) 

Opatrenie 
Prijaté 
ŢoNFP* 

Zamietnuté 
ŢoNFP* 

Schválené 
ŢoNFP* 

Zazmluvnené 
projekty 

Projekty 
v realizácii 

Odstúpené 
od zmluvy 

Ukončené 
projekty 

Regenerácia sídiel 104 54 11 11 7 0 4 

Regionálna a 
mestská hromadná 

doprava 
5 2 0 0 0 0 0 

Celkom 109 56 11 11 7 0 4 
Finančné vyčíslenie ŠF/KF  a ŠR v €   

Opatrenie 
Výška 

ţiadaného 
príspevku  

Výška 
neschválenéh
o ţiadaného 
príspevku  

Výška 
schváleného 

príspevku  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov  

Výška 
vrátených 

prostriedkov  

Výška 
ukončených 

projektov  

Regenerácia 
sídiel 

53 864 369,33 28 219 567,85 4 149 682,85 4 149 682,85 0 1 108 519,03 

Regionálna a 
mestská 

hromadná 
doprava 

11 774 908,25 4 034 116,80 0  0 0 0 

      Celkom  
65 639 277,58 

 
32 253 684,65 4 149 682,85 4 149 682,85 0 1 108 519,03 

Zdroj: RO OPBK 
*  Schválené ŢoNFP predstavujú ŢoNFP, pre ktoré uţ bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŢoNFP 
predstavujú ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení 
ŢoNFP), resp. ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale ţiadatelia nevykonali verejné obstarávanie 
v súlade s platnou legislatívou (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŢoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŢoNFP, zamietnutých 
ŢoNFP a schválených ŢoNFP predstavuje počet ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte 
nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŢoNFP (sú to ŢoNFP nachádzajúce sa v konaní pred vydaním Rozhodnutia                 
o schválení ŢoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; aţ po preukázaní splnenia podmienok 
je ţiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŢoNFP).  

 
V rámci výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 1.1), kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vyhlásená v roku 

2008), bolo prijatých 36 ŢoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (5 hodnotiacich kôl od 
05.09.2008 do 14.01.2009) odporučila vybrať na schválenie 15 ŢoNFP a 21 ŢoNFP odporučila neschváliť. 
V zmysle zákona č, 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva je 
výberová komisia poradný orgán v konaní o ţiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací 
charakter. K dátumu 31.12.2009 bolo schválených 11 ŢoNFP. Z počtu 15 výberovou komisiou odporučených 
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ŢoNFP boli RO OPBK 2 ŢoNFP zamietnuté (ţiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2 krát nesprávne vykonal 
verejné obstarávanie a ţiadateľ obec Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náleţitosti k ŢoNFP). 
U ďalších dvoch ŢoNFP sa predpokladá schválenie v roku 2010.  
 

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 1.1), kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vyhlásená 
v roku 2009) bolo prijatých 68 ŢoNFP

16
. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace 

kolo – 07.09.2009 a 2. hodnotiace kolo – 08.12.2009) odporučila na schválenie 36 ŢoNFP a 32 ŢoNFP odporučila 
neschváliť. K dátumu 31.12.2009 nebola v rámci tejto výzvy schválená ani jedna ŢoNFP.  
 

V rámci výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 1.2), kód OPBK/2008/1.2/01 (vyhlásená v roku 2008), 

nebola predloţená ani jedna ŢoNFP.  
 
V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 1.2), kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (vyhlásená 

v roku 2009), bolo prijatých 5 ŢoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí (08.12.2009) k tejto výzve 
odporučila na schválenie 3 ŢoNFP a 2 ŢoNFP odporučila neschváliť. K dátumu 31.12.2009 nebola v rámci tejto 
výzvy schválená ani jedna ŢoNFP.  
 
 

 
                

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16

 Zamestnanci SO/RO pre OPBK a externí hodnotitelia BSK sa zúčastnili procesu registrácie ŢoNFP, kontroly formálnej 
správnosti a hodnotiaceho procesu v rámci  3. výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK 
pre opatrenia 1.1 a 1.2, vyhlásenej dňa 3.4.2009. Registrácia sa realizovala priamo na pracovisku SO/RO pre OPBK. Odborné 
hodnotenie vykonávalo spolu 11 vyškolených pracovníkov BSK.  

 



Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009 

 
Ukazovatele 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

% obyvateľov ţijúcich 
v komplexne obnovených 
zónach 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zabezpečujúcich trvalú 
udrţateľnosť miest. Core kód: 
39*  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet regenerovaných sídiel Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zvýšenie počtu cestujúcich 
vyuţívajúcich vylepšenú 
verejnú dopravu. Core kód 22* 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 321 296 453 321 296 453 

Východisko 318 115 300 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 318 115 300 

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

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok). 
* 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. 



Kvalitatívna analýza 
 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
 
2008: 
 
Počas trvania pilotnej výzvy (rok 2008) v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bolo predloţených 
36 ŢoNFP 30 ţiadateľmi. 32 ŢoNFP bolo predloţených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (samostatné 
dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel) a 4 ŢoNFP boli predloţené v rámci skupiny aktivít 
1.1.3 (zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja 
cestovného ruchu).  
  
Najvyšší počet ŢoNFP v rámci pilotnej výzvy bol predloţený ţiadateľmi z okresov Senec (18 ŢoNFP) 
a Malacky (9 ŢoNFP). Naopak, najniţší počet ŢoNFP bol predloţený ţiadateľmi z okresov Bratislava 
I a Bratislava IV (zhodne po jednej ŢoNFP) a Bratislava II a Bratislava III (zhodne po dvoch ŢoNFP). 
V 34. prípadoch bola ţiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v dvoch prípadoch 
boli ţiadateľmi záujmové zdruţenia právnických osôb. Z hľadiska územného rozdelenia bolo 27 
ŢoNFP  predloţených v rámci vidieckych oblastí a 9 ŢoNFP v rámci mestských oblastí. V rámci výzvy 
malo 77 % ţiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo (23 ţiadateľov) a 23 % 
ţiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím (7 
ţiadateľov).   
 
Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť ţiadateľov 
v ŢoNFP uvedená nasledovne: 
 
Tab. č. 32: Prehľad ţiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2008/1.1/01) 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet ţiadateľov  

O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná správa 

29 

S. Ostatné činnosti - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n. 1 

SPOLU 30 

Zdroj: RO OPBK 

 
Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP preloţené nasledovne: 

- Prioritná téma 24 – Cyklistické dráhy – 3 ŢoNFP 
- Prioritná téma 56  - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva – 3 ŢoNFP 
- Prioritná téma 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka – 30 ŢoNFP  

 
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy podľa územného celku prevládali ţiadatelia z vidieckych oblastí 
– 77%, pričom najvyšší počet ţiadateľov bol z okresu Senec - 51%. Aţ 97% ţiadateľov malo právnu 
formu obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a 77% ţiadateľov uvádzalo zameranie svojej 
činnosti na stavebníctvo.  
 
Výberová komisia odporučila vybrať na schválenie 15 ŢoNFP. RO OPBK zaznamenal vysoký záujem 
ţiadateľov o predkladanie ŢoNFP pre skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3 uţ v rámci tejto pilotnej výzvy, 
pričom finančný objem prijatých ŢoNFP predstavoval takmer 100 % alokácie na túto výzvu. 
 
 
2009: 
 
Vysoký záujem ţiadateľov o skupiny aktivít (1.1.2 a 1.1.3) bol následne zaznamenaný aj počas ďalšej 
výzvy na predkladanie ŢoNFP (rok 2009) v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, počas ktorej bolo 
predloţených 68 ŢoNFP 59 ţiadateľmi, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast počtu 
predloţených ŢoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Finančný objem predloţených ŢoNFP vysoko 
presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer trojnásobne. 64 ŢoNFP bolo predloţených 
v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 4 ŢoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3.  
 
Najvyšší počet ŢoNFP v rámci tejto výzvy bol opätovne predloţený ţiadateľmi z okresov Senec (22 
ŢoNFP) a Malacky (19 ŢoNFP). 12 ŢoNFP bolo predloţených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 4 
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ŢoNFP boli predloţené v rámci okresov Bratislava III a Bratislava IV. Ţiadatelia z okresov Bratislava II 
a Bratislava V predloţili po 3 ŢoNFP a jedna spoločná ŢoNFP bola predloţená spoločne v rámci 
okresov Bratislava III a Pezinok. V 67. prípadoch bola ţiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto 
(mestský úrad) a v jednom prípade bolo ţiadateľom záujmové zdruţenie právnických osôb. Podľa 
územného celku prevládali ţiadatelia z vidieckych oblastí (48 ŢoNFP) a 20 ţiadateľov bolo 
z mestských oblastí. V rámci výzvy malo 78 % ţiadateľov zameranie hospodárskej činnosti 
Stavebníctvo, 20 % ţiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so 
životným prostredím a 2 % ţiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Dopravu.  
 
 
Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť ţiadateľov 
v ŢoNFP uvedená nasledovne:  
 
Tab. č. 33:  Prehľad ţiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/1.1/03) 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 
Počet ţiadateľov  

o NFP 

O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná správa 

58 

S. Ostatné činnosti  
   - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n. 

1 

SPOLU 59 

Zdroj: RO OPBK 

 
Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP preloţené nasledovne: 

- Prioritná téma 24 – Cyklistické dráhy – 4 ŢoNFP 
- Prioritná téma 56  - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva – 1 ŢoNFP 
- Prioritná téma 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka – 63 ŢoNFP  

 
 
 
Výberovou komisiou bolo v rámci tejto výzvy odporučených na schválenie 36 ŢoNFP.  
 
 
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet ţiadateľov o NFP predstavovali ţiadatelia s 
právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (98 %), s vidieckym typom sídla (69 %), z 
okresu Senec (30 %),  s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
(98 %), so zameraním hospodárskej činnosti Stavebníctvo (78 %), 
 
 
Napriek skutočnosti, ţe pre skupinu aktivít 1.1.1 (príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí  vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia č. 
1080/2006) nebola doteraz vyhlásená ani jedna výzva na predkladanie ŢoNFP, môţeme v rámci 
celého opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel konštatovať vysoký dopyt. V rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 
1.1.3 je moţné hovoriť o vysokom záujme ţiadateľov o tieto skupiny aktivít, nakoľko uţ v polovici 
programového obdobia 2007 – 2013 po dvoch vyhlásených výzvach suma finančných prostriedkov 
odporučených na schválenie (21 908 723,87 EUR z ERDF) takmer dosiahla indikatívnu alokáciu na 
túto skupinu aktivít pre celé programové obdobie (24 024 800 EUR z ERDF). RO OPBK na základe 
uvedených skutočností predpokladá zvýšenie počtu uzavretia zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými 
ţiadateľmi v roku 2010  a následný nárast čerpania finančných prostriedkov. RO OPBK v súčasnosti 
taktieţ zvaţuje moţnosť realokácie finančných prostriedkov z iných (menej dopytovaných) skupín 
aktivít vzhľadom na vysoký záujem o predkladanie ŢoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.2.

17
 

 
 
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
2008: 
 

                                                      
17

 RO OPBK zváţi moţnosť realokácie na základe výsledkov a odporúčaní externého hodnotenia OPBK, ktoré bude vykonané 
v roku 2010. 



                Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2009 

 68 

Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola 
predloţená ani jedna ţiadosť o NFP. Problémom tohto opatrenia bolo, ţe zo strany VÚC BSK a mesta 
Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti 
verejnej dopravy („Plán dopravnej obsluţnosti BSK― a pod.), pričom súlad  predkladaných ţiadostí 
s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného 
hodnotenia.  
 
2009: 
 
V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŢoNFP (rok 2009) bolo predloţených 5 ŢoNFP dvoma 
ţiadateľmi (Bratislavský samosprávny kraj – 2 ŢoNFP a Bratislava, hl. mesto SR – 3 ŢoNFP). 
Oprávnenými ţiadateľmi pre opatrenie 1.2 Regenerácia sídiel pre túto výzvu boli obce a mestá 
Bratislavského kraja zaloţené 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  
zaloţený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. 
 
Podľa územného celku boli obidvaja ţiadatelia z mestských oblastí; jeden ţiadateľ (Bratislava, hl. 
mesto SR) v ŢoNFP ako svoju právnu formu uviedol obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) 
a jeden ţiadateľ (BSK) uviedol ako svoju právnu formu Samosprávny kraj (úrad samosprávneho 
kraja).  
 
Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť ţiadateľov 
v ŢoNFP uvedená nasledovne:  
 
Tab. č. 34:  Prehľad ţiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/1.2/03) 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 Počet ţiadateľov  

O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná správa 

             2 

SPOLU              2 

Zdroj: RO OPBK 

 
Podľa hospodárskej činnosti mali obaja ţiadatelia zameranú svoju činnosť na Dopravu.  
 
Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP predloţené nasledovne: 

- Prioritná téma 28 – Inteligentné dopravné systémy – 3 ŢoNFP 
- Prioritná téma 52 – Podpora čistej mestskej dopravy – 2 ŢoNFP 

 
V rámci výzvy mali 2 predloţené ŢoNFP hlavné aktivity zamerané na označovače jednorazových 
cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet. 1 predloţená ŢoNFP mala hlavné 
aktivity zamerané na dispečerský riadiaci systém BID, rovnako 1 predloţená ŢoNFP bola zameraná 
na palubné počítače a 1 predloţená ŢoNFP bola svojimi hlavnými aktivitami zameraná na 
vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie, vybudovanie CSS s podmienkami dynamického riadenia 
električkovej dopravy a zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy. 1 predloţená 
ţiadosť o NFP mala hlavné aktivity zamerané na trakčné vedenie a verejné osvetlenie, napájanie a 
ovládanie výhybiek, napájacie vedenie, dozdrojenie meniarne. 
 
 
Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŢoNFP (2 ŢoNFP – ţiadateľ BSK a 1 ŢoNFP – 
ţiadateľ mesto Bratislava). 2 ŢoNFP boli odporučené na schválenie v rámci skupiny aktivít 1.2.1 
(zriadenie jednotného tarifného systému) a 1 ŢoNFP v rámci skupiny aktivít 1.2.4 (informačné 
zabezpečenie systému). Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 6 925 971,29 EUR 
z ERDF, čo predstavuje pribliţne 37 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF).  
 
 
V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je moţné konštatovať, ţe na základe predloţených ŢoNFP 
bol rovnaký počet ţiadateľov o NFP s právnou formou Obec (obecný úrad, resp. mesto (mestský úrad) 
(50 %) a rovnako s právnou formou Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (50 %). Obaja 
ţiadatelia o NFP majú mestský typ sídla (100 %), s klasifikáciou NACE Rev. 2 O. Verejná správa 
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o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (100 %), so zameraním hospodárskej činnosti Doprava (100 
%). 
 
Nakoľko v prípade tohto opatrenia je moţné hovoriť o pomerne náročných projektoch, ktorých 
príprava si vyţaduje vysokú kvalitatívnu úroveň, je moţné v rámci ďalších výziev predpokladať 
pomerne nízky počet predloţených ţiadostí o NFP, v rámci ktorých však budú oprávnení ţiadatelia 
ţiadať vyššiu sumu NFP v porovnaní so ŢoNFP pri iných opatreniach OPBK. Celkovo je opatrenie 
hodnotené ako menej úspešné. Zo strany oprávnených ţiadateľov stále nie sú doriešené podmienky 
realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých 
ţiadostí o NFP, ktorý nie je uspokojivý 
 
Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príleţitostí medzi muţmi a ţenami podľa potreby a moţností 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 príleţitostí bude zohľadnený 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bodovo zvýhodňuje projekty, ktoré 
budú prispievať k rovnosti príleţitostí. 
 
 
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Tabuľka č. 35: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 OPBK k 31. 12. 2009     

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 1 45 932 540,00 1 052 499,79 2,29 1 052 499,79 2,29 

Opatrenie 1.1 27 232 540,00 1 052 499,79 3,86 1 052 499,79 3,86 

Opatrenie 1.2 18 700 000,00 0,00 0 0 0 

Zdroj: CO 

 
Implementácia Opatrenia 1.1 sa v sledovanom období práve rozbiehala. Údaje za rok 2009 sú zhodné 
s kumulatívnymi údajmi k 31.12.2009. Obdobie 1. polroku 2009 je ešte obdobím, v ktorom prevládala 
administrácia a schvaľovanie ţiadostí o NFP a príprava prvých zmlúv o poskytnutí NFP. Aţ v druhom 
polroku 2009 začala aktívna realizácia viacerých projektov. Čerpanie prostriedkov je preto odrazom 
zatiaľ nízkeho počtu projektov v realizácii a predstavuje úroveň 3,86 % zo záväzku 2007 – 2013 na 
predmetné opatrenie. 
 
V rámci Opatrenia 1.2 boli schválené komplexné projekty, ktorých zazmluvnenie sa ku koncu 
sledovaného obdobia ešte neuskutočnilo. Preto sú v rámci Opatrenia 1.2 vykazované nulové hodnoty 
čerpania. 
 
Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2009 predstavuje 2,29 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os. 
 
 
 

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
K dátumu 31.12.2009 sa nevyskytli ţiadne závaţné problémy pri realizácii prioritnej osi Infraštruktúra. 
 
Počas trvania výziev na predkladanie ŢoNFP pre opatrenia 1.1 a 1.2 sa nevyskytli zo strany SO/RO 
alebo zo strany RO OPBK ţiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov           
pre realizáciu OPBK, neboli podané ţiadne sťaţnosti ţiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií 
o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŢoNFP. 
 
 



3.2. Prioritná os 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 2.1 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 vyuţívania 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 sluţieb na miestnej a regionálnej úrovni 
      2.2.2  Podpora dostupnosti širokopásmového internetu 
      2.2.3  Zavádzanie a účinné vyuţívanie prístupu k IKT v MSP 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty: 
-  Obce a mestá Bratislavského kraja zaloţené 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, zaloţený 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.  
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3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  

        
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Stav v oblasti zverejňovania výziev 
 
RO OPBK vyhlásil dňa 03.04.2009 priebeţnú výzvu na predkladanie ŢoNFP v rámci prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (kód výzvy 
OPBK/2009/2.1/03)  a výzvu na predkladanie ŢoNFP (kód výzvy OPBK/2009/2.2/03) pre opatrenie 2.2 
Informatizácia spoločnosti.  
 
Tabuľka č. 36: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 OPBK od 01.01.2009 do 31. 12. 2009 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí 

o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

Inovácie a 
technologické 

transfery 
priebeţná 03.04.2009 01.10.2009 21 932 648,00 18 642 750,00 3 289 898,00 

Informatizácia 
spoločnosti 

priebeţná 03.04.2009 01.10.2009 7 390 905,00 6 290 769,00 1 100 136,00  

Spolu za prioritu 29 323 553,00 24 933 519,00 4 390 034,00 

Zdroj:RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 37: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009 (kumulatívne od 
začiatku programového obdobia) 

Opatrenie 
Prijaté 
ŢoNFP* 

Zamietnuté 
ŢoNFP* 

Schválené 
ŢoNFP* 

Zazmluvnené 
projekty 

Projekty 
v realizácii 

Odstúpené 
od zmluvy 

Ukončené 
projekty 

Inovácie a 
technologické 

transfery 
82 29 8 5 2 0   3** 

Informatizácia 
spoločnosti 

54 20 4 4 2 0 2 

Celkom 136 49 12 9 4 0 5 

Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v €   

Opatrenie 
Výška 

ţiadaného 
príspevku  

Výška 
neschválenéh
o ţiadaného 
príspevku  

Výška 
schváleného 

príspevku  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov  

Výška 
vrátených 

prostriedkov  

Výška 
ukončených 

projektov  

Inovácie a 
technologické 

transfery 
14 014 319,35 4 049 435,75 4 261 706,04 3 964 663,54 0 3 821 491,70 

Informatizácia 
spoločnosti 

3 784 244,77 1 389 809,54 224 918,83 224 918,83 0 80 847,83 

Celkom 17 798 564,12 5 439 245,29 4 486 624,87 4 189 582,37 0 3 902 339,53 

Zdroj: RO OPBK 
*  Schválené ŢoNFP predstavujú ŢoNFP, pre ktoré uţ bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŢoNFP 
predstavujú ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení 
ŢoNFP), resp. ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale ţiadatelia nevykonali verejné obstarávanie 
v súlade s platnou legislatívou (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŢoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŢoNFP, zamietnutých 
ŢoNFP a schválených ŢoNFP predstavuje počet ŢoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte 
nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŢoNFP (sú to ŢoNFP nachádzajúce sa v konaní pred vydaním Rozhodnutia                 
o schválení ŢoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; aţ po preukázaní splnenia podmienok 
je ţiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŢoNFP).  

** vrátane JEREMIE 
 

 
V rámci výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 2.1), kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vyhlásená v roku 

2008), bolo prijatých 18 ŢoNFP.  Výberová komisia na svojom zasadnutí k tejto výzve dňa 14.01.2009 odporučila 
vybrať 14 ŢoNFP na schválenie a 1 ŢoNFP s podmienkou; komisia zároveň odporučila nevybrať 3 ŢoNFP. 
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V zmysle zákona č, 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva je 
výberová komisia poradný orgán v konaní o ţiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací 
charakter. K dátumu 31.12.2009 bolo schválených 8 ŢoNFP a uzavretých bolo 5 Zmlúv o poskytnutí NFP.  

 
V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 2.1), kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vyhlásená v roku 

2009), bolo prijatých 63 ŢoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 
08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo - 15.12.2009) odporučila vybrať na schválenie spolu 40 ŢoNFP a 23 ŢoNFP 
odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2009 nebola schválená ani jedna ŢoNFP.  
 
V rámci výzvy na predkladanie ŢoNFP (pre opatrenie 2.2), kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vyhlásená v roku 2008), 

bolo prijatých 7 ŢoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí  dňa 14.01.2009 odporučila na schválenie 4 ŢoNFP a 3 
ŢoNFP odporučila neschváliť. V roku 2009 boli  schválené 4 ŢoNFP, v rámci ktorých boli v roku 2009 uzavreté 4 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  
 
V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŢoNF (pre opatrenie 2.2), kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vyhlásená v roku 

2009) bolo prijatých 47 ŢoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 
08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo – 15.12.2009) odporučila vybrať na schválenie spolu 33 ŢoNFP a 14 ŢoNFP 
odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2009 nebola schválená ani jedna ŢoNFP.   
 
 
 
 

 

 
 
 



Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 38: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

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

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest v MSP 
Merná jednotka 
Počet ţien/počet muţov 
(9)* 

Dosiahnutý 
výsledok 0/0 0/0 1/8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1/8 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

100/10
0 

100/100 

Východisko 0/0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet podaných 
patentových prihlášok        
na Európsky patentový 
úrad 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 22 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet inovovaných 
produktov zavedených       
na trh 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet novopripojených 
MSP na širokopásmový 
internet 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 
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Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Časová úspora pri 
vybavovaní ţivotnej 
situácie v dôsledku 
elektronizácie sluţby 
Merná jednotka 
Hodiny 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 2 725 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 725 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Nárast počtu obyvateľov 
s prístupom 
k Integrovaným 
obsluţným miestam na 
celkovom počte 
obyvateľov 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

200 
000 

200 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet zavedených 
elektronických sluţieb 
dostupných online 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

* 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 2008 nie sú dostupné 
ţiadne údaje  nakoľko v roku 2008 neboli realizované ţiadne projekty.  
 



Kvalitatívna analýza 
 
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 
 
 
2008: 
 
V rámci prvej výzvy (rok 2008) bolo predloţených 18 ŹoNFP. Táto výzva bola zameraná na skupinu 
aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a vyuţívania progresívnych technológií v MSP), 2.1.3 (podpora 
projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) a 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného 
vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality). Finančný objem predloţených ŢoNFP dosiahol  
pribliţne 16 % (1 742 927,08 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (10 850 877,00 EUR z ERDF).  
 
Najvyšší počet ŢoNFP bol predloţený v rámci okresu Malacky (4 ŢoNFP). Zhodne po 3 ŢoNFP boli 
predloţené v rámci okresov Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V. 2 ŢoNFP boli preloţené v rámci 
okresu Pezinok a 1 ŢoNFP bola predloţená v rámci okresov Bratislava I, Bratislava IV a Senec. Podľa 
územného celku bolo 15 ţiadateľov z mestských oblastí a 3 ţiadatelia z vidieckych oblastí.  
 
16 ţiadateľov uviedlo ako svoju právnu formu s.r.o a 2 ţiadatelia uviedli ako svoju právnu formu 
podnikateľ FO – nezapísaná v OR. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE 
Rev. 2 bola činnosť jednotlivých ţiadateľov v ŢoNFP uvedená nasledovne: 
 
Tab. č. 39: Prehľad ţiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2008/2.1/02) 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet ţiadateľov 

C. Priemyselná výroba 14 

E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a sluţby odstraňovania 
odpadov 

1 

F. Stavebníctvo 1 

G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 2 

SPOLU 18 
Zdroj: RO OPBK 

 
 

Tab. č. 40: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy 
OPBK/2008/2.1/02) 

Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba Počet ţiadateľov 

14. Výroba odevov 1 

17. Výroba papiera a papierových výrobkov 1 

18. Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 

20. Výroba chemikálií a chemických produktov 1 

23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 

25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 4 

26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 

28. Výroba strojov a zariadení i. n.  3 

31. Výroba nábytku 1 

SPOLU 14 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Podľa aktivít opatrenia 2.1 boli ŢoNFP predloţené nasledovne: 

- skupina aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a vyuţívania progresívnych technológií 
MSP – 7 ŢoNFP 

- skupina aktivít 2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií 
v MSP – 1 ŢoNFP 

- skupina aktivít 2.1.4 Získanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie 
systémov riadenia kvality – 10 ŢoNFP. 
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Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP predloţené nasledovne: 
- Prioritná téma 03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi 

malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania kaţdého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a 
vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, 
technostrediskami atď.) – 3 ŢoNFP.  

- Prioritná téma 06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a 
výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia ţivotného prostredia, 
prijatie  a vyuţívanie technológií    proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých 
technológií do podnikovej výroby) – 5 ŢoNFP 

- Prioritná téma 09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania 
v MSP – 10 ŢoNFP 

 
Dopyt ţiadateľov pri tejto výzve je moţné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola 
pravdepodobne krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŹoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla 
byť vyhlásená aţ po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK (01.07.2008) 
v Obchodnom vestníku. Aţ následne na to mohla byť vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery pre skupiny aktivít podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom 
ţiadatelia neboli dostatočne pripravení predloţiť ŢoNFP uţ v rámci tejto výzvy.  
 
 
V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je moţné konštatovať, ţe na základe predloţených ŢoNFP 
bol najvyšší počet ţiadateľov o NFP s právnou formou s.r.o.( 89%) s prevaţujúcim mestským typom 
sídla (83%). U ţiadateľov prevláda zaradenie podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 - priemyselná výroba 
(77,78%) 
 
2009: 
 
Podstatne vyšší počet ŢoNFP bol predloţený v druhej výzve na predkladanie ŢoNFP (rok 2009) pre 
toto opatrenie (výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4).V rámci tejto výzvy bolo 
predloţených 63 ŢoNFP 59 ţiadateľmi. Finančný objem prijatých ţiadostí (7 796 200,02 EUR 
z ERDF) predstavoval cca. 42 % finančnej alokácie na túto výzvu (18 642 750,00 EUR z ERDF). 
Najvyšší počet ŢoNFP bol predloţený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a vyuţívania 
progresívnych technológií  v MSP), kde bolo prijatých 50 ŢoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie 
a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality) bolo predloţených 10 
ŢoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) boli 
predloţené iba 3 ŢoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií 
a technologických transferov v MSP) nebola predloţená ani jedna ŢoNFP.  
 
Z celkového počtu 59 ţiadateľov malo 41 právnu formu s.r.o., 6 ţiadatelia a.s., 6 ţiadatelia Podnikateľ 
FO – nezapísaný v OR, 4 ţiadatelia Podnikateľ FO – zapísaný v OR, 1 ţiadateľ komanditná spoločnosť 
a 1 ţiadateľ Záujmové zdruţenie právnických osôb. Podľa podporovaného územia prevládali ţiadatelia 
s mestským sídlom (51 ţiadateľov), vidiecke sídlo uvádzalo 8 ţiadateľov. Podľa jednotlivých okresov 
boli ŢoNFP predloţené nasledovne: Bratislava III – 15 ŢoNFP; Bratislava II – 12 ŢoNFP; Malacky – 12 
ŢoNFP; Pezinok – 7 ŢoNFP; Senec – 6 ŢoNFP; Bratislava IV – 5 ŢoNFP;  Bratislava V – 3 ŢoNFP; 
Bratislava I – 2 ŢoNFP; Bratislava II a IV (1 spoločná ŢoNFP). Podľa štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť podnikov ţiadateľov uvedená v ŢoNFP 
nasledovne: 
 
Tabuľka č. 41: Prehľad ŹoNFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/2.1/03) 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet ŢoNFP 

B. Ťaţba a dobývanie 1 

C. Priemyselná výroba 55 

D. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2 

F. Stavebníctvo 3 

G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 1 

J. Informácia a komunikácia 1 

SPOLU 63 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 42: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy 
OPBK/2009/2.1/03) 

Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba Počet ŢoNFP 

10. Výroba potravín 5 

14. Výroba odevov 1 

16. Spracovanie dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 
slamy a prúteného materiálu 

2 

17. Výroba papiera a papierových výrobkov 1 

18. Tlač a reprodukcia záznamových médií 6 

20. Výroba chemikálií a chemických produktov 2 

22. Výroba výrobkov z gumy a plastu 6 

23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 5 

25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 8 

26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 6 

27. Výroba elektrických zariadení 2 

28. Výroba strojov a zariadení i. n.  2 

31. Výroba nábytku 7 

32. Iná výroba 2 

SPOLU 55 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP predloţené nasledovne: 

- Prioritná téma 03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi 
malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania kaţdého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a 
vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, 
technostrediskami atď.) – 12 ŢoNFP.  

- Prioritná téma 06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a 
výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia ţivotného prostredia, 
prijatie  a vyuţívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých 
technológií do podnikovej výroby) – 39 ŢoNFP 

- Prioritná téma 07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou – 
1 ŢoNFP 

- Prioritná téma 09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania 
v MSP – 11 ŢoNFP 

 
 
Z celkového počtu 59 ţiadateľov zamestnávalo 18 ţiadateľov 0 – 10 zamestnancov, 29 ţiadateľov 
zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov  a 12 ţiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov.  
 
Najvyšší počet ŢoNFP v rámci výzvy OPBK/2009/2.1/03 bol teda predloţený ţiadateľmi s  právnou 
formou s.r.o. (69,49%), s mestským typom sídla (86,44%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná 
výroba (87,30%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (49,15%). Najviac ŢoNFP bolo predloţených 
s príspevkom pre prioritnú tému 06 „Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných 
postupov (zavedenie účinného systému riadenia ţivotného prostredia, prijatie a vyuţívanie technológií 
proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby― (61,90%), v rámci skupiny 
aktivít 2.1.2. (79,03%). 
 
Výberovou komisiou bolo k 31.12.2009 odporučených na schválenie 40 ŢoNFP, čo predstavuje cca. 
25 % (4 672 638,65 %) finančnej alokácie na túto výzvu. 
 

Na základe súhrnných údajov za obe ukončené výzvy na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 2.1 
bolo odporučených na schválenie 55 ŢoNFP vo finančnom objeme 6 142 949,03 EUR z ERDF, čo 
prestavuje cca. 31 % finančnej alokácie pre toto opatrenie na celé programové obdobie 2007 – 2013 
(20 113 060)(resp. takmer 36 % vzhľadom na zapojenie OPBK do iniciatívy JEREMIE a následné 
zníţenie finančnej alokácie Prioritnej osi 2 o 3 000 000 EUR). Vzhľadom na skutočnosť, ţe 
implementácia OPBK sa nachádza pribliţne v polovici programového obdobia 2007 -2013, RO OPBK 
predpokladá v rámci budúcich výziev predloţenie dostatočného počtu ŢoNFP tak, aby nebolo 
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ohrozené napĺňanie finančného plánu pre toto opatrenie. Problematickou sa javí skutočnosť nízkeho 
záujmu ţiadateľov o projekty definované schémou štátnej pomoci (pri týchto projektoch je výrazne 
vyššia spoluúčasť prijímateľa). RO OPBK plánuje pri vyhlásení ďalšej výzvy na predkladanie ŢoNPF 
v rámci tohto opatrenia zvýšiť intenzity pomoci a takýmto spôsobom stimulovať potenciálnych 
ţiadateľov na predkladanie ŢoNFP aj v rámci tých skupín aktivít, o ktoré bol prejavený nízky, resp. 
nulový záujem. 
 

 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 
 
Pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti bolo v rámci dvoch vyhlásených výziev na predkladanie 
ŢoNFP predloţených 54 ŢoNFP.  
 
2008: 
 
V rámci prvej výzvy (rok 2008) bolo predloţených iba 7 ŢoNFP. Táto výzva bola zameraná iba na 
skupinu aktivít 2.2.3 (zavádzanie a účinné vyuţívanie prístupu k IKT v MSP) a finančný objem 
predloţených ŢoNFP dosiahol necelých 6 % (378 424,90 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu 
(6 486 360,00 EUR z ERDF).  
 
. Podľa jednotlivých okresov boli ŢoNFP predloţené nasledovne: Bratislava III – 1 ŢoNFP; Bratislava II 
– 1 ŢoNFP; Malacky – 1 ŢoNFP; Senec –1 ŢoNFP; Bratislava V – 3 ŢoNFP.  4 ţiadatelia uvádzali ako 
svoju právnu formu s.r.o., 2 ţiadatelia podnikateľ FO – nezapísaná v OR a 1 ţiadateľ uvádzal právnu 
formu a.s. Podľa územného celku boli všetci ţiadatelia z mestských oblastí. Podľa štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť podnikov ţiadateľov uvedená 
v ŢoNFP nasledovne:  
 
 
Tab. č. 43: Prehľad ţiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 a podrobné členenie ekonomických 
činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy OPBK/2008/2.2/02) 

Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba Počet ţiadateľov 

14. Výroba odevov 1 

20. Výroba chemikálií a chemických produktov 1 

23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 

27. Výroba elektrických zariadení 2 

28. Výroba strojov a zariadení i. n.  1 

31. Výroba nábytku 1 

SPOLU 7 
Zdroj: RO OPBK 

 
Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP predloţené nasledovne: 

- Prioritná téma 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e – obsah atď.) – 4 
ŢoNFP 

- Prioritná téma 14 – Sluţby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie 
a odborná príprava, vytváranie sietí a pod.) – 3 ŢoNFP. 

 
Dopyt ţiadateľov pri tejto výzve je moţné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola 
pravdepodobne (podobne ako v prípade opatrenia 2.1) krátka doba trvania výzvy na predkladanie 
ŹoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená aţ po vypracovaní a zverejnení schémy 
pomoci de minimis pre OPBK (01.07.2008) v Obchodnom vestníku. Aţ následne na to mohla byť 
vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.2 Inovácie a technologické transfery pre skupiny aktivít (2.2.3) 
podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom ţiadatelia neboli dostatočne pripravení predloţiť 
ŢoNFP uţ v rámci tejto výzvy.  
 
Najviac ţiadateľov o NFP na základe predloţených ŢoNFP boli v rámci tejto výzvy ţiadatelia s právnou 
formou s.r.o. (57,14%) s mestským typom sídla (100%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná 
výroba (100%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (57%). Najvyšší počet ŢoNFP bol predloţený 
s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
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interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)― (57,14 %), v rámci skupiny 
aktivít 2.2.3. (100 %). 
 
2009: 
 
Vyšší počet predloţených ŢoNPF bol predloţený uţ v nasledujúcej výzve (rok 2009) pre toto 
opatrenie (výzva bola zameraná opäť iba skupinu aktivít 2.2.3). Finančný objem 47 prijatých ŢoNFP 
(2 838 183,15 EUR z ERDF) predstavoval vyše 45 % alokácie na túto výzvu (6 290 769,00 EUR 
z ERDF).  
 
Podľa jednotlivých okresov boli ŢoNFP predloţené nasledovne: Bratislava II – 11 ŢoNFP; Pezinok - 7 
ŢoNFP; Malacky – 6 ŢoNFP; Bratislava V – 6 ŢoNFP; Senec – 5 ŢoNFP; Bratislava IV – 5 ŢoNFP; 
Bratislava III – 4 ŢoNFP;; Bratislava I – 1 ŢoNFP; Bratislava I, III a Pezinok - 1 spoločná ŢoNFP; 
Bratislava III a Senec – 1 spoločná ŢoNFP. Podľa právnej formy ţiadateľov boli ţiadatelia rozdelení 
nasledovne: 39 ţiadateľov - s.r.o., 3 ţiadatelia - a.s., 2 ţiadatelia - podnikateľ FO zapísaná v OR, 1 
ţiadateľ - podnikateľ FO nezapísaná v OR, 1 ţiadateľ – komanditná spoločnosť a  1 ţiadateľ –
záujmové zdruţenie právnických osôb.. Podľa podporovaného územia prevládali ţiadatelia 
s mestským typom sídla (40), vidiecke sídlo uvádzalo 7 ţiadateľov.  
 
Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť podnikov ţiadateľov 
uvedená v ŢoNFP nasledovne: 
 
Tab. č. 44: Prehľad ţiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/2.2/03) 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet ţiadateľov 

C. Priemyselná výroba 45 

F. Stavebníctvo 1 

M. Odborné, vedecké a technické činnosti 1 

SPOLU 47 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tab. č. 45: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy 
OPBK/2009/2.2/03) 

Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba Počet ţiadateľov 

10. Výroba potravín  1 

15. Výroba koţe a koţených výrobkov  1 

16. Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 
predmetov zo slamy a prúteného materiálu  
 

2 

17. Výroba papiera a papierových výrobkov SPOLU 
 

1 

18. Tlač a reprodukcia záznamových médií SPOLU 
 

5 

20. Výroba chemikálií a chemických produktov 
 

1 

21. Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov  
 

1 

22. Výroba výrobkov z gumy a plastu  6 

23. Výroba skla a výrobkov zo skla  8 

25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení  2 

26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 5 

27. Výroba elektrických zariadení  5 

28. Výroba strojov a zariadení i. n. 2 

31. Výroba nábytku  3 

32. Iná výroba  1 

33. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 

SPOLU C. Priemyselná výroba 45 
Zdroj: RO OPBK 
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Podľa Prioritných tém boli ŢoNFP predloţené nasledovne: 
- Prioritná téma 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 

interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e – obsah atď.) –           
25 ŢoNFP 

- Prioritná téma 14 – Sluţby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie 
a odborná príprava, vytváranie sietí a pod.) – 22 ŢoNFP. 

 
19 ţiadateľov v čase podania ŢoNFP zamestnávalo 0 - 10 zamestnancov, 14 ţiadateľov zamestnávalo 
zamestnancov v rozmedzí 11 – 50 a rovnako 14 ţiadateľov zamestnávalo zamestnancov v rozmedzí 
51 – 250.  

 
Najviac ţiadateľov o NFP na základe predloţených ŢoNFP boli v rámci tejto výzvy ţiadatelia s právnou 
formou s.r.o. (82,98%) s mestským typom sídla (85,11%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná 
výroba (95,74%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (40,43%). Najvyšší počet ŢoNFP bol 
predloţený s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, 
bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)― (53,19 %), 
v rámci skupiny aktivít 2.2.3. (100 %). 

 
Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 33 ŢoNFP, čo predstavuje takmer 30 % 
(1 873 424,76) alokácie na výzvu.  
 
Z hľadiska celkového pohľadu na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti po ukončení oboch výziev 
na predkladanie ŢoNFP bolo odporučených na schválenie 37 ŢoNFP vo finančnom objeme 
2 066 016,88 EUR z ERDF, čo predstavuje takmer 31,87 % alokácie pre túto skupinu aktivít (6 483 
360 z ERDF), pričom RO OPBK povaţuje tento stav v polovici programového obdobia 2007 – 2013 za 
akceptovateľný. V porovnaní s celkovou alokáciou na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (teda 
pre všetky skupiny aktivít – 2.2.1, 2.2.2  a 2.2.3) to však predstavuje iba necelých 12 % alokácie pre 
celé opatrenie 2.2 (17 474 400,00 EUR z ERDF). Tento fakt vyplýva zo skutočnosti, ţe v rámci 
opatrenia 2.2 nebola doteraz vyhlásená výzva pre skupiny aktivít 2.2.1 (elektronizácia samosprávy 
a rozvoj elektronických sluţieb na miestnej a regionálnej úrovni) a 2.2.2 (podpora dostupnosti 
širokopásmového internetu).   
 
Realizácia projektov v rámci skupín aktivít 2.2.1 a 2.2.2 bude moţná aţ po zverejnení konečných 
výsledkov štúdií realizovateľnosti vypracúvaných v rámci OPIS.  Po aplikácií týchto výsledkov pre 
potreby OPBK bude moţné vyhlásiť výzvy pre dané skupiny aktivít. Vzhľadom na zmenené 
podmienky v oblasti penetrácie širokopásmového internetu v porovnaní s obdobím prípravy OPBK sa 
ako problematická javí absorpčná schopnosť pri skupine aktivít 2.2.2 (podpora dostupnosti 
širokopásmového internetu). RO OPBK zváţi moţnosť presunu finančných prostriedkov alokovaných 
pre túto skupinu aktivít na základe výsledkov a odporúčaní externého hodnotenia OPBK, ktoré bude 
vykonané v roku 2010.  
 
 Pri implementácii Prioritnej osi č. 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príleţitostí medzi muţmi a ţenami podľa potreby a moţností uplatnenia takejto rovnosti 
najmä pri realizácii projektov financovaných v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery. 
S ohľadom na skutočnosť, ţe sféra inovácií a technologických transferov je spojená s výrobnou sférou 
s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením muţov je uplatňovanie rovnosti príleţitostí medzi 
muţmi a ţenami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii 
opatrenia 2.1 sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer. 
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3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Tabuľka č. 46: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2009     

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v tis.€ 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v tis. € 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 2 37 587 460 3 363 708,53 8,95 3 363 708,53 8,95 

Opatrenie 2.1 20 113 060 3 253 551,22 16,18 3 253 551,22 16,18 

Opatrenie 2.2  17 474 400 110 157,31 0,63 110 157,31 0,63 
Zdroj: CO 

 
Implementácia Prioritnej osi 2 sa v sledovanom období taktieţ rozbiehala. Údaje za rok 2009 sú 
zhodné s kumulatívnymi údajmi k 31.12.2009. Obdobie 1. polroku 2009 je ešte obdobím, v ktorom 
prevládala administrácia a schvaľovanie ţiadostí o NFP a príprava prvých zmlúv o poskytnutí NFP. Aţ 
v druhom polroku 2009 začala aktívna realizácia viacerých projektov. Vzhľadom na to, ţe sa zväčša 
jedná o projekty, ktorých realizácia je pomerne krátkodobá, k čerpaniu prostriedkov nedochádza 
priebeţne, počas realizácie projektu, ale aţ po schválení jednej - záverečnej ţiadosti o platbu.  
Čerpanie prostriedkov ERDF v rámci Opatrenia 2.1 bolo ovplyvnené schválením ţiadosti o platbu 
v rámci iniciatívy JEREMIE vo výške prostriedkov ERDF 3 000 000 EUR. Vzhľadom na to sa v rámci 
Opatrenia 2.1vykazuje najvyššie čerpanie prostriedkov ERDF zo všetkých opatrení OPBK vo výške 
16,18 % (podiel na záväzku 2007 – 2013 dotknutého opatrenia). 
 
V rámci Opatrenia 2.2 bol dosiahnutý podiel čerpania prostriedkov ERDF na záväzku 2007 – 2013 iba 
0,63 %. Uvedené bolo spôsobené nízkym počtom projektov v realizácii v sledovanom období. 
 
Stav čerpania prostriedkov ERDF prioritnej osi k 31.12.2009 predstavuje 8,95 % zo záväzku 2007 – 
2013 na prioritnú os. 
 

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
K dátumu 31.12.2009 sa nevyskytli ţiadne závaţné problémy pri realizácii prioritnej osi Vedomostná 
ekonomika. 
 
Počas trvania  výziev na predkladanie ŢoNFP pre opatrenia 2.1 a 2.2 sa nevyskytli zo strany RO OPBK 
ţiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané 
ţiadne sťaţnosti ţiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov 
a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŢoNFP. 
 
 
Poznámka: Informácie o Prioritnej osi č.3 Technická pomoc sa nachádzajú v kapitole č. 5 Technická 
pomoc 

 
 
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. 
Dopad implementácie programu na ciele horizontálnych priorít sa posudzuje tak na úrovni projektov 
v priebehu hodnotiaceho procesu, počas realizácie a po ich ukončení, ako aj na úrovni programu, 
ktorý bude posudzovaný ako celok.  
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4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 
 

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS―) je Úrad 
vlády SR (ďalej len „ÚV SR―), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, 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.  

 

Tab. č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2009 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Penetrácia 
širokopásmového 
internetu -prípojky 
na 100 obyvateľov)  
(Percento 
z celkovej 
populácie) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 8,1 6,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14,3 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 1,5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,5 

            

Počet projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite 
Informačná 
spoločnosť  
(počet) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite 
Informačná 
spoločnosť 
(zdroje EÚ-EUR) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 
 

0 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

V tabuľke je uvedené plnenie ukazovateľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť uvedených v NSRR 
(príloha č. 13).  

 
Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov horizontálnej 
priority Informačná spoločnosť uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR 
 

Cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR  
v dôsledku zavádzania a vyuţívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Uvedený 
cieľ je moţné napĺňať prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov predovšetkým v týchto 3. 
tematických oblastiach: 

a. informačná gramotnosť 
b. efektívna elektronizácia verejnej správy 
c. široká dostupnosť internetu 

 
Implementácia HP IS posilní synergické prepojenie operačných programov a zabezpečí, aby aktivity 
podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali informačnú spoločnosť vo všetkých jej 
aspektoch. 
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Tabuľka č. 48: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009 

 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia 
*  (bez JEREMIE) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  

(EÚ zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

HP IS 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

€ s príspevkom 
HP IS (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP IS 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 19 4 274 018,94 0 0 0 

Trnavský - - - - - 

Trenčiansky - - - - - 

Nitriansky - - - - - 

Ţilinský - - - - - 
Banskobystrický - - - - - 

Prešovský - - - - - 
Košický - - - - - 

Národný projekt - - - - - 

Nadregionálny 
projekt 

- - - - - 

Spolu   19* 4 274 018,94*   0 0 0 
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Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej 
priority Informačná spoločnosť platného k 31.12.2009 podľa prioritných osí Operačného programu 
Bratislavský kraj 
 
Tab. č. 49: Plnenie merateľných ukazovateľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť k 31.12. 2009 
v zmysle prílohy č. 2 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť 
na roky 2007-2013 platného v roku 2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

 
Počet technicky 
zhodnotených 
objektov  
(počet) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503 503 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
novopripojených 
MSP na 
širokopásmový 
internet 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

 
Počet obyvateľov 
s prístupom k IOM 
(počet) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 000 200 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet obyvateľov 
s novo- 
vybudovaným 
prístupom 
k širokopásmové
mu internetu 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet domácností 
s vybudovaným 
pripojením na 
internet 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet zavedených 
elektronických 
sluţieb 
dostupných on-
line 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
 

Popis príspevku prioritných osí OPBK k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS, 
a to podľa relevantnosti prioritných osí k cieľom horizontálnej priority, v zmysle prílohy č. 1 
Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 
2007-2013 platného v roku 2009 
 

 

 

 

 

 

 



                Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2009 

 85 

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP IS: 
 
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra 
 

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP IS: 

Široká dostupnosť internetu  
 
-   modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware  

a software),  
-     podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,  
-     podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu,  
-     podporovať školské multimediálne učebne.  

  
Skupiny aktivít v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava sú definované aj  
s ohľadom na podporu informačnej spoločnosti. Prostredníctvom projektov realizovaných v rámci tohto 
opatrenia sa budú technicky zhodnocovať zariadenia, napr. označovače, snímače jednorazových 
cestovných lístkov, viactarifné predajné automaty, palubné počítače, navigačné systémy atď.. V rámci 
tejto prioritnej osi budú podporované projekty rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných 
objektov (napr. záchytné parkoviská, prestupné terminály), zvýši sa počet dopravných prostriedkov 
vybavených elektronickým informačným systémom (napr. elektronické tabule, akustické hlásiče 
zastávok) a počet zavedených elektronických sluţieb (napr. internetová stránka, jednotný dispečerský 
aparát).   
 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 11 projektov.  
Zo zazmluvnených projektov nebol ţiaden projekt identifikovaný pre účely napĺňania HP IS.  
  
 
2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 
 
Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP IS: 
 
Efektívna elektronizácia verejnej správy  
 
-    zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,  
-    zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy,  
-    zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy,  
-    zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.  
 
V rámci OPBK sa podporujú e-sluţby miestnej a regionálnej samosprávy pre občanov  
a pre podnikateľov. Prínosom pre občanov bude úspora času a finančných nákladov prostredníctvom 
lepšej dostupnosti sluţieb verejnej správy na integrovaných obsluţných miestach alebo 
prostredníctvom on-line sluţieb. Špecifické e-sluţby na lokálnej a regionálnej úrovni zamerané  
na podnikateľov (government to business) by mali byť prínosom najmä pre MSP. V súlade so 
zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných sluţieb pre 
uţívateľov budú v centrách spádových oblastí vybudované integrované obsluţné miesta, v ktorých 
budú sprístupňované elektronické sluţby poskytované verejnou správou na jednom mieste. 
 
Široká dostupnosť internetu  
 
-  modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware  

a software),  
-    podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,  
-    podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu,  
-    podporovať školské multimediálne učebne.  
 
Podpora dostupnosti širokopásmového internetu sa orientuje na rozvoj regionálnych a lokálnych 
širokopásmových sietí v oblastiach nedostatočne pokrytých prenosovou kapacitou a zároveň 
neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. Implementácia tejto skupiny aktivít vychádza  
zo štúdií realizovateľnosti, ktorých výsledok sa premietne do konkrétnych balíčkov projektov 
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ponúkaných zo zdrojov opatrenia pre mestá, obce, prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov sluţieb 
širokopásmového pripojenia. Zlepšovanie a rozširovanie prístupu k informačno-komunikačným 
technológiám (ďalej len „IKT―) sa podporuje aj priamo v MSP. Podpora MSP sa zameriava na tvorbu 
a zlepšovanie dostupnosti k IKT, zlepšovanie sluţieb a aplikácií (elektronický obchod, vytváranie sietí, 
atď.) a ich účinné vyuţívanie. Osobitná pozornosť sa zameriava na kombináciu podpory MSP  
k prístupu k širokopásmovému internetu s podporou aktivít zameraných na tvorbu digitálneho obsahu. 
 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo zazmluvnených celkovo  
9 projektov. Zo zazmluvnených projektov nebol ţiaden projekt identifikovaný pre účely napĺňania HP 
IS. 
 
Popis problémov spojených s implementáciou tejto horizontálnej priority. 
 
V roku 2009 neboli evidované ţiadne problémy s implementáciou HP IS. 
 

 

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 
 

Tab. č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2009 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

 Dosiahnutý 
výsledok 

- - - - - - - - - - 

Cieľ - - - - - - - - - - 

Východisko - - - - - - - - - - 

            

 Dosiahnutý 
výsledok 

- - - - - - - - - - 

Cieľ - - - - - - - - - - 

Východisko - - - - - - - - - - 

Zdroj: RO OPBK 

Na úrovni NSRR (príloha č. 13) nie sú ţiadne ukazovatele horizontálnej priority  Marginalizované rómske 
komunity pre Operačný program Bratislavský kraj.  

 
 
Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) k napĺňaniu cieľov 
HP MRK uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR 

 
OPBK ako celok poskytuje rovnaký priestor pre profesionálne uplatnenie kaţdému. V prípade 
nepriamej formy naplnenia horizontálnych priorít, pri tvorbe nových pracovných miest, musí byť 
zachovaný antidiskriminačný princíp nielen voči rómskej komunite, ale i voči všetkým 
marginalizovaným skupinám. 
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Tab. č. 51: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009     

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  

(EÚ zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

€ s príspevkom 
HP MRK (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 19 4 274 018,94 0 0 0 
Trnavský - - - - - 

Trenčiansky - - - - - 
Nitriansky - - - - - 
Ţilinský - - - - - 

Banskobystrický - - - - - 
Prešovský - - - - - 

Košický - - - - - 
Národný projekt - - - - - 

Nadregionálny 
projekt 

- - - - - 

Spolu   19* 4 274 018,94*   0 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia 
*  (bez JEREMIE) 
 
 
Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie implementácie 
horizontálnej priority marginalizované rómske komunity k 31.12. 2009 podľa prioritnej osi 1 
Infraštruktúra a prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika OPBK 

 
 

Tab. č. 52: Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK k 31.12. 2009 v zmysle Systému 
koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007-2013 
platného v roku 2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

 
Počet projektov 
zabezpečujúcich 

trvalú udrţateľnosť 
miest (počet) 

 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
regenerovaných 

sídiel   
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

 

Popis príspevku prioritných osí Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu hlavného 
a parciálnych cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity k cieľom 
horizontálnej priority, v zmysle Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity na roky 2007-2013 platného v roku 2009 
 
Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK―) sa v Bratislavskom 
kraji neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V prioritných 
osiach OPBK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel 
obyvateľstva rómskej minority v Bratislavskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa v OPBK uplatňuje 
individuálny dopytovo orientovaný prístup, ktorý dopĺňa komplexný prístup. Hodnotiace kritériá HP 
MRK sa uplatnia v prípade, ak sa na území realizácie projektu bude nachádzať MRK a realizácia 
projektu bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie jej ţivota. Predovšetkým intervencie v rámci 
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prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK sú zamerané na zlepšenie kvality ţivota všetkých obyvateľov 
Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa významne prispeje 
k zlepšeniu občianskej infraštruktúry najmä v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo 
prispeje aj k zlepšeniu ţivotnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít.  
 
 
 Popis skúseností spojených s implementáciou horizontálnej priority MRK 
 
Vzhľadom na to, ţe v roku 2009 nebol zazmluvnený ani jeden projekt s príspevkom k horizontálnej 
priorite MRK, neboli v tomto roku evidované ţiadne problémy s implementáciou HP MRK. 
 

 
 
4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí 
 
 
 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR 
 
Plnenie ukazovateľov horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí (HP RP) uvedených v Národnom 
strategickom a referenčnom rámci  v prílohe č. 13.  
 

 
Tabuľka č. 53: Ukazovatele HP RP na úrovni OPBK podľa NSRR k 31.12. 2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009    2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 
s príspevkom k 
rovnosti 
príleţitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A       0 

            

 
Hodnota 
projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príleţitostí  
(zdroje EÚ-EUR) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 1 559 966,96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 559 966,96 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100/100 100/100 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
muţmi(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ţenami  
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet 
bezbarierových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie   
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príleţitostí na úrovni prioritných osí 
k 31.12. 2009 
 
Tab. č. 54: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009     

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  

(EÚ zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

HP RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

€ s príspevkom 
HP RP (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 19 4 274 018,94 9 1 559 966,96  36,50 

Trnavský - - - - - 

Trenčiansky - - - - - 

Nitriansky - - - - - 

Ţilinský - - - - - 

Banskobystrický - - - - - 

Prešovský - - - - - 

Košický - - - - - 

Národný projekt - - - - - 

Nadregionálny 
projekt 

- - - - - 

Spolu   19* 4 274 018,94*   9 1 559 966,96 36,50 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia 
*  (bez JEREMIE) 
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Príspevok Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu hlavných cieľov horizontálnej 
priority Rovnosť príležitostí uvedenej v kapitole 4.3.5. NSRR 
 
Plnenie fyzických ukazovateľov uvedených v prílohe č. 4 v Systéme koordinácie 
implementácie horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí k 31.12. 2009 podľa prioritných osí  

 
 
Tabuľka č. 55: Ukazovatele HP RP OPBK v SKI HP RP podľa prioritných osí / Prioritná os 1 – 
Infraštruktúra                 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

počet projektov s 
príspevkom k  
rovnosti 
príleţitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udrţateľnosť miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

hodnota 
projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príleţitostí 
(zdroje EÚ-EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 417 746,52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 417 746,52 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníkov 
zapojených do 
aktivít projektov 
(muţi) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníčok 
zapojených do 
aktivít projektov 
(ţeny) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
účastníkov/účast
níčok 
zapojených do 
aktivít projektov 
(znevýhodnené 
skupiny) 
(počet) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
bezbariérových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie  
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
novovytvorených 
pracovných miest  
- muţi 
 (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
novovytvorených 
pracovných miest  
- ţeny 
 (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 56: Ukazovatele HP RP OPBK v SKI HP RP podľa prioritných osí / Prioritná os 2 – 
Vedomostná ekonomika                   

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

počet projektov s 
príspevkom k  
rovnosti 
príleţitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

hodnota 
projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príleţitostí 
(zdroje EÚ-EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 142 220,44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 142 220,44 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníkov 
zapojených do 
aktivít projektov 
(muţi) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníčok 
zapojených do 
aktivít projektov 
(ţeny) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
účastníkov/ 
účastníčok 
zapojených do 
aktivít projektov 
(znevýhodnené 
skupiny) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
novovytvorených 
pracovných miest  
- muţi 
 (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest  - ţeny 
 (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2009 

 92 

Tabuľka č. 57: Ukazovatele HP RP OPBK v SKI HP RP podľa prioritných osí / Prioritná os 3 – 
Technická pomoc 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

počet projektov s 
príspevkom k  
rovnosti 
príleţitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

hodnota projektov 
s príspevkom k 
rovnosti 
príleţitostí 
 (EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníkov 
zapojených do 
aktivít projektov 
(muţi) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníčok 
zapojených do 
aktivít projektov 
(ţeny) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

počet účastníkov/ 
účastníčok 
zapojených do 
aktivít projektov 
(znevýhodnené 
skupiny) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

 
Popis príspevku prioritných osí OPBK k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP, 
a to podľa relevantnosti prioritných osí k cieľom horizontálnej priority, v zmysle prílohy č. 3 
a tabuľky č.1 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 
pre programové obdobie 2007-2013 platného pre rok 2009 

 

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP RP: 
 
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra 
 
Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP 
 
Ciele 1.1.:  

 Zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu.  

 Zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi. 
 
 
Ciele 1.2.: 

 Zvýšenie participácie ţien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného ţivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného ţivota).  

 Zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti ţien s deťmi a muţov s deťmi.  
 
V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenia 1.2 Regionálna 
a mestská hromadná doprava sa dbá na vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie 
kaţdému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. 
Zachovanie antidiskriminačného princípu je sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
Počet novovytvorených pracovných miest (delenie muţi/ţeny). Pri uplatňovaní princípu rovnosti 
príleţitostí je pozornosť venovaná projektom podporujúcim vznik nových pracovných príleţitostí. 
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Ciele 2.2.: 

 Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  

 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným sluţbám.  
 
V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa venuje pozornosť zvýšeniu počtu 
bezbariérových prístupov a opatrení za účelom zvýšenia dostupnosti fyzického prostredia a verejných 
sluţieb a uľahčenia orientácie.  
 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 11 projektov. 
Z 11 zazmluvnených projektov 5 projektov prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP a ich príspevok bude 
sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov: 

 počet novovytvorených pracovných miest  - muţi – 3  

 počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie – 17  
 
 
Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest - muţi― bude sledovaný v troch 
projektoch, pričom v kaţdom je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1. Projekty sú 
zamerané na zosúlaďovanie pracovného a  rodinného ţivota prostredníctvom podpory rekonštrukcie 
infraštruktúry verejného priestranstva a rekonštrukcie detského ihriska. Pracovné miesta sú vytvorené 
na účely zabezpečovania údrţby zrekonštruovaných priestorov verejnej zelene. V štyroch projektoch 
bude sledovaný merateľný ukazovateľ „počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie 
orientácie. V dvoch projektoch je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1, v jednom 
projekte je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 2 a v jednom projekte je plánovaná 
cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 13. Projekty sú zamerané na revitalizáciu verejného 
priestranstva, ktoré budú môcť vyuţívať ako muţi tak aj ţeny, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu 
pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo 
etnickej skupine, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu. V projektoch budú 
vybudované bezbariérové prístupy a vyznačenie pásov pre nevidiacich a slabozrakých obci. 
 
 

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 
 
Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP 
 
Ciele 1.1.:  

 Zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu.  

 Zníţenie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi. 
 
V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenia 2.2 
Informatizácia spoločnosti sa dbá na vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie 
kaţdému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. 
Zachovanie antidiskriminačného princípu  je sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
Počet novovytvorených pracovných miest (delenie muţi/ţeny). Pri uplatňovaní princípu rovnosti 
príleţitostí je pozornosť venovaná projektom podporujúcim vznik nových pracovných príleţitostí. 
 
Ciele 1.3.: 

 Zníţenie rodového mzdového rozdielu medzi ţenami a muţmi. 

 Zvýšenie kvalifikácie zručností ţien a muţov  v odvetviach a oblastiach, v ktorých nie je vysoká 
koncentrácia ţien (rodová desegregácia). 

 Zvýšenie podielu ţien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánoch  v podnikateľských subjektoch. 
 
V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery sa dbá na vytváranie 
rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie kaţdému, najmä pri podpore začínajúcich MSP.   
 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo  
8 projektov. Z 8 zazmluvnených projektov 4 projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov HP RP a ich 



                Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2009 

 94 

príspevok bude sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových 
hodnôt merateľných ukazovateľov: 

 počet novovytvorených pracovných miest  - muţi – 3  

 počet novovytvorených pracovných miest - ţeny – 5  
 

Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest – muţi― bude sledovaný v dvoch 
projektoch, pričom v jednom je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1 a v jednom je 
plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 2. Merateľný ukazovateľ „počet 
novovytvorených pracovných miest – ţeny― bude sledovaný v troch projektoch, v jednom je 
plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1 a v dvoch  je plánovaná cieľová hodnota 
merateľného ukazovateľa 2.  
 
Projekty pre svoje uvedenie do praxe nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi vekovou diferenciáciou 
alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Práca s aplikáciami informačného 
systému a jeho udrţiavanie je určená pre vysokokvalifikovanú pracovnú silu v oblasti informačno-
komunikačných technológií. Spoločnosti budú pri realizácii projektu dbať, aby nedochádzalo k 
diskriminácii na báze rodovej, vekovej, etnickej, náboţenskej ani zdravotnej. 
 
 

Implementácia horizontálnej priority v rámci OPBK 
 
Popis zabezpečovania informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej 
cieľoch v rámci výziev 
 
V mesiaci apríl 2009 bola vyhlásená výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre: 

- prioritnú os 1 Infraštruktúra: opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna  
a mestská hromadná doprava a 

- prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika: opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery  
a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 

  
Výzva bola zverejnená dňa 3. 4. 2009 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzva pre prioritnú os 1 bola inzerovaná dňa 3. 4. 2009 
v denníku Pravda a pre prioritnú os 2 v denníku Hospodárske noviny. Zároveň boli zaslané listy 
riaditeľky odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj na Slovenskú obchodnú a priemyselnú 
komoru a na Slovenský ţivnostenský zväz – oznam o výzvach na predkladanie ţiadostí o NFP 
v rámci OPBK pre ţiadateľov zo súkromného sektora (prioritná os 2 Vedomostná ekonomika, 
opatrenie 2.1 Inovácie  
a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti). 
 
V súvislosti s vyhlásením uvedených výziev bola vyhlásená aj výzva na výber externých 
hodnotiteľov ţiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie  2.1.  Inovácie a technologické transfery  
a opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti, ktorá bola zverejnená dňa 9. 4. 2009 na webových 
stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk a www.nsrr.sk. 
 
 
Dňa 28. 5. 2009 zorganizovalo MVRR SR ako RO OPBK v hoteli Devín v Bratislave informačnú akciu 
(hlavnú informačnú aktivitu roku 2009) s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Bratislavský kraj.“ Účastníci informačnej akcie získali základné informácie  
o Operačnom programe Bratislavský kraj,  o podmienkach predkladania ţiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev, i informácie o HP RP a jej cieľoch. 
Včasné a presné informácie sú širokej verejnosti poskytované prostredníctvom informačného 
portálu www.opbk.sk . 
Informácie ţiadateľom o NFP, ktoré zahŕňajú aj informovanie o cieľoch HP RP sú poskytované 
i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej pomocou siete kontaktných miest (hotline, 
email, osobné konzultácie – informačné a poradenské centrum v sídle RO OPBK, v sídle BSK - 
SORO  
pre OPBK a Regionálne rozvojové agentúry na území BSK - Záhorie a Senec – Pezinok) . 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
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Stretnutia pracovnej skupiny v roku 2009: 

1) dátum konania: 30.03.2009, miesto konania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
                            
Program zasadnutia: 
 
1. Prerokovanie zmien  a schválenie: 

a. Dodatku č.1 Štatútu pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príleţitostí 
(ďalej len „HP RP―) 

b. Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013 
(ďalej len „SKI HP RP―) 

2. Prerokovanie pripomienok k Informácii o príspevku OP k HP RP 
3. Diskusia 
2) dátum konania: 6.11.2009, miesto konania:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
                            
Program zasadnutia: 
 
4. Prerokovanie zmien  a schválenie: 

a. Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, 
verzia 4.1 (ďalej len „SKI HP RP―) 

b. Prílohy č.13 NSRR Indikátory horizontálnych priorít – schválenie aktualizovanej verzie 
merateľných ukazovateľov horizontálnej priority rovnosť príleţitostí (ďalej len „HP RP―) 
sledovaných na úrovni Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR―) 
a Operačných programov (ďalej len „OP―) 

5. Informácia o príručkách a školiacich aktivitách oddelenia podporného strediska k rovnosti 
príleţitostí 

6. Diskusia 
 

Z internetovej stránky www.gender.sk v sekcii HP RP/Dokumenty je moţné stiahnuť nasledovné 
príručky: 

- Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ, ktorá je určená 
hlavne pre ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov 

- Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch, ktorá je 
určená pre zamestnancov a zamestnankyne zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, 
SO/RO, VÚC atď.), ako aj pre odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky ţiadostí o NFP. 

- Príručky je moţné stiahnuť z portálu www.gender.gov.sk v sekcii HP RP/Dokumenty. 

 
Popis problémov spojených s implementáciou HP RP  

 
V roku 2009 neboli evidované ţiadne problémy s implementáciou HP RP. 
 
 
 

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udrţateľný rozvoj 
 
Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR―) je 
Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR―), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, 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. 
 
 
 
 
 

http://www.gender.sk/
http://www.gender.gov.sk/
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Tab. č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2009 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

 
Počet projektov 
s príspevkom k 
horizontálnej 
priorite trvalo 
udrţateľný 
rozvoj (počet) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 10 N/A N/A N/A N/A      N/A N/A 10 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite trvalo 
udrţateľný 
rozvoj  
(zdroje EÚ-EUR) 

 
Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 
   
 2 776 719,44 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 776 719,44 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

V tabuľke je uvedené plnenie ukazovateľov horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj uvedených v NSRR 
(príloha č. 13).  

 
Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) k napĺňaniu cieľov 
HP TUR uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR 
 
Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR 
synergicky podporoval trvalo udrţateľný rozvoj vo všetkých jeho zloţkách, t. j. v environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej zloţke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovenej stratégie trvalo 
udrţateľného rozvoja EÚ. 

 
 

 
Tab. č. 59: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009    

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v €  

(EÚ zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom 

HP TUR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

€ s príspevkom 
HP TUR (EÚ 

zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP TUR 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 19 4 274 018,94 10 2 776 719,44 64,97 

Trnavský - - - - - 

Trenčiansky - - - - - 

Nitriansky - - - - - 

Ţilinský - - - - - 

Banskobystrický - - - - - 

Prešovský - - - - - 

Košický - - - - - 
Národný projekt - - - - - 

Nadregionálny 
projekt 

- - - - - 

Spolu   19* 4 274 018,94*   10 2 776 719,44 64,97 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia 
 *  (bez JEREMIE) 
                                        

 

 

Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie 
horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj k 31.12. 2009 podľa prioritných osí Operačného 
programu Bratislavský kraj 
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Tab. č. 60: Plnenie merateľných ukazovateľov horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj k 31.12. 2009 
v zmysle prílohy č.2 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj 
na roky 2007-2013 platného v roku 2009 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet regenerovaných 
sídiel  

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 

zdrojom energie 
(merná jednotka MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Zateplená plocha  
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Počet vytvorených 
pracovných miest 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200 

 
Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

            

Ročné úspory energie 
realizovaním projektu 

(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

Popis príspevku prioritných osí Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu 
špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj, a to podľa 
relevantnosti prioritných osí k cieľom horizontálnej priority, v zmysle Systému koordinácie  
a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013 platného 
v roku 2009 
 

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP TUR: 
 
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra 
 
Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP TUR: 

 Vyrovnaný regionálny rozvoj 

- posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov 
- skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 
- skvalitnenie informačnej infraštruktúry 
 

Skupiny aktivít v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sú definované aj s ohľadom na podporu trvalo 
udrţateľného rastu v celom Bratislavskom kraji. Prostredníctvom projektov integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy sa zlepší kvalita ţivota sociálne slabších skupín. 
Samostatné dopytovo orientované projekty a projekty v rámci skupiny aktivít zameraných  
na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného 
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ruchu podporujú rozvoj fyzického ţivotného prostredia sídiel, resp. častí sídiel, čím výrazne prispejú 
k zlepšeniu environmentálnej úrovne ţivota obyvateľov Bratislavského kraja a zároveň sa vytvoria 
predpoklady   na optimálny ekonomicky rast týchto oblastí formou rozvoja cestovného ruchu.  
 
Uplatňovanie HP TUR v opatrení 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava je realizovaná 
prostredníctvom viacerých aktivít. Základným prostriedkom na zniţovanie produkcie exhalátov a hluku 
z dopravy je zniţovanie automobilovej dopravy, a to prostredníctvom vyuţívania existujúcich rezerv 
jednotlivých druhov verejnej dopravy prostredníctvom ich integrácie. 
 
 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 11 projektov. Z 11 
zazmluvnených projektov 8 projektov prispieva k napĺňaniu cieľov HP TUR a ich príspevok bude 
sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov: 

 počet novovytvorených pracovných miest celkom – 1  

 počet regenerovaných sídiel – 7  
 
 
Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest celkom― je sledovaný v jednom 
projekte, ktorý má prostredníctvom regenerácie verejného priestranstva prispieť k skvalitneniu ţivota 
obyvateľov obce a  tým zvýšiť v budúcnosti atraktivitu obce. 
Merateľný ukazovateľ „počet regenerovaných sídiel― je sledovaný v siedmich projektoch, ktoré prispejú 
k napĺňaniu cieľov trvalo udrţateľného rozvoja v oblasti zlepšenia kvality ţivotného prostredia  
v regiónoch, skvalitnenia ţivotného štýlu, ochrany zelene.   
 
 
2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 
 
Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP TUR: 

Zvýšenie ekonomickej prosperity 

- Posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska 
- Zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania 
- Zniţovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie vyuţívania OZE 

 
Jednou z oblastí významne prispievajúcou k TUR je oblasť energetiky a energetickej efektívnosti, ktorá 
je podporovaná aj v rámci OPBK najmä prostredníctvom opatrení 1.1 Regenerácia sídiel a 2.1 Inovácie 
a technologické transfery. 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo zazmluvnených celkovo  
8 projektov. Z 8 zazmluvnených projektov 2 projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov HP TUR a ich 
príspevok bude sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových 
hodnôt merateľných ukazovateľov: 

 počet novovytvorených pracovných miest  celkom  - 9 
 

Projekty sú zamerané na podporu udrţateľnosti hospodárskeho rastu a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti prostredníctvom zavedenia elektronických sluţieb a zároveň podporia 
zamestnanosť vytvorením nových pracovných miest, pričom v jednom projekte je plánovaná cieľová 
hodnota merateľného ukazovateľa 7 a v druhom projekte je plánovaná cieľová hodnota merateľného 
ukazovateľa 2.  
 
 
Popis problémov spojených s implementáciou tejto horizontálnej priority. 
 
V roku 2009 neboli evidované ţiadne problémy s implementáciou HP TUR. 
 

5. TECHNICKÁ POMOC 

 
V zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie 
operačného programu a jeho prioritných osí, môţu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr 
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vyuţívať 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 môţu vyuţívať 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 
reţijných 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 kaţdého       
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. 

Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP―) a prioritnou osou           
č. 3 Technická pomoc OPBK je daná tým, ţe 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). 

 
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 zaloţený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov 

18
 

 

 
 
 
 

                                                      
18

 uplatňuje sa iba na Prioritnú tému 85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrol a audit, na Základe zmluvy 

o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK uzatvorenej medzi MVRR SR ako RO OPBK a BSK ako SO/RO. 
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5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  

 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi 

 
V roku 2009 boli predloţené 4 ţiadosti o NFP v rámci prioritnej osi Technická pomoc OPBK: 
 

 Ţiadosť o NFP „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu 
Bratislavský kraj v roku 2009“ (ţiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí NFP bola 
podpísaná dňa 03.07.2009) 

 

 Ţiadosť o NFP „Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2009“ (ţiadosť schválená; 
Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 03.07.2009)  

 

 Ţiadosť o NFP „Štúdia uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia 
spoločnosti zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických sluţieb 
na miestnej a regionálnej úrovni“ (ţiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí NFP bola 
podpísaná dňa 19.09.2009+ Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísaný dňa 20.09.2009) 

 

 Ţiadosť o NFP „Technická pomoc pre SO/RO“ (ţiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí 
NFP bola podpísaná dňa 06.05.2009) 



Tabuľka č. 61: Prehľad schválených ţiadostí o NFP predloţených v rámci prioritnej  osi Technická pomoc Operačného programu  
Bratislavský kraj k 31.12.2009                                                                                                                                                                  EUR 

Por. č. 
 

Názov ţiadosti o NFP Kód ITMS 

Rozhodnutie 
výberovej komisie 

o schválení ţiadosti 
o NFP 

Ţiadané celkové 
oprávnené 
výdavky 

Ţiadané NFP 
Schválené celkové 
oprávnené výdavky 

Schválené 
NFP 

Z toho ERDF 
(miera 

kofinancovania 
85%) 

Z toho ŠR 

  ITMS kód  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1. 

Zabezpečenie aktivít informovania a 
publicity Operačného programu 

Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 
2008 

22330120001 
schválená s 
podmienkou 

663 878,38 663 878,38 663 878,38 663 878,38 564 296,62 
99 581,76 (miera 
kofinancovania 

15%) 

2. 
Refundácia mzdových prostriedkov 

v roku 2008 
22330120002 

schválená s 
podmienkou 

172 608,38 172 608,38 172 608,38 172 608,38 146 717,12 
25 891,26 (miera 
kofinancovania 

15%) 

3. 

Zabezpečenie pripravenosti 
administratívnych a organizačných 

štruktúr pre Operačný program 
Bratislavský kraj 

22330120003 schválená 277 169,,22 277 169,,22 277 169,,22 277 169,,22 235 593,84 
41 575,38 (miera 
kofinancovania 

15%) 

4. 
Externé hodnotenie ŢoNFP PO2 
Vedomostná ekonomika OPBK v 

rokoch 2008 - 2015 
22330120004 schválená 49 790,88 49 790,88 49 790,88 49 790,88 42 322,25 

7 468,63 (miera 
kofinancovania 

15%) 

5. Technická pomoc pre SO/RO 22330120005 schválená 57 788,29 54 898,87 57 788,29 54 898,87 49 120,04 

5 778,83 (miera 
kofinancovania 

10%) + 2 889,42 
(miera 

kofinancovania 5% 
- vlastné zdroje 

BSK) 

6. 
Zabezpečenie aktivít informovania a 

publicity Operačného programu 
Bratislavský kraj v roku 2009 

22330120006 
 

schválená 
123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 104 550,00 

18 450,00 (miera 
kofinancovania 

15%) 

7. 
Refundácia mzdových prostriedkov 

v roku 2009 
22330120007 schválená 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 212 500,00 

37 500,00 (miera 
kofinancovania 

15%) 

8. 

Štúdia uskutočniteľnosti projektov 
opatrenia 2.2 Informatizácia 
spoločnosti zameraných na 

elektronizáciu samosprávy a rozvoj 
elektronických sluţieb na miestnej 

a regionálnej úrovni 

22330120008 schválená 71 400,00 71 400,00 71 400,00 71 400,00 60 690,00 

10 710,00 
(miera 

kofinancovania 
15%) 

Spolu    1 665 635,15 1 662 745,73 1 665 635,15 1 662 745,73 1 415 789,87 
246 955,86 + 

2 889,42 – vlastné 
zdroje BSK 

   Zdroj: RO OPBK 
   V tabuľke nie je započítaná ţiadosť BSK „Technická pomoc pre SO/RO― (NFP22330120004), ktorá nebola schválená (výška COV 57 788,29 – z toho NFP 54 898,87 EUR) 



Tabuľka č. 62: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 Technická pomoc k 31. 12.2009 
(kumulatívne od začiatku programového obdobia) 

Prioritná os 
Prijaté 
ŢoNFP 

Zamietnuté 
ŢoNFP 

Schválené 
ŢoNFP 

Zazmluvnené 
projekty 

Projekty 
v realizácii 

Odstúpené 
od zmluvy 

Ukončené 
projekty 

Technická pomoc 9 1 8 8 5 0  3 

Celkom 9 1 8 8 5 0  3 

Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v €   

Opatrenie 
Výška 

ţiadaného 
príspevku  

Výška 
neschválenéh
o ţiadaného 
príspevku  

Výška 
schváleného 

príspevku  

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov* 

Výška 
vrátených 

prostriedkov  

Výška 
ukončených 
projektov**  

Technická pomoc 1 717 644,60 54 898,87 1 662 745,73 1 662 745,73 0 310 642,43 

Celkom 1 717 644,60 54 898,87 1 662 745,73 1 662 745,73 0 310 642,43 

Zdroj: RO OPBK 
* Projekty v rámci Technickej pomoci sa nezazmluvňujú 
** Uvedený údaj obsahuje aj výdavky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí sluţieb uzavretej medzi MVRR SR a konzorciom 
firiem zloţeným zo spoločností Zamedia, s.r.o., Consulting and Management, s.r.o., European Consultants Organization, s.p.r.l. 
a Avocat, s.r.o., pretoţe k 31.12.2009 neboli zaevidované nezrovnalosti vysporiadané a tieţ neboli zohľadnené v ţiadosti 
o platbu na EK 
 
 
Tabuľka č. 63: Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.3  (kumulatívne) 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet 
projektov 
technicke
j pomoci 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet 
zamestna
ncov, 
ktorí sa 
podieľajú 
na 
administr
ácii 
programu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 14 -5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48 48 

Východisko 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 

Zdroj. RO OPBK 

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú 
predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015. 
 
 
Tabuľka č. 64: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 OPBK k 31. 12. 2009     

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 3 3 480 000,00 189 299,96 5,44 438 988,59 12,61 

Opatrenie 3.1 3 480 000,00 189 299,96 5,44 438 988,59 12,61 

Zdroj: CO 

 
Objem vyčerpaných prostriedkov ERDF v rámci prioritnej osi č. 3 bol ovplyvnený dohodou ministra  
výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov 
vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu. V zmysle vyššie uvedenej dohody 
riadiaci orgán nezahrnul do súhrnných ţiadostí o platbu skutočne vynaloţené výdavky vyplývajúce zo 
zmluvy o poskytnutí sluţieb uzavretej medzi MVRR SR a Konzorciom vo výške 129 491,71 EUR za 
zdroj ERDF. 
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Tabuľka č. 65: Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností  
k 31. 12. 2009 (kumulatívne) 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje)   

v € 
ako % z alokácie na 

TP programu  
(ERDF 3 480 000) 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy 

na TP programu 
(ERDF 1 415 789,87) 

 

 

Školenia, monitorovacie, pracovné a 
koordinačné skupiny, výbory a komisie 118 195,89 3,40% 8,35% 

 

Hodnotenie a štúdie 60 690,00 1,74% 4,29%  

Informovanie a publicita 594 334,84 17,08% 41,98%  

Mzdy* 446 400,95 12,83% 31,53%  

Prevádzkové činnosti a cestovné 
náhrady 52 082,60 1,50% 3,68% 

 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, 
nábytok, autá a pod.) 110 037,83 3,16% 7,77% 

 

Ostatné (uveďte aké) 
34 047,76 

0,98% 2,40%  

spolu 1 415 789,87 40,68% 100,00%  
 Zdroj: ITMS, RO OPBK 
* Refundácia miezd zamestnancov RO OPBK a SO/RO 
 

Primerané finančné krytie prenesených právomocí na SO/RO pre OPBK zabezpečuje RO OPBK na 
základe Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj (táto 
zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na 
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom). Zmluvné strany (MVRR SR a BSK) sa dohodli, 
ţe RO OPBK zabezpečí finančné prostriedky na zabezpečenie riadneho výkonu prenesených 
kompetencií v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve. Zmluva sa uzaviera počas 
platnosti Splnomocnenia, a to na základe rámcového rozdelenia finančných prostriedkov technickej 
pomoci  OPBK na pokrytie nákladov SO/RO uvedeného v prílohe č. 1. 

 
Tab. č. 66: Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na výkon 
delegovaných kompetencií RO na SO/RO v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o financovaní 
Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na výkon delegovaných kompetencií 

RO na SO/RO 

Názov aktivity Maximálne náklady obdobie rokov 2008 – 2015 v EUR 

Mzdy a odmeny 330 727 

Dopravné náklady 7 655 

Dopravné prostriedky 24 667 

Vzdelávacie aktivity 17 500 

Technické a kancelárske vybavenie 30 303 

Súhrnné maximálne náklady za roky 2008 -
2015 

410 852 

Počet zamestnancov 10 

Zdroj: Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK 
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Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie 
 
 
Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúce               
sa verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov technickej pomoci OPBK 
 
Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (I. a II. Kontrola) a Najvyššieho kontrolného úradu SR 
týkajúce sa verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov technickej pomoci OPBK 
 
Na základe vykonaného procesu verejného obstarávania podpísalo MVRR SR dňa 5.6.2007 zmluvu 
o poskytovaní sluţieb s úspešným konzorciom firiem ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & 
MANAGEMENT, s.r.o., EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION s.p.r.l., avocat, s.r.o. na 
predmet zákazky s názvom: „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych 
a prekladateľských sluţieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii 
MVRR SR, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných 
školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania―. 
 
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len: „ÚVO―) vo svojom stanovisku z I. kontroly zo dňa 
3.7.2008 informoval MVRR SR, ţe MVRR SR postupovalo v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Informačné a vzdelávacie 
aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských sluţieb na zabezpečenie prípravy 
a implementácie operačných programov v gescii MVRR SR, propagácia a reklama implementácie 
operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie 
procesu verejného obstarávania―. 
 
Následne na základe poverenia predsedu ÚVO zamestnanci úradu vykonali v čase od 28.11.2008 do 
12.02.2009 u verejného obstarávateľa (MVRR SR) II. kontrolu toho istého postupu verejného 
obstarávania vyššie uvedenej zákazky.  Procesné a vecné nedostatky z výkonu II. kontroly poukázali 
na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní, pričom príčiny ich vzniku je moţné vidieť 
v nedôslednom uplatňovaní postupov verejného obstarávania. ÚVO odporučil a upriamil pozornosť 
verejného obstarávateľa na to, aby: 

1. pravidlami zadávania podprahových zákaziek, ktoré si stanoví verejný obstarávateľ došlo 
k dôslednému uplatneniu princípov verejného obstarávania, najmä princípu rovnakého 
zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípu 
transparentnosti, 

2. bola dodrţiavaná jednotná a určitá terminológia vo všetkých vypracovaných dokumentoch, 
ktoré sú podkladom pre verejné obstarávanie.  
 

Na základe výsledkov II. kontroly MVRR SR prijalo opatrenia a zaslalo dňa 28.05.2009 listom ÚVO 
Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  a príčin ich vzniku: 

1. MVRR SR vydalo smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá obsahuje opatrenia, aby nedošlo 
k vzniku nedostatkov obdobných ako boli zistené v Protokole o výsledku kontroly nad 
verejným obstarávaním č. 542-6000/4/2008 zo dňa 12.02.2009 v znení Dodatku č. 1 
k Protokolu o výsledku kontroly nad verejným obstarávaním č. 542-6000/6/2008 zo dňa 
08.04.2009. 

2. MVRR SR zhodnotilo existujúcu organizačnú štruktúru s ohľadom na administratívne 
a personálne zabezpečenie realizácie verejných obstarávaní. Ministerstvo personálne rozšírilo 
útvar realizujúci verejné obstarávanie v rámci rezortu.  

 
Na základe kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR podľa poverenia zo dňa 
8.12.2008, bolo zistené nasledujúce porušenie zákona o verejnom obstarávaní:   

- MVRR SR nezverejnilo výzvu na predkladanie ponúk uchádzačov verejne prístupným 
spôsobom,  čím neboli vytvorené podmienky súťaţného prostredia a nebol dodrţaný princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp 
transparentnosti a princíp hospodárnosti.  

 
MVRR SR listom zo dňa 8.1.2009 zaslalo NKÚ SR námietky proti pravdivosti, úplnosti 
a preukázateľnosti kontrolných zistení, ktoré NKÚ SR zamietol listom zo dňa 15.4.2009. Vzhľadom 
k tomu, ţe MVRR SR nesúhlasí so závermi kontroly NKÚ SR a v legislatíve SR nie je ustanovený 
odvolací postup, MVRR SR nepodpísalo zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly. 
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Na základe rozhodnutia predsedu vlády SR z apríla 2009 MVRR SR uzatvorilo s konzorciom dohodu 
o ukončení zmluvy. MVRR SR a Európska komisia dospeli dňa 6.10.2009 na rokovaní ministra 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio k dohode 
o nedeklarovaní výdavkov na Európsku komisiu vzniknutých v rámci zmluvy o poskytovaní 
služieb uzatvorenej medzi MVRR S a konzorciom spoločností ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & 
MANAGEMENT, s.r.o., EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION s.p.r.l., avocat, s.r.o. 
 
Finančné prostriedky zo zdrojov technickej pomoci operačných programov riadených MVRR SR budú 
vyuţité v súvislosti s realizáciou iných oprávnených aktivít potrebných v súvislosti s vykonávaním 
operačných programov. MVRR SR z pozície riadiaceho orgánu pre relevantné operačné programy 
identifikovalo a nahlásilo v súvislosti s príslušnými výdavkami nezrovnalosťami, ktoré však neboli 
k 31.12.2009 finančne vysporiadané.  
 
 

6   INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Všetky aktivity súvisiace s efektívnou informovanosťou o OPBK sú obsahom Komunikačného plánu 
pre OPBK (ďalej len „KoP pre OPBK―), ktorý  podlieha schváleniu Európskou komisiou. Komunikačný 
plán bol predloţený 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.  

Dňa 30.mája 2008 dostal RO OPBK hodnotenie KoP OPBK od Európskej komisie. Prepracovaný KoP 
OPBK v zmysle pripomienok EK bol zaslaný EK dňa 3. júla 2008 – slovenská verzia a 15. júla 2008 – 
anglická verzia. KoP OPBK bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Ročný operatívny plán OPBK na rok 
2008, ktorý je integrálnou súčasťou KoP OPBK na programové obdobie 2007 – 2013, bol podpísaný 
ministrom VRR SR dňa 24. októbra 2008. 

Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú prístupné na internetových stránkach: 
www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk. 
 
Pokrok pri vykonávaní Komunikačného plánu OPBK 2007 - 2013, vykonané opatrenia  v oblasti 
informovania a publicity a pouţité komunikačné prostriedky 
 
V roku 2009 realizoval RO OPBK viaceré komunikačné aktivity na podporu operačného programu a 
jeho činnosti. 
 
V mesiaci apríl 2009 prebehla kampaň „Tretia výzva“ v nasledovnom rozsahu: 
 

 „Tretia výzva― tzn. výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, 
opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a 
pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a 
opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti bola zverejnená dňa 3. 4. 2009 na internetových 
stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk  

 inzercia v celoplošných printoch; dňa 3. 4. 2009 – Pravda 1 x ½ strany výzva na predkladanie 
ţiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, dňa 03. 04. 2009 – Pravda 1 x ½ strany 
a Hospodárske noviny 1 x ½ strany výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre prioritnú os 2 
Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 
Informatizácia spoločnosti 

 listy riaditeľky odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj adresovaný Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komore a Slovenskému ţivnostenskému zväzu – oznam o výzvach na 
predkladanie ţiadostí o NFP v rámci OPBK pre ţiadateľov zo súkromného sektora (prioritná 
os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 
Informatizácia spoločnosti). 

 
Hlavnou úlohou kampaní výzva bolo upozorniť verejnosť a oprávnených ţiadateľov na moţnosť 
podávať ţiadosti o NFP v konkrétnom čase, v rámci konkrétneho OP, prioritnej osi, resp. opatrenia. 
RO OPBK eviduje vysoký záujem ţiadateľov o získanie finančných prostriedkov z Operačného 

http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
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programu Bratislavský kraj a pri existujúcom dopyte nepredpokladá nevyčerpanie vyčlenených 
finančných prostriedkov. 
 
V súvislosti s vyhlásením výziev č. OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03 bola vyhlásená aj výzva 
na výber externých hodnotiteľov ţiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1. Inovácie 
a technologické transfery a opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti, ktorá bola zverejnená             
dňa 09. 04. 2009 na webových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk a www.nsrr.sk. 
 
Dňa 28. 05. 2009 zorganizovalo MVRR SR ako RO OPBK v hoteli Devín v Bratislave informačnú 
akciu (hlavnú informačnú aktivitu roku 2009) s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Bratislavský kraj.“ Účastníci informačnej akcie získali v dopoludňajšom bloku 
(konferencia „Operačný program Bratislavský kraj – moţnosti čerpania prostriedkov pre verejnú 
správu a súkromný sektor, rekapitulácia dosiahnutých výsledkov―) základné informácie o Operačnom 
programe Bratislavský kraj,  o podmienkach predkladania ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v 
rámci vyhlásenej výzvy pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 
2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti a o doposiaľ 
dosiahnutých výsledkoch. Prítomným účastníkom bol taktieţ predstavený Sprostredkovateľský orgán 
pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj. V popoludňajšom bloku (workshop 
„Realizujme Operačný program Bratislavský kraj spoločne―) sa účastníci informačnej akcie spoločne 
so zástupcami Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj venovali problematike 
procesu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaţe, monitorovacích správ projektu, ţiadostí 
o platbu a publicity zo strany prijímateľa. Kaţdý účastník informačnej akcie (105 zúčastnených) 
obdrţal propagačné predmety OPBK (zakladač, blok, pero, leták). 
 
Včasné a presné informácie sú širokej verejnosti poskytované prostredníctvom informačného 
portálu www.opbk.sk . 
 
Priama komunikácia s cieľovými skupinami bola v roku 2009 realizovaná pomocou siete kontaktných 
miest (hotline, e-mail, osobné konzultácie – informačné a poradenské centrum v sídle RO 
OPBK, v sídle BSK - SORO pre OPBK a Regionálne rozvojové agentúry na území BSK - Záhorie 
a Senec – Pezinok). 
 
Od 01.01.2009 do 31.12.2009 poskytol RO OPBK vo svojom sídle 76 osobných konzultácií pre 
ţiadateľov o NFP v rámci OPBK, ktorí mali zarezervovaný termín na predloţenie ţiadosti o NFP. 
Uvedených konzultácií sa zúčastňovali aj zamestnanci SO/RO pre OPBK. 
 
Od 01.01.2009 do 31.12.2009 prijal RO OPBK  na e-mailovej adrese opbk@build.gov.sk 206 
otázok týkajúcich sa OPBK a  odpovedal na ne v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon o slobode informácií). 
 
Od 01. 01.2009 do 31. 12 2009 prijal SO/RO pre OPBK  na e-mailovej adrese opbk@region-bsk.sk 
15 otázok týkajúcich sa OPBK a  odpovedal na ne podľa usmernenia RO OPBK pre SO/RO OPBK č. 
1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií). 
 
Odpovede na často kladené otázky zverejňuje RO OPBK na informačnom portáli www.opbk.sk 
v sekcii Často kladené otázky (FAQ). 
 
Na informačnom portáli www.opbk.sk zverejnil RO OPBK od 01.01.2009 do 31.12.2009  33 aktualít, 
pričom 31 aktualít bolo súčasne zverejnených na internetových stránkach www.build.gov.sk 
a www.nsrr.sk.   
 
Od 01.01.2009 do 31.12. 2009  navštívilo informačný portál www.opbk.sk  38 723 návštevníkov. 
 
Zoznam prijímateľov NFP zo všetkých operačných programov  NSRR SR, teda aj z Operačného 
programu Bratislavský kraj je zverejňovaný na informačnom portáli www.nsrr.sk 

http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
mailto:opbk@build.gov.sk
mailto:opbk@region-bsk.sk
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
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(http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/). Zoznam prijímateľov na národnej úrovni je 
aktualizovaný štvrťročne.    
 
Na informačnom portáli www.opbk.sk je zverejnený  zoznam schválených ţiadostí o NFP v rámci 
OPBK (http://www.opbk.sk/schvalene-ziadosti-o-nfp/). RO OPBK  zverejňuje informácie o schválených 
ŢoNFP na internetovej stránke www.opbk.sk aţ po podpise rozhodnutia o schválení týchto ŢoNFP 
štatutárnym orgánom RO OPBK. V nadväznosti na priebeţne vydávané Rozhodnutia o schválení 
žiadosti o NFP sú RO OPBK pravidelne uverejňované aktualizované zoznamy schválených ţiadostí 
o NFP na internetovej stránke operačného programu www.opbk.sk v sekcii Schválené ţiadosti o NFP 
a prostredníctvom odkazov aj na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk 
a na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk. 
 
Na informačnom portáli www.opbk.sk je taktieţ zverejnený zoznam prijímateľov z OPBK 
(http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/). Zoznam prijímateľov z OPBK je aktualizovaný štvrťročne. 
 
V budúcnosti budú prostredníctvom tohto portálu  širokej verejnosti predstavené úspešne zrealizované 
projekty (http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/). Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár 
„Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj―, 
ktorý je prijímateľ povinný vypracovať ako prílohu záverečnej monitorovacej správy projektu. Po 
obdrţaní vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj―, budú tieto zverejňované na stránke 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ . 
 
V súvislosti s výstavou „PRO REGIO, PRO ARCH 2009―, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, poskytol 
odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj tlačoviny týkajúce sa OPBK a taktieţ bola zabezpečená 
účasť zástupcu APRR v prezentačnom stánku MVRR SR. 
 
Zástupca odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj sa 31.03.2009 zúčastnil na „Medzinárodnom 
veľtrhu stavebníctva CONECO 2009― v Bratislave, kde vo výstavnom stánku MVRR SR prezentoval 
činnosť APRR, a zároveň boli poskytnuté širokej verejnosti propagačné materiály a tlačoviny týkajúce 
sa OPBK. 
 
Dňa 03. 04.2009 prezentovali zástupcovia odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj „Operačný 
program Bratislavský kraj― v prezentačnom stanovišti MVRR SR na  „Trhu fondov pre vedu―, ktorý bol 
súčasťou konferencie „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO―, ktorá sa konala 
v hoteli Bôrik v Bratislave. 
 
V súvislosti s  „Medzinárodným stavebným veľtrhom IBF BRNO 2009― poskytol odbor riadenia pomoci 
pre Bratislavský kraj tlačoviny týkajúce sa OPBK. 
 

Informácie o verejnom obstarávaní sú zapracované do Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci 
OPBK. Cieľom Príručky je poskytnúť ţiadateľom a prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa 
podmienok poskytnutia NFP v rámci OPBK, procesu vypracovania a predkladania ţiadosti 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŢoNFP―), procesu hodnotenia a schvaľovania ŢoNFP, 
procesov súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, prípravou a podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP, realizáciou projektu, jeho financovaním, monitorovaním a publicitou. Na internetovej 
stránke www.opbk.sk sú takisto v sekcii Verejné obstarávanie uverejnené najčastejšie nedostatky vo 
verejnom obstarávaní. Riadiaci orgán OPBK vypracoval zoznam týchto nedostatkov na základe 
overenia dokumentácií k procesom verejných obstarávaní v programovom období 2007-2013, na 
základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a na základe skúseností zo 
spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie . 
Nasledovný zoznam nedostatkov bol vypracovaný pre potreby ţiadateľov / prijímateľov, aby mohli 
predísť opakovane sa vyskytujúcim nedostatkom. 

 
- Manuál pre informovanie a publicitu OPBK je zverejnený spolu s Príručkou pre žiadateľa / prijímateľa 
v rámci OPBK na internetovej stránke www.opbk.sk , na stránke sú takisto v sekcii Publicita zo strany 
prijímateľa zverejnené informácie k veľkoplošným tabuliam, trvale vysvetľujúcim tabuliam (pamätné 
dosky) a informačným tabuliam. V sekcii Publikácie sú zverejnené informačné publikácie a letáky 
o operačnom programe. 

http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/schvalene-ziadosti-o-nfp/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/schvalene-ziadosti-o-nfp/
http://www.build.gov.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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Tabuľka č. 67: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu OPBK 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Úroveň celkovej 
informovanosti 
verejnosti o úlohe EÚ  
percento 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 0 0* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ - N/A N/A 75% N/A N/A N/A N/A 85% 85% 

Východisko - 68 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 68 % 

Úroveň celkovej 
informovanosti 
verejnosti o úlohe 
OPBK 
percento 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 0 0* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ - N/A N/A 10% N/A N/A N/A N/A 20 % 20 % 

Východisko 
- 0,2 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 % 

Počet ţiadateľov 
o NFP 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 61 183 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 244 

Cieľ 0 N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 250 250 

Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet úspešne 
realizovaných 
projektov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 

Cieľ 0 N/A N/A 70 N/A N/A N/A N/A 187 187 

Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet 
účastníkov/návštevník
ov seminárov, 
konferencií, 
workshopov a iných 
podujatí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 170 105 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 275 

Cieľ 0 160 N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 630 630 

Východisko 
0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet návštevníkov 
internetovej stránky 
www.opbk.sk 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 30 333 38 723 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 69 056 

Cieľ - 30 000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 220 000 220 000 

Východisko - 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet uskutočnených 
seminárov, 
konferencií, 
workshopov a iných 
podujatí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 

Cieľ 0 N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 11 11 

Východisko 
0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet výtlačkov 
vydaných odborných 
a informačných 
publikácií 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 300 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 

Cieľ 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 000 2 000 

Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 59 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 69 

Cieľ 0 59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 110 110 

Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 

* nie je moţné určiť hodnotu, nakoľko v roku 2009 nebol vykonaný ţiadny prieskum verejnej mienky (prieskum 

bude realizovaný v nasledujúcom období vykonávania OPBK) 

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 z roku 2008, priebeţné 

hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. 

 
Stanovené komunikačné ciele pre rok 2009 sa prostredníctvom realizovanej komunikačnej kampane a 
ostatných aktivít informovania a publicity OPBK podarilo naplniť. Operačný program Bratislavský kraj 
bol verejnosti predstavený, informovalo sa o jeho úlohách, cieľoch, zameraní, jednotlivých oblastiach 
pôsobenia (prioritných osiach), a taktieţ o moţnostiach získať NFP v rámci jednotlivých opatrení 
OPBK a doterajších výsledkoch. Potenciálni ţiadatelia o NFP boli detailnejšie informovaní 
o príleţitostiach v rámci OPBK (od všeobecného povedomia k identifikácii projektu) a prostredníctvom 
priamej komunikácie (osobné konzultácie, e-mailová a telefonická komunikácia, workshop) bol RO 
OPBK nápomocný pri príprave ţiadostí o NFP a úspešnej realizácii projektov. V dôsledku vykonaných 
opatrení v oblasti informovania a publicity došlo k zvýšeniu informovanosti a povedomia o OPBK 
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u cieľových skupín a subjektov zapojených do implementácie OPBK, čo malo za následok evidentný 
nárast počtu predloţených a následne schválených ţiadostí o NFP. 
 

Zabezpečovanie dodrţiavania poţiadaviek na informovanie zo strany SO/RO 
 
Pracovníci odboru SO/RO pre OPBK v priebehu roka 2009 odpovedali spolu na 9 oficiálnych ţiadostí 
o informáciu (elektronicky doručených na opbk@region-bsk.sk), týkajúcich sa OPBK. Návrhy 
odpovedí boli v súlade s usmernením RO OPBK pre SO/RO pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom 
postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám zasielané na schválenie RO OPBK a po prípadnej korekcii a doplnení odosielané 
priamo ţiadateľom. 



7 PRÍLOHY 

 
Príloha č. 1 Skratky pouţité v texte             
Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2009 spolu s prehľadom o projektoch 
Príloha č. 3       Platby prijaté z Európskej komisie 
Príloha č. 4       Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej   
                         a záverečnej správe o implementácii 
Príloha č. 5       Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené EK 
Príloha č. 6       Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami     
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Príloha č. 1: Skratky pouţité v texte 
 

BSK Bratislavský samosprávy kraj 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO Certifikačný orgán 

COV Celkové oprávnené výdavky 

EAFRD Európsky poľnohospodársky fond vidieckeho rozvoja 

EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj 

ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 

EIA Environmental Impact Assessment (posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie) 

EIB Európska investičná banka 

EIF Európsky investičný fond 

EK Európska komisia 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ES Európske spoločenstvo 

ESF Európsky sociálny fond 

EÚ Európska únia 

FAQ Frequently asked questions (často kladené otázky) 

HP Horizontálna priorita 

HP IS Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

HP MRK Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

HP RP Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí 

HP TUR Horizontálna priorita Trvalo udrţateľný rozvoj 

IKT Informačno – komunikačné technológie 

IMP Interný manuál procedúr 

IS Informačná spločnosť 

ISRMO Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí 

ITMS IT monitorovací systém 

KoP Komunikačný plán 

KF Kohézny fond 

LS Lisabonská stratégia 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

MV Monitorovací výbor 

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

NFP Nenávratný finančný príspevok  

NMV Národný monitorovací výbor 

NPR Národný program reforiem 

NSPRV Národný strategický plán rozvoja vidieka 

NSRR Národný strategický referenčný rámec 

NUTS Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OA Orgán auditu 

OP  Operačný program 

OPBK Operačný program Bratislavský kraj 

OPTP Operačný program technická pomoc 

OPIS Operačný program Informatizácia spoločnosti 

OZE Obnoviteľné zdroje energie 

PJ Platobná jednotka 

PPP Public Private partnership (Verejno – súkromné partnerstvo) 

PRV Program rozvoja vidieka 

RKS Riadiace a kontrolné systémy 

RO Riadiaci orgán 

RO OPBK Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj 

RP Rovnosť príleţitostí 

SEA Strategic Environmetal Assessment (Strategické environmentálne hodnotenie ) 

ŠF Štrukturálne fondy 



                Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2009 

 112 

SFC Systém pre riadenie fondov EÚ 

SK NACE Štatistická klasifikácia ekonomických činností 

SO/RO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  

ŠR Štátny rozpočet 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR 

SŢP Súhrnná ţiadosť o platbu 

TP Technická pomoc 

TUR Trvalo udrţateľný rozvoj 

VS Výročná správa 

VÚC Vyšší územný celok 

ŢoNFP Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

ŢOP Ţiadosť o platbu 

 
 
 



Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2009 spolu s prehľadom o projektoch 
 
 
 
 

Prioritná os Opatrenie OP Kód výzvy 
Dátum 

vyhláseni
a výzvy 

Dátum 
ukončenia 

výzvy 

Alokácia FP na 
výzvu 

v EUR/ŠF+ŠR 

Počet 
prijatýc

h 
ţiadostí 
o NFP 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 

v EUR (ŠF+ŠR) 

Počet 
schválených 

ţiadostí 
o NFP 

Výška 
schváleného 

príspevku 
v EUR 

(ŠF+ŠR) 

Počet 
zazmluvnenýc

h projektov 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR (ŠF+ŠR) 

Počet 
projektov 

v realizácii 

Počet 
ukončených 

projektov 

Čerpanie v EUR 
(ŠF+ŠR 

(ukončené 
projekty) 

Infraštruktúra 
1.1 Regenerácia 

sídiel 
OPBK/200
8/1.1/01 

31.03.200
8 

29.10.200
8 

18 896 886,00 36 18 835 672,01 11 4 870 341,11 11 4 149 682,85 7 4 1 108 519,03 

Infraštruktúra 
1.2 Regionálna 

mestská hromadná 
doprava 

OPBK/200
8/1.2/01 

31.03.200
8 

31.10.200
8 

20 900 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 

OPBK/200
8/2.1/02 

04.08.200
8 

29.10.200
8 

12 765 737,00 18 2 050 502,45 7 739 517,77 4 435 251,54 2 2 296 908,25 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 Informatizácia 
spoločnosti 

OPBK/200
8/2.2/02 

04.08.200
8 

31.10.200
8 

7 627 483,00 7 445 205,77 4 226 578,97 4 224 918,83 2 2 80 847,83 

Infraštruktúra 
1.1 Regenerácia 

sídiel 
OPBK/200
9/1.1/03 

03.04.200
9 

02.10.200
9 

11 759 220,00 68 35 028 697,32  0* 0 0 0 0 0 0 

Infraštruktúra 
1.2 Regionálna 

mestská hromadná 
doprava 

OPBK/200
9/1.2/03 

03.04.200
9 

02.10.200
9 

20 900 000,00 5 11 774 908,24   0** 0 0 0 0 0 0 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 

OPBK/200
9/2.1/03 

03.04.200
9 

01.10.200
9 

21 932 648,00 63 9 172 000,03    0*** 0 0 0 0 0 0 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 Informatizácia 
spoločnosti 

OPBK/200
9/2.2/03 

03.04.200
9 

01.10.200
9 

7 390 905,00 47 3 339 039,00     0**** 0 0 0 0 0 0 

Spolu  Počet vyhlásených výziev: 3 122 172 879,00 244 80 646 024,82 22 5 836 437,85 19 4 809 853,22 11 8 1 486 275,11 

Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: do údajov nie je započítaný JEREMIE, nakoľko tento nebol predloţený v rámci ţiadnej výzvy 

*     výberová komisia odporučila na schválenie 36 ŢoNFP 
**    výberová komisia odporučila na schválenie  3 ŢoNFP 
***   výberová komisia odporučila na schválenie 40  ŢoNFP 
****  výberová komisia odporučila na schválenie 33 ŢoNFP 



Príloha č. 3 
 
Platby prijaté z Európskej komisie

1
  

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Stav k 31. decembru 2009            
 
                                                                                                                                                 (v EUR) 

Fond 
Ţiadosť 
o platbu

2
 č.  

Dátum 
predloţenia 
ţiadosti 
o platbu na 
EK 

Poţadovaná 
suma 

Uhradená 
suma 

Dátum 
pripísania 
prostriedkov 
na účet CO 

Rozdiel medzi 
poţadovanou 
a uhradenou 
sumou 

ERDF 
1. zálohová 

platba 
x x 1 740 000 12.12.2007 x 

ERDF 
2. zálohová 

platba 
x x 2 610 000 15.05.2008 x 

ERDF 
3. zálohová 

platba 
x x 1 740 000,00 10.02.2009 x 

ERDF 
4. zálohová 

platba 
x x 1 740 000,00 21.04.2009 x 

ERDF 2230900701 09.11.2009 463 421,83 463 421,83 26.11.2009 0 

       

       

       

       

       

       

       

       

Spolu x x 463 421,83 8 293 421,83 x 0 

Zdroj: CO 

                                                      
1
 údaje v rámci prílohy č.1 vypĺňa CO 

2
 pri zálohovej platbe sa číslo ţiadosti nevypĺňa, uvádzať text „zálohová platba― 
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Príloha č. 4 
 
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  
 
Tabuľka č. 1          (v EUR) 

Kombinácia kódov pre oblasti 1 aţ 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 (**) 

03 (PO 2) 
 
 
 

01 01 00 SK01 

82 598,92 

01 05 00 SK01 

0 

04 01 00 SK01 

0 

04 05 00 SK01 

0 

06 (PO 2) 
 
 
 

01 01 00 SK01 
170 000,00 

01 05 00 SK01 
170 000,00 

04 01 00 SK01 
0 

04 05 00 SK01 
0 

07 (PO 2) 
 
 

01 01 00 SK01 
0 

01 05 00 SK01 
0 

04 01 00 SK01 
0 

04 05 00 SK01 
0 

 
 
 
09 (PO 2) 
 
 
 

01 01 00 SK01 
205 991,18 

01 05 00 SK01 
0 

04 01 00 SK01 
0 

04 05 00 SK01 
0 

10 (PO 2) 
 

01 01 00 SK01 
0 

01 05 00 SK01 
0 

11(PO 2) 
 

01 01 00 SK01 
123 638,80 

01 05 00 Sk01 
0 

14 (PO 2) 
 

01 01 00 SK01 
68 953,32 

01 05 00 SK01 
0 

24 (PO 1) 
 

01 01 11 SK01 
0 

01 05 11 SK01 
400 968,75 

 
52 (PO 1) 

01 01 21 SK01 
0 

28  (PO 1) 
 

01 01 11 SK01 
0 

01 05 11 SK01 
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56  (PO 1) 
 

01 01 21 SK01 
1 204 778,90 

01 05 21 SK01 
0 

 
 
61  (PO 1) 
 

01 01 12 SK01                           
287 435,24 

01 05 12 SK01 
2 464 490,75 

78  (PO 1) 
01 01 12 SK01 

0 

85 (PO 3) 

01 00 00 SK01 

 760 765,03 

86 (PO 3) 
01 00 00 SK01 

 655 024,84 

 
Spolu 

6 594 645,73 
 

Zdroj: MVRR SR 
(*)   Kategórie by sa mali kódovať pre kaţdú oblasť podľa štandardného členenia. 
(**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre kaţdú kombináciu kategóriu (pre kaţdý riadok) kumulatívne od 
začiatku realizácie operačného programu – schválené.  
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 kaţdého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými 

strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami 
atď) 

06 – Pomoc pre MSP na podporu  ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému 
riadenia ţivotného prostredia, prijatie a vyuţívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých 
technológií do podnikovej výroby)             

07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou(inovačné technológie, zriaďovanie nových 
firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 

09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP 

10 – Telefónne infraštruktúry 

11 – Informačné a komunikačné technológie(prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, 
výskum inovácia, e-obsah atď) 

14 – Sluţby a aplikácie pre MSP(elektronický obchod, vzdelávanie a odorná príprava, vytváranie sietí atď.) 

24  – Cyklistické dráhy 

28  – Inteligentné dopravné systémy 

52 – Podpora čistej mestskej dopravy 

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 (7 miest v rámci BSK – Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Stupava, Modra,  
                   Svätý Jur) 
                   05 - vidiecke oblasti   
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Kód(*) Oblasť 4 
Hospodárska činnosť: 
                  00 – neuplatňuje sa 
                  11 -  doprava 
                  12 -  stavebníctvo 

      21 – činnosti súvisiace so ţivotným prostredím 
 
Kód(*) Oblasť 5 
Umiestnenie: 
Nariadenie 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. 5 
 
Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisií 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 

Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Stav k 31. decembru 2009 
 

                                                                                                                                                   (v EUR) 

Prioritná os 
Záväzok  

2007 - 2013  

Priebeţná  
ţiadosť o platbu č. 

2230900701 

dátum: 
09.11.2009 

Celkový objem 
prostriedkov za 

priebeţné ţiadosti 
o platbu 

% záväzku  
2007 - 2013 

Prioritná os 1 45 932 540 405 716,93 405 716,93 0,88 

Prioritná os 2 37 587 460 0 0 0,00 

Prioritná os 3   3 480 000 57 704,90 57 704,90 1,66 

Spolu 87 000 000 463 421,83 463 421,83 0,53 

Zdroj: CO 
 



Príloha č. 6 
 
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. december 2009 
 
Tabuľka č. 1 

Záväzok

Stav čerpania 

prostriedkov ŠF a 

KF

2007-2013 k 31.12.2009

 za EÚ zdroje 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PO 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 1 052 500 17,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29%

PO 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 3 363 709 66,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,95%

PO3 468 102 477 464 487 013 496 753 506 688 516 822 527 158 3 480 000 438 989 93,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,61%

Spolu 11 702 539 11 936 592 12 175 323 12 418 829 12 667 207 12 920 550 13 178 960 87 000 000 4 855 197 41,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,58%

(17=9/8)

Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %

(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)Prioritná os

Záväzok na jednotlivé roky

za EÚ zdroje

  Zdroj: RO OPBK, ITMS, MF SR  
Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných ţiadostí o platbu schválených certifikačným orgán



 


