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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 II 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: 2011 

Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 25. jún 2012 

Zdroj: RO OPBK 

Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“) bol schválený Európskou komisiou 3.12.2007 
rozhodnutím č. K(2007)6125. Revízia OPBK bola schválená Európskou komisiou 16.9.2011 
rozhodnutím č. K(2011)6459

1
. Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti 

regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. OPBK 
obsahuje tri tematické prioritné osi: 
 
Prioritná os č. 1 Infraštruktúra 
Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Prioritná os č. 3 Technická pomoc 

 
V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí: 

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

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

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

 
Predkladaná Výročná správa o vykonávaní OPBK za rok 2011 (ďalej aj „výročná správa“) sa 
zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 31.12.2011.

2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Rozhodnutie Komisie zo 16.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)6125, ktorým sa schvaľuje operačný 

program pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti pre Bratislavský kraj Slovenskej republiky CCI2007SK162PO001.  
2
 Pri príprave výročnej správy postupoval RO OPBK v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej 

správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 4) a v súlade s Metodickým usmernením CKO určenému RO 
a koordinátorom HP k vykazovaniu údajov vo výročnej správe za rok 2011 (vydané v auguste 2012)  
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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 EÚ 
pred revíziou OPBK /         

po revízii 
(v EUR, bežné ceny) 

% 
prioritná os 

pred revíziou OPBK / 
po revízii 

1   Infraštruktúra 

1.1 Regenerácia sídiel  

     45 932 540 / 54 140 147* 53 / 57 

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

2   Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie a technologické transfery 

37 587 460 / 37 587 460 43 / 39 

2.2 Informatizácia spoločnosti 

3   Technická pomoc 3 480 000 / 3 480 000 4 / 3,66 

Celkovo 87 000 000 / 95 207 607 100 

Zdroj: OPBK / revidovaný OPBK 
* V súlade s článkom 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody zo 17.5.2006 Európska komisia navýšila disponibilné prostriedky  
pre Slovenskú republiku o 137 711 534 EUR v stálych cenách z roku 2004, pričom o tejto skutočnosti oficiálne informovala 
Európsky parlament a Európsku radu. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2010/476/EÚ z 30.8.2010, ktorým sa dopĺňa 
rozhodnutie 2006/593/ES, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa 
členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 - 2013, pokiaľ ide 
o Českú republiku a Slovenskú republiku, bolo z uvedeného objemu pre územie Bratislavského samosprávneho kraja určených 
8 207 607 EUR vyjadrených v bežných cenách. Tieto dodatočné zdroje boli v rámci revízie OPBK začlenené do alokácie OPBK, 
konkrétne do Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel.  

 
 
2  PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 

 

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 

 
 
Informácia o revízii OPBK v roku 2010 
 
Dňa 25.10.2010 bol schválený návrh revízie programu Monitorovacím výborom pre OPBK. Riadiaci 
orgán pre OPBK (ďalej aj „RO OPBK“) návrh revízie OPBK predložil Európskej komisii dňa 
29.10.2010 prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Revízia OPBK bola schválená 
Európskou komisiou dňa 16.9.2011. Detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole č. 2.4 Zmeny 
v kontexte realizácie operačného programu. 
 
Riadiaca dokumentácia

3
  

 
Riadiaci orgán OPBK vypracoval, priebežne aktualizuje a vypracúva návrhy všetkých riadiacich 
dokumentov.  
 
Interný manuál procedúr RO OPBK a Interný manuál procedúr Sprostredkovateľského orgánu 
pod RO OPBK

4
  

 
Interný manuál procedúr (ďalej aj „IMP“) 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 IMP SO/RO pre OPBK boli vypracované v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR                       
č. 407/2007 a následne predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu  
a Certifikačnému orgánu.  
 

                                                      
3
 Všetky relevantné dokumenty a ich aktualizácie sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk  

4
 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 ŠF a KF 2007-2013, usmernení CKO 
a ďalších relevantných dokumentov.   

http://www.opbk.sk/
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V roku 2011 nebola vypracovaná žiadna aktualizovaná verzia Interného manuálu procedúr RO OPBK 
(počas celého roka bola platná verzia 11.0 IMP RO OPBK), vypracovaný bol iba Dodatok č. 1 k verzii 
11.0 IMP RO OPBK: 
 

 Dodatok č. 1 k verzii 11.0 IMP RO OPBK, platnosť od 31.1.2011. Dodatok bolo potrebné 
prijať na základe zmien Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších 
predpisov) v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv o poskytnutí NFP v Centrálnom 
registri zmlúv, ako aj na základe aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov 
a kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „Systém riadenia ŠF a KF 
2007 – 2013“), verzia 4.4.    

Sprostredkovateľský orgán pod RO OPBK (ďalej aj „SO/RO“) vypracoval v roku 2011:  
 

 IM SO/RO, verzia 1.12, platnosť od 27.1.2011. Vypracovanie novej verzie IM bolo potrebné 
v súvislosti so zapracovaním zmien v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 
2007 – 2013, verzia 4.4, ako aj v nadväznosti na nutnosť zapracovania zistení z vládneho 
auditu A327 K2249.  

 Dodatok č. 1 k IM SO/RO, verzia 1.12, platnosť od 9.3.2011. Vypracovanie dodatku bolo 
potrebné z dôvodu zabezpečenia súladu IM SO/RO so Systémom riadenia ŠF a KF                          
na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.4. SO/RO v predloženom dodatku aktualizoval 
procesy týkajúce sa nezrovnalostí, procesy súvisiace s podpisom zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku a procesy súvisiace s realizáciou projektov.  

 Dodatok č. 2 k IM SO/RO, verzia 1.12, platnosť od  22.11.2011. Dodatkom bola zmenená 
Príloha č. 4.2.B – Podpisové vzory osôb oprávnených schvaľovať žiadosť o platbu a s ňou 
súvisiacu dokumentáciu.   

 
Popis všetkých vykonaných zmien tvorí povinnú prílohu každej aktualizovanej verzie IMP.  
 
Programový manuál pre OPBK  
 
Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý 
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 predložený ministrovi výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na podpis.  
 
V roku 2011 boli vypracované nasledovné aktualizácie Programového manuálu pre OPBK: 
 

 Programový manuál pre OPBK, verzia 8.0, aktualizácia č. 1, platnosť od 8.7.2011. 
Zmenená bola Príloha č. 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre OPBK v programovom 
období 2007 – 2013, tabuľka: Prioritná os 3 Technická pomoc, fond ERDF. Položka 635 
Rutinná a štandardná úprava bola doplnená  o: 

- podpoložku „635009 Softvér“ a v rámci nej o skupinu výdavkov „635009 Údržba 
softvéru a aplikácií, napr. update – aktualizácia programového produktu vykonaním 
malých zásahov do existujúceho produktu, 

- podpoložku „635010 Komunikačná infraštruktúra“ a v rámci nej o skupinu výdavkov 
„635010 Údržba napr. komunikačných (spojovacích) sietí typu LAN, WAN (rezortné, 
republikové a medzinárodné spojovacie siete, napr. SANET, GOVNET, VSNET), 
počítačových sietí, elektrotechnického procesu dát“. 

 
V nadväznosti na schválenie revízie OPBK v septembri 2011 pripravoval RO OPBK v poslednom 
kvartáli 2011 verziu č. 9 Programového manuálu pre OPBK.  
 
Príručky pre žiadateľov o NFP 
 
Príručka pre žiadateľa o NFP je záväzný riadiaci dokument RO, ktorý predstavuje komplexný 
metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa                   
pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými 
dokumentmi. Príručky pre žiadateľov o NFP pre súkromný a verejný sektor boli dopracované 
a predložené 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 2011 boli vypracované nasledujúce aktualizácie Príručky pre žiadateľa o NFP: 
 

 Príručka pre žiadateľa o NFP (verejná správa), verzia 8.0, platnosť od 9.2.2011; 

 Príručka pre žiadateľa o NFP (súkromný sektor), verzia 7.0, platnosť od 9.2.2011. 
 

Opis riadiacich a kontrolných systémov  
 
Aktualizáciu Opisu riadiacich a kontrolných systémov (ďalej aj „Opis RKS“) vykonáva RO OPBK 
v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007-2013, v prípade ak nastanú zmeny v systéme riadenia a kontroly operačného programu. 
 
V roku 2011 RO OPBK vypracoval dve aktualizácie Opisu RKS za OPBK. 

 
Prvá aktualizácia Opisu riadiacich a kontrolných systémov, verzia 3.1 bola vypracovaná k termínu 
28.2.2011. Potreba aktualizácie Opisu RKS vyplynula z odporúčaní Sekcie auditu a kontroly 
Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe vykonaného auditu. V aktualizácii Opisu RKS 
boli zapracované aj zmeny vyplývajúce z novelizácií zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej aj „kompetenčný 
zákon“), na základe ktorých funkciu RO OPBK vykonáva od 1.11.2010 Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a funkciu Centrálneho koordinačného orgánu vykonáva od 1.1.2011 Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Okrem toho boli do Opisu RKS zapracované aj postupy 
RO OPBK týkajúce sa  zverejňovania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
nakoľko tieto povinnosti pre RO OPBK vyplynuli z novelizácie Občianskeho zákonníka a zákona 
o slobode informácií. Na základe odporúčania orgánu auditu bol do aktualizovaného 
Opisu  zapracovaný aj postup dohody o splátkach uvedený v § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore“). 
 
Druhá aktualizácia Opisu RKS, verzia 4 bola vypracovaná k termínu 30.6.2011. Potreba aktualizácie 
Opisu RKS vyplynula z nových verzií Interného manuálu procedúr SO/RO, Interného manuálu 
platobnej jednotky a príslušných zmien riadenia a kontroly RO OPBK, Centrálneho koordinačného 
orgánu, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu. 
 
Usmernenia RO OPBK  
 
RO OPBK vydal v roku 2011 nasledovné usmernenia: 
 

 Usmernenie RO OPBK č. 1/2011 k zmene niektorých právnych predpisov SR a ich dopade  
na implementáciu pomoci z OPBK, vydané dňa 25.1.2011 (adresované žiadateľom o NFP 
a prijímateľom NFP v rámci OPBK); 

 Usmernenie RO OPBK č. 2/2011 k oprávnenosti žiadateľov zo sektora zdravotníctva, vydané 
dňa 8.3.2011 (adresované všetkým žiadateľom o NFP v rámci výziev OPBK/2010/2.1/06 
a OPBK/2010/2.2/06); 

 Usmernenie RO OPBK č. 3/2011 k horizontálnym prioritám, vydané dňa 18.3.2011 
(adresované všetkým žiadateľom o NFP v rámci výziev OPBK/2010/2.1/06, 
OPBK/2010/2.2/06, OPBK/2010/1.1/06 a OPBK/2010/1.2/06); 

 Usmernenie RO OPBK č. 4/2011 -  Zoznam najčastejšie kladených otázok k výzve 
OPBK/2011/2.2/07“, vydané dňa 7.4.2011 (adresované všetkým žiadateľom o NFP v rámci 
výzvy OPBK/2011/2.2/07);  

 Usmernenie RO OPBK č. 5/2011 k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon                 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) (v nadväznosti na prijatie zákona č. 58/2011), 

vydané dňa 19.4.2011 (adresované žiadateľom o NFP a prijímateľom NFP v rámci OPBK); 

 Aktualizácia č.1 Usmernenia RO OPBK č. 3/2010 k spolufinancovaniu projektov 

prostredníctvom bánk, vydaná dňa 2.5.2011 (adresované žiadateľom o NFP a prijímateľom 
NFP v rámci OPBK); 

 Aktualizácia č. 1 Usmernenia RO OPBK č. 5/2011 k novele zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (v nadväznosti na zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 
vyplývajúce z novely zákona, ako aj v nadväznosti na  prijatie zákona č. 158/2011 Z. z. 
o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného mení a dopĺňa aj zákon č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní), vydaná dňa 15.6.2011 (adresované žiadateľom o NFP 
a prijímateľom NFP v rámci OPBK); 

 Usmernenie RO OPBK č. 6/2010 k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením 
rozpočtového roka 2011, vydané dňa 28.10.2011 (adresované prijímateľom NFP v rámci 
OPBK). 

 
 
Schéma štátnej pomoci / 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 20.1.2009 v časti 
12A/2009. K 31.12.2011 bola platná a účinná schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 3 (v roku 
2011 nebol prijatý žiadny dodatok k schéme štátnej pomoci).  
 
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. 
 
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 životného prostredia.  
 
Účelom pomoci je: 
 

 podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia 
výskumno-inovačnej základne a využitia 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 využívania 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. K 31.12.2011 bola platná a účinná schéma pomoci de minimis v znení dodatku č. 4          
(v roku 2011 nebol prijatý žiadny dodatok k schéme de minimis).  
  
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 úžitkového vzoru, ktoré sú jednou z priorít vlády SR po vstupe SR do EÚ v cieľovom území OPBK.  
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Cieľom poskytnutia pomoci je podpora výrobných mikro, malých a stredných podnikov v oblasti: 
 

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

 zavádzania metód manažérstva kvality; 

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

 podpora akreditácie a certifikácie; 

 efektívneho využívanie potenciálu informačno-komunikačných technológií. 
 

 
Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
Externým hodnotením OPBK v roku 2010 boli identifikované rizikové oblasti v rámci programu, ktoré 
sa týkali najmä nedostatočného pokroku v čerpaní finančných prostriedkov pri niektorých skupinách 
aktivít (najmä v rámci opatrenia 1.2 Regionálna mestská a hromadná doprava), neaktuálnosti 
podporovaných oblastí (širokopásmový internet) a nízkeho záujmu žiadateľov o NFP o určité typy 
projektov (napr. projekty zamerané na výskum a vývoj). RO OPBK posúdil všetky rizikové oblasti 
identifikované externým hodnotiteľom a za účelom ich odstránenia pripravil revíziu OPBK

5
, ktorá bola 

schválená 16.9.2011. Revíziou programu boli vytvorené podmienky pre efektívnejšiu implementáciu 
OPBK a dosahovanie stanovených cieľov ako na úrovni celého programu, tak na úrovni jeho 
prioritných osí  a ich opatrení.  
 
Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja 
zlepšením kvality a úrovne sídiel, jedného zo základných cieľov OPBK, je realizované prostredníctvom 
projektov v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Významnou mierou k tomuto cieľu prispievajú 
najmä samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. RO OPBK zaznamenal pri týchto 
projektoch vysoký počet žiadateľov o NFP a opatrenie 1.1.2 predstavuje jednu z najžiadanejších 
oblastí podpory v rámci OPBK, čoho výsledkom je aj úspešnosť čerpania. Projekty zamerané na 
revitalizáciu verejných priestranstiev, rekonštrukciu chodníkov, budovanie oddychových zón, verejnej 
zelene či verejného osvetlenia tak prestavujú významný prínos pre vytýčený cieľ, ktorým je zvýšenie 
kvality a úrovne sídiel Bratislavského kraja. Ukazovateľ Počet regenerovaných sídiel dosiahol 
k 31.12.2011 hodnotu 39 (z cieľového stavu v roku 50).

6
 Prínosom pre dosiahnutie vyššie uvedené 

cieľa bude aj realizácia Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, čím sa zabezpečí 
efektívnejšia podpora oblastí s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych 
a sociálnych problémov (Oznam o možnosti predkladania ISRMO bol vyhlásený v januári 2012).   
 
Ďalším z cieľov v oblasti zvýšenia atraktívnosti Bratislavského kraja je aj zvyšovanie kvality verejnej 
dopravy. Stav v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava bol v rámci externého 
hodnotenia zhodnotený ako neuspokojivý (dôvody sú popísané v ďalších častiach výročnej správy, 
napr. kap. 3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie). Z 
uvedeného dôvodu bola v rámci revízie programu realokovaná časť finančných prostriedkov, 
alokovaná pre toto opatrenie, do žiadanejších oblastí podpory. Priebežné hodnotenie stanoveného 
cieľa – zvyšovanie kvality verejnej dopravy – je neuspokojivé. V realizácii bol k 31.12.2011 jeden 
projekt a ďalšie projekty boli schválené. V prípade úspešnej realizácie týchto projektov sa na základe 
deklarovaných cieľov prijímateľov prispeje k zvyšovaniu kvality verejnej dopravy

6
.   

 
Ďalším z hlavných cieľov OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky. Konkurencieschopnosť regiónu je podporovaná aj prostredníctvom Prioritnej osi 2, a to 
podporou inovácií a prístupu k informačno – komunikačným technológiám. Špecifickým cieľom 
Prioritnej osi 2 je zvýšenie inovácií v podnikateľskej sfére a podpora zavádzania progresívnych 

                                                      
5
 Detailnejšie informácie o revízii OPBK sa nachádzajú v ďalších častiach výročnej správy (najmä v kapitole 2.4 Zmeny 

v kontexte realizácie operačného programu a v kap. 3 Realizácia podľa prioritných osí 
6
 Ukazovatele relevantné pre opatrenie 1.1 a pre opatrenie 1.2 sa nachádzajú v tab. č. 37 a v časti Kvalitatívna analýza 

dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra / analýza na základe merateľných ukazovateľov. 
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technológií, čím sa má zabezpečiť dlhodobá konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich 
produktivity. K tomuto cieľu výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na zavádzanie  
a využívanie progresívnych technológií v MSP. Najväčší záujem je o projekty zamerané na zníženie 
energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, 
výroby pekárenských výrobkov, výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov ako aj 
výroby výrobkov z gumy a plastov. Projektmi sa zvyšuje konkurencieschopnosť MSP a rast ich 
produktivity, čím sa zároveň posilňuje konkurenčná schopnosť regiónu. K 31.12.2011 bolo 
zazmluvnených v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery 129 projektov, z toho 50 bolo 
ukončených. V realizácii je ďalších 79 projektov zameraných napr. na zavádzanie systémov riadenia 
kvality, obstaranie inovatívnych technológií a zavádzanie progresívnych technológií.      
 
Ďalším zo špecifických cieľov Prioritnej osi 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu 
prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
v oblasti MSP (opatrenie 2.2). V rámci opatrenia je podporovaná aj elektronizácia samosprávy 
a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. K 31.12.2011 však nebol v rámci 
samosprávy zrealizovaný ani jeden projekt (dôvody sú popísané v kap. č. 3 Realizácia podľa 
prioritných osí; v januári 2012 bola vyhlásená nová výzva na predkladanie ŽoNFP). Zo zamerania 
OPBK bola v rámci revízie programu vylúčená aj skupina aktivít zameraná na širokopásmový internet 
(dôvody sú popísané v ďalších častiach výročnej správy, napr. v kap. č. 2.3 Závažné problémy, ktoré 
sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie).

7
 K definovanému cieľu tak doteraz prispievali iba 

projekty zamerané na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Celkovo pre opatrenie 
2.2 bol vytýčený cieľ 75 projektov do r. 2015, pričom k 31.12.2011 bolo zazmluvnených 59 projektov 
a z tohto počtu bolo už 25 projektov ukončených. Tieto projekty sú zamerané najmä na budovanie 
informačných systémov, rozvoj firemných IKT, tvorbu elektronického obchodu, budovanie informačno 
– komunikačných technológií vo firmách a pod., zámerom je zvýšenie konkurencieschopnosti 
podnikov.  
 

 
 
2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu 
 

Výzvy v sledovanom období 
 
 
Tabuľka č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Prioritná os Počet výziev Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Infraštruktúra 1 3 087 500,00 

Vedomostná ekonomika 1 10 001 600,00 

Spolu 2 13 089 100,00 
Zdroj: RO OPBK 

 
Vzhľadom na rozsah a charakter revízie OPBK (2010 – 2011) nebolo možné až do jej schválenia 
Európskou komisiou reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a teda ani pripraviť                  
a uverejniť indikatívny harmonogram výziev pre OPBK na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011. 
Vo februári 2011 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrení 1.2 a 2.2; výzva 
v rámci opatrenia 2.2 bola neskôr pozastavená a zrušená v súvislosti so zmenami podmienok projektu 
„Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy a prístupových 
komponentov“ (detailné informácie sa nachádzajú v kap. 3, v časti Prioritná os 2 Vedomostná 
ekonomika). Harmonogram výziev na rok 2011 bol zverejnený až v októbri 2011 po schválení revízie 
OPBK, avšak výzvy naplánované na november 2011 vyhlásil RO OPBK až v januári 2012.  
 
 

                                                      
7
 Ukazovatele relevantné pre opatrenie 2.1 a pre opatrenie 2.2 sa nachádzajú v tab. č. 77 a v časti Kvalitatívna analýza 

dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika / analýza na základe merateľných ukazovateľov. 
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Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP Operačného programu 
Bratislavský kraj na rok 2012 
 
Cieľom indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „harmonogram výziev“) je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým 
potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre jednotlivé opatrenia 
Operačného programu Bratislavský kraj  (ďalej aj „OPBK“) v kalendárnom roku 2012. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností budú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
pre jednotlivé opatrenia OPBK zverejnené na webových sídlach www.opbk.sk  
a www.mpsr.sk a súvisiacej www.nsrr.sk. Finančné alokácie na jednotlivé výzvy budú upravené                
na základe objemu zostávajúcich disponibilných finančných zdrojov vyčlenených pre jednotlivé 
opatrenia. 
 
 
Tab. č. 4: Indikatívna alokácia finančných prostriedkov pre výzvy podľa jednotlivých opatrení             
v EUR: 

Opatrenie 
Verejné zdroje 

celkom 
Z toho ERDF 

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 1.1.1 13 411 765 12 000 000 

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 1.1.2 7 343 500 6 570 500 

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 1.1.3 2 574 500 2 303 500 

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, skupiny aktivít 1.2.1 až 1.2.4 7 476 500 6 689 500 

2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.1   10 002 550 8 949 650 

2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina aktivít 2.2.3 2 176 471 1 850 000 

Spolu 42 985 286 38 363 150 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
Tab. č. 5: Indikatívny časový plán vyhlásenia výziev v roku 2012: 

Opatrenie / výzva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Regenerácia sídiel - skupina aktivít 
1.1.1 

            

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 
1.1.2 

            

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 
1.1.3 

            

1.2 Regionálna a mestská hromadná 
doprava, skupiny aktivít 1.2.1 až 1.2.4 

            

2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina 
aktivít 2.2.1 

            

2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina 
aktivít 2.2.3 

            

 
 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP 

 - Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí  

Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.nsrr.sk/
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Sledovanie vývoja implementácie od začiatku programového obdobia 
 
Tabuľka č. 6: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2011 (kumulatívne                      
od začiatku programového obdobia)  

Prioritná os 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

 Infraštruktúra 115 61 54  51* 25 26 1 

Vedomostná 
ekonomika 

360 131 211   188** 113 75 2 

 Technická 
pomoc 

19 1 18   18*** 7 11 8 

 Celkom 494 193 283 257 145   112 11 
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Prioritná os 

Výška 
žiadaného 
príspevku 

(NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov 
 (NFP) 

Výška riadne 
ukončených 

projektov 
(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

 Infraštruktúra 72 182 577,88 41 288 953,18 26 728 451,80 23 692 737,70 5 943,82 9 758 034,94 254 046,57 

 Vedomostná 
ekonomika 

47 024 887,94 14 821 923,71 29 286 001,81 26 403 350,69 16 728,10 7 874 265,73 382 983,25 

 Technická 
pomoc 

3 737 387,87 54 898,88 3 688 463,99 3 682 488,99 379 515,48 1 073 683,10    0*** 

Celkom 122 944 853,69 56 165 775,77 59 702 917,60 53 778 577,38 402 187,40 18 705 983,77 637 029,82 
Zdroj: RO OPBK 
* údaj nezahŕňa 1 mimoriadne ukončený projekt „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále“, ukončený na základe 
vlastnej žiadosti prijímateľa.  
** údaj nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené projekty „Nákup moderných výrobných technológií s cieľom zvýšenia 
konkurencieschopnosti P.M.P. TLACIAREŇ, s.r.o. a „Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti STACHEMA 
Bratislava, s.r.o.“; projekty boli ukončené na základe vlastnej žiadosti prijímateľov.  
*** údaj nezahŕňa osem mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom MVRR (zrušené v roku 2010 v rámci 
reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy. Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe 
pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty (nekonala sa nová schvaľovacia procedúra následníckých projektov). 
Úprava počtu projektov nemá vplyv na finančné údaje v tabuľke.    

  
 
Informácie o pokroku v implementácii programu a zhodnotenie výziev OPBK (počet výziev, informácie 
o prijatých, schválených a zamietnutých ŽoNFP, zazmluvnené, realizované a ukončené projekty a ich 
finančné vyčíslenie, dôvody odstúpenia od zmlúv a pod.) sa nachádzajú v kapitole 3 Realizácia podľa 
prioritných osí. Správy o vyhodnotení všetkých výziev sú zverejnené na webovom sídle www.opbk.sk, 
resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/. O pokroku 
v implementácii OPBK sú pravidelne informovaní aj členovia Monitorovacieho výboru pre OPBK                
na jeho zasadnutiach. Príklady dobrej praxe sa nachádzajú v prílohe č. 7 tejto správy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/
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Plnenie merateľných ukazovateľov 

 
Tabuľka č. 7:  Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa OPBK 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest. 
Core kód: 1, 2, 3 
Merná jednotka: 
Počet mužov/žien 

Dosiahnutý 
výsledok 

0/0 0/0 8/1 8/1 12/7  N/A N/A N/A N/A 12/7 

Hodnota 19 (12 mužov/7 žien) je stanovená na 
základe ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa (vykazovanie hodnôt v súlade 
s Metodickým usmernením CKO). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 predstavuje 84 vytvorených 
pracovných miest (58 mužov/26 žien). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu 
zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 
202 vytvorených pracovných miest (138 mužov/64 
žien). 
Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných monitorovacích správ 
projektov..  

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)  
Merná jednotka 
Poradie 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 22 21 23 22 N/A N/A N/A N/A 22* 

- 
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 

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

Dosiahnutý 
výsledok 0 

 
68 

 
 73      73   73** N/A N/A N/A N/A 73 

- 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 16 108,20 14 966,4  13 463,9   N/A*** N/A N/A N/A N/A 13 463,9*** 

- 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 

zdroj: Štatistický úrad SR, Eurostat 
 
N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok) 
* zdroj: INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010, http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011;. Dosiahnutý výsledok vo vzťahu k EU-27  
**zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114; Vo vzťahu k EU-27. 
*** Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24133 (Štvrťročné údaje HDP v roku 2010 v stálych cenách predchádzajúceho roka). Údaj za rok 2011 nebol v čase prípravy výročnej správy 
k dispozícii. 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.   
Ak je relevantné, cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov. Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.  
Metodika vykazovania novovytvorených pracovných miest (ako aj ďalších core ukazovateľov) bola upravená v roku 2012 za účelom zosúladenia vykazovania core ukazovateľov na národnej úrovni 
(usmernenie CKO určené RO a koordinátorom HP k vykazovaniu údajov vo výročnej správe za rok 2011- august 2012). 

http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24133
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Kvalitatívna analýza plnenia ukazovateľov na úrovni programu 
 
Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Globálny cieľ OPBK je napĺňaný 
prostredníctvom  prioritných osí OPBK 1 a 2, pre ktoré sú definované špecifické ciele OPBK na úrovni 
prioritných osí resp. jednotlivých opatrení. Napĺňaním špecifických cieľov OPBK prostredníctvom 
úspešne zrealizovaných projektov sa tak súčasne prispieva k plneniu globálneho cieľa OPBK.  
 
Pokrok pri dosahovaní globálneho cieľa OPBK je sledovaný aj prostredníctvom ukazovateľov 
uvedených v tab. č. 7. V kontexte sledovania týchto ukazovateľov je však potrebné poukázať na 
skutočnosť, že tieto ukazovatele (okrem ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných miest) 
nedokážu diferencovať reálny prínos samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy 
procesov prebiehajúcich nezávisle na programe, ktoré majú významný dopad na vývoj sledovaných 
ukazovateľov.  
 
V rámci core ukazovateľa č. 1 Počet novovytvorených pracovných miest bolo vytvorených 19 
pracovných miest (údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia správa).Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov 
k 31.12.2011 predstavuje 84 vytvorených pracovných miest. Deklarovaná hodnota z celkového počtu 
zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 202 vytvorených pracovných miest. 
 
V rámci core ukazovateľa č. 2 Počet novovytvorených pracovných miest pre mužov bolo vytvorených 
12 pracovných miest (údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená 
aspoň 1 následná monitorovacia správa).Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 predstavuje 58 vytvorených pracovných miest. Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 138 vytvorených pracovných 
miest. 
 
V rámci core ukazovateľa č. 3 Počet novovytvorených pracovných miest pre ženy bolo vytvorených 7 
pracovných miest (údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia správa).Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov 
k 31.12.2011 predstavuje 26 vytvorených pracovných miest. Deklarovaná hodnota z celkového počtu 
zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 64 vytvorených pracovných miest. 
 
Ukazovateľ Súhrnný index inovatívnosti (do roku 2009 European Innovation Scoreboard - EIS, od              
r. 2010 Innovation Union Scoreboard - IUS) je zložený z 25 ukazovateľov. Prostredníctvom IUS                            
je monitorovaná, resp. porovnávaná inovačná výkonnosť 27 členských štátov EÚ a ďalších vybraných 
štátov. IUS využíva najnovšie štatistiky Eurostatu a ďalších medzinárodne uznávaných zdrojov, ktoré 
sú k dispozícii v čase analýzy. Podľa dosiahnutého umiestnenia SR v zozname porovnávaných štátov 
EÚ (umiestnenie na 22. mieste) je možné konštatovať, že SR patrí do skupiny ekonomík s nízkou 
inovačnou schopnosťou, ktoré neudržujú tempo ostatných krajín EÚ. Ako už bolo vyššie uvedené, IUS 
je sledovaný prostredníctvom 25 ukazovateľov (napr. počet nových doktorátov na 1000 obyvateľov, 
verejné výdavky na výskum a vývoj - % HDP, MSP zavádzajúce inovatívne výrobky alebo procesy,   
% obratu  MSP v dôsledku inovácií...).  
 
OPBK svojím zameraním prispieva k podpore MSP, výskumu a inovačnému rozvoju 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 rámci externého hodnotenia OPBK (2010) však bola potvrdená skutočnosť, že 
segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt po podpore v oblasti priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci OPBK nezáujem žiadateľov vyplýva predovšetkým 
z oslabenia záujmu MSP o investície do výskumnej a investičnej činnosti. MSP v kontexte globálnej 
hospodárskej krízy nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi 
na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj skutočnosti, že MSP nedisponujú dostatočnou 
materiálovou základňou na realizáciu vlastného vývoja a taktiež potreba vlastných zdrojov prijímateľov 
pomoci (v porovnaní  s projektmi verejného sektora kde pri projektoch sa vyžaduje výrazne nižšia 
miera spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov prijímateľa  - iba 5%-né spolufinancovanie). 
V tomto kontexte bola v rámci revízie OPBK časť finančných prostriedkov  (alokovaná na podporu 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) presunutá do žiadanejších oblastí podpory 
OPBK.  
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Napriek uvedenému však k Súhrnnému indexu inovatívnosti prispievajú projekty OPBK zamerané            
na podporu zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP a projekty zamerané                      
na získavanie a ochranu duševného vlastníctva a zavádzanie systémov riadenia kvality (Napr. 
projekty „Obstaranie inovatívnych technológií“, „Inovácia firmy Donna Rossi“, „Využitie progresívnej 
technológie pri ochrane životného prostredia“, „Inovácia výrobnej technológie drevo a kovovýroby“, 
„Inovácia polygrafickej technológie“, „Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia“, 
„Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu“, 
„Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX“, Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí“, „Získania certifikátov na ekologické kotly              
na spaľovanie paliet, dreva a drevených brikiet“...). Všetky tieto úspešné projekty nepochybne 
predstavujú príspevok k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK, ktorým je posilnenie konkurenčnej 
schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky, ako aj príspevok k cieľu opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery, ktorým je zvýšenie všetkých typov inovácií v podnikateľskej sfére, podpora 
zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti MSP 
a vysokého rastu ich produktivity.      
 
Ukazovatele HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ - 25 (EÚ - 27) a Tvorba hrubého fixného 
kapitálu predstavujú makroekonomické ukazovatele. Vzhľadom na pomerne nízku alokáciu finančných 
prostriedkov pre OPBK (95 207 607 z ERDF, 112 008 952 z ERDF + SR verejné zdroje) nie je možné 
predpokladať výrazný príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK k vyššie uvedeným 
ukazovateľom. Ukazovatele vzhľadom na svoj charakter nedokážu presne diferencovať reálny prínos 
samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy procesov prebiehajúcich nezávisle na 
OPBK, avšak prispievajúcich k napĺňaniu hodnôt ukazovateľov. Príspevok OPBK k HDP spočíva napr. 
v ziskoch firiem (MSP) podporených v rámci projektov OPBK a ktoré boli zamerané najmä na 
zavádzanie a využívanie progresívnych technológií, čím sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť a je 
možné predpokladať zvyšovanie ich ziskov.  
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2.1.2 Finančná implementácia programu   
 
a) Stav celkového čerpania ŠF za rok 2011 

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 18 714 772,74 EUR, z toho      
zo zdrojov EÚ: 16 425 644,56 EUR a zo zdrojov ŠR: 2 289 128,18 EUR, pričom: 

 19 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

  3 SŽP boli schválené v zníženej sume. 
 
Celková suma schválených SŽP v roku 2011 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR               
na spolufinancovanie 18 211 815,95 EUR, z toho 15 975 630,60 EUR zo zdrojov EÚ a 2 236 185,35 
EUR zo zdrojov ŠR. 

b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF od začiatku programového obdobia 

V období od 01.01.2007 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 51 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 34 101 197,67 EUR, z toho zo 
zdrojov EÚ: 29 797 739,28 EUR a zo zdrojov ŠR: 4 303 458,39 EUR, pričom: 

 45 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

  6 SŽP boli schválené v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2011 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 
33 493 639,09 EUR, z toho 29 256 315,13 EUR zo zdrojov EÚ a 4 237 323,96 EUR zo zdrojov ŠR na 
spolufinancovanie. 
 

Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov 

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované 
a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. 
zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2011 je na úrovni prijímateľov poskytnutých 
a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 1 740 785,72 EUR (1 546 342,17 EUR za zdroj EÚ, 
194 443,55 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu).  Celkové čerpanie OP Bratislavský 
kraj k 31.12.2011 na úrovni platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom 
v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK 
a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 
35 017 633,72 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 30 618 182,17 EUR a za zdroj spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu sumu 4 399 451,55 EUR. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni 
platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP Bratislavský kraj 
32,16%. 

c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŽP za zdroj pro-rata 
v rámci multicieľových OP 

Irelevantné pre OPBK.  

d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2, možné riziká 

Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2011 (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach 
o platbu na EK) vo výške 29 071 839,72 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008 a 2009 
predstavuje 100 %, pričom sa čerpá záväzok 2010 na úrovni 61,86 %. Podiel čerpania prostriedkov 
EÚ k  31.12.2011 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za OP Bratislavský kraj 30,54 %.  
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e) Vyhodnotenie stavu čerpania Riadiacim orgánom 

V porovnaní s ostatnými operačnými programami Národného strategického a referenčného rámca 
OPBK predstavoval 6. operačný program s najvyšším čerpaním. Za posledný štvrťrok                         
(30.9.- 31.12.2011) vzrástol podiel čerpania finančných prostriedkov v rámci OPBK o 5,33 % bodu. Za 
obdobie 1.1.2011 – 31.12.2011 bolo čerpanie prostriedkov EÚ vo výške 15 971 578,20 EUR, podiel 
čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007 – 2013 za obdobie 1.1.2011 – 31.12.2011 tak 
predstavuje za OPBK 16,78% (údaje po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek deklarovaných EK). 
Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania finančných prostriedkov v rámci OPBK možno očakávať 
pozitívny vývoj čerpania finančných prostriedkov aj v roku 2012. RO OPBK plánuje do konca polroka 
2012 vyčerpať finančné prostriedky zo záväzku na rok 2010 na 100% a predpokladá začatie čerpania 
záväzku na rok 2011. 

f) Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii 

V roku 2011 predložil certifikačný orgán 2 priebežné žiadosti o platbu za OPBK v celkovej výške 
ERDF 16 083 848,94 EUR. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2011 (zdroj EÚ) v celkovej sume 
25 479 952,82 EUR predstavujú 26,76 % na záväzku 2007–2013.    

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2011 vo výške 25 479 952,82 EUR 
na záväzku 2008 a 2009 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2010 predstavujú deklarované 
výdavky 36,86 %.    
 

g) Platby prijaté z Európskej komisie  

V roku 2011 zaslala EK na účet CO pre OPBK 2 priebežné platby v celkovej výške 16 083 848,94 
EUR.  

h) Prehľad uhradených výdavkov 

Tabuľka č. 8: Finančné informácie k 31.12.2011 za OP Bratislavský kraj           v EUR 

OP Bratislavský kraj 

Celkové 
financovanie OP 
(na úrovni EÚ a 
národnej úrovni) 

Základ pre 
výpočet 

príspevku EÚ 
(verejné alebo 
celkové zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených výdavkov 
zahrnutá do žiadostí o 

platbu 

Zodpovedajúci 
príspevok z 

verejných zdrojov 

Miera 
plnenia 

v % 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 – Infraštruktúra 
(EFRR) 

63 694 292,00 Verejné zdroje 16 581 298,49 16 581 298,49 26,03 

Prioritná os 2 – Vedomostná 
ekonomika (EFRR) 

44 220 542,00 Verejné zdroje 12 817 058,49 12 281 086,28 27,77 

Prioritná os 3 - Technická 
pomoc (EFRR) 

4 094 118,00 Verejné zdroje 1 114 031,01 1 114 031,01 27,21 

Celkový súčet 112 008 952,00 - 30 512 387,99 29 976 415,78 26,76 

zdroj:  CO                                                                                                                                                                        

i) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu 
predloženým EK 

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2011 zaslané na EK k 30.4.2011 za OPBK 
predstavovali sumu 13 000 000 EUR. Aktualizované OOV na rok 2011 k 30.8.2011 boli na EK zaslané 
vo výške 16 000 000 EUR za OPBK.  
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Odhad očakávaných výdavkov k 30.4.2011 bol prijatím 2 priebežných platieb v roku 2011 vo výške 
16 083 848,94 EUR naplnený na 123,72 % a aktualizovaný OOV k 30.8.2011 bol naplnený                     
na 100,52 %.  

 
Tabuľka č. 9: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2011                        
do 31.12.2011 

OP Bratislavský kraj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2011 
(OOV zaslané CO na EK 

k 30.4. 2011) 
v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2011  
v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 
v EUR  

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

  EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 13 000 000,00 x 16 083 848,94 x - 3 083 848,94 x 123,72 x 

Zdroj: CO 

 

j) Certifikačné overovania 

Certifikačné overovanie priamo na RO, SO/RO a PJ bolo vykonané v rámci 3 SŽP. Overovaná vzorka 

výdavkov predstavuje sumu 1 088 113,10 EUR, t.j. 5,53 % z objemu predložených SŽP a zároveň 

25,63 % z objemu overovaných SŽP.  

Neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. V priebehu 

roka 2011 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu, ani na Úrad pre 

verejné obstarávanie.  

k) Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP 

Pri certifikačnom overovaní SŽP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia vysokej alebo 
strednej závažnosti: 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 

1. nepredkladanie kompletnej dokumentácie k projektu na SO/RO zo strany RO; 

2. duplicitné vykonávanie niektorých činností pri administratívnej kontrole žiadostí o platbu zo strany 
SO/RO a súčasne RO;  

3. nedostatočne vykonaná administratívna kontrola verejného obstarávania; 

4. neoverenie finančného zdravia podnikov zo strany RO priamo pred podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP;  

5. nepredloženie žiadostí o platbu na PJ v lehote stanovenej Systémom finančného riadenia             
ŠF a KF; 

6. uhradenie záverečnej žiadosti o platbu zo strany PJ bez preverenia, či zúčtovanie 
predfinancovania bolo uhradené;  

7. absencia kontrolného mechanizmu na RO na preverenie merateľného ukazovateľa po ukončení 
realizácie projektu;  

8. nevykonanie kontroly verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) pred/po podpise zmluvy/dodatku 
k zmluve prijímateľa s úspešným uchádzačom, nevypracovanie záznamu z administratívnej 

OP Bratislavský kraj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2011  
(OOV zaslané CO na EK 

k 30.8. 2011) 
V EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2011  
v EUR 

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 16 000 000,00 x 16 083 848,94 x - 83 848,94 x 100,52 x 
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kontroly VO zo strany RO/SORO, resp. nedostatočne vykonaná administratívna kontrola 
VO/obchodnej verejnej súťaže. 

 

Nedostatky vo výzve a hodnotení a výbere projektov 

9. nezdôvodnenie uznania neoprávnených výdavkov externým hodnotiteľom, ktoré pôvodne interný    
hodnotiteľ označil za neprimerane nákladné;  

10. nedostatočne transparentný postup RO pri výbere žiadostí o NFP, nakoľko žiadosti o NFP, 

pôvodne výberovou komisiou odporučené na neschválenie boli následne prehodnotené 

a zaradené do zoznamu žiadostí o NFP bez uvedenia dôvodu a spôsobu ich výberu.  

 
Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži 

11. nepožiadanie úspešného uchádzača komisiou zriadenou pre vyhodnotenie ponúk o vysvetlenie, 
resp. doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti aj napriek nejasnostiam               
v referenciách; 

12. neprimerane prísne určenie kritérií pre výber záujemcov zo strany verejného obstarávateľa;  

13. vykonanie podstatných zmien a doplnení podmienok určených v rámcovej dohode/zmluve 
uzavretím dodatku. 

K 31.12.2011 boli zistenia č. 1, 2, 3, 5, 6, 9 a 11 uzavreté, pretože k nim RO, SO/RO a PJ prijali 
primerané opatrenia. Ostatné zistenia sú v stave riešenia. 
 

l) Opatrenia RO OPBK na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach 
prijaté k 31.12.2011 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 
1. RO OPBK po kontrole VO a uzavretí Zmluvy o NFP k projektu odstúpil kompletnú dokumentáciu 

na SO/RO; 
2. RO OPBK nesie zodpovednosť za implementáciu operačného programu a prostredníctvom 

kontrolného zoznamu sa ubezpečuje o správností postupov SO/RO pri administratívnej kontrole 
ŽoP a zároveň slúži na vnútornú kontrolu RO OPBK; 

3. RO OPBK bude vykonávať dôsledne kontrolu procesu verejného obstarávania a postupuje plne         
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a všetkými platnými dokumentmi 
súvisiacimi s procesom VO; 

4.  Zistenie v stave riešenia; 
5. Zamestnanci PJ, RO OPBK a SO/RO boli upozornení na dôslednejšie sledovanie zúčtovaní 

predfinancovania; 
6. Zamestnanci PJ, RO OPBK a SO/RO boli upozornení na dôslednejšie sledovanie  zúčtovaní 

predfinancovania; 
7. Zistenie v stave riešenia; 
8. Zistenie v stave riešenia - RO OPBK v rámci riešenia uvedeného zistenia požiadal o odborné 

stanovisko ÚVO. 

Nedostatky vo výzve a hodnotení a výbere projektov 
 
9. RO bude pri procese hodnotenia ŽoNFP postupovať naďalej v súlade s vlastnými postupmi     

(Príručka pre hodnotiteľov, Interný manuál procedúr RO) a v zmysle čl. 60 nariadenia Rady (ES)           
č. 1083/2006 z 11.7.2006, 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 z 11.6.2006 (ďalej aj „všeobecné nariadenie“); 

10. Zistenie v stave riešenia. 

 

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži 
 
11. RO OPBK bude pri procese verejného obstarávania postupovať v zmysle Interného manuálu 

procedúr a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní; 
12. Zistenie v stave riešenia - RO OPBK v rámci riešenia uvedeného zistenia požiadal o odborné 

stanovisko ÚVO; 
13. Zistenie v stave riešenia - RO OPBK v rámci riešenia uvedeného zistenia požiadal o odborné 

stanovisko ÚVO. 
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m) Nezrovnalosti 

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 boli certifikačnému orgánu oznámené: 
 

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 
 
2 nezrovnalosti v celkovej výške 2 440,18 EUR. Obe nezrovnalosti boli identifikované kontrolou 
podľa čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006 z 8.12.2006, ktorým sa stanovujú 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 (ďalej aj 
„vykonávacie nariadenie“).  
 
 2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre / systémové nezrovnalosti 
 
V roku 2011 neboli certifikačnému orgánu predložené žiadne systémové nezrovnalosti.  
 
 
  Tab. č. 10: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným dopadom 

počet 

Nezrovnalosti s finančným dopadom 
v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

 
1.1 

 
2 

2 440,18 
 

2 074,15 

 
Spolu: 

 
2 

 
2 440,18 

 
2 074,15 

     Zdroj: CO 
 

n) Finančné opravy 

Tabuľka č. 11: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2011 

Prioritná 
os 

Stiahnuté sumy (withdrawals) vo 
výkaze výdavkov v roku 2011                  

(v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy (recoveries) 
vo výkaze výdavkov v roku 2011               

(v EUR) 
Nevymožiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

1 0,00 0,00 1 377,69 1 620,82 0,00 0,00 

Spolu 0,00 0,00 1 377,69 1 620,82 0,00 0,00 

    Zdroj: CO 

 

o) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 
všeobecného nariadenia  

Odpočítaná vrátená suma vo výške 1 620,82 EUR (NFP) bola predmetom nezrovnalosti                                    
č. N21000927. Vrátené finančné prostriedky v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vo výške 1 620,82 
EUR (NFP) budú v zmysle odseku 2., článku 98 všeobecného nariadenia rady opätovne použité na 
výdavky projektov v rámci predmetného opatrenia, s výnimkou na projekty a výdavky, ktoré boli 
predmetom zistených nezrovnalostí. 
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p) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK a SO/RO v roku 2011 

V období 1.1.2007 - 31.12.2011 vykonal RO OPBK 104 kontrol na mieste projektov OPBK v celkovom 
objeme skontrolovaných finančných prostriedkov vo výške 12 280 960,33 EUR (COV). V rovnakom 
období bolo Sprostredkovateľským orgánom pre OPBK vykonaných 104 kontrol na mieste v celkovom 
objeme skontrolovaných finančných prostriedkov vo výške 12 291 272,76 EUR. Cieľom kontrol                 
na mieste bolo overenie reálneho dodania tovarov, vykonania prác a poskytnutia služieb 
deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácií predložených prijímateľom spolu so 
ŽoP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, kontrola na mieste sa vzťahovala na realizáciu projektu 
ako celku. Kontroly na mieste boli vykonávané najneskôr pred záverečnou žiadosťou o platbu. 
Predmetom kontroly na mieste boli všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu.  
 
Zistenia z kontrol na mieste boli uvedené v jednotlivých správach z kontroly. Pri identifikovaných 
nedostatkoch  stanovil kontrolný manažér opatrenia a lehotu na ich odstránenie, po overení splnenia 
opatrení bola kontrola ukončená s identifikáciou oprávnených a neoprávnených výdavkov. Výška 
neoprávnených výdavkov stanovených v rámci kontrol na mieste vykonaných Riadiacim orgánom           
pre OPBK je 13 694,39 EUR a v rámci kontrol na mieste vykonaných Sprostredkovateľským orgánom 
pre OPBK je 24 121,06 (pozri aj prílohu č. 6 Zoznam kontrol na mieste).  
 

q) Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŽoP 

V zmysle kapitoly 4.8 Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013 RO OPBK do 5 kalendárnych 
dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu zaregistruje túto žiadosť o platbu v ITMS. Po 
vykonaní kontroly RO OPBK žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia 
identifikovaných nedostatkov)  alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia riadiaci orgán 
predloží túto žiadosť o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi 
v závislosti od dohody s platobnou jednotkou platobnej jednotke do 40 kalendárnych dní od 
zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. 
 
RO OPBK dodržiaval uvedené časové limity na registráciu a kontrolu žiadostí o platbu v sledovanom 
období primerane. Pri zaregistrovaní žiadosti o platbu bol limit 5 kalendárnych dní prekročený v 11 
prípadoch (z celkového počtu 248 prijatých ŽoP v roku 2011), z čoho v 9 prípadoch za prioritnú os 1 
Infraštruktúra a v 2 prípadoch za prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika. Najdlhšie prekročenie 
uvedeného limitu bolo o 7 kalendárnych dní a to pri zaregistrovaní žiadosti o platbu v rámci prioritnej 
osi 1. Priemerné omeškanie pri zaregistrovaní žiadostí o platbu do 5 kalendárnych dní predstavuje 1,7 
dňa. Hlavnou príčinou nedodržania tohto časového limitu bola nedostatočne zabezpečená 
zastupiteľnosť administratívnych kapacít pri spracovávaní jednotlivých žiadostí o platbu (dovolenky, 
pracovné voľno).  
 
RO OPBK prekročil 40 dňovú lehotu na administratívnu kontrolu žiadostí o platbu z celkového počtu 
248 prijatých žiadostí o platbu za sledované obdobie v 7 prípadoch. Všetkých 7 žiadostí o platbu bolo 
v rámci prioritnej osi 1. Priemerné omeškanie pri administratívnej kontrole žiadostí o platbu do 40 
kalendárnych dní predstavuje 16,1 dňa. Najdlhšie prekročenie uvedeného limitu bolo o 70 
kalendárnych dní a to z dôvodu neodstúpenia žiadosti o platbu spolu so záznamom z administratívnej 
kontroly zo SO/RO a na Platobnú jednotku v stanovenom termíne. RO OPBK následne upozornil 
svojich zamestnancov na porade oddelenia finančného riadenia na dôslednejšie sledovanie  
zúčtovania predfinancovaní.  
 
Ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho 
časti na účet prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF 2007 -2013, 
ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s 
požadovanými dokumentmi. Okolnosti, za ktorých majú prijímatelia z titulu oneskorenej platby nárok 
na úrok z omeškania z dôvodu oneskorenej platby sa upravujú Obchodným zákonníkom.  
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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 OPBK - úroveň 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 

4 418 027 8 730 334 5 700 434 7 765 392 9 298 872 5 497 147 4 841 118 4 888 823 51 140 147 

Opatrenie 1.1  

2 634 317 6 946 624 3 916 726 5 981 682 7 515 162 4 236 663 3 580 634 3 628 339 38 440 147 

Opatrenie 1.2  

1 783 710 1 783 710 1 783 708 1 783 710 1 783 710 1 260 484 1 260 484 1 260 484 12 700 000 

Prioritná os 2  
Vedomostná 
ekonomika 6 784 182,50 5 889 132,50 3 204 832,50 3 204 832,50 3 204 832,50 4 099 882,50 4 099 882,50 4 099 882,50 34 587 460 

Opatrenie 2.1  

2 518 932,50 2 518 932,50 2 518 932,50 2 518 932,50 2 518 932,50 2 518 932,50 2 518 932,50 2 518 932,50 20 151 460 

Opatrenie 2.2  

4 265 250 3 370 200 685 900 685 900 685 900 1 580 950 1 580 950 1 580 950 14 436 000 

Spolu 

11 202 209,50 14 619 466,50 8 905 266,50 10 970 224,50 12 503 704,50 9 597 029,50 8 941 000,50 8 988 705,50 85 727 607 

Zdroj: Programový manuál OPBK 
 
Poznámka: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF na úrovni NUTS 4 (okresy) územia cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť v SR na opatrenia v EUR v bežných 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 1.2  sú stanovené na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31.12.2006 (ŠÚ 
SR, 2007). Suma na opatrenie 1.1 je znížená o čiastku 3 000 000 EUR určených na implementáciu iniciatívy JESSICA (celková 
suma určená na opatrenie je 41 440 147 EUR). Pri opatrení 1.2 sa vzhľadom na jeho charakter indikatívne alokácie 
neposudzujú; v tabuľke je uvedený priemerný údaj vo vzťahu k počtu obyvateľov mesta Bratislava a jednotlivých okresov BSK. 

Pri opatrení 2.1 vzhľadom na rozsah podporovaných aktivít, nie je možné vopred určiť záujem MSP v rámci jednotlivých 
okresov. Z uvedeného dôvodu je v tabuľke uvedený priemerný údaj. Vzhľadom na zapojenie OPBK do implementácie iniciatívy 
JEREMIE boli finančné prostriedky určené pre opatrenie 2.1 znížené o sumu 3 000 000 EUR (celková suma finančných 
prostriedkov alokovaných pre uvedené opatrenie je 23 151 460 EUR).  

Vzhľadom na to, že na operácie v oblasti informatizácie spoločnosti sa princíp územnej koncentrácie neuplatňuje, je indikatívna 
alokácia na opatrenie 2.2 pre MSP a budovanie IOM vypočítaná ako priemerný údaj, indikatívna alokácia na elektronické služby 
samosprávy je rozdelená podľa jednotlivých prijímateľov na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti. 
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Tabuľka č. 13: Fyzická implementácia podľa NUTS IV - okresov BSK k 31.12.2011 (kumulatívne)  

Prioritná os 
 

okres 
 

 
Počet prijatých ŽoNFP 

 

Počet zazmluvnených 
projektov 

Počet projektov  v 
realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

 
Prioritná os 1 
Infraštruktúra 

 
 

Pezinok 16 8 5 3 

Malacky 27 12 3 9 

Senec 40 19 8 11 

Bratislava I 4 1 1 0 

Bratislava II 7 3 2 1 

Bratislava III 6 3 1 2 

Bratislava IV 4 1 1 0 

Bratislava V 4 2 2 0 

Bratislava III + Pezinok* 1 0 0 0 

Bratislava I + Bratislava III* 2 0 0 0 

Bratislava I + Bratislava IV* 1 0 0 0 

Bratislava I + Bratislava II + 
Bratislava III* 

1 1 1 0 

Bratislava I +Bratislava II + 
  Bratislava III + Bratislava IV +  

Bratislava V* 
1 1 1 0 

Bratislava I + Bratislava II  + Bratislava 
III + Bratislava IV + Bratislava V + 

Malacky + Pezinok + Senec* 
1 0 0 0 

Spolu 115 51 25 26 

Prioritná os 2 
Vedomostná 
ekonomika 

Pezinok 49 18 12 6 

Malacky 57 37 22 15 

Senec 39 23 13 10 

Bratislava I 12 5 5 0 

Bratislava II 70 31 18 13 

Bratislava III 72 36 23 13 

Bratislava IV 25 17 9 8 

Bratislava V 29 17** 9 8 

Bratislava III +Bratislava IV* 1 1 0 1 

Bratislava I + BA III + BA V + Pezinok* 1 0 0 0 

Bratislava III + Senec* 1 1 0 1 

Bratislava II +Malacky* 1 0 0 0 

  Bratislava I + Bratislava II* 1 1 1 0 

Bratislava II + Bratislava III* 1 1 1 0 

Malacky + Pezinok* 1 0 0 0 

Spolu 360 188 113 75 

Zdroj: RO OPBK 
Pozn.: Počet zazmluvnených projektov = počet projektov v realizácii + počet ukončených projektov. 
* Spoločná ŽoNFP v rámci okresov 
** Jedna prijatá ŽoNFP s lokalizáciou Bratislava V, avšak v projekte zazmluvnená lokalizácia Bratislava V a zároveň Bratislava 
II; pre účely tejto tab. je ponechaná pôvodná lokalizácia Bratislava V. 
V tab. je zahrnutý aj projekt JEREMIE, lokalizácia Bratislava II (v prípade realizácie jednotlivých projektov v rámci JEREMIE 
budú uvedené aj v tejto tabuľke). 
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Tabuľka č. 14: Finančná implementácia podľa NUTS IV - okresov BSK k 31.12.2011 (kumulatívne)                                                  v EUR                                                                  

Zdroj: ITMS 
 
* V celkovej sume je zahrnutá suma 3 000 000 EUR (príspevok z ERDF; na základe Zmluvy o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola na účet EIF prevedená časť finančných prostriedkov 
alokovaných na opatrenie 2.1 OPBK – iniciatíva JEREMIE vo výške 3 529 412; ERDF + ŠR). Projekt má v ITMS uvedenú lokalizáciu Bratislava II.  

** Pre potreby výberovej komisie z dôvodu sledovania vyváženého územného rozloženia príspevkov boli projekty implementované súčasne vo viacerých okresoch zaradené iba do jedného okresu 
v rámci daného projektu. 

Prioritná os 
Región 
NUTS IV 
(okres) 

Indikatívne 
alokácie zo ŠF        

v € 

Výška zazmluvnených prostriedkov  zo ŠF  Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF 

EUR 
% zo zazmluvnenia v rámci 

prioritnej osi 
% z alokácie na región EUR 

% z čerpania v rámci 
prioritnej osi 

% z alokácie na región 

A B C D E=D/∑prioritná os F=D/C G H=G/∑prioritná os I=G/C 

Prioritná os 1 
Infraštruktúra 

 
Pezinok 

 
4 841 118,00 3 272 856,07 6,40 67,61 2 614 142,79 5,11 54,00 

Malacky 5 497 147,00 3 835 521,87 7,50 69,77 3 795 791,55 7,42 69,05 

Senec 4 888 823,00 7 554 258,98 14,77 154,52 6 100 828,93 11,93 124,79 

Bratislava I 4 418 027,00 2 487 649,29 4,86 56,31 0,00 0,00 0,00 

Bratislava II 8 730 334,00 1 157 887,35 2,26 13,26 777 297,59 1,52 8,90 

Bratislava III 5 700 434,00 1 625 443,27 3,18 28,51 1 623 350,68 3,17 28,48 

Bratislava IV 7 765 392,00 480 902,81 0,94 6,19 380 551,84 0,74 4,90 

Bratislava V 9 298 872,00 744 133,01 1,46 8,00 144 623,32 0,28 1,56 

Spolu 51 140 147,00 21 158 652,65 41,37 - 15 436 586,70 30,18 - 

Prioritná os 2 
Vedomostná 
ekonomika 

 
Pezinok 

 
4 099 882,50 2 147 261,97 6,21 52,37 844 802,26 2,44 20,61 

Malacky 4 099 882,50 3 707 292,31 10,72 90,42 1 737 845,47 5,02 42,39 

Senec 4 099 882,50 2 463 681,75 7,12 60,09 1 075 993,29 3,11 26,24 

Bratislava I 6 784 182,50 556 388,56 1,61 8,20 142 711,08 0,41 2,10 

Bratislava II 5 889 132,50 6 171 773,17 17,84 104,80 4 816 390,64 13,93 81,78 

Bratislava III 3 204 832,50 3 825 542,58 11,06 119,37 1 508 129,14 4,36 47,06 

Bratislava IV 3 204 832,50 2 037 395,45 5,89 63,57 894 221,03 2,59 27,90 

Bratislava V 3 204 832,50 1 527 515,39 4,42 47,66 701 626,03 2,03 21,89 

Spolu 34 587 460,00 22 436 851,18* 64,87 - 11 721 718,94* 33,89 - 

Celkom 85 727 607,00  43 595 503,83** 50,85 -  27 158 305,64** 31,68 - 
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V procese výberu výberová komisia posudzuje ŽoNFP aj s ohľadom na geografické umiestnenie 
ŽoNFP z pohľadu dosiahnutia primeraného územného rozloženia príspevkov. Výberová komisia tak 
sleduje aj dodržiavanie vyváženého územného rozloženia príspevkov. Celkový počet bodov, ktorý 
žiadosť o NFP dosiahla v hodnotiacom procese, môže byť vo výberovom procese zvýšený, ak by 
predkladané ŽoNFP smerovali iba do určitej geografickej oblasti (na úrovni NUTS 4); výberová 
komisia môže zvýhodniť projekty z inej geografickej oblasti (na tej istej úrovni) zvýšením ich bodového 
ohodnotenia max. o 5%. 
 
V roku 2011 boli v platnosti 4 výzvy, 2 výzvy boli vyhlásené v roku 2011 a 2 výzvy boli vyhlásené ešte 
v roku 2010 ale boli v platnosti až do roku 2011. Ide o nasledovné výzvy: 
• Výzva č. OPBK/2011/2.2/07,  platnosť výzvy od 14.2.20111 do 30.6.2011. Výzva bola dňa 
23.6.2011 pozastavená a 19.12.2011 bola RO OPBK zrušená.  
•  Výzva č. OPBK/2011/1.2/07, platnosť výzvy od 14.2.2011 do 30.6.2011. Výberová komisia 
odporučila na schválenie 3 žiadosti o NFP ale ani v jednom prípade sa nevyužilo pravidlo 
geografického umiestnenia, z dôvodu, že pri danom opatrení nebola zatiaľ prekročená indikatívna 
alokácia finančných prostriedkov podľa NUTS 4. 
• Výzva č. OPBK/201/2.1/06, platnosť výzvy od 1.12.2012 do 11.4.2011. Z dôvodu vysokého 
záujmu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z okresov Senec, Pezinok Malacky, Bratislava II a 
Bratislava III a tým spojené prekročenie indikatívnej alokácie finančných prostriedkov podľa NUTS 4, 
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 žiadostí o NFP, ktorých žiadatelia sú z okresov Bratislava I, Bratislava IV a Bratislava V – 
týkalo sa to 8 žiadostí o NFP. 
• Výzva č. OPBK/2010/2.2/06, platnosť výzvy od 1.12.2012 do 11.4.2011. Výberová komisia 
odporučila na schválenie 16 žiadostí o NFP ale ani v jednom prípade sa nevyužilo pravidlo 
geografického umiestnenia, z dôvodu, že pri danom opatrení nebola zatiaľ prekročená indikatívna 
alokácia finančných prostriedkov podľa NUTS 4. 
 
 

 
2.1.4 Finančná kontrola a audit 
 
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR v spolupráci                
so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 – 2013                
pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 všeobecného 
nariadenia 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.  
 
Audity operácií a systémové audity podľa článku 62 všeobecného nariadenia  
 
Audity operácií (čl. 62 ods. 1 písm. b)): 
 
Orgán auditu vykonal v roku 2011dva vládne audity - audity operácií zamerané na získanie uistenia 
o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií. 
 
Vládny audit A396

8
 (náhodná vzorka): 

 
Overených bolo 5 projektov a 5 žiadostí o platbu na nasledovných orgánoch implementujúcich 
Operačný program Bratislavský kraj: 
 

- riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), 
- sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (Bratislavský samosprávny kraj), 
- platobná jednotka (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), 
- príjemcovia  pomoci (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mestská časť 

Bratislava Podunajské Biskupice, Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji                    
na vybudovanie cyklistického chodníka, HYCA, s.r.o., Európsky investičný fond). 
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V čase výkonu vládneho auditu A396 prebiehal schvaľovací proces na výberové kritériá pre finančné 
nástroje rizikového kapitálu (Iniciatíva JEREMIE). Audítorská skupina konštatovala, že nebola 
vyhlásená výzva na výber finančných sprostredkovateľov a implementácia projektu prebieha pomaly. 
Tieto skutočnosti majú zásadný vplyv pre proces implementácie Iniciatívy JEREMIE v SR  a bez ich 
naplnenia  nebude možné projekty realizovať.  
 
Neoprávnené výdavky neboli zistené. 
 

Systémové nedostatky: 
 
Nedostatky systémového charakteru neboli zistené. 

 
Nesystémové nedostatky: 

 

- nedodržanie postupov pri schvaľovaní ŽoNFP stanovených v SR ŠF a KF a v IM RO OPBK, 
- nedostatočný výkon kontroly VO zo strany RO pred podpisom dodatku k zmluve o dielo - 

nebol zhotovený kontrolný list pred podpisom dodatku k zmluve, 
- prijímateľ neúčtoval na analytických účtoch a v analytickej evidencii k projektu v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 

Opatrenia prijaté RO OPBK k zisteniam identifikovaným vládnym auditom A396 
 

- Nedodržanie postupov pri schvaľovaní ŽoNFP stanovených v SR ŠF a KF a v IM RO OPBK: 
a) RO OPBK od roku 2011 uvádza v hodnotiacich hárkoch zdôvodnenie pridelenia každého 
bodového hodnotenia.  
b) Sekretárky odboru boli upozornené na dôsledné sledovanie uvádzania dátumov na listy 
ministra. 

- Nedostatočný výkon kontroly VO zo strany RO OPBK pred podpisom dodatku k zmluve 
o dielo - nebol zhotovený kontrolný list pred podpisom dodatku k zmluve: RO OPBK bude 
dôsledne dbať na dodržiavanie audit trailu v IM RO OPBK. K danému dodatku RO OPBK 
dodatočne vypracoval KZ10. 

- Prijímateľ neúčtoval na analytických účtoch a v analytickej evidencii k projektu v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov: prijímateľ Mestská časť 
Podunajské Biskupice prijal opatrenia na analytickú evidenciu účtov v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

 
Vládny audit A327 (doplnková vzorka): 
 
Orgán auditu zaradil do doplnkovej vzorky audit operácií v rámci OPBK do 2. polroku 2010, nakoľko 
na základe výsledkov náhodného štatistického výberu nebolo vybrané jeho overenie do auditov 
operácií vykonávaných v 1. polroku 2010. Jeho realizáciou zabezpečil orgán auditu pokrytie overenia 
oprávnenosti výdavkov deklarovaných EK v roku 2009 v rámci všetkých operačných programov 
Národného strategického referenčného rámca.   
 
Vládny audit doplnkovej vzorky A327 bol vykonaný v období august 2010 – júl 2011 za účelom 
získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na doplnkovej vzorke operácií. 
 
Overené boli 3 projekty a 11 žiadostí o platbu na nasledovných orgánoch implementujúcich OPBK: 
 

- riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), 
- sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (Bratislavský samosprávny kraj), 
- platobná jednotka (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), 
- príjemcovia pomoci (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mesto Senec, 

Obec Veľký Biel). 
 

Systémové nedostatky: 
 
Nedostatky systémového charakteru neboli zistené.  
 
Náhodné a nesystémové nedostatky: 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 26 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a – d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov porušenie finančnej disciplíny vo výške 35 413,69 EUR: 

 
- v oznámeniach o vyhlásení metódy VO, v súťažných podkladoch ako aj v oznámeniach  

o výsledku VO nebolo jednoznačne a transparentne uvedené, že ide o financovanie z OPBK. 
RO OPBK v podkladoch pre zúčtovanie výdavkov z OPBK nedokladoval splnenie účelu 
obstarávania z finančných prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu určených pre OPBK. 

- nedostatočne a formálne vykonané overenie verejného obstarávania zo strany RO OPBK 
podľa interného manuálu RO OPBK – pri výkone kontroly kontrolným manažérom neboli 
odpovede na otázky vypracované v súlade so skutkovým stavom. 

- zverejnenie výzvy na predloženie ponúk v priestore, ktorý neumožnil zapojenie sa do 
výberového procesu širšiemu okruhu potenciálnych záujemcov. 

- nedostatočne preukázané na základe akého právneho predpisu poverila spoločnosť Avocat 
firmu EUROKONZULT, s r. o. výkonom procesu verejného obstarávania, nakoľko v Zmluve 
o poskytovaní služieb medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Avocat 
nebola zmienka o možnosti poverovať ďalšie spoločnosti výkonom procesu verejného 
obstarávania.    

 
Identifikované nedostatky v procese verejného obstarávania neboli riadiacim orgánom OPBK 
akceptované. Orgán auditu podal dňa 28.7.2011 podnet na Úrad pre verejné obstarávanie za účelom 
overenia procesu verejného obstarávania.  
 
Opatrenia prijaté RO OPBK k zisteniam identifikovaným vládnym auditom A327 (doplnková vzorka) 
/dôvody neakceptovania: 
 

- k uvedeniu, že ide o financovanie z OPBK RO OPBK: RO OPBK neakceptoval zistenie OA, 
nakoľko informácia takéhoto charakteru poskytnutá potenciálnym uchádzačom nemôže 
v žiadnom prípade ovplyvniť proces verejného obstarávania. Účelom poskytnutia verejných 
prostriedkov bol v tomto prípade nákup osobných motorových vozidiel a kúpou týchto vozidiel 
bol účel poskytnutia verejných prostriedkov naplnený. Dodržiavanie princípu transparentnosti 
smeruje k určeniu rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov procesu verejného 
obstarávania. Súčasne sa predpokladá, že pri porušení tohto princípu účastníci procesu 
verejného obstarávania prejavia svoju oprávnenú nespokojnosť a budú dávať impulzy pre 
opatrenia na nápravu, prípadne podnety na rozhodovanie súdov. Žiadny účastník k procesu 
VO nepodal námietky a preto RO OPBK nesúhlasil s tvrdením OA, že tým, že v 
„oznámeniach“ nebolo uvedené, že ide o financovanie z OPBK, bol porušený princíp 
transparentnosti VO, nakoľko táto informácia nemá žiadny vplyv na transparentnosť VO.   

- k nedostatočne a formálne vykonanému overeniu verejného obstarávania zo strany RO OPBK 
podľa interného manuálu RO OPBK: RO OPBK upozornil útvar vykonávajúci kontrolu 
projektov technickej pomoci OPBK t.j. odbor realizácie programov regionálneho rozvoja na 
dôslednejší výkon kontroly.  

- k zverejneniu výzvy na predloženie ponúk v priestore, ktorý neumožnil zapojenie sa do 
výberového procesu širšiemu okruhu potenciálnych záujemcov: RO OPBK neakceptoval 
zistenie OA, nakoľko priestory, v ktorých bola táto výzva zverejnená boli plne prístupné 
verejnosti a MVRR SR v týchto priestoroch tiež uverejňovalo oznamy pre verejnosť. Čo sa 
týka dĺžky zverejnenia, výzva bola zverejnená v časovo primeranom rozsahu vzhľadom na 
predmet verejného obstarávania (tovary).  

- k nedostatočnému preukázaniu, na základe akého právneho predpisu poverila spoločnosť 
Avocat firmu EUROKONZULT, s.r.o. výkonom procesu verejného obstarávania:   
KONZORCIUM sa v zmluve o poskytovaní služieb zaviazalo proces verejného obstarávania 
zabezpečiť, pričom zmluvné strany sa nedohodli na podmienke, že proces verejného 
obstarávania musí vykonať KONZORCIUM resp. niektorý z členov KONZORCIA osobne. 
Naopak, z použitého výrazu „zabezpečiť“ vyplýva, že KONZORCIUM sa zaviazalo poskytnúť 
určitý výsledok vyžadovaný od objednávateľa - MVRR SR, pričom spôsob aký na dosiahnutie 
tohto výsledku použije bol ponechaný na vôli KONZORCIA. Zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania prostredníctvom tretej osoby teda nemožno považovať za konanie zmluvnej 
strany v nesúlade so zmluvou. 
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Systémové audity (čl. 62 ods. 1 písm. a)): 
 
Orgán auditu vykonal v roku 2011 jeden vládny audit  - systémový audit (A327

9
) zameraný na získanie 

uistenia o účinnosti a riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Bratislavský kraj. 
Overené boli nasledovné orgány implementujúce OPBK: 
 

- riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), 
- sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (Bratislavský samosprávny kraj), 
- platobná jednotka (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). 

 
Závery z vykonaného overovania poukazujú na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia 
a kontroly: 
 

 na úrovni riadiaceho orgánu (MPRV SR) 
 
Systémové nedostatky: 

 
- neaktualizovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán. Registratúrny plán nezahŕňal 

vecné skupiny a registratúrne značky aplikovateľné na agendu v pôsobnosti Agentúry na 
podporu regionálneho rozvoja (APRR), ktorá zahŕňala špecifiká najmä v oblasti lehôt 
uchovávania dokumentov. Na základe uvedeného nedostatku hrozilo porušenie článku 90 
všeobecného nariadenia.  

 

 Na úrovni platobnej jednotky (MPRV SR) 
 

Systémové nedostatky: 
 

- neaktualizovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán. Registratúrny plán nezahŕňal 
vecné skupiny a registratúrne značky aplikovateľné na agendu v pôsobnosti APRR, ktorá 
zahŕňala špecifiká najmä v oblasti lehôt uchovávania dokumentov. Na základe uvedeného 
nedostatku hrozilo porušenie článku 90 všeobecného nariadenia. 

 

 Na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (BSK) 
 

Systémové nedostatky: 
 

- auditovaná osoba nedodržala termín 30 dní na zapracovanie zmien vyplývajúcich                          
z aktualizácií Systému riadenia ŠF a KF 2007 – 2013, verzia 3.1, 3.2, 3.3, 4.0 a 4.1. Nakoľko 
odchýlky od požadovanej lehoty predstavovali až 163 dní, resp. 140 dní audítorská skupina 
klasifikovala nedostatok ako systémový.  

 
Opatrenia prijaté RO OPBK k zisteniam identifikovaným vládnym auditom A327: 
 

- k neaktualizovanému registratúrnemu poriadku a registratúrnemu plánu (úroveň RO a PJ): 
Listom riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb  č. 13440/2011 z 9.3.2010 bolo 
RO OPBK oznámené, že Slovenský národný archív schválil pre APRR vecné skupiny 
s registratúrnymi značkami Q 01 – Q 09. Pre OPBK je určená registratúrna značka Q 
02, ZH/LU je A-10. Pre PJ sú určené registratúrne značky Q 05, Q 06 a Q 07 ZH/LU 
je A-10, resp. 10.  

- K nedodržaniu termínu 30 dní na zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácií Systému 
riadenia ŠF a KF 2007 -2013 (úroveň SO/RO): SO/RO prijal opatrenia na nápravu zisteného 
nedostatku. 

 
Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období             
1.7.2010 - 30.6.2011, bolo orgánom auditu vydané stanovisko bez výhrad, t.j. že riadiaci a kontrolný 
systém zavedený pre Operačný program Bratislavský kraj bol v danom období v súlade s platnými 
požiadavkami článkov 58 až 62 všeobecného nariadenia a oddielu 3 vykonávacieho nariadenia a 
fungoval efektívne, v rámci poskytovania primeranej miery istoty o tom, že výkazy výdavkov 
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predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú 
zákonné a oprávnené. Toto stanovisko orgánu auditu bolo ako súčasť výročnej kontrolnej správy 
zaslané Európskej komisii dňa 28. 12.2011. 
 
Obdobne bude na základe výsledkov systémového auditu z druhého polroku 2011 a po ukončení 
auditov operácií v prvom polroku 2012 vydané zo strany orgánu auditu stanovisko za referenčné 
obdobie 1. 7.2011 - 3.6.2012, ktoré bude Európskej komisii zaslané do 31.12.2012. 
 
V druhom polroku 2011 bol zahájený vládny audit A382, pričom auditované obdobie bolo od 
26.8.2010 do 5.9.2011. K 31.12.2011 vládny audit nebol ukončený. 
 
 
Audit EK 
 
V rámci OPBK nebol v roku 2011 vykonaný audit EK. 
 

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

 
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020  
 
Osobitá pozornosť sa venuje príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane jeho 
príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 všeobecného nariadenia. 
 
Základné ciele Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý je 
zameraný na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území 
regiónu, inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti 
(informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia             
a ochrany prírody. 
 
K naplneniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „Prioritná téma“ 
v celkovej výške 41 787 460 EUR (43,89% z celkovej finančnej alokácie 95 207 607 EUR vyčlenenej 
pre OPBK) zo zdrojov ERDF. 
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Tabuľka č. 15: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy                  v EUR  

Kód* 
Prioritné témy (príloha IV, nariadenia Rady (ES)                       

č. 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 každého druhu, regionálnymi orgánmi, 
výskumnými strediskami a vedeckými a technickými 
strediskami (vedeckými a technickými parkami, 
technostrediskami atď.) 

 
6 217 500,65 

 
14,88 

06 

Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov 
a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia 
životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti 
znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej 
výroby) 

 
10 959 732,17 

 
26,23 

07 
Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou 
(inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, 
existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 

          1 265 644,15                  3,03 

09 
Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania 
MSP 

1 232 403,44 2,96 

Informačná spoločnosť 

11 
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácie,          
e-obsah atď.) 

           1 868 068,13                  4,47 

14 
Služby a aplikácie pre MSP ( elektronický obchod, 
vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.) 

 
 1 224 951,14 

 
 2,93 

Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám 

52 Podpora čistej mestskej dopravy 2 472 355,38 5,92 

Spolu 25 240 655,06 60,42 
Zdroj: RO OPBK 
* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK 

 
 
Popis príspevku projektov podľa prioritných tém: 
 
Kód 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi 
(MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými 
strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) – projekty sú zamerané 
na zvyšovanie inovácií v podnikateľskej sfére. Zavádzaním progresívnych technológií sa prispieva 
k výraznému šetreniu energetických zdrojov, dochádza k znižovaniu produkcie odpadu a vo väčšine 
projektov aj k druhotnému využívaniu technologického odpadu, čím sa výrazne šetrí životné 
prostredie. Zavádzaním nových technológií sa výrazne šetria materiálové vstupy, zvyšuje sa presnosť, 
kvalita a flexibilita výroby. Nové technológie umožňujú zvyšovanie produkčných možností spoločnosti, 
zlepšujú postavenie slovenských firiem na vysoko konkurenčnom domácom i zahraničnom trhu. 
Zvyšovanie produkcie výroby v konečnom dôsledku vo väčšine projektov zvyšuje aj zamestnanosť. 
V rámci OPBK k tejto prioritnej téme prispieva k 31.12.2011 36 projektov (napr. projekt „Modernizácia 
morálne a fyzicky opotrebovaných strojov za účelom zlepšenia výrobného procesu“ /kód: 
22320120124/, bol zameraný na výmenu starých strojov za moderné, energeticky úspornejšie. Nové 
stroje posilnili konkurencieschopnosť a postavenie firmy na trhu práce, zvýšila sa produktivita práce, 
vzrástla kvalita výroby a znížila sa spotreba energie čím projekt prispel aj k ochrane a skvalitneniu 
životného prostredia ). 
 
Kód 06 Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov -  projekty sú 
zamerané na podporu zavádzania environmentálnych technológií do výroby. Znižovanie energetickej 
náročnosti a využívanie technológií, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia, využívanie 
druhotných surovín (napr. recyklácia odpadových plastov, spracovávanie a následné využívanie 
energeticky zhodnocovanej biomasy a i.) významnou mierou prispieva k pozitívnym environmentálnym 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 30 

aj  ekonomických dopadom. Zavádzaním čistých technológií do podnikovej výroby sa využívajú 
suroviny efektívnejšie, znižuje sa energetické náročnosť, výroba sa stáva rentabilnejšou a znižuje sa 
zaťaženosť životného prostredia. V rámci OPBK k 31.12.2011 k tejto prioritnej téme prispieva 75 
projektov. (napr. projekt „Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne“ /kód: 22320120052/ bol 
zameraný na vytvorenie elektrárne, resp. zariadenia, ktoré premieňa prostredníctvom polovodičových 
materiálov slnečnú energiu /fotóny/ na energiu elektrickú. Využívaním alternatívnych zdrojov energie 
sa nevytvárajú žiadne škodlivé emisie. Realizácia projektu priniesla firme zvýšenie zamestnanosti, 
zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví a ochranu životného prostredia. 
 
Kód 07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou – projekty sú zamerané              
na podporu zavádzania nových postupov umožňujúcich hospodárne realizovať vývoj a výrobu. 
Výsledky projektov sú značným prínosom aj pre akademickú sféru, ktorá môže výsledky výskumu 
prezentovať na rôznych akademických fórach. Posilní sa tak vzájomná spolupráca medzi 
podnikateľskou a akademickou sférou. V rámci OPBK k 31.12.2011 k tejto prioritnej téme prispievajú 3 
projekty (napr. projekt „Výskum materiálovo-technologického zloženia štiepaných tvárnic“ /kód: 
22320120101/ bol zameraný na priemyselný výskum  pre zavádzanie nových postupov umožňujúcich 
hospodárne realizovať vývoj a výrobu širokého sortimentu valivých ložísk. Realizáciou projektu sa 
spoločnosti podarilo zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a vytvorili sa nové pracovné miesta pre 
vysokokvalifikovaných pracovníkov. 
 

Kód 09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP – projekty s príspevkom 
k tejto téme sú zamerané na podporu rozvoja výskumu, inovatívnosti a konkurencieschopnosti 
podnikov v Bratislavskom kraji.  Zavádzanie systémov riadenia kvality vedie k znižovaniu nákladov, 
zvyšovaniu produktivity práce, zvyšovaniu kvality samotných výrobkov a k zvýšeniu celkovej 
konkurencieschopnosti podniku. Zavádzaním inovácií a  nových technológií sa výrazne znižuje 
environmentálna zaťaženosť a energetická náročnosť výroby. K 31.12.2011 z OPBK prispieva k tejto 
prioritnej téme 21 projektov (napr. projekt „Zavádzanie systémov riadenia kvality v spoločnosti 
SCHOLL & KOVO-HALLA s.r.o.“ /kód: 22320120089/ bol zameraný na zavádzanie systémov riadenia 
kvality, čím sa zlepšila efektívnosť fungovania spoločnosti a kvalita výrobkov. Znížili sa náklady 
spoločnosti, zvýšila sa konkurencieschopnosť a zamestnanosť firmy. Zavedenie systémov 
environmentálneho manažérstva zároveň prispelo  k zlepšeniu kvality životného prostredia v regióne 
a k zvýšeniu kvality života obyvateľov.  
 
Kód 11 Informačné a komunikačné technológie – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané 
na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k informačno – komunikačným technológiám vo 
výrobnom procese za účelom zefektívnenia výrobnej prevádzky. Zefektívňuje a zrýchľuje sa výroba 
i ostatné podporné procesy vo firmách čo sa prejaví po ukončení realizácie projektov v znížení 
prevádzkových nákladov, úspore času a v konečnom dôsledku v  zabezpečení konkurencieschopnosti 
podnikov na domácom aj zahraničných trhoch. K 31.12.2011 prispieva v rámci OPBK k tejto prioritnej 
téme 35 projektov (napr. projekt „Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií 
v spoločnosti SLOVCEM s.r.o.“ /kód: 22320220010/ bol zameraný na zabezpečenie informačného 
systému na vnútornú a vonkajšiu komunikáciu. Realizáciou projektu sa zabezpečilo zjednotenie dát 
v spoločnosti, zvýšila sa úroveň výrobného a logistického procesu a zlepšila sa dostupnosť informácií 
týkajúcich sa jednotlivých oblastí podniku. Zlepšila sa konkurencieschopnosť firmy na trhu, úroveň 
ľudských zdrojov a celková ekonomika spoločnosti.     
 
Kód 14 Služby a aplikácie pre MSP – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na tvorbu 
elektronických služieb aplikácií, na hardvérové a softvérové vybavenie informačných systémov 
a rozširovanie IKT vo všetkých oblastiach spoločností. Projekty výrazne stimulujú rast spoločností 
v oblasti výroby, správy, riadenia, komunikácie a marketingu. Tvorba nových web portálov a 
internetových portálov prispieva ku komplexnému riadeniu vzťahov so zákazníkmi, efektívnej 
koordinácii a organizácii obchodných vzťahov, čím sa výrazne znižujú náklady spoločnosti. 
K 31.12.2011 prispieva k prioritnej téme č. 14 v rámci OPBK 27 projektov (napr. projekt „Komplexný 
informačný systém“ /kód: 22320220002/ bol zameraný na tvorbu elektronických služieb a aplikácií, 
obstaranie hardvéru a softvéru a na vybudovanie vnútropodnikovej počítačovej siete. Realizáciou 
projektu sa zlepšila trhová pozícia spoločnosti, zlepšila sa konkurencieschopnosť podniku a zlepšila 
sa úroveň ľudských zdrojov. 
 
Kód 52 Podpora čistej mestskej dopravy – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na 
vylepšenie a zefektívnenie hromadnej dopravy, zvýšenie mobility obyvateľov a zníženie negatívnych 
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vplyvov na životné prostredie. K 31.12.2011 z OPBK prispievajú k tejto téme 2 projekty (napr. projekt 
„Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ /kód: 22310220001/ je zameraný na vybudovanie 
trolejbusovej trate spájajúcej jestvujúce trolejové vedenie z Kramárov s vozovňou Hroboňova, čím 
bude možné ušetriť neproduktívne kilometre najazdené v rámci manipulačných jázd. Náhrada 
autobusovej linky  trolejbusovou dopravou umožní znížiť emisie, znížením manipulačných jázd úsporu 
finančných prostriedkov 70 000 EUR ročne a zvýšenie komfortu cestovania), ďalšie projekty sú 
v procese prípravy.  
   
 
Príspevok OPBK  k integrovaným usmerneniam pre rast a zamestnanosť období 2005 – 2008          
a 2008 – 2010 
 
Obnovená Lisabonská stratégia (Stratégia pre rast a zamestnanosť) bola schválená v marci 2005        
a do pozície jej prioritných cieľov bol naďalej postavený hospodársky rast a zamestnanosť. Prijaté boli 
Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (2005-2008)  a pre ďalšie obdobie Integrované 
usmernenia pre rast a zamestnanosť (2008-2010). Členské štáty EÚ na ich základe vypracovali svoje 
národné programy reforiem (Slovenská republika na roky 2006 – 2008 a následne na roky                     
2008 – 2010). 
 
1. Príspevok OPBK k integrovaným usmerneniam obdobia 2005 – 2008: 
 
OPBK svojim zameraním prispel k týmto integrovaným  usmerneniam: 

- rozširovať a prehlbovať pracovný trh (makroekonomické usmernenie č. 7), príspevok OPBK 
k tomuto usmerneniu - podpora MSP s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a zvýšiť 
zamestnanosť; 

- zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja (makroekonomické usmernenie č.12); 
- podporovať inováciu a zavádzanie IKT (makroekonomické usmernenie č.13). 

 
2. Príspevok OPBK k integrovaným usmerneniam obdobia 2008 – 2010 
  
OPBK svojím zameraním prispel k týmto usmerneniam: 

- zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja na účely vytvorenia európskeho znalostného 
priestoru (mikroekonomické usmernenie č.7); 

- podporovať všetky formy inovácie (mikroekonomické usmernenie č.8); 
- podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť 

(mikroekonomické usmernenie č.9); 
- podporovať trvalo udržateľné využívanie zdrojov a posilniť súčinnosť medzi ochranou 

životného prostredia a rastom (mikroekonomické usmernenie č. 11);  
- presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné 

podniky (mikroekonomické usmernenie č.15). 
 

Národný program reforiem SR 2006 – 2008 a 2008 - 2010 

Slovenská republika sa už v roku 2005 stotožnila s prioritami lisabonskej stratégie a ich plnenie 
považovala za základný predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, akceleráciu 
rozvoja vedomostnej spoločnosti a zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov Slovenska. Už vo februári 
2005 vláda SR schválila Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonskú 
stratégiu pre Slovensko) a v júli akčné plány k stratégii. Z týchto dokumentov sa vychádzalo aj pri 
príprave Národného programu reforiem SR (ďalej aj „NPR SR“) na roky 2006 – 2008. 
 
V roku 2008 vstúpila Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie                   
do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie a Európskej komisii predložila svoj nový národný 
program reforiem na roky 2008 – 2010. Nosným programom ďalšieho trojročného obdobia národnej 
lisabonskej stratégie zostávajú doterajšie štyri prioritné oblasti: výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ku ktorým bola po jarnom zasadaní Európskej rady v roku 
2007 priradená ďalšia priorita - klimatické zmeny a energetika. Tieto priority považuje Slovensko za 
základný predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, akceleráciu rozvoja 
vedomostnej spoločnosti, zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov a efektívnejšie využívanie 
podnikateľského potenciálu. 
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Základné východiská nového národného programu reforiem  boli koncipované aj na základe súboru 
konkrétnych krátkodobých a strednodobých opatrení prezentovaných v Modernizačnom programe 
Slovensko 21, ktorý vláda SR schválila v júni 2008 a nadväzne na výsledky realizácie 
predchádzajúceho programového obdobia národnej lisabonskej stratégie. 

Hlavnými výzvami slovenskej ekonomiky, nevyhnutnými pre zabezpečenie dlhodobo udržateľného 
ekonomického rastu, zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky a rýchlu reálnu konvergenciu, sú 
zvýšenie kvality vzdelávania a výstupov výskumu a vývoja, zníženie dlhodobej nezamestnanosti 
a ďalšie odstraňovanie bariér v záujme efektívnejšieho využívania podnikateľského potenciálu. Pre 
rast produktivity je rovnako dôležité postupné zvýšenie výdavkov na vzdelávanie a výskum a vývoj           
vo verejnom a súkromnom sektore.  

Základné ciele NPR / národnej lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, 
ktorý je zameraný na rozvoj podnikateľského rozvoja, podporu výskumu, vývoja a inovácií, zvyšovanie 
zamestnanosti, energetickú úsporu, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území 
regiónu, podporu informatizácie spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie) ako aj 
podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody.  
 
 
Príspevok OPBK k plneniu  Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 
 
V roku 2010 došlo k prehodnoteniu Lisabonskej stratégie: na základe získaných skúseností 
a aktuálnych potrieb, po rozsiahlej celospoločenskej diskusii v rámci EÚ vznikla Stratégia Európa 
2020, ktorá vstúpila do platnosti schválením na rokovaní Európskej rady v marci 2010, resp. 17.6.2010 
(na ktorej základe, na zvýšenie účasti pracovnej sily, ktorá prispeje rastu sociálnej súdržnosti, bude 
potrebné zabezpečiť politiky na podporu rodovej rovnosti). Stratégia Európa 2020 je spoločnou 
agendou EÚ, ktorej cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu vrátane 
prekonania ekonomickej krízy a tvorba pracovných miest.   
 
Stratégia zameraná na rast a zamestnanosť, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, vychádza z 
uvedomenia si potreby zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť EÚ a súčasne posilniť sociálnu 
súdržnosť, aby bola Únia schopná čeliť globálnej konkurencii, technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva.  
Vzhľadom na vysokú prepojenosť ekonomík EÚ je efektívnejšie, pokiaľ je konanie všetkých členských 
krajín v štrukturálnych politikách koordinované na úrovni EÚ, napriek tomu, že patria do kompetencie 
jednotlivých členských štátov. Členské štáty sa taktiež môžu inšpirovať príkladmi úspešných krajín. V 
rámci EÚ existuje konsenzus o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti 
členských krajín, ktorý je obsiahnutý v Integrovaných usmerneniach stratégie Európa 2020. 
Usmernenia stanovujú kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako 
aj reforiem trhu práce. Základný rámec pre tvorbu štrukturálnych politík tvoria integrované usmernenia 
EÚ spolu s piatimi hlavnými cieľmi, ktorými sa majú riadiť opatrenia členských štátov. Dôležitými 
atribútmi stratégie sú tri priority – inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ako aj sedem hlavných 
iniciatív.  
 
OPBK prispieva hlavne k nasledovným Integrovaným usmerneniam pre stratégiu Európa 2020:  
 
4.Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka 
a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva  – OPBK svojím charakterom pomoci napomáha 
výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych 
technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov 
a vysoký rast produktivity. V rámci OPBK boli podporené viaceré projekty, ktoré prispievajú k štvrtému 
Integrovanému usmerneniu pre stratégiu Európa 2020. Napr. projekt „Obstaranie inovatívnych 
technológií“ (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 169 998,32 EUR): prijímateľ v rámci svojej 
výroby realizuje výrobu technických  súčastí a doplnkov k montáži  hydraulických zariadení 
a technológií. Realizácia projektu pozostáva z obstarania jednotlivých technológií – progresívne, 
inovatívne a šetrné k životnému prostrediu. Realizáciou projektu sa prispieva k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti spoločnosti a regiónu, úspore energií vo výrobnom procese, vytvoreniu nových 
pracovných miest a ku zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Okrem nákupu 
technológie je snahou žiadateľa v konečnom dôsledku prispieť k rozvoju malého a stredného 
podnikania, získania väčších možností a využitia príležitostí, ktoré Slovensko vstupom do EU získalo. 
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5. Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov – v rámci 
OPBK sú podporované aj investičné projekty zavádzania progresívnych technológií do výroby 
s cieľom znižovania energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu 
biopalív, a pod. Napr. projekt „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia 
(príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 170 000,00 EUR): Prijímateľ sa orientuje na starostlivosť 
o životné prostredie. Ide o likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov formou recyklácie. Predmetom 
projektu je nákup drviaceho zariadenia, čím sa zvýši produktivita práce, zvýši sa množstvo 
recyklovaného biologického odpadu a znížia sa emisie do ovzdušia spôsobené spaľovaním odpadu. 
Výroba je založená na dlhoročných skúsenostiach s recykláciou vybraných druhov odpadov. 
Zakúpením novej technológie bude firma schopná uspokojiť rastúci dopyt a zároveň znížiť množstvo 
emisií unikajúcich  do ovzdušia.  
6. Zlepšovanie podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a modernizácia a vývoj priemyselnej 
základne v záujme zabezpečenia plného fungovania vnútorného trhu – OPBK svojím zameraním 
prispieva aj k tomuto integrovanému usmerneniu prostredníctvom skupiny aktivít 2.2.1 Elektronizácia 
samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, v rámci ktorej sú 
podporované aktivity zamerané na vytvorenie a udržateľný zdroj kvalitného „back office“ samosprávy 
prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na 
regionálnej a miestnej úrovni samosprávy. Elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických 
služieb  sa zlepší riadenie spoločnosti a odstráni sa veľa prekážok spojených s neúmerným 
administratívnym zaťažením. 
 
 
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2010  
 
Európska rada vyzvala členské štáty, aby vo svojich NPR identifikovali svoje najdôležitejšie makro-
štrukturálne prekážky rastu a navrhli politiky na ich odstraňovanie s cieľom zabezpečiť vhodné 
podmienky pre udržateľný a vyvážený rast a zamestnanosť v budúcnosti. Identifikácia priorít NPR SR 
bola uskutočnená na základe porovnania dekompozície HDP medzi Slovenskom a priemerom krajín 
EÚ 15. Priority však zohľadňujú aj ďalšie faktory, ktoré nemusia nevyhnutne zvyšovať HDP, ale 
prispievajú k vyššej kvalite života. Vláda SR zohľadnila aj odporúčania Európskej komisie, ktoré sú 
konzistentné s mnohými odporúčaniami OECD a MMF. Detailná analýza je súčasťou NPR SR 2010.  

NPR SR 2010 bol prvým programom v rámci stratégie Európa 2020. Materiál v súlade s požiadavkou 
Európskej komisie obsahuje najmä identifikáciu makroštrukturálnych prekážok rastu a návrh opatrení 
na ich prekonanie, ktoré vychádzajú z Integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Dokument bol 
vypracovaný na základe podkladov z rezortov, zohľadňuje krátkodobé štrukturálne opatrenia 
schválené vládou SR  v septembri 2010 a je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. 

Opatrenia reagujú aj na odporúčania z Ročného prieskumu rastu, v ktorom Európska komisia v rámci 
„európskeho semestra“ posúdila hlavné ekonomické výzvy EÚ a stanovila prioritné opatrenia na ich 
riešenie. Na základe uvedenej analýzy a odporúčaní si vláda SR stanovila nasledujúce priority 
štrukturálnych politík:  
 

- zdravé a udržateľné hospodárenie štátu,  
- nulovú toleranciu korupcie a zabezpečenie prístupu k spravodlivosti,  
- dostatok pracovných príležitostí, ktoré znižujú sociálne riziká,  
- motivujúce podnikateľské prostredie,  
- vzdelaných ľudí a inovatívnu spoločnosť,  
- prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.  

 
Vláda SR považuje za dôležité brať na zreteľ aj environmentálnu udržateľnosť, s dôrazom na zníženie 
emisií skleníkových plynov a energetickej náročnosti hospodárstva. Dôležitosť kvality životného 
prostredia sa zvyšuje, a preto je dôležité, aby hospodárska politika, najmä pri veľkých projektoch, 
brala viac do úvahy aj environmentálne náklady.  
 
Na základe cieľov stanovených Európskou radou pre celú EÚ si mali členské štáty stanoviť svoje 
národné ciele, v ktorých mali zohľadniť svoju východiskovú pozíciu a národnú situáciu. Vláda SR              
pri stanovení cieľov viedla dialóg s Európskou komisiou, aby sa overil ich súlad s hlavnými cieľmi EÚ 
Vzhľadom na to, že uvedené ciele nepokrývajú komplexne všetky faktory dôležité pre zvýšenie 
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ekonomického rastu, zamestnanosti a životnej úrovne na Slovensku, vláda SR sa zaviazala pripraviť 
do apríla 2011 komplexný návrh národných ukazovateľov pre štrukturálne politiky v rámci stratégie 
Európa 2020 s dôrazom na výsledkové ukazovatele, ktorý sa stane súčasťou Národného programu 
reforiem SR; vláda SR sa taktiež zaviazala v priebehu roka 2011predložiť Európskej komisii 
plnohodnotný národný program reforiem v ktorom budú opatrenia bližšie špecifikované. 
 
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 - 2014  
 
NPR SR 2011 – 2014 obsahuje opatrenia, ktoré bude vláda SR realizovať do polovice roka 2014. 
Prináša súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre plné oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, 
rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj pre postupné plnenie cieľov stanovených 
v stratégii Európa 2020.  
 
V prvej kapitole materiál definuje prioritné oblasti NPR SR identifikované najmä na základe analýzy 
HDP a odporúčaní EK. Druhá kapitola prezentuje inštitucionálne zabezpečenie stratégie Európa 2020 
v podmienkach SR. Tretia kapitola ponúka prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sa realizovali                 
na Slovensku od júna 2010. Vo štvrtej kapitole je uvedená strednodobá makroekonomická prognóza     
a fiškálny rámec. Táto časť zahŕňa aj reformy v oblasti daní a odvodov a opatrenia zamerané                    
na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Piata kapitola sa venuje environmentálnej udržateľnosti  
a energetike a prezentuje zámery s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a energetickú 
náročnosť hospodárstva. Kľúčová šiesta kapitola obsahuje plán reforiem v piatich prioritných 
oblastiach: (1) vzdelávanie, veda a inovácie, (2) zamestnanosť a sociálna inklúzia, (3) podnikateľské 
prostredie, (4) transparentnosť a vymožiteľnosť práva, (5) zdravie, s uvedením národných cieľov, ktoré 
si vláda SR stanovuje dosiahnuť. Prílohy obsahujú zoznam štrukturálnych ukazovateľov s ich 
cieľovými hodnotami pre rok 2020 a detailný harmonogram úloh vyplývajúcich  z definovaných 
opatrení, ktorého cieľom je jasný a transparentný monitoring plnenia. Materiál bude každoročne 
aktualizovaný v súlade s harmonogramom tzv. európskeho semestra.  
 
Príspevok OPBK k NPR SR: Na základe vyššie uvedených priorít štrukturálnych politík NPR SR je 
možné konštatovať zameranie OPBK, resp. príspevok projektov OPBK k cieľom NPR SR najmä 
v oblasti podpory inovácií (projekty zamerané na inovácie – napr. projekty „Obstaranie inovatívnych 
technológií“, „Inovácia technológie tlačiarenskej výroby“, „Inovácia stolárskej výroby“ a „Inovácia 
strojového parku a nákup progresívnych technológií pre tlačiareň). Takisto je možné konštatovať 
príspevok OPBK k rozvoju podnikateľského prostredia ako takého, a to samotnou jeho podporou, 
(podporou MSP), ktoré sa vďaka realizácii projektov stávajú konkurencieschopnejšími (napr. projekty 
„Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality“, „Zvýšenie produktivity 
spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001“, „Zvýšenie konkurencieschopnosti 
podniku zavedením modernej výrobnej technológie“ a „Nákup inovatívnej technológie s cieľom 
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti – sklenárstvo“). V NPR SR je vyjadrená aj podpora 
spusteniu iniciatívy JEREMIE, ktorá predstavuje zlepšenie prístupu menších inovatívnych firiem/MSP 
k financiám – do projektu je aktívne zapojený aj RO OPBK.  
 
Realizáciou projektov OPBK sa takisto prispieva k tvorbe nových pracovných miest a zvyšovaniu 
zamestnanosti (k 31.12.2011 bolo vytvorených 12 pracovných miest, pričom na základe 
zazmluvnených projektov sa očakáva vytvorenie ďalších 103 pracovných miest.  
 
Značný dôraz sa v rámci NPR SR kladie aj environmentálnu udržateľnosť a energetiku. Aj v tomto 
prípade je možné deklarovať príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK  (napr. projekty 
„Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe“, „Inovácia činnosti 
spoločnosti zavedením systému environmentálneho manažérstva“, „Nákup moderných ekologických 
technológií“, „Nákup energeticky úsporného zariadenia na rezanie vodným lúčom“, „Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti“, „Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom 
inovatívnej technológie“, „Energetické úspory v spoločnosti“, „Získanie certifikátov na ekologické kotly 
na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet“ a „Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu 
v spoločnosti“).  
 
V rámci NPR SR je kladený dôraz aj na elektronickú verejnú správu. Vláda SR plánuje využitie 
informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe tak, aby e-government index dosiahol do 
roku 2020 aspoň 90%. Elektronická verejná správa umožňuje občanom a podnikateľom prístup 
k informáciám a službám, pričom najvýraznejším prínosom je zefektívnenie výkonu verejnej správy, 
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zníženie administratívneho zaťaženia jednotlivcov a podnikateľov pri komunikácii s verejnou správou 
a zvyšovanie transparentnosti verejnej správy. V rámci OPBK je možné realizovať projekty aj tohto 
typu, a to prostredníctvom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina aktivít 2.2.1 
Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.  Aktivity 
sú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného „backoffice“ samosprávy prostredníctvom 
investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej 
úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačného systému verejnej 
správy (ISVS), zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy v súlade s elektronizáciou 
štátnej správy na centrálnej úrovni (napr. elektronická žiadosť o sociálne služby, elektronické žiadosti 
a rozhodnutia, bývanie, pobyt, doprava, kultúra, podnikanie, pozemok, samospráva, sociálne služby, 
stavba, vzdelávanie, zvieratá, životné prostredie) a budovanie a rozvoj integrovaných obslužných 
miest, v ktorých budú občanom na jednom mieste sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické 
služby tak, aby sa výrazne znížila potreba občanov cestovať pri vybavovaní služieb verejnej správy. 
K 31.12.2011 nebol v realizácii žiadny projekt tohto typu, avšak v januári 2012 plánuje RO OPBK 
vyhlásiť výzvu na predkladanie ŽoNFP pre takto zamerané projekty.  
 
Špecifické odporúčania EÚ pre Slovenskú republiku k NPR SR: 
 
Špecifické odporúčania pre každú krajinu (Country-specific recommendations) predstavujú záverečnú 
fázu európskeho semestra, cyklu koordinácie hospodárskej politiky EÚ, v rámci ktorého krajiny v apríli 
predkladajú národné programy reforiem týkajúce sa makroekonomickej koordinácie, opatrení, 
štrukturálnych zmien a napĺňania cieľov stratégie Európa 2020 a v prípade krajín s eurom Programy 
stability obsahujúce údaje o ich fiškálnej pozícii s ohľadom na podmienky Paktu stability a rastu. 
Európska komisia oba programy vyhodnocuje a na ich základe vypracováva odporúčania špecificky 
pre každú krajinu. V prípade veľkých odchýlok vydáva varovania. 
 
Pre SR schválila Rada odporúčania dňa 12.7.2011

10
. Tri zo šiestich odporúčaní majú majú charakter 

makroekonomických odporúčaní (napr. posilnenie fiškálneho riadenia, posilnenie dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií úpravou priebežne financovaného piliera dôchodkového systému 
a pod.) a ďalšie tri odporúčania sa týkajú oblastí, ktoré nie sú priamo relevantné pre OPBK. Ako však 
už bolo popísané vyššie, projekty OPBK svojím zameraním prispievajú k ďalším prioritám v 
rámci NPR SR.   
 

2.1.7 Opis partnerských dohôd   

 
Princíp partnerstva je uplatňovaný najmä prostredníctvom zloženia Monitorovacieho výboru             
pre OPBK, ktorého členmi sú v zmysle štatútu okrem predstaviteľov vecne príslušných ministerstiev     
aj zástupcovia regionálnych samospráv, subjektov združujúcich miestne samosprávy, zástupcovia 
tretieho sektora, Úradu vlády SR, zástupcovia SO/RO pre OPBK a ostatní sociálno-ekonomickí 
partneri (detailnejšie informácie týkajúce sa činnosti Monitorovacieho výboru pre OPBK sa nachádzajú 
v kap. č. 2.7.1 Monitorovanie). Zástupcovia SO/RO pre OPBK sú taktiež členmi výberových komisií, 
externými hodnotiteľmi a poskytujú informácie žiadateľom. 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 využívaní finančných prostriedkov z OPBK, a takto dosiahnuť 
zhodu pri definovaní potrieb pre rozvoj mesta Bratislava, resp. Bratislavského kraja. RO OPBK taktiež 
intenzívne spolupracuje s Úradom vlády SR ako riadiacim orgánom pre OPIS pri napĺňaní synergie 
a komplementarity OPBK a OPIS v oblasti elektronizácie verejnej správy. Princíp partnerstva                     
je uplatňovaný aj v rámci jednotlivých horizontálnych priorít, kde zástupcovia OPBK sa zúčastňujú 
zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé HP a podieľa sa na príprave a pripomienkovaní 
relevantných dokumentov týkajúcich sa HP.  
 
Výkon delegovaných úloh Bratislavským samosprávnym krajom ako SO/RO pre OPBK v roku 
2011

11
 

 
Významnou partnerskou dohodou bolo podpísanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu na SO/RO v roku 2008. Pri realizácii OPBK tak predstavuje pre RO OPBK 
významného partnera BSK, ktorý vykonáva činnosti SO/RO pre OPBK na decentralizovanom princípe. 

                                                      
10 Odporúčanie Rady z 12.7.2011, ktoré sa týka národného programu reforiem na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko 
Rady k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2011 – 2014 (2011/C 272/01). 
11 Pre vypracovanie tejto časti výročnej správy boli použité podklady vypracované SO/RO pre OPBK 

http://www.europskaunia.sk/europska_komisia
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Týmto splnomocnením MVRR SR (MPRV 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  
 
 
Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev: 
 
V rámci svojej činnosti sa SO/RO v roku 2011 zapojil do prípravy 7. výzvy OPBK č. OPBK/2011/1.2/07 
na prekladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, vyhlásenej 
MPRV SR dňa 14.2.2011. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na  31.5.2011 (termín ukončenia výzvy 
bol zároveň posledným dňom predloženia žiadosti o NFP). 
 
Na základe rozhodnutia RO OPBK z dôvodu náročnosti prípravy projektov rozhodol o zmene termínu 
predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2011/1.2/07 z pôvodného dátumu 31.5.2011 na termín 
30.6.2011. 
 
Registrácia a hodnotenie: 

 
Prijímanie žiadostí o  NFP v sídle SO/RO bolo začaté dňa 1.4.2011. V 1. hodnotiacom kole pre Výzvu na 
predkladanie žiadostí o NFP v období od 1.- 15.4.2011 neboli predložené žiadne žiadosti o NFP. 
 
V rámci 2. hodnotiaceho kola v období od 16.05.2011 do 30.06.2011 SO/RO zaregistroval spolu 3 
žiadosti o NFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti (mesto Pezinok, mesto Senec  
a Hl. mesto SR Bratislava). Proces kontroly formálnej správnosti predložených ŽoNFP trval  
od 29.6.2011 do 7.7.2011. Všetky 3 predložené žiadosti o NFP splnili kritéria kontroly formálnej 
správnosti a boli postúpené do odborného hodnotenia. U všetkých žiadostí o NFP bola využitá 
možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí do 7 dní. SO/RO vypracoval správu z kontroly formálnej 
správnosti žiadostí o NFP, ktorá bola predložená na RO OPBK dňa 8.7.2011. 
 
Odborné hodnotenie týchto ŽoNFP bolo zahájené 8.7.2011. V zmysle postupov IM SO/RO proces 
odborného hodnotenia riadi RO OPBK. Traja zamestnanci SO/RO sa na odbornom hodnotení 
podieľali ako externí hodnotitelia. Náhodný výber hodnotiteľov bol protokolárne zapísaný a zaslaný           
na RO OPBK. Všetky 3 ŽoNFP boli odporučené na schválenie Výberovej komisii pre OPBK. 

 
Zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie: 
 
Projektoví manažéri SO/RO v priebehu roka 2011 odpovedali spolu na 9 oficiálnych žiadostí 
o informáciu (elektronicky doručených na opbk@region-bsk.sk) týkajúcich sa zverejnenej výzvy  
na predkladanie ŽoNFP alebo celkovo Operačného programu Bratislavský kraj. Návrhy odpovedí boli 
vypracované 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o slobode informácií“)                         
a zasielané na schválenie RO OPBK. Po prípadnej korekcii a doplnení boli odpovede  
zo SO/RO odosielané priamo žiadateľom do 8 dní od doručenia žiadosti. 
 
V priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa dňa 9. marca 2011 konal odborný 
seminár, ktorého cieľom bolo pomôcť obciam a mestám, ktoré realizujú projekty OPBK, vyhnúť sa 
nedostatkom a administratívnym chybám pri ich realizácii a napomôcť samospráve k úspešnej 
implementácii týchto projektov. 
 
V súvislosti s odovzdávaním stavieb a slávnostným otvorením ukončených projektov 
spolufinancovaných z OPBK v Bratislavskom kraji, SO/RO v spolupráci s tlačovým oddelením BSK 
vydalo v roku 2011 spolu 13 tlačových správ zverejnených na webovom sídle BSK www.region-
bsk.sk, ako aj v iných slovenských médiách. 
 
SO/RO v roku 2009 zriadilo podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorá 
pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných 

http://www.region-bsk.sk/
http://www.region-bsk.sk/
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dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov.  
Na podstránke je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektoch 
v zmysle pravidiel pre informovanie a publicitu OPBK.  

 
Predloženie, overovanie a schvaľovanie žiadosti prijímateľa o platbu (ŽoP), vrátane vypracovania 
záznamu z administratívnej kontroly (ZAK ŽoP): 

 
V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bolo na SO/RO prijatých 136 ŽoP, z toho 38 na 
predfinancovanie, 44 na zúčtovanie predfinancovania, 21 priebežných a 33 záverečných. 5 ŽoP bolo 
zrušených na základe žiadosti zo strany prijímateľa, 1 ŽoP bola zamietnutá. V roku 2011 bolo 118 
ŽoP uhradených (vrátane zúčtovania predfinancovania). 

 
Vykonávanie monitorovania projektov počas ich realizácie: 
 
V roku 2011 bolo na SO/RO doručených celkovo 56 monitorovacích správ (ďalej len MS), z tohto 25 
priebežných MS, 22 záverečných MS a 9 na následných MS. Všetky monitorovacie správy doručené  
na SO/RO boli korektne posúdené v zmysle interných postupov a následne schválené. Realizácia 
predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o NFP. Všetky zistené formálne i vecné 
nedostatky monitorovacích správ boli odstránené v procese dožiadania chýbajúcich náležitostí 
k príslušným monitorovacím správam. 
 
Monitorovacie správy sú okrem výnimočných prípadov na SO/RO doručované včas. Pred blížiacim  
sa termínom predkladania príslušnej monitorovacej správy zasielajú projektoví manažéri prijímateľom 
e-mailové pripomienky na predloženie monitorovacích správ. V prípade nejasností a problémov pri 
vypĺňaní monitorovacích správ poskytujú príslušní projektoví manažéri prijímateľom poradenstvo 
a konzultácie. 
 
Najčastejšie otázky prijímateľov sa týkajú povinných príloh záverečnej monitorovacej správy, najmä 
poistné zmluvy, preberací protokol a obsah trvalej informačnej tabule. 
Vykonávanie kontrol na mieste (KnM):  

 

V priebehu roka 2011 SO/RO vykonal  59 kontrol na mieste (jeden projekt bol kontrolovaný 4x, štyri 
projekty boli kontrolované 3x, štrnásť projektov bolo kontrolovaných 2x, celkovo bolo kontrolovaných 
34 projektov). Cieľom kontrol na mieste bola kontrola reálneho dodania tovarov a prác deklarovaných 
v predložených dokladoch. Kontroly sa vzťahovali ku konkrétnym ŽoP. 
 

Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v príslušných správach z kontroly na mieste. V prípade 
zistených nedostatkov, bola písomne stanovená lehota na ich odstránenie. Rovnako bolo preverené 
odstránenie nedostatku. Vo väčšine prípadov išlo o administratívne nedostatky – nedoložené vážne 
lístky, nesprávne vedenie analytickej účtovnej evidencie a porušenie podmienok publicity 
a informovania. Zároveň v priebehu roka 2011 SO/RO vykonal  aj 3 kontroly na mieste po ukončení 
realizácie projektu. 
 

V zmysle procedúr uvedených v IM SO/RO pre OPBK je pred uskutočnením KnM prijímateľ 
informovaný o jej uskutočnení a účastníci za SO/RO majú vystavené písomné poverenia. Na záver 
kontroly kontrolná skupina vypracúva Zápisnicu, následne Správu, ktorá je zaslaná prijímateľovi  
na vyjadrenie. 
 

Monitorovacie kontroly projektov: 
 
Okrem štandardných kontrol na mieste vykonal SO/RO v priebehu roka 2011 aj 21 monitorovacích 
kontrol projektov. Cieľom kontrol bola najmä kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri kontrolách 
na mieste preverenie projektu súvisiace s procedúrami zmien, prípadne kontrola stavu pokroku pri 
realizácii hlavných aktivít vybraných projektov. 
 
Monitorovacie kontroly projektov nevyžadujú písomné poverenia ani informovanie prijímateľa, 
vyhotovuje sa písomná správa. 
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Tab. č. 16: Vykonané monitorovacie kontroly projektov SO/RO-m v roku 2011: 

Zdroj: SO/RO 

 
 
Nezrovnalosti: 
 
V roku 2011 SO/RO zaevidoval 1 nezrovnalosť. Nezrovnalosť bola zistená na projekte obce Láb, kód 
ITMS 22310120040. Nezrovnalosť bola zistená počas výkonu kontroly na mieste  
dňa 12.10.2011. Pri kontrole na mieste dňa 4.5.2011 upozornil stavbyvedúci na nerealizovanie 
položky rozpočtu č. 105 Žľabovka 400/400/150, ktorá oddeľuje vjazd na súkromný pozemok z hlavnej 
cesty. Namiesto žľabovky využil dodávateľ alternatívne riešenie, ktorým nedochádza k terénnej 
nerovnosti (odvodnenie pod povrchom podzemnou rúrou). Predmetná položka na základe vyjadrenia 
dodávateľa nemala byť predmetom fakturácie a prijímateľ si nemal položku uplatňovať v rámci 
oprávnených výdavkov v nasledujúcich ŽoP.  
 
Kontrolou fakturovaných položiek z KZ 10, ktorý pre SO/RO poskytol OFR (dňa 12.10.2011 po 
kontrole na mieste) bolo zistené, že predmetná položka bola fakturovaná v plnej výške v ŽoP  
č. 22310120040304 a následne bola uhradená a zúčtovaná. Vyčíslená nezrovnalosť bola vo výške 
47,34 EUR a bola prijímateľom vysporiadaná dňa 7.11.2011. 
 
Vybavovanie odvolaní a sťažností: 

V roku 2011 SO/RO neriešil žiadne odvolania a sťažnosti.  
 

P.č. 
Prijímateľ 
(obec/mesto) 

Názov projektu ITMS kód 
Dátum vykonania 

monitorovania 

1 Obec Láb Revitalizácia centra obce Láb 22310120040 23.3.2011 

2 Obec Limbach Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach 22310120042 30.3.2011 

3 Obec Vlky 
Oddychová zóna s multifunkčným využitím v 
obci Vlky 

22310120023 30.3.2011 

4 MČ Ružinov 
Revitalizácia verejného priestranstva 
Ružová dolina 

22310120035 10.5.2011 

5 Mesto Pezinok Rekonštrukcia Záhradnej ulice 22310120044 11.5.2011 

6 
Obec Dunajská 
Lužná 

Revitalizácia parku, spevnených plôch s 
detským ihriskom a rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska v obci Dunajská 
Lužná 

22310120043 19.5.2011 

7 MČ Rusovce Regenerácia sídla v MČ BA - Rusovce 22310120027 08.6.2011 

8 Obec Doľany 
Úprava verejných priestranstiev v obci 
Doľany 

22310120031 15.6.2011 

9 Obec Častá Revitalizácia námestia obce Častá 22310120020 15.6.2011 

10 Obec Píla Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla 22310120024 15.6.2011 

11 MČ Rusovce Regenerácia sídla v MČ BA - Rusovce 22310120027 16.6.2011 

12 MČ Rusovce Regenerácia sídla v MČ BA - Rusovce 22310120027 26.7.2011 

13 
Obec Chorvátsky 
Grob 

Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a 
revitalizácia priľahlej centrálnej zóny 

22310120046 02.8.2011 

14 Mesto Pezinok Rekonštrukcia Záhradnej ulice 22310120044 07.10.2011 

15 BA hl. mesto Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova 22310220001 19.10.2011 

16 Obec Doľany 
Úprava verejných priestranstiev v obci 
Doľany 

22310120031 25.10.2011 

17 Obec Častá Revitalizácia námestia obce Častá 22310120020 25.10.2011 

18 Píla Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla 22310120024 25.10.2011 

19 Obec Dubová 
Obnova verejného priestranstva v obci 
Dubová 

22310120037 2.12.2011 

20 Obec Dubová 
Obnova verejného priestranstva v obci 
Dubová 

22310120037 21.12.2011 

21 Obec Báhoň 
Úprava verejného priestranstva v centre 
obce Báhoň 

22310120034 19.12.2011 
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Uchovávanie dokumentov: 

SO/RO uchováva dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku BSK a podmienok                     
z IM SO/RO. Dokumenty sú uchovávané v príručnej registratúre a archíve. Pre každú prijatú ŽoNFP 
sa založí spis projektu a sekretariát odboru mu priradí registratúrnu značku. Každá evidencia sa 
zaznamenáva do programu Lotus Notes. Za registráciu dokumentov do Lotus Notes zodpovedá 
zamestnanec sekretariátu riaditeľa odboru SO/RO (správca registratúry). Pri vybavovaní spisov sa 
postupuje podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu BSK. 

Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie a prijaté opatrenia na ich odstránenie: 

Odbor SO/RO pre OPBK v roku 2011 neidentifikoval žiadne vzniknuté problémy, ktoré by ohrozovali 
implementáciu OPBK. SO/RO v snahe zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu všetky 
vzniknuté nedostatky priebežne v roku 2011upozorňoval RO OPBK.    

Predloženie ŽoNFP – Technická pomoc pre SO/RO:  

V projekte Technická pomoc pre SO/RO 3 pre rok 2011 sa zvýšila refundácia na 5 zamestnancov 
(z pôvodných 2 zamestnancov), predmetom projektu bolo obstaranie kancelárskeho zariadenia – 
archivačné skrine (7 ks) a farebná laserová tlačiareň. V roku 2011 do projektu nezaradilo refundáciu 
nákladov na pohonné látky. Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená dňa 22.11.2011 na sumu 
celkových oprávnených výdavkov 119 500 EUR. V dodatku č. 1 z februára 2012 bola upravená výška 
celkových oprávnených výdavkov na základe vykonaného verejného obstarávania na sumu  
117 949,39 EUR. 

Tab. č.  17: Rozpočet projektu Technická pomoc pre SO/RO 3: 

Zdroj: SO/RO 

Po nadobudnutí účinnosti dodatku č. 1 SO/RO predloží žiadosť o platbu spolu so záverečnou 
monitorovacou správou v stanovenom termíne. 
 

 
2.1.8  Špecifiká pre programy ESF 

 
Nie je relevantné pre OPBK.  

 
 
2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
 
Realizácia OPBK prebiehala v roku 2011 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2011 sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva 
a SR bol zabezpečený aj v procese prípravy a schvaľovania OPBK ako aj v nasledujúcom období 
implementácie programu a v procese prípravy návrhu revízie OPBK v priebehu rokov 2010 – 2011.   
 
 
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 a zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore. 

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 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou 

Položka Počet COV (v EUR) 

Refundácia miezd 5    113 000,00 

Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie  1      3 535,20 

Archívne skrine (kovové, uzamykateľné) 7      1 414,19 

Spolu 117 949,39 
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výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj 
regiónov.  

 
2.3  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie   
 
Problémom znamenajúcim spomalenie implementácie OPBK v roku 2011 bolo pozastavenie výzvy 
OPBK/2011/2.2/07 a neskôr aj jej zrušenie, a to v nadväznosti na zmeny podmienok projektu 
„Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy a prístupových 
komponentov“ a jeho následné zrušenie. Detailné informácie sa nachádzajú v kapitole č. 3.2 Prioritná 
os 2 Vedomostná ekonomika (časť Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti / 2011 / Kód výzvy 
OPBK/2011/2.2/07 (siedma výzva).   
 
 
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 život. Napĺňaním cieľov 
stanovených v OPBK sa prispieva k eliminácii dopadov celosvetovej hospodárskej recesie. 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 sledovanom období boli vyhlásené a sú ďalej pripravované ďalšie výzvy čím, sa vytvára 
priestor na vytvorenie pracovných miest. OPBK reaguje na potrebu zvýšenej podpory inovatívneho 
podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie dlhodobého 
ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja - napr. prostredníctvom projektov inovácií 
procesov a produktov v podnikoch (napr. projekty „Inovácia firmy“, „Obstaranie inovatívnych 
technológií“, „Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti“, „Inovatívna pekáreň“, 
„Inovácia polygrafických zariadení vo firme“, „Zvýšenie efektívnosti výroby využitím inovatívnych 
zariadení“, „Inovácia výroby marketingových produktov“, „Inovatívna stolárska výroba“, Inovácia 
strojového parku a nákup progresívnych technológií“, „Inovácia technológií výroby flexi – rúr“, 
„Inovácia technologického zariadenia, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti podniku“, 
„Inováciou kovoobrábacieho pracoviska zníženie energetickej náročnosti výroby“, „Inovácia 
sklenárskej výroby“). V oblasti informačnej spoločnosti sú to projekty v rámci Prioritnej osi 2 
Informatizácia spoločnosti (napr. projekty „Komplexný informačný systém“, „Rozvoj firmy 
prostredníctvom efektívneho využívania IKT“, Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, 
„Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti“, „Informačné 
a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky“, „Zvýšenie úrovne IKT v spoločnosti 
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR“, „Informačný systém pre komplexné riadenie 
výrobnej prevádzky“, „Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti“, 
„Vytvorenie internetového portálu a zavádzanie on-line objednávkového systému spoločnosti“, „Tvorba 
webovej stránky a systému riadenia vzťahov so zákazníkmi“). Zároveň sa zameriava na zvyšovanie 
kvalitatívnych parametrov územia výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov. 
 
Na základe výsledkov z pravidelného hodnotenia v roku 2010 sa potvrdila skutočnosť, že segment 
MSP v Bratislavskom kraji v kontexte celosvetovej hospodárskej recesie nevykazuje žiadny dopyt             
po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem 
žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP o investície do výskumnej, 
inovačnej a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú 
náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich postavenie v čase hospodárskej recesie nemajú 
záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť 
výskumu a vývoja je aj skutočnosť, že MSP nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na 
realizáciu vlastného výskumu a taktiež výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci, ktorá sa pohybuje 
na úrovni od 40 do 65% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Naopak, najvyšší a zároveň 
rastúci dopyt MSP v rámci OPBK bol zaznamenaný po aktivitách zameraných na podporu zavádzania 
a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií. Z toho jednoznačne vyplýva, že 
v súčasnosti v dôsledku dopadov globálnej hospodárskej krízy majú MSP záujem najmä 
minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu a preferujú investície s krátkodobou návratnosťou 
v horizonte do 5 rokov. K takýmto druhom investícii patrí zavádzanie takých progresívnych technológií, 
ktoré prinášajú zvýšenie objemu výroby alebo zníženie nákladov. Uvedené skutočnosti zohľadnil            
RO OPBK v rámci revízie programu prostredníctvom realokácie finančných prostriedkov v rámci 
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Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika (zvýšenie objemu finančných prostriedkov na zavádzanie 
progresívnych a inovatívnych technológií).   
 
Hospodárska kríza nemala výrazne negatívny dopad na implementáciu projektov verejného sektora 
(Prioritná os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel). Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že 
pri projektoch tohto typu sa vyžaduje výrazne nižšia miera spolufinancovania projektov z vlastných 
zdrojov prijímateľa (5% spolufinancovanie) v porovnaní s projektmi súkromného sektora. V rámci 
skupiny aktivít 1.1.2 Samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel, pri ktorej sú 
oprávnenými prijímateľmi iba subjekty verejného sektora v rámci BSK, bol zaznamenaný vysoký dopyt 
zo strany žiadateľov pričom RO OPBK nezaznamenal pri implementácii tohto typu projektov problémy 
súvisiace s krízou. V rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je stav 
v implementácii neuspokojivý,  príčiny však nie sú spôsobené vplyvom hospodárskej krízy 
(neuspokojivý stav v implementácii opatrenia 1.2 je popísaný vo viacerých častiach výročnej správy, 
napr. kap. 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 Infraštruktúra). 
 
Pri realizácii projektov môžu prijímatelia z verejného ako aj súkromného sektora využiť systém 
predfinacovania, čím sa taktiež podporuje úspešná realizácia projektov v čase hospodárskej krízy.  
 
 
Dohoda o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou - 
Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného strategického 
referenčného rámca 2007 – 2013 
 
Dohodu o financovaní EIB a SR uzatvorili 16.11.2010, v zmysle ktorej sa EIB zaviazala poskytnúť SR 
úver vo výške 1 300 000 000 EUR. Financovanie EIB bude použité prostredníctvom štátu v oblastiach 
a sektoroch prichádzajúcich do úvahy pre EIB a týka sa hlavne opatrení zahrnutých do 11 Operačných 
programov: Regionálny OP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP 
Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Technická 
pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť  a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie vypracované 
na programové obdobie 2007 – 2013. Úver od EIB predstavuje pre Slovenskú republiku možnosť 
získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov v rámci NSRR (čo sa javí ako výhodné 
najmä v kontexte hospodárskej krízy).

12
 Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom bude Ministerstvo financií 

SR, konečným prijímateľom budú verejné a súkromné subjekty, ktoré čerpajú podporu z EÚ fondov 
(ministerstvá, obce, podniky vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, súkromné subjekty             
a podobne). 
 
V nadväznosti na vyššie uvedenú dohodu medzi EIB a SR bola vypracovaná „Zmluva o úprave 
vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov“ v súlade s Dohodou 
o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na 
financovanie prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007 – 
2013“. Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich                          
z poskytnutia úveru od EIB a z plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohody o financovaní (zmluva 
vstúpila v platnosť 17.2.2011).  
 
K 31.12.2011 boli zmluvne viazané projekty OPBK prefinancované z úveru EIB v sume 4 137 072,80 
EUR (časť ktorá pripadá na spolufinancovanie projektov z prostriedkov štátneho rozpočtu).   
 
 

2.4 Zmeny v kontexte realizácie operačného programu  

 
Európska komisia rozhodnutím č. K(2011)6459 zo dňa 16.9.2011 schválila revíziu OPBK. Uvedená 
revízia bola významnou zmenou v kontexte realizácie OPBK v roku 2011 (proces revízie začal v roku 
2010). Revíziu OPBK schválil Monitorovací výbor pre OPBK na svojom 5. zasadnutí dňa 25.10.2010. 
Revízia OPBK bola vykonaná v kontexte súčasných potrieb a socio-ekonomickej situácie na národnej 
úrovni, no najmä na úrovni cieľového územia, t.j. Bratislavského kraja. Pôvodný strategický dokument 
OPBK bol schválený rozhodnutím Európskej komisie K(2007)6125 zo dňa 3.12.2007. Predmetná 

                                                      
12

 Podľa doložky vplyvov k tomuto materiálu prostriedky z úveru budú určené aj na pomoc ekonomického rozvoja regiónov, 

zvýšenie konkurencieschopnosti a rast zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Podnikateľská sféra môže 
využiť túto formu financovania a získať finančné zdroje na rozvojové projekty, ktoré vedú k tvorbe nových pracovných miest, za 
predpokladu splnenia všetkých požadovaných podmienok a kritérií.  
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revízia bola realizovaná Riadiacim orgánom pre OPBK v súlade s čl. 33 ods. 1 a čl. 48 ods. 3 
všeobecného nariadenia. 
 
Vzhľadom na to, že OPBK je strednodobý dokument strategického charakteru, je zrejmé, že jeho 
nastavenie, adresnosť a aktuálnosť sú priamo ovplyvňované externými zmenami (výrazné sociálno-
ekonomické zmeny, zmeny v prioritách Európskej únie, národných alebo regionálnych prioritách).             
V kontexte hospodárskej krízy a riešenia jej dôsledkov, v súvislosti s prísunom dodatočných 
finančných prostriedkov vo výške 8,2 mil. EUR, ako aj vplyvom niekoľkých ďalších externých zmien                  
a tiež na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie Operačného programu Bratislavský kraj 
vykonaného v zmysle čl. 48 ods. 3 všeobecného nariadenia (ďalej aj „pravidelné hodnotenie“) vznikla 
potreba prehodnotiť nastavenie OPBK vo vzťahu k súčasným potrebám na národnej úrovni 
a zmeneným prioritám samosprávy. 
 
Predmetom revízie boli nasledovné návrhy na zmenu OPBK

13
: 

 
1. Úprava OPBK na základe pravidelného hodnotenia: 

a) Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 OPBK, 
b) Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 OPBK;    
                                                                                                                     

2. Zapracovania dodatočnej finančnej alokácie v rámci prioritnej osi 1 OPBK v zmysle uznesenia 
vlády č. 678 zo dňa 6.10.2010 a s tým súvisiace obsahové úpravy nastavenia podporovaných 
aktivít; 

 
3. Formálne úpravy identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OPBK 

v súvislosti so zmenami kompetenčného zákona; 
 

4. Vytvorenie podmienok pre implementáciu finančného mechanizmu JESSICA v rámci  
prioritnej osi 1 OPBK; 

 
5. Zmeny v prílohe č. 9 Plán hodnotení OPBK 2007 – 2013 a v prílohe č. 10 Zoznam 

ukazovateľov na úrovni operačného programu.  
 
 
Po schválení návrhu revízie OPBK Monitorovacím výborom pre OPBK dňa 25.10.2010 RO OPBK 
následne zaslal dňa 29.10.2010 návrh revízie programu na schválenie/pripomienkovanie Európskej 
komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Spolu s návrhom revízie OPBK bol 
Európskej komisii zaslaný aj sprievodný list RO OPBK k návrhu revízie programu ako aj hodnotiaca 
správa z vykonaného hodnotenia OPBK.  
 
EK prostredníctvom systému SFC2007 predložila pripomienky k návrhu revízie OPBK dňa 4.2.2011. 
Stanovisko EK obsahovalo otázky, ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby bol návrh zo strany EK 
akceptovateľný a formálne schválený. Pripomienky EK boli hlavne smerované na zdôvodnenie zmeny 
pomeru financovania medzi prioritnými osami v prospech prioritnej osi 1  z dôvodu dodatočnej 
alokácie 8,2 mil. EUR a vysvetlenie v kontexte zamerania revízie OPBK na dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020. Ďalšie pripomienky smerovali k vysvetleniu postupov RO OPBK                               
pri stanovovaní indikatívnych finančných alokácií dodatočných zdrojov na prioritné témy,  doplnenia              
a zmien ukazovateľov v súvislosti s navrhovanými realokáciami, vnútorného prerozdelenia v rámci 
prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika vo veci zrušenia podpory prístupu k širokopásmovému 
internetu, vysvetleniu podpory sociálnej infraštruktúry v rámci integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblasti. Zároveň sa v stanovisku EK uvádzali odporúčania pre RO OPBK k iniciatíve 
JESSICA. EK vo svojom stanovisku taktiež požiadala RO OPBK o vyžiadanie stanoviska Krajského 
úradu životného prostredia v Bratislave k rozhodnutiu neposudzovať revíziu OPBK v rámci zákona              
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“). EK taktiež navrhla 
korekcie v predloženom Pláne hodnotení OPBK 2007 - 2013 v zmysle všeobecného nariadenia a v 
zmysle usmernení EK (napr. Working document No. 5: Indicative Guidelines on evaluation methods: 
evaluations during the programming period" alebo Working document No 7: "Reporting on core 
indicators for ERDF and Cohesion Fund").  

                                                      
13

 Informácie o zmenách vykonaných v rámci revízie OPBK sa nachádzajú aj vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK              

za rok 2010 (http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/ )  

http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/
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Dňa 16.2.2011 sa v Bruseli uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO OPBK a EK 
k pripomienkam k návrhu revízie OPBK.  
Na základe oficiálnych pripomienok EK a záverov zo stretnutia EK a zástupcov RO OPBK v Bruseli 
RO OPBK prepracoval 1. verziu revízie OPBK z 29.10.2010 a dňa 1.4.2011 prostredníctvom systému 
SFC2007 odoslal oficiálne stanovisko k otvoreným otázkam EK spolu so stanoviskom a vysvetlením 
rozhodnutia Krajského úradu ŽP v Bratislave a s prepracovanou novou verziou revízie OPBK. 
 
EK dňa 12.5.2011 druhýkrát prerušila schvaľovacie konanie revízie OPBK. Podľa informácie EK 
vnútorne pripomienkovanie revízie OPBK bolo ukončené a všetky pripomienky boli vyjasnené, avšak 
schvaľovacie konanie revízie OPBK bolo prerušené z dôvodu, že je potrebné poskytnúť EK dodatočné 
informácie, ako zodpovedná autorita (Krajský úrad ŽP) zdôvodnila svoje rozhodnutie, že sa dokument 
"Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013" nebude posudzovať podľa zákona               
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (v zmysle kritérií Prílohy II SEA 
Smernice) (pre vysvetlenie je potrebné spomenúť, že Krajský úrad životného prostredia v Bratislave 
sa pri hodnotení návrhu revízie OPBK v rámci zisťovacieho konania opieral o prílohy č.1, č. 2 a č. 3 
zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom prílohy č. 2 a č. 3  obsahujú 
kritériá prevzaté z Prílohy č. II "Kritériá pre určenie pravdepodobnej dôležitosti účinkov uvedených v 
článku  3(5)" smernice 2001/42 ES (Príloha II SEA Smernice)).  
 
RO OPBK dňa 17.5.2011 požiadal KÚ ŽP o sprístupnenie dokumentácie, na základe ktorej bolo 
vykonané, resp. odôvodnené hodnotenie pre rozhodnutie pri zisťovacom konaní (pozri aj kapitolu 
2.7.1 Monitorovanie, časť Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie). KÚ ŽP listom zo dňa 
25.5.2011 zaslal RO OPBK vyhodnotenie kritérií zo zisťovacieho konania (vyjadrenie KÚ ŽP 
k pripomienkam EK k SEA). RO OPBK prostredníctvom SFC2007 zaslal uvedený list EK dňa 
17.6.2011 spolu s prepracovanou verziou revízie OPBK (nakoľko bolo potrebné doplniť do revízie 
OPBK ešte niekoľko technických pripomienok EK). Následne bola revízia OPBK zo strany EK 
schválená.  
 
 

 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 všeobecného nariadenia  

 
V sledovanom období neboli v rámci OPBK zistené prípady spadajúce pod čl. 57

14
 všeobecného 

nariadenia. 

 
2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 
 
a) Komplementarita / synergia s inými operačnými programami 
 
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.  
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 „1. Členský štát alebo riadiaci orgán zabezpečí, že príspevok od fondov bude pre operáciu zachovaný len vtedy, ak v období 

piatich rokov od ukončenia operácie alebo troch rokov od ukončenia operácie v členských štátoch, ktoré využili možnosť skrátiť 
toto časové obdobie na zachovanie investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP, nedošlo k nejakej podstatnej zmene: 
a) ktorá ovplyvňuje povahu tejto operácie alebo podmienky jej vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej 
správy neoprávnené zvýhodnenie a 
b) ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobnej činnosti. 
2. Členský štát a riadiaci orgán vo výročnej správe o vykonávaní uvedenej v článku 67 informujú Komisiu o každej zmene 
uvedenej v odseku 1. Komisia informuje ostatné členské štáty. 
3. Neoprávnene vyplatené sumy sa vrátia v súlade s článkami 98 až 102.“ 
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Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú 
podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja 
z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom    
na globálny cieľ OPBK. 
 
Finančné zdroje tretej prioritnej osi OP ZaSI sú tiež využiteľné na podporu zriadenia a vybudovania 
Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, pozri komplementaritu OPBK 
s OP VaV a OP KaHR. 
 
 
Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 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 - Komplementarita s prioritnou osou 2 OPBK Vedomostná ekonomika 
(opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a 2.2 Informatizácia spoločnosti) je tvorená najmä 
podporou inovácií na strane súkromných podnikateľov (OPBK) a podporou inovačnej kultúry na 
vysokých školách (OP VaV), ktorá môže obojstranne podporiť prenos poznatkov výskumu a vývoja do 
praxe, čoho základom je efektívne prepojenie (spolupráca) podnikateľskej a akademickej sféry. OPBK 
je zameraný na podporu inovácií súkromného sektora a OP VaV 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 
 
OP Bratislavský kraj v rámci opatrenia 2.2 „Informatizácia spoločnosti“ podporuje intervencie v oblasti 
rozvoja informačnej spoločnosti na území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
Predovšetkým ide o aktivity zamerané na elektronizáciu a rozvoj elektronických služieb regionálnej a 
miestnej samosprávy v Bratislavskom kraji a budovanie integrovaných obslužných miest. Aktivity 
opatrenia sú komplementárne s aktivitami OPIS, konkrétne s aktivitami opatrenia 1.2 zameraného na 
elektronizáciu a rozvoj elektronických služieb regionálnej a miestnej samosprávy na území cieľa 
Konvergencia, t.j. mimo Bratislavského kraja. 
 
 
Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OPŽP“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 
Financovanie: Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Aktivity OPŽP sú v oblasti ochrany ovzdušia (prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy) komplementárne doplnené aktivitami v opatrení 2.1 na úrovni 
MSP. Deliaca línia aktivít opatrenia 2.1 OPBK s uvedenou prioritnou osou OPŽP, financovanou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ 
Konvergencia a cieľ RKZ, čo znamená, že v rámci OPŽP budú podporované aktivity ochrany ovzdušia 
na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Prioritná os 5 „Ochrana a regenerácia 
prírodného prostredia a krajiny“, operačný cieľ Programy starostlivosti o chránené územia vrátane 
území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane 
monitoringu druhov a biotopov: Deliaca línia aktivít opatrenia 1.1 OPBK s operačným cieľom OPŽP, 
financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je daná hranicami území, čo taktiež 
znamená, že v rámci prioritnej osi 5 OPŽP budú podporované aktivity na ochranu prírodného 
prostredia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.  
 
V rámci OPŽP môžu byť na území BSK realizované projekty financované z Kohézneho fondu, a to 
prostredníctvom nasledujúcich prioritných osí: Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne 
využívanie vôd; Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami a Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo. 
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Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond 
 
Aktivity OPD v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“ sú zamerané 
najmä na integráciu verejnej železničnej osobnej dopravy, jej podporu a preferenciu v rámci 
integrovaných dopravných systémov v dvoch najväčších mestách SR – Bratislavy a Košíc,                 
jej vzájomnú koordináciu s regionálnou a nadregionálnou (v prípade Bratislavy aj s cezhraničnou) 
železničnou osobnou dopravou) budú komplementárne dopĺňané aktivitami opatrenia 1.2 OPBK 
Regionálna a mestská hromadná doprava. Tie budú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie 
integrovaného dopravného systému v hlavnom meste Bratislave a v priľahlých oblastiach, ako napr. 
jednotný tarifný informačný systém, informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách 
a pod.. 
 
Komplementarita OPD s OPBK je dosiahnutá okrem prioritnej osi 4 OPD aj prostredníctvom prvých 
troch prioritných osí OPD financovaných z Kohézneho fondu (Železničná infraštruktúra, Cestná 
infraštruktúra (TEN-T) a Infraštruktúra intermodálnej prepravy). 
 
V rámci prioritných osí OPD (Prioritná os 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)“, 
Prioritná os 6 „Železničná verejná osobná doprava“) financovaných z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ďalej len „ERDF“),zameraných na výstavbu rýchlostných ciest, modernizáciu a výstavbu ciest 
1. triedy a inteligentné dopravné systémy a obnovu železničných mobilných prostriedkov pre 
prímestskú, regionálnu a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach,                 
ako aj podporu prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy, budú podporované vybrané 
časti územia SR s výnimkou Bratislavského kraja.  
 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
 
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 
služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ 
opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike, ktoré budú v OP KaHR implementované na celom území SR 
s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. 
Synergia medzi týmito programami  je markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrení 2.1 OPBK 
pri podpore MSP v oblasti inovatívnej politiky.  
 
Operačný program Vzdelávanie 
 
Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Financovanie: Európsky sociálny fond 
 
OPBK je s prioritnou osou 4 OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť pre Bratislavský kraj“) komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika,          
a to v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií 
v podnikateľskej sfére, čím sa vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi 
a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite 
ľudských zdrojov. Komplementarita sa prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia 
spoločnosti, keďže využívanie elektronickej formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, 
ktoré OPV rozvíja v rámci získavania kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť Bratislavského kraja.  
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Tabuľka č. 18: Stručný prehľad operačných programov týkajúcich sa  územia BSK 

Zdroj: RO OPBK 

 

Program Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

OP Doprava 

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

KF 

2 Cestná infraštruktúra (TEN -T) Výstavba a rozvoj diaľnic (TEN -T) KF 

3 Infraštruktúra intermodálnej dopravy Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej prepravy KF 

4 Infraštruktúra integrovaných dopravných 
systémov 

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

KF 

 

OP Výskum a vývoj 

3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV v BK ERDF 

4 Podpora výskumu a vývoja v BK 4.1 Podpora siete excelentných pracovísk VaV ako pilierov rozvoja regiónu v 
BK 

ERDF 

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných VaV do praxe v BK 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 celoživotného vzdelávania 

ESF 

OP Zamestnanosť 
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 života 
v Bratislavskom kraji 

ESF 

3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy ESF 

 

OP Životné 
prostredie 

 

1 Integrovaná ochrana a racionálne 
využívanie vôd 

1.1 operačný cieľ Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných 
vodovodov 

KF 

1.2 operačný cieľ Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

KF 

1.3 operačný cieľ Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu 
povrchových vôd a podzemných vôd 

KF 

2 Ochrana pred povodňami opatrenie sa nečlení na operačné ciele KF 

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

3.1 operačný cieľ Ochrana ovzdušia ERDF 

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

4 Odpadové hospodárstvo 

4.1 operačný cieľ Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu KF 

4.2 operačný cieľ Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov KF 

4.3 operačný cieľ Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým 
pre životné prostredie 

KF 

4.4 operačný cieľ Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania 

KF 

4.5 operačný cieľ Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov  KF 

5 Ochrana a regenerácia prírodného 
prostredia a krajiny 

5.1 operačný cieľ Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov 
prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené 
územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky 
ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu 
druhov a biotopov 

ERDF 

5.2 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 

ERDF 

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

ERDF 

OP Informatizácia 
spoločnosti 

1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb 

1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej                     
a regionálnej úrovni  ERDF 

OP 
Konkurencieschop
nosť a hospodársky 
rast 

1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

1.1 Inovácie a technologické transfery ERDF 

1.2 Podpora spoločných služieb 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 
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Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
 

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

Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko 

  
Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – 
Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 
2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“ ). Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka sa 
Bratislavského a Trnavského regiónu.  
 
Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK 
a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja P1 
Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieli a 
zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť a 
implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto oblasti 
sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne 
prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom 
efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií s dôrazom na MSP. 
 
V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel                       
je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj 
s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 
Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území. Previazanosť OPBK a OP 
SR – AT, prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny.  
 
 
Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 
 
Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko 
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - 
Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“ ). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca 
Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené 
spoločné strategické priority.  
 
V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                        
1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 
1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja 
cestovného ruchu v rámci opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade 
s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko -  Slovensko, skonkretizované 
v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie 
a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické 
transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti  V&V 
a inovácií prioritnej osi  1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna 
a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU 
(Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj 
služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – 
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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.  

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

rozvoja 

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

BRATISLAVSKÝ 
KRAJ 

1 Infraštruktúra  X X X X X   X 

2 Vedomostná 
ekonomika 

      X X 

3 Technická 
pomoc 

 X X   X   

Zdroj: RO OPBK 

c) Ostatné národné, sektorové strategické materiály 

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

priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK. 
 
Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové 
náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva 
v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR 
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Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie 
regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv.  
 
V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-
2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi 1 OPBK (ako SO/RO) a  do 
implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah  jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 
OPBK. 

Tabuľka č. 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 služieb vrátane dopravy 
a obchodu a ich konkurencieschopnosti  x xx x 

 

SC 2. ROZVOJ DOPRAVY A TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

 
    

 

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

    
 

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

 

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

 
 xx   

 

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

 
    

 

SC 3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 
VIDIEKA A POĽNOHOSPODÁRSTVA     

 

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

x    
 

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

    
 

SC 4. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU A 
REKREÁCIE     

 

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

 

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

 

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

 

P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom ruchu     
 

P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti cestovného 
ruchu kraja     

 

SC 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA     
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P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek životného 
prostredia x    

 

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

    
 

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

P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova a 
vzdelávanie     

 

SC 6. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
A SOCIÁLNY ROZVOJ     

 

P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva 
požiadavkám trhu práce     

 

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

    
 

P 6. 3. Podpora bytovej výstavby xx    
 

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

 

Zdroj: RO OPBK 

Vysvetlivky: 

xxx – silné väzby 

xx – viditeľné väzby 

x – obmedzené väzby/nie priame 

e) Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES  

Inovatívne  nástroje financovania  

Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie tzv. 
inovatívnych foriem financovania. Článok 44 všeobecného nariadenia uvádza participáciu Európskej 
investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial 
engineering“ (finančné inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK 
JASPERS, JESSICA a JEREMIE.  
 
Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB 
a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, 
rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources 
for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu 
prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy 
a výskumu, podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií.  
 
JEREMIE

15
: 

 
Dňa 8.10.2006 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 836 (k návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre 
NSRR 2007-2013), na základe ktorého bola ministrovi financií uložená 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 
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 predložilo materiál „Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE 
v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR 
č. 785 z 19.9.2007. Na základe tohto vládneho uznesenia bola ministrovi financií uložená úloha (úloha 
C.1 uznesenia vlády SR č. 758/2007), aby v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú 
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a určenými ministrami rozpracoval 

                                                      
15

 Implementácia iniciatívy JEREMIE je podporená v rámci opatrenia 2.1 OPBK – Inovácie a technologické transfery 
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alternatívy implementácie iniciatívy JEREMIE a predložil na rokovanie vlády príslušné implementačné 
dokumenty k iniciatíve JEREMIE.  
 
Dňa 17.12.2008 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.

16
  

 
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. 
 
Dňa 21.3.2009 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť – Slovenský záručný a rozvojový 
fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť spolu s EIF tvorí holdingový fond – SPV (special 
purpose vehicle), prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva 
v rámci iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.  RO OPBK má 1 zástupcu 
v Investičnej rade holdingového fondu (dozornej rade SZRF).  
 
Zástupcovia RO OPBK sa taktiež 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. 
 
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 ERDF: 3 000 000 EUR a ŠR:  529 412 EUR, čo predstavuje 3,45% z finančnej 
alokácie OPBK na celé programové obdobie. Finančné prostriedky v rámci iniciatívy JEREMIE (ERDF: 
3 000 000 EUR a ŠR: 529 412 EUR) boli certifikačným organom schválené dňa 11.12.2009                     
na základe predloženej SŽP č. S 12 223 09 009 (č. projektu: 22320120004 „Úvodný grant – opatrenie 
2.1 JEREMIE“) a v roku 2010 boli zaradené do žiadosti o platbu na EK c. 223 10 007 01. Predmetná 
ŽoP na EK bola zaslaná prostredníctvom SFC2007 dňa 24.2.2010 a uhradená z EK dňa 19.3.2010. 
 
Rok 2010 predstavoval v rámci iniciatívy JEREMIE predovšetkým obdobie zmien z hľadiska zapojenia 
rezortov a intenzívnych príprav na začatie jej implementácie v SR najmä v oblasti formulovania 
investičnej stratégie. 
 
Úvodný návrh investičnej stratégie (IS) predložilo EIF na Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 
14.7.2010. Uvedený návrh obsahoval nástroje, pomocou ktorých sa mala realizovať implementačná 
fáza JEREMIE vo väzbe na výsledky GAP analýzy. Návrh IS rešpektoval požiadavky operačných 
programov (OP), pravidlá štátnej pomoci, príslušné nariadenia EK, ako aj stratégiu a pravidlá 
Národného strategického a referenčného rámca SR. K predmetnému návrhu IS slovenská strana 
i napriek všetkým týmto skutočnostiam vyjadrila zásadné pripomienky. Nový návrh IS bol vypracovaný 
zo strany EIF do troch mesiacov od účinnosti Rámcovej zmluvy v súlade s článkom 7.3(a), pričom 
obsahoval návrh finančných nástrojov, ktoré kvalitnejšie prispejú k napĺňaniu cieľov participujúcich 
OP.  
 
Produkty, ktoré budú využívané v rámci implementácie JEREMIE v SR sú nasledovné: 
 

 Nástroje rizikového kapitálu 
Tieto nástroje sa zameriavajú na podporu začiatkov podnikania MSP od financovania kapitálu 
na predprípravu alebo vypracovanie podnikateľského plánu po jeho rozšírenie (vrátane), so 
snahou o rané štádium finančného spektra RK. Cieľom je poskytnúť financovanie vlastného 

                                                      
16 Tento materiál bol v súlade s úlohou C.1 uznesenia vlády SR č. 785 zo dňa 19.9. 2007 predložený na Úrad vlády SR dňa 
31.3.2008. Po predložení materiálu na Úrad vlády SR bol tento materiál dodatočne pripomienkovaný Európskym investičným 
fondom a Európskou komisiou. Z dôvodu vykonaných zmien bol opätovne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bol materiál predložený na rokovanie vlády bez rozporov. 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 52 

kapitálu spolu s poradenstvom a podporou podnikania, ktoré je zvyčajne s tým spojené, 
a zároveň pôsobiť ako katalyzátor pri podpore začínajúcich činností RK na Slovensku. 
 

 Portfóliové záruky 
Tento produkt je zameraný na rozšírenie úverov komerčných bánk pre MSP tým, že poskytuje 
záruky na krytie portfólia nových úverov pre MSP, s vopred určenou hornou hranicou krytia 
záruk pre celkové portfólio. Kritériá pre udeľovanie pôžičiek a kritériá portfólia (ako napr. 
maximálna veľkosť portfólia, obmedzenia sektoru) sú uvedené v operačných dohodách. 

 
V rámci OPBK by prostredníctvom JEREMIE mali byť prednostne využívané produkty rizikového 
kapitálu, avšak v prípade nedostatočného dopytu existuje aj možnosť využívania dlhových produktov 
(zmenu je možné uskutočniť v súlade s uzatvorenou Zmluvou o financovaní). 
 
Z procesného hľadiska boli v roku 2010 realizované tieto úkony: 
 
Uzatvorenie dodatkov k zmluvám 
 

 dňa 28.4.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve; 

 dňa 25.5.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní medzi EIF a MH SR vo 
väzbe na iniciatívu JEREMIE (v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 265 zo dňa 26.4.2010);  

 
Oba dokumenty sa týkali presunu finančných prostriedkov z niektorých OP (hlavne OPIS, OPŽP 
a OPKaHR) do iniciatívy JEREMIE v SR, keď MH SR ďalšími finančnými prostriedkami z OPKaHR 
nahradil OPIS a OPŽP, ktoré postupne z iniciatívy JEREMIE vystúpili. 
 
Schválenie a podpísanie „Balíka“ zmlúv o Holdingovom fonde (Holding Fund package)  
 

Tento „Balík“ tvoria nasledovné zmluvy: 

 Zmluva o Holdingovom fonde (medzi EIF a SZRF) podpísaná 22.12.2010; 

 Dohoda spoločníkov (medzi SZRB a EIF) podpísaná 22.12.2010; 

 Spoločenská zmluva (medzi SZRB a EIF) prijatá 12.1.2011. 
 
Na to, aby mohol začať proces samotnej implementácie JEREMIE v SR bolo v roku 2011 potrebné 
uskutočniť nasledovné nevyhnutné kroky: 
 

 schváliť finálnu verziu investičnej stratégie Investičnou radou; 

 vypracovať a zverejniť schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis; 

 schváliť výberové kritériá pre výber finančných sprostredkovateľov monitorovacími výbormi 
príslušných RO; 

 vyhlásiť výzvy na výber finančných sprostredkovateľov; 

 vybrať finančných sprostredkovateľov a spustiť proces samotnej implementácie. 
 
Rok 2011 
 
Implementáciou iniciatívy JEREMIE v SR sa prvýkrát uplatní návratná finančná pomoc v rámci 
operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, čo by malo výrazne napomôcť 
podpore podnikateľskej sféry v segmente MSP v oblasti výskumu, vývoja a inovatívnych technológií 
a poskytnúť chýbajúce produkty v existujúcom trhovom prostredí. Nakoľko poskytovanie návratnej 
formy pomoci sa stáva hlavnou preferenciou EK pre nadchádzajúce programové obdobia, možno 
využitie tohto inovatívneho finančného nástroja v podmienkach SR jednoznačne uvítať. Hlavným 
negatívnym javom je však dlhé obdobie prípravnej fázy a z toho vyplývajúce časové riziko 
nevyčerpania finančných prostriedkov. 
 
Rok 2011 bol preto v rámci implementácie JEREMIE rokom finalizácie prípravnej fázy z hľadiska 
nevyhnutných procesov a tiež dokumentov. V máji 2011 RO OPBK uzavrel s EIF dodatok č. 2                     
k Zmluve o financovaní. Predmetom uvedeného dodatku bolo upraviť definíciu okruhu oprávnených 
príjímateľov akceptovateľných v rámci OPBK pri implementácii iniciatívy JEREMIE v SR.  
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Zároveň Monitorovací výbor pre OPBK prostredníctvom procedúry per rollam schválil svojim 
Uznesením č. 13 zo dňa 27.5.2011 výberové kritériá pre finančné nástroje Rizikového kapitálu pre 
výber finančných sprostredkovateľov v rámci iniciatívy JEREMIE Slovensko. 
 
Okrem toho RO OPBK spolupracoval s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR                     
pri príprave schém štátnej pomoci a pomoci de minimis, nakoľko v rámci OPBK bude využívaný 
rovnaký finančný nástroj - rizikový kapitál. Po dôslednom zvážení všetkých aspektov poskytovania 
pomoci bolo dohodnuté, že pri implementácii  JEREMIE v rámci OPBK schéma štátnej pomoci nie je 
potrebná. 
 
Po dopracovaní znenia príslušnej Schémy pomoci de minimis "Iniciatíva JEREMIE - nástroje 
rizikového kapitálu" bola táto zaregistrovaná odborom štátnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej 
republiky pod č. DM-2/2011. Schéma pomoci de minimis č. DM-2/2011 bola následne zverejnená v 
Obchodnom vestníku SR č. 2/2012, v časti G000002, ktorý bol vydaný dňa 3.1.2012. 
  
Taktiež v decembri 2011 boli Investičnou radou prostredníctvom procedúry per rollam schválené 
úpravy zadávacích podmienok pre výber finančných sprostredkovateľov a investičnej stratégie tak, 
aby všetky dokumenty (vrátane schémy) boli vo vzájomnom súlade. Následne EIF ako manažér 
holdingového fondu naplánoval na začiatok roku 2012 vyhlásenie výzvy na výber finančných 
sprostredkovateľov pre nástroje rizikového kapitálu. Po výbere finančných sprostredkovateľov by tak v 
roku 2012 malo dôjsť k samotnému začatiu realizačnej fázy implementácie JEREMIE v SR. 
 
 
JESSICA: 
 
S cieľom umožniť využitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený 
uznesením vlády SR č. 392/2011 Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania                           
zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej 
investičnej banky (EIB), ktorej cieľom bolo vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného 
prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ.  
 
Podpora infraštruktúry bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA bola umožnená v rámci dvoch 
operačných programov – ROP a OPBK na základe revízie týchto programov schválených EK v druhej 
polovici roka 2011. V rámci OPBK bolo stanovené, že prostredníctvom iniciatívy JESSICA budú 
implementované finančné prostriedky v objeme 3,529 mil. EUR (3 mil. EUR z ERDF a 0,529 mil. EUR 
zo štátneho rozpočtu). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v alokácii určenej pre opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel OPBK. 
 
Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania                                 
zo štrukturálnych fondov EÚ bol vypracovaný na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny            
a v decembri 2011 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
 
V zmysle tohto dokumentu bola navrhnutá realizácia pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania 
v rámci implementácie nasledovných oblastí: 
 

 Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach 
prostredníctvom zvýhodnených úverových produktov fondu energetickej efektívnosti, ktorý 
bude zriadený v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania a financovaný bude z alokácií pre ROP 
a OPBK, 

 Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy                            
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (výhradne v rámci ROP). 

 
V zmysle stanoviska zaslaného EK bude možné implementovať finančný nástroj JESSICA 
prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania priamym zadaním v zmysle článku 44 ods. b) 
všeobecného nariadenia definovaním Štátneho fondu rozvoja bývania ako finančnej inštitúcie,  t.j. 
splnením 3 podmienok: 
 

1. legislatíva SR určí príslušnú finančnú inštitúciu,  
2. predstaví ciele štátnej politiky, ktorými sa zdôvodní priame zadanie grantu pre ňu,  
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3. zdôvodní existenciu dostatočnej expertízy v rámci finančnej inštitúcie pre úspešné 
zvládnutie úloh fondu. 

 
 V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli zo strany Ministerstva financií SR vznesené 
zásadné pripomienky týkajúce sa problematiky definovania Štátneho fondu rozvoja bývania ako 
finančnej inštitúcie a nejasného popisu implementačného mechanizmu. RO OPBK spoločne s RO 
ROP uskutočnili začiatkom roka 2012 stretnutia k predloženým zásadným pripomienkam a po 
odstránení rozporov predložia materiál na rokovanie vlády SR.  
 
Uzavretie dohody o financovaní medzi RO OPBK, RO ROP a Štátnym fondom rozvoja bývania sa 
predpokladá koncom roka 2012. V prípade úspešnosti uzavretia príslušných dohôd bude Štátny fond 
rozvoja bývania prijímať žiadosti o poskytnutie úveru pre účel obnovy bytovej budovy financovaný zo 
zdrojov Európskej únie najskôr v roku 2013.  
 

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 pre 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 využitím ukazovateľov OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným 
subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre 
vykonávanie a hodnotenie OP tak, aby bola zabezpečená maximálna absorpcia poskytovaných 
finančných prostriedkov a naplnené všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych 
predpisov SR a ES a relevantnej riadiacej dokumentácie. 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. 
 
V roku 2011 bola z pohľadu monitorovania programu realizovaná zmena, ktorou bola v nadväznosti na 
revíziu OPBK úprava ukazovateľov sledovaných na úrovni programu:  
 
Nové ukazovatele: 
 

 Počet stratégií zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest; 

 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom (core kód 
24); 

 Počet technicky zhodnotených objektov; 

 Počet podporených bytových domov. 
 
Upravené ukazovatele: 
 

 Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvýšenie atraktivity miest (core 
kód 39) 
Týmto ukazovateľom bol pôvodne sledovaný počet integrovaných stratégií zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť miest. V rámci revízie OPBK bol však vytvorený nový ukazovateľ                      
pre sledovanie počtu uvedených stratégií. Prostredníctvom core ukazovateľa č. 39 je po revízii 
sledovaný iný údaj, ktorým je počet čiastkových projektov realizovaných v rámci ISRMO 
a samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel.  

 Na základe zmien vyplývajúcich z revízie OPBK boli upravené cieľové hodnoty nasledujúcich 
ukazovateľov: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach 
využívajúcich osobitnú ochranu ovzdušia, Počet podporených projektov zameraných na 
zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP, Počet projektov zameraných na 
spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií, Počet projektov Technickej pomoci 
a Počet zamestnancov, ktorí sa podieľajú na administrácii programu. 
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Odstránené ukazovatele: 
 

 Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených v rámci ISRMO; 

 Počet novopripojených MSP na širokopásmový internet. 
 
Zmeny v ukazovateľoch sú zohľadnené už v rámci tejto výročnej správy (napr. tab. č. 37 a 77).   
 
IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ITMS) 
 
Opis informačného systému vrátane vývojového diagramu (centrálny alebo spoločný  sieťový systém 
alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami) 
 
ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, 
technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004 - 
2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia.  
 
Systém je centrálny, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, 
sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, certifikačného orgánu, orgánu auditu a orgánov 
koordinácie horizontálnych priorít.. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej 
infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF 
(Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS 
(Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS 
a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade 
ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia.  
 
Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov. 
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ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti: 
- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení) 
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, 

hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; 
administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti) 

- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, 
komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti) 

- monitorovanie projektov (počas aj po realizácie) 
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne,) 
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií) 
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového 

riadenia a činnosti jednotlivých orgánov. 
 
Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné: 
- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. 

Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, 
certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské 
orgánové role. 

- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento 
systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným  typom orgánu 
nemohli byť vykonávané iným typom orgánu. 

- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému 
typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí 
pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného 
manuálu orgánu patria. 

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizačné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré 
operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.  

- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v 
rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov. 

- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa 
prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na 
výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v 
dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 
2013“) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas schvaľovacieho procesu. 

 
Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných 
programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa 
postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. 
workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované 
tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi 
subjektmi. 
 
Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti 
výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o 
vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností. 
 
Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť 
formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na 
vyššie úrovne. 
 
Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní 
programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre 
schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a 
vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o 
ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, 
ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať 
a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu. 
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Prehľad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších 
funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (tabuľka 
neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo 
k nasadeniu nových funkcionalít). 

 
Tab. č. 21: Funkcionality ITMS 

Verzia systému ITMS Najdôležitejšie nasadené funkcionality 

1.0 Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia 

2.0 Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov 

2.1 (1.fáza) Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení 
a nezrovnalostí 

2.1 (2.fáza) Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál 

2.2 Modul auditu 
Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – 
ČR. 

2.3 Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5 

2.4 Eurokonverzia systému ITMS balík 6 

2.5 Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS 

2.6 Funkcionalita evidencieŽoP na EK 

2.7 Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS 

2.8 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 
Správa používateľského účtu na portáli ITMS 
Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 
Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

2.9 Monitorovacia tabuľka pre 2. Programové obdobie 
Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti  ITMS 
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na 
M:N. 
Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu 

2.10 Funkcionalita monitorovacích správ 
OLAP pre ŽOP na EK 

2.11 Aktualizácia monitorovacej tabuľky 
Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti 
Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávací mechanizmus 
Aktualizácia exist. funkcionality ŽOP na EK 
Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007-2013 

2.12 Implementácia EIB do ITMS 
Informácia o účastníkoch projektu 
OLAP pre NZR 
OLAP overovania 
SFC ŽOP EK 
Ročný výkaz o vymožených sumách 
Zostava – záznam z admin. kontroly ŽoP 
Zostava – KZ k VO a MS 
Aktualizácia SFC rozhraní-OP 
Tabuľka OP HP 

2.13 a 2.14 Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, 
chýb systému ITMS a užívateľov 

2.15 Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej 
Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb 
subjektu 
Prechod na off-line report server 
Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru  

Zdroj:ITMS 
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Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj  
 
V roku 2011 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK a dve hlasovania MV 
OPBK písomnou procedúrou (per rollam). 
 
Riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK: 
 
Dňa 20.6.2011 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo 
šieste zasadnutie MV OPBK.

17
  

 
MV OPBK na tomto zasadnutí Uznesením č.14/2011 schválil: 
 

 Zmeny v Štatúte Monitorovacieho výboru pre OPBK; 

 Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2010. 
 
V súvislosti s prijatými novelami kompetenčného zákona prišlo k niekoľkým zmenám, ktoré si vyžiadali 
uskutočnenie úprav v Štatúte Monitorovacieho výboru pre OPBK, nakoľko na základe týchto noviel 
došlo aj k prechodu kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja a v oblasti koordinácie využívania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pod iné ústredné orgány štátnej správy, ako aj 
k zmenám názvov niektorých ústredných orgánov štátnej správy. Vyššie uvedené zmeny 
kompetenčného zákona bolo nevyhnutné premietnuť do Štatútu Monitorovacieho výboru pre OPBK, 
nakoľko mali priamo vplyv na zastúpenie partnerov v Monitorovacom výbore pre OPBK.  
 
MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 14/2011 zobral na vedomie: 
 

 Informáciu o implementácii OPBK k 15.5.2011; 

 Informáciu o aktivitách Riadiaceho orgánu OPBK. 
 
MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 14/2011 uložil Riadiacemu orgánu OPBK: 
 

 Predložiť Európskej komisii Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2010 schválenú 
Monitorovacím výborom pre OPBK v termíne do 30.6.2011; Monitorovací výbor pre OPBK 
zároveň udelil Riadiacemu orgánu OPBK mandát k vykonaniu zmien v schválenej verzii 
Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2010 na základe požiadaviek Európskej komisie; 

 Zverejniť správy o výsledkoch Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovanosti 
a publicity v polovici programového obdobia 2007 – 2013 pre OPBK a Hodnotenie výkonu 
činností BSK ako SO/RO pre OPBK na internetovej stránke RO OPBK www.opbk.sk.   

 
Plnenie uložených povinností: 
 

 RO OPBK zaslal Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2010 Európskej komisii                   
na posúdenie prostredníctvom systému SFC2007 dňa 24.6.2011. Dňa 27.7.2011 zaslala EK 
Riadiacemu orgánu OPBK pripomienky k výročnej správe. RO OPBK následne zapracoval 
pripomienky do výročnej správy a takto upravenú správu opätovne zaslal EK dňa 21.9.2011. 
EK listom  zo dňa 5.10.2011 výročnú správu akceptovala.  

 RO OPBK zverejnil finálne verzie hodnotiacich správ OPBK na webovom sídle www.opbk.sk. 
 
Hlasovania Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomnej procedúry (per rollam): 
 
V roku 2011 sa uskutočnili 2 per rollam hlasovania MV OPBK: 
 

 Termín rozhodnutia: 27.5.2011. MV OPBK Uznesením č. 13/2011 schválil výberové kritériá 
pre finančné nástroje Rizikového kapitálu pre výber finančných sprostredkovateľov v rámci 
iniciatívy JEREMIE pre Slovensko MV OPBK zároveň uložil Riadiacemu orgánu OPBK 
povinnosť oznámiť výsledok schvaľovacieho procesu Európskemu investičnému fondu 
a Ministerstvu financií SR.  

 Termín rozhodnutia: 20.12.2011. MV OPBK Uznesením č. 15/2011: 

                                                      
17

 Dokumentácia zo 6. zasadnutia MV OPBK je zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk v sekcii Monitorovací výbor 

OPBK 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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 zrušil Kritériá oprávnenosti mestských oblastí v rámci ISRMO pre zásahy 
v oblasti bývania v Bratislavskom kraji (schválené na 3. zasadnutí MV OPBK 
dňa 27.5.2009). 

 schválil: 
- úpravu hodnotiacich kritérií pre skupinu aktivít 1.1.1 Príprava 

a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí 
(projekty podpory bývania, podpory škôl a školských zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, komunitných centier a ihrísk, ktoré sú 
súčasťou týchto zariadení); 

- hodnotiace kritériá pre projekty prípravy ISRMO; 
- úpravu výberových kritérií ISRMO; 
- kritériá oprávnenosti mestských oblastí v rámci ISRMO pre zásahy 

v oblasti bývania. 
 uložil: 

- zapracovať tieto úpravy do prílohy č. 2 Programového manuálu 
OPBK a zverejniť aktualizovanú verziu Programového manuálu 
OPBK na internetovej stránke RO OPBK www.opbk.sk  

 
Plnenie uložených povinností: 
 

 RO OPBK splnil úlohy uložené v rámci per rollam hlasovaní.  
 

 
Výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie v zmysle všeobecného nariadenia  
 
Výročné stretnutie zástupcov EK so zástupcami CKO, Riadiacich orgánov operačných programov 
NSRR 2007 - 2013, Orgánu auditu a Certifikačného orgánu sa uskutočnilo dňa 18.10.2011 
v Bratislave v hoteli Bôrik

18
.  

 
Program výročného stretnutia: 
 

1. Programové obdobie 2007 – 2013 
1.1 Fyzický a finančný progres 
1.2 Potenciálne synergie s programami cezhraničnej spolupráce  
1.3 Modifikácie operačných programov 
1.4 Výročné implementačné správy za rok 2010 
1.5 Joint Road Map (JRM) na rok 2011 – pokrok v implementáciii 

     - hlavné projekty (major projects) 
     - riadiace a kontrolné systémy 
     - marginalizované rómske komunity 
     - Infringements (EIA)  
     - finančné inžinierstvo (JEREMIE/JESSICA) 
     - Dunajská stratégia 
     - komunikačné aktivity. 
                       

2. Programové obdobie 2007 – 2013 (ďalšie záležitosti) 
    2.1 Audity 
    2.2 Hodnotenie 
    2.3 Simplifield costs    

 
3. Proces ukončovania operačných programov v rámci programového obdobia 2004 - 2006 
    3.1 Súčasný stav/hlavné záležitosti/otázky 

 
4. Budúcnosť kohéznej politiky 

 
 

                                                      
18 V rámci popisu výročného stretnutia so zástupcami EK sú vo výročnej správe popísané najmä tie body programu výročného 
stretnutia, ktoré sú relevantné pre RO OPBK, resp. súvisia s OPBK (napr. operatívne závery týkajúce sa jednotlivých 
prerokovaných bodov programu výročného stretnutia – uvedené sú tie, ktoré sú relevantné pre OPBK).  
 

http://www.opbk.sk/
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1. PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013 
 
1.1 Fyzický a finančný progres 
 
CKO prezentoval celkový stav fyzického a finančného pokroku; taktiež informoval o tom, že od júna 
2011 je vláda SR na mesačnej báze pravidelne informovaná o pokroku v implementácii štrukturálnych 
fondov a kohézneho fondu, pričom hlavné otázky sú prerokovávané na ministerskej úrovni.   
 
Zástupcovia všetkých riadiacich orgánov dodali prezentácie ich operačných programov; v rámci 
prezentácií sa zamerali hlavne na pokrok v implementácii, problémové oblasti spojené 
s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK vyzvali riadiace orgány tých operačných 
programov, ktoré nenapredujú v implementácii požadovaným tempom, na zefektívnenie postupov, 
skrátenie lehôt. Pozornosť je taktiež nutné venovať dodržiavaniu pravidla n+3. EK taktiež zaujíma 
vplyv hospodárskej a finančnej krízy na implementáciu. Potrebné je prispievať aj k stimulácii rastu 
a vytváraniu pracovných miest. EK upozornila aj na skutočnosť, že v tejto fáze programového obdobia 
je každé oneskorenie v implementácii rizikové a neakceptovateľné.  
 
Operatívne závery: 

 riadiace orgány urýchlia implementáciu operačných programov resp. tých častí, ktoré 
nenapredujú požadovaným tempom – zvýšenú pozornosť je potrebné venovať finančnej 
absorpcii a pravidlu n+3 (2012, 2013); 

 všetky riadiace orgány sa v rámci možností svojich operačných programov zamerajú                   
na stimuláciu rastu a zamestnanosti; 

 riadiace orgány zahrnú vplyv hospodárskej a finančnej krízy na implementáciu operačných 
programov (v prípade vhodnosti) do nadchádzajúcich správ (napr. výročné správy); 

 riadiace orgány zosúladia výzvy na predkladanie projektov so stratégiou Európa 2020 
a národným programom reforiem. 

 
1.2 Potenciálne synergie s programami cezhraničnej spolupráce  
 
Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentovali aktuálny stav 
v implementácii programov cezhraničnej spolupráce. 
 
Zástupcovia EK (DG Regio) poukázali na dôležitosť vytvorenia synergií medzi jednotlivým i 
programami financovanými z EÚ za účelom dosiahnutia efektívnejších účinkov fondov ako celku. 
Programy cezhraničnej spolupráce majú síce nižšie finančné alokácie ako národné operačné 
programy, avšak v mnohých prípadoch môžu poskytnúť možnosť vytvorenia priestoru pre investície 
väčšieho rozsahu – napr. vyplnením infraštruktúrnych medzier v pohraničných regiónoch. V budúcom 
programovom období by sa mala tejto oblasti venovať zvýšená pozornosť.   
 
Operatívne závery: 

 Slovenské orgány pripravia koordinačný mechanizmus pre programy financované z EÚ 
fondov na budúce programové obdobie a budú ho prezentovať EK na nasledujúcom 
výročnom stretnutí v roku 2012. 

 
1.3 Modifikácie operačných programov 
 
Zástupcovia EK informovali o stave revízií dotknutých operačných programov. V prípade ďalších 
možných revízií a realokácií finančných prostriedkov je potrebné realizovať ich v súlade s cieľmi 
stratégie Európa 2020. 
 
Operatívne závery: 

 riadiace orgány / CKO budú informovať EK o predpokladaných modifikáciách alebo 
realokáciách finančných prostriedkov. Zmeny majú byť v súlade so stratégiou Európa 2020 
a v súlade s pozíciou EK; 

 riadiace orgány, ktorých operačné programy boli modifikované, majú zrýchliť tempo 
implementácie. 
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1.4 Výročné implementačné správy za rok 2010 
 
Zástupcovia EK (DG Regio) prezentovali postrehy k výročným správam za rok 2010: 
 
a) Doterajšie zlepšenie 
Začlenenie príkladov projektov dobrej praxe do výročných správ - je dôležité prakticky poukázať               
ako boli finančné prostriedky použité a úspechy prezentovať širokej verejnosti - prezentovanie 
projektov je však potrebné ešte viac zdokonaliť.  
 
Dodatočné vykazovanie odhadov dosiahnutých hodnôt ukazovateľovov na základe zazmluvnených 
projektov v niektorých výročných správach - sú  to užitočné doplňujúce informácie poskytujúce reálny 
obraz o stave implementácie.  
 
b) Návrhy na zlepšenie nasledujúcich výročných správ 
Kvalitatívna analýza dosiahnutého pokroku (podľa požiadaviek vykonávacieho nariadenia). V súčasnej 
dobe výročné správy obsahujú skôr kvantitatívne štatistické údaje o fyzickom a finančnom pokroku. 
Chýba aj zhodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov uvedených v operačných programov. Je 
potrebné skvalitniť kvalitatívnu analýzu dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom. Okrem toho by 
mali správy taktiež vysvetliť rozdiely v dosiahnutí plánovaných cieľov. Ak monitorovanie odhalí výrazný 
odklon od pôvodne stanovených cieľov, mali by členské štáty vykonať vyhodnotenie a navrhnúť 
nápravné opatrenia. 
 
c) Oblasti s pretrvávajúcimi nezrovnalosťami 
Ukazovatele: v prípade core ukazovateľov „počet projektov" - členský štát môže reportovať očakávané 
výsledky (počet zazmluvnených projektov). Ostatné ukazovatele by však mali byť reportované                       
na základe skutočne dosiahnutých úspechov (na základe ukončených projektov). Komisia vzala                 
na vedomie, že CKO zmenil metodiku vykazovania ukazovateľov "počet projektov" na národnej úrovni, 
avšak nezrovnalosti vo výročných správach boli i tak zaznamenané. Aby sa predišlo nejasnostiam pri 
výklade dosiahnutých hodnôt - najmä v prípade core iukazovateľov "počet projektov" - požiadala EK 
použiť jednotný prístup pri vykazovaní dosiahnutých hodnôt na národnej úrovni. EK taktiež zaviedla 
(od výročných správ za rok 2009) možnosť zjednodušeného elektronického reportovania ERDF / KF 
ukazovateľov v SFC2007 – reportovať sa majú už iba core ukazovatele. Správne elektronické 
vykazovanie core ukazovateľov by malo EK účinnejším spôsobom pomôcť získať súhrnné štatistiky 
naprieč rôznymi programami. Kľúčové v praxi však je, aby sa core iukazovatele používali  tam, kde je 
to vhodné a následne boli správne reportované prostredníctvom SFC2007 v zjednodušenom module  
(drop-down menu) všetkými programami. EK požiadala riadiace orgány, aby vybrali príslušné core 
ukazovatele z „drop-down menu“ (v "indicator usage" module) pri zadefinovávaní nového súboru 
ukazovateľov v SFC2007. 
 
Kategorizácia pomoci: Na základe analýzy výročných správ za rok 2010 EK taktiež zistila 
nekonzistentnosť na národnej úrovni v prípade vykazovania „project selection“. Okrem toho si EK 
všimla v niektorých prípadoch značné používanie „non-applicable“ kódu v kategóriách „territorial 
dimension and economic dimension“ ako aj nekonzistentné kódovanie technickej pomoci.  EK vyzvala 
slovenské orgány k čo najmenšiemu využívaniu kódu "00 not applicable" v každej kategorizácii 
jednotlivých oblastí. V prípade oblasti forma financovania – zdôraznila, že JEREMIE by mal byť 
správne zakódovaný pod číslami kódov 02 a 03. V prípade oblasti hospodárska činnosť – je potrebné 
kódovať podľa  konečného využitia investície (podľa finálneho cieľa, teda čomu má investícia slúžiť).  
Okrem toho pre rovnaké typy projektov v rôznych programoch by mali byť použité rovnaké kódy 
(napríklad housing, projekty regenerácie sídiel, technická pomoc). EK taktiež požiadala o 
minimalizovanie používania kódov 06 "Unspecified Manufacturing" a 22 „Other unspecified services”.  
V prípade oblasti lokalizácia – bolo by vhodné reportovať na čo najnižšej úrovni lokalizácie (NUTS 2 / 
NUTS 3).  
 
EK takisto očakáva pravidelné podávanie správ o horizontálnych prioritách (tak ako bolo dohodnuté). 
Okrem toho EK zdôraznila dôležitosť správneho vykazovania údajov vo výročných správach 
a v SFC2007 (core ukazovatele) – údaje budú využité pri príprave technickej správy za všetky členské 
štáty.  
 
Zástupcovia CKO uviedli, že pripomienky EK k výročným správam sa premietnu do usmernení CKO, 
ktoré by mali pomôcť riadiacim orgánom ku skvalitneniu výročných správ.   
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Operatívne závery: 
 CKO zapracuje pripomienky EK k výročným správam do usmernenia pre riadiace orgány; 

zebezpečí sa aj konzistentný prístup reportovania ukazovateľov, kategorizácie pomoci 
a príspevku k stratégii Európa 2020; 

Ukazovatele:  
 riadiace orgány – ak definujú nový set ukazovateľov v SFC2007, tak vyberú relevantné core 

ukazovatele z drop-down menu v indicator-usage module (v súlade s pracovným dokumentom 
EK č. 7); 

 CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi bude hrať kľúčovú úlohu pri zabezpečení správneho 
vykazovania core ukazovateľov v SFC2007 a definuje metodológiu pre jednotné vykazovanie 
dosiahnutých hodnôt core ukazovateľov; 

Kategorizácia pomoci: 
 CKO aktualizuje metodiku a zabezpečí jednotné uplatňovanie v praxi riadiacimi orgánmi                            

v nasledujúcich výročných správach. Všetky riadiace orgány zvýšia kvalitu a konzistentnosť 
tohto vykazovania; 

Stratégia Európa 2020: 
 Všetky riadiace orgány zapracujú do svojich nasledujúcich výročných správ príspevok                    

k prioritám prispievajúcim k stratégii Európa 2020 (napríklad dosahovanie cieľov, 
implementácia Národného programu reforiem, implementácia špecifických odporúčaní EK pre 
Slovenskú republiku); 

 
 riadiace orgány skvalitnia reportovanie horizontálnych priorít a o pokroku budú naďalej 

informovať EK.  
 
1.5 Joint Road Map for 2011 
 
EK (zástupcovia DG Regio) poukázali na skutočnosť, že JRM je kľúčovým nástrojom pre identifikáciu 
hlavných problémov, ktoré je potrebné riešiť v záujme efektívnej implementácie fondov. Predstavuje 
spoločný rámec s konkrétnymi opatreniami a termínmi a pokrok môže byť sledovaný prostredníctvom 
monitorovacej tabuľky. EK zdôraznila, že cieľom stretnutia je zhodnotiť čo bolo doteraz vykonané, aké 
úspechy boli dosiahnuté, v ktorých oblastiach je možné konštatovať oneskorenie, resp. spomalenie              
a aké kroky je potrebné prijať na dosiahnutie cieľov. 
 
Riadiace a kontrolné systémy: 
Operatívne závery: 

 CKO bude pokračovať vo vykonávaní opatrení za účelom skvalitnenia RKS a priebežne bude 
informovať EK; 

 CKO bude monitorovať problematiku oneskorených platieb prijímateľom a v prípade potreby 
navrhne opravné prostriedky – o týchto veciach bude informovať EK; riadiace orgány budú 
o platbách informovať vo výročných správach.  

 
Finančné inžinierstvo: 
JEREMIE: 
Zástupcovia Ministerstva financií SR prezentovali aktuálny stav v realizácii iniciatívy JEREMIE, svoje 
komentáre k problematike následne prezentovali aj zástupcovia EK.  
Operatívne závery: 

 EK zašle odpovede týkajúce sa pro-rata - Mezzanine instrument a Risk capital instrumnet 
riadiacim orgánom čo najskôr; 

 riadiace orgány budú postupovať v súlade s dohodnutými míľnikmi v JRM – JEREMIE bude 
plne funkčný v roku 2012; v tomto zmysle je potrebné schváliť čo najskôr implementačný 
mechanizmus.  

 
JESSICA: 
Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ROP a OPBK) informovali 
o súčasnom stave v pokroku realizácie iniciatívy JESSICA. 
Operatívne závery: 

 riadiace orgány budú postupovať v súlade s dohodnutými míľnikmi v JRM – implementácia 
iniciatívy JESSICA bude plne spustená v roku 2012; v tomto zmysle je potrebné schváliť čo 
najskôr implementačný mechanizmus. 
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Komunikačné aktivity: 
EK zdôraznila význam pravidelného prezentovania pozitívnych správ médiám. Takýmto spôsobom by 
sa zvyšovalo povedomie o prínose európskeho spolufinancovania projektov a v širokej verejnosti by 
sa budoval pozitívny obraz o EÚ. Do tohto procesu by sa mali aktívne zapojiť všetky subjekty 
pôsobiace v tejto oblasti, vrátene členov monitorovacích výborov. Tieto aktivity budú čoraz 
významnejšie v nadväznosti na stále narastajúci počet úspešne zrealizovaných projektov. EK vyzvala 
riadiace orgány k zintenzívneniu úsilia pri prezentovaní projektov, vrátane pozývania médií na oficiálne 
otváranie zrealizovaných projektov spolufinancovaných z EÚ. 
 
EK taktiež zopakovali svoje želanie o zasielanie informácií o rôznych konferenciách/podujatiach 
organizovaných riadiacimi orgánmi, a to v dostatočnom časovom predstihu. Táto požiadavka taktiež 
zahŕňa hlavné informačné aktivity, ktorá sú organizované pre každý program. 
 
Pokiaľ ide o strednodobé hodnotenia opatrení publicity, ktorá boli uvedené aj vo výročných správach, 
je potrebné nadobudnuté poznatky a odporúčania implementovať. 
 
Operatívne závery: 

 EK v spolupráci s CKO a riadiacimi orgánmi zorganizuje v apríli 2012 spoločný seminár                  
pre manažérov publicity; 

  CKO/riadiace orgány budú v dostatočnom časovom predstihu pravidelne informovať EK                  
o plánovaných konferenciách a podujatiach  .  

 
Joint Road Map for 2011 – záver 
Na záver diskusie o implementácii JRM sa CKO a EK zhodli, že JRM sa osvedčil ako užitočný rámec 
pre riešenie kľúčových otázok dôležitých pre efektívnu implementáciu fondov EÚ; zároveň bola 
dohodnutá príprava JRM 2012.  
 
Operatívne závery: 

 EK a CKO prerokujú a dohodnú novú revidovanú JRM 2012 do konca roku 2011; 
 EK a CKO budú monitorovať realizáciu JRM v častejších pravidelných intervaloch (minimálne 

štvrťročne). CKO bude s riadiacimi orgánmi monitorovať realizáciu krokov v rámci JRM                    
na mesačnej báze. 

 
 
2. PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 – 2013 (ĎALŠIE ZÁLEŽITOSTI) 
 
2.1 Audity 
 
Zástupcovia Ministerstvo financií SR (sekcia auditu a kontroly) prezentovali aktuálny stav v oblasti 
auditov; následne svoj komentár k tejto problematika prezentovali aj zástupcovia EK a boli dohodnuté 
ďalšie kroky v tejto oblasti. 
 
2.2 Hodnotenie 
 
Zástupcovia CKO a EK prezentovali v rámci tejto problematiky svoje komentáre, postrehy, názory 
a odporúčania.  
 
Operatívne závery: 

 CKO a riadiace orgány pošlú všetky ukončené hodnotenia EK za účelom ich zverejnenia              
v on-line knižnici; 

 slovenské orgány zvážia účasť na testovaní nového systému ukazovateľov; 
 riadiace orgány/CKO posilnia mechanizmus hodnotenia, vrátane kapacít; 
 v roku 2012 sa riadiace orgány a CKO zamerajú na vyhodnotenie účinkov ŠF, aby výsledky 

bolo možné použiť v nasledujúcich výročných správach, strategickej správe a taktiež môžu 
čiastočne tvoriť základ pri definovaní priorít pre nasledujúce programové obdobie. 
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3. PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2004 - 2006 
 
3.1 Súčasný stav/kľúčové záležitosti/otázky 
 
Predmetom rokovania výročného stretnutia bol aj proces uzatvárania programov realizovaných 
v programovom období 2004 – 2006 a s tým spojené otázky/problémy (pre odbor riadenia pomoci        
pre Bratislavský kraj relevantné najmä z pohľadu uzatvárania JPD2). Zástupcovia EK informovali 
o aktuálne stave v procese uzatvárania pomoci a o následných krokoch (napr. problematika 
nezrovnalostí alebo pozastavených/nefunkčných projektov).  
 
Operatívne závery: 

 EK: (úplné/čiastočné) uzatvorenie operačného programu Základná infraštruktúra a JPD2                 
sa očakáva do konca roka 2011.  

 
 
4. BUDÚCNOSŤ KOHÉZNEJ POLITIKY 
 
Komisia prezentovala hlavné informácie týkajúce sa legislatívneho návrhu zo 6. októbra. Svoje 
postrehy a komentáre k príprave budúcej kohéznej politiky následne prezentovali aj zástupcovia CKO.  
 
Operatívne závery: 

 CKO/riadiace orgány budú naďalej informovať EK o prípravných prácach, vrátane hodnotení                   
a analýz súvisiacich s prípravou nového programového obdobia. 

 
Na záver výročného stretnutia poďakovali zástupcovia EK za zorganizovanie stretnutia.  
 
Samostatné výročné stretnutie zástupcov EK so zástupcami RO OPBK sa v roku 2011 neuskutočnilo.  
 
 
JOINT ROAD MAP 2011 / SPOLOČNÁ CESTOVNÁ MAPA  
 
RO OPBK predkladá pravidelný odpočet úloh prostredníctvom monitorovacej tabuľky Joint Road Map 
(„JRM“). V priebehu roku 2011 bola predložená aktualizácia úloh celkovo 6x, a to k 30.3.2011, 
30.6.2011, 30.9.2011, 31.10.2011., 30.11.2011 a 31.12.2011. 
 
Odpočet úloh, ktoré sa podľa JRM plnia v rámci OPBK, sa týkajú:  
 

1. Riadiacich a kontrolných systémov, kde RO OPBK informoval o vydaní usmernenia  
č. 5/2011 zo dňa 19.4.2011 k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorým 
reagoval na zmeny uvedeného zákona, ktorého cieľom bolo najmä: zníženie limitov                      
pre určenie rozsahu zákazky, zmena vymedzenia pojmu „Verejný obstarávateľ“ , zmena § 7 
zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní, rozšírenie rozsahu povinne zverejňovanej 
dokumentácie, zjednotenie spôsobu obstarávania prioritných a neprioritných služieb, 
zavedenie povinnosti používania elektronických aukcií pri zadávaní nadlimitných zákaziek a 
od 1.1.2012 aj pri zadávaní podlimitných zákaziek. Dňa 15.6.2011 vydal RO OPBK 
aktualizáciu č. 1 k usmerneniu č. 5/2011  k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa 
týka zmeny definície osoby podľa § 7 a zmeny v určovaní predpokladanej hodnoty zákazky 
u osôb spadajúcich pod § 7.) 

2. Vplyvu konaní v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde RO OPBK 
informoval, že SEA konanie malo negatívny vplyv na schválenie revízie OPBK na úrovni EK. 

3. Finančného inžinierstva, kde RO OPBK poskytoval aktualizované informácie ohľadom 
„Iniciatívy JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu". 

4. Komunikačných aktivít, kde RO OPBK poskytol informácie, že hlavným komunikačným 
nástrojom OPBK je webové sídlo www.opbk.sk. Zároveň RO OPBK zabezpečuje pravidelný 
kontakt so žiadateľmi prostredníctvom komunikačných dní. V rámci tejto časti RO OPBK 
poskytol aj informácie, že sa zúčastňuje na otváracích ceremoniáloch v prípade pozvania a v 
závislosti na možnostiach RO OPBK z hľadiska pracovnej vyťaženosti a taktiež informáciu 
o plnení úloh týkajúcich sa poskytovania informácii o úspešne zrealizovaných projektoch, 
ktoré sú poskytované verejnosti a potenciálnym príjemcom prostredníctvom informačných 
listov a sú zverejňované na webovom sídle RO OPBK www.opbk.sk. 
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Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie / Monitorovanie opatrení v rámci SEA 
 
V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov 
a programov na životné 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, môže byť potrebné strategické hodnotenie životného prostredia (SEA – 
strategic environmental assessment; strategické hodnotenie životného prostredia). 
 
V súvislosti s prípravou revízie OPBK v rokoch 2010 - 2011 bolo vykonané zisťovacie konanie 
o posudzovaní strategického dokumentu. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, ako príslušný  
orgán štátnej správy v zmysle § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente Revízia Operačného programu 
Bratislavský kraj 2007 - 2013, ktorú predložil obstarávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja SR, vydal podľa § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho 
konania rozhodnutie, na základe ktorého sa tento strategický dokument nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický 
dokument Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013  z hľadiska povahy i rozsahu 
navrhovaných zmien koncepcie, z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie 
a zdravia obyvateľstva, ako aj úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na 
stanoviská doručené k strategickému dokumentu od zainteresovaných subjektov. Na základe 
obdržaných stanovísk bolo možné konštatovať, že nie sú dôvody pre ďalšie posudzovanie 
strategického dokumentu.  

Vplyv OPBK na životné prostredie bol v roku 2011 sledovaný aj prostredníctvom nasledujúcich 
ukazovateľov: 

- ukazovateľ 28: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia (ukazovateľ vybraný zo zoznamu Európskou komisiou navrhnutých core 
ukazovateľov – tematická oblasť životné prostredie); 
- ukazovateľ 39: Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (tematická oblasť fyzická 
obnova a obnova životného prostredia).  
 
V roku 2011 neboli identifikované škodlivé účinky operačného programu na životné prostredie.   
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2.7.2 Hodnotenie 
 
Tab. č. 22: Realizované hodnotenia v sledovanom období 

Názov hodnotenia 
Suma (vrátane DPH)         

v EUR 
Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Hodnotenie výkonu činností 
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim 

orgánom pre OPBK 
6 720,00 EUR apríl 2011 – september 2011 externé 

Hodnotenie bolo vykonané na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre  OPBK (zo dňa 25.10.2010) ako aj v súlade s Plánom 
hodnotení OPBK na r. 2011. Hodnotenie vykonala spoločnosť KPMG Slovensko s.r.o., vybraná podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. Predbežné výsledky tohto hodnotenia boli prezentované na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK dňa 20. 6. 
2011. Hodnotiaca správa je zverejnená na internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OPBK www.opbk.sk v sekcii Hodnotenie OPBK → 
Interim hodnotenie OPBK. 
 
Popis hlavných zistení z hodnotenia, navrhnuté odporúčania a prijaté opatrenia zo strany RO OPBK: 
 
Predmetom hodnotenia bolo posúdenie výkonu činností Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre OPBK, realizovaných              
na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO (ďalej aj „Splnomocnenie“). Hodnotené boli najmä tieto činnosti: 

- informovanie a publicita, 
- spolupráca na príprave, zverejnení a vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 
- príjem a registrácia žiadostí o NFP, 
- kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, 
- odborné hodnotenie žiadostí o NFP, 
- spolupráca pri výbere projektov (ako členovia výberových komisií), 
- realizácia projektov, 
- finančné riadenie, 
- monitorovanie projektov, 
- kontrola projektov, 
- vybavovanie odvolaní a sťažností,  
- uchovávanie dokumentov  

pričom overenie bolo zamerané aj na plnenie ďalších činností vyplývajúcich  zo splnomocnenia, Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO 
a Interného manuálu procedúr SO/RO. Hodnotenie bolo zamerané aj na posúdenie poskytovania súčinnosti RO OPBK 
Sprostredkovateľskému orgánu pri výkone delegovaných právomocí.  
 
Stav implementácie delegovaných právomocí posúdil externý hodnotiteľ ako vhodný (t.j. dostatočne účinný) na implementáciu 
decentralizovaných opatrení. Boli identifikované určité nedostatky, avšak nie je potrebné vykonať okamžité zmeny v systéme implementácie 
alebo v rozsahu delegovaných právomocí (konštatovaná bola napr. nižšia úroveň školenia zamestnancov SO/RO v oblasti finančnej kontroly, 
nedostatky v kvalite odborného hodnotenia a nedisponibilita stavebného inžiniera pre kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP, odborné 
hodnotenie a kontroly na mieste - stavebné projekty).  
Úroveň poskytovania súčinnosti zo strany RO OPBK pre SO/RO bola vyhodnotená ako uspokojivá a spolupráca je dostatočná. RO OPBK              
by však mal zachovať dostatočnú úroveň vlastných kontrol na mieste, resp. dostatočnú účasť vlastných zamestnancov na kontrolách                    
na mieste vykonávaných SO/RO (vzhľadom na potenciálne nižšiu účinnosť kontrol na mieste zástupcami SO/RO – dôvody a riziká                          
sú podrobnejšie popísané v hodnotiacej správe).  
V nadväznosti na identifikované nedostatky a možné riziká odporúča externý hodnotiteľ zo strany RO OPBK výkon kontroly delegovaných 
právomocí na SO/RO.  
RO OPBK vzhľadom aj na závery a odporúčania externého hodnotenia vykonal kontrolu delegovaných právomocí (19. september                           
– 31. december 2011). Výkon kontroly prebiehal ako v sídle SO/RO pre OPBK v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, tak aj na mieste 
realizácie vzorky projektov, ktoré boli vyžrebované v deň zahájenia kontroly. Na základe výsledkov kontroly RO OPBK predložil 
Sprostredkovateľskému orgánu zoznam opatrení za účelom odstránenie zistených nedostatkov – SO/RO v prevažnej miere tieto opatrenia 
akceptoval a následne ich zavádza do praxe. 
 
 

Názov hodnotenia 
Suma (vrátane DPH)         

v EUR 
Doba realizácie hodnotenia Typ hodnotenia 

Hodnotenie účinnosti opatrení 
v oblasti informovanosti 

a publicity OPBK v polovici 
programového obdobia 2007 - 

2013 

10 200,00 EUR apríl 2011 – máj 2011 externé 

Hodnotenie bolo vykonané v súlade s čl. 4 vykonávacieho nariadenia a v súlade s realizáciou Komunikačného plánu OPBK na roky 2007 – 

http://www.opbk.sk/
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2013 (ďalej len „KoP OPBK“). Hodnotenie vykonala spoločnosť Feedback s.r.o., vybraná podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. Výsledky tohto hodnotenia boli prezentované na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK dňa 20. 6. 2011. 
Hodnotiaca správa tvorí súčasť (prílohu) Výročnej správy o vykonávaní OPBK za r. 2011. Hodnotiaca správa je taktiež zverejnená na 
internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OPBK www.opbk.sk v sekcii Hodnotenie OPBK → Interim hodnotenie OPBK.  
 
Popis hlavných zistení z hodnotenia, navrhnuté odporúčania a prijaté opatrenia zo strany RO OPBK: 
 
Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovanosti a publicity OPBK v polovici programového obdobia 2007 – 2013  bolo zamerané na 
zistenie úrovne celkovej informovanosti o úlohe EÚ a o  Operačnom programe Bratislavský kraj. Cieľom hodnotenia bolo zistenie miery 
informovanosti cieľových skupín ako aj zistenie účinnosti vybraných informačných opatrení (nástrojov) v KoP OPBK. Výsledky merania boli 
spracované a následne porovnané s očakávanými hodnotami jednotlivých ukazovateľov pre informovanosť a publicitu, ktoré sú  definované 
v KoP OPBK. Realizovaným prieskumom bola taktiež zistená  vhodnosť použitých informačných a komunikačných nástrojov. Meranie úrovne 
celkovej informovanosti sa uskutočnilo formou telefonického prieskumu a individuálnych rozhovorov s respondentmi z troch cieľových skupín 
(populácia, podnikatelia, samospráva) na základe vopred pripravených otázok. Výber respondentov bol náhodný. V prieskume bolo 
oslovených celkovo 548 respondentov. 
 
Z prieskumu v rámci cieľovej skupiny populácia vyplynulo, že znalosť základných informácií o poskytovaní podpory zo štrukturálnych fondov 
EÚ je dobre rozšírená do povedomia obyvateľov BSK. V sledovanom období vzrástol podiel tých, ktorí o štrukturálnych fondoch EÚ počuli 
zo 16,3% (v roku 2008) na 45,9% v roku 2011. O štrukturálnych fondoch EÚ počulo takmer 80% obyvateľov Bratislavského kraja. Podiel tých 
respondentov, ktorí vedeli uviesť konkrétny názov fondu vzrástol zo 14% (v roku 2008) na takmer 27% v roku 2011. O Operačnom programe 
Bratislavský kraj je obyvateľstvo lepšie informované ako v roku 2008. V roku 2008 sa za veľmi dobre informovaných označilo takmer 12% 
opýtaných a v roku 2011 sa za veľmi dobre informovaných označilo 15,6 % obyvateľov BSK. Napriek 81,4% znalosti o finančnej podpore EÚ 
len 27% respondentov vedelo uviesť konkrétny názov niektorého  zo štrukturálnych fondov. Významným posunom je nárast znalosti 
konkrétnych projektov zo 14% v roku 2008 na 26,9% v prieskume v r. 2011. Výsledky prieskumu vykonaného v rámci cieľovej skupiny 
populácia nasvedčujú tomu, že miera komunikácie a jej obsah v poslednom období bola dostatočná pre spropagovanie cieľov OPBK. 
Samotný informačný portál OPBK plní primárnu funkciu pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov pomoci. 
 
Z prieskumu vykonaného v rámci cieľovej skupiny podnikatelia vyplynulo, že celková informovanosť medzi podnikateľskými subjektmi ktorí 
vedia konkrétne informácie o programoch, sa zvýšila z 13% na 46% a celkovo informovanosť narástla z 89% na 97,5%. O OPBK sa 23,9% 
zástupcov firiem sídliacich na území Bratislavského kraja cíti byť dostatočne informovaných. Výsledok je porovnateľný s rokom 2008. 
Odporúčanie z hodnotenia pre komunikáciu s podnikateľmi bolo publikovať viac konkrétnych informáciách o oblastiach, ktoré sú predmetom 
finančnej podpory. Jednou z možností je výraznejšie prezentovať pozitívne príklady projektov a ich úspechy a jasne ich prepojiť na 
definované ciele a ich plnenie. RO OPBK na svojom webovom sídle www.opbk.sk pravidelne zverejňuje a verejnosti dáva do pozornosti 
úspešne zrealizovaní 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 obdŕžaní vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované na webovom sídle. RO OPBK v nadchádzajúcom období plánuje vydať 
brožúru zameranú na predstavenie úspešne zrealizovaných projektov podporených z OPBK (BEST PRACTICES), ktorá bude distribuovaná 
všetkým záujemcom.   
 
Predstavitelia samospráv, ktorí boli dopytovaní v rámci predmetného hodnotenia, mali skúsenosti so štrukturálnymi fondmi EÚ rôzne – od 
žiadnych až po rozsiahle. Z prieskumu vyplynulo, že subjekty s vyšším poznaním a skúsenosťami s finančnou podporou EÚ majú vlastnú 
motiváciu a intenzívny profesionálny záujem o problematiku. Všetci respondenti zo sektora samosprávy majú veľký záujem čerpať 
v nasledujúcich rokoch finančné prostriedky z fondov EÚ. Orgány samosprávy sú vo vysokej miere samostatné pri zisťovaní informácií 
z rôznych zdrojov. Informácie o nových výzvach čerpajú samosprávy hlavne z internetu alebo priamo z konzultácií priamo na ministerstvách. 
Informovanosť považujú za dostačujúcu, preto v tejto cieľovej skupine nie je potrebné meniť zaužívanú formu komunikácie. 
 
Informovanosť o fondoch EÚ je na porovnateľnej úrovni z obdobia spred troch rokov. Subjektívne vnímanie informovanosti vzrástlo z 15,6% 
v r. 2008 na 23,9% v prieskume r.2011. Zdroj informácií je stále ten istý – televízia, tlač a až na treťom mieste je internet. Z prieskumu 
vyplynulo, že aj podnikateľské subjekty, ktoré v roku 2008 využívali ako zdroj informácií internet, v súčasnosti čerpajú informácie najmä 
z ostatných médií.  
 
Výsledky zrealizovaného prieskumu boli porovnávané a hodnotené prostredníctvom napĺňania ukazovateľov zadefinovaných v KoP OPBK. 
Prostredníctvom týchto ukazovateľov sú hodnotené výsledky realizácie KoP OPBK. (viď. tabuľka). Na úrovni programu a opatrení bolo 
zadefinované hodnotiace kritérium „Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ a OPBK“ (ukazovateľom je „znalosť úlohy EÚ“ a 
„znalosť OPBK“). Na základe uskutočneného „Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovanosti a publicity OPBK v polovici 
programového obdobia 2007 – 2013“ bolo zistené, že ukazovateľ „znalosť úlohy EÚ“ je 81,4% a „znalosť OPBK“ dosahuje hodnotu 11,6%, čo 
v oboch prípadoch prekračuje plánovanú hodnotu. Ostatné hodnoty zadefinovaných ukazovateľov na  úrovni  KoP boli zistené zo správ 
o vyhodnotení výziev, z monitorovacích správ, z prezenčných listín a zo štatistických údajov stránky www.opbk.sk. Dosiahnuté hodnoty 
zadefinovaných ukazovateľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty
http://www.opbk.sk/
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Tab. 

     Zdroj: OPBK, KoP OPBK, Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovanosti a publicity v polovici programového obdobia 2007 – 2013 
       *Hodnotiace kritérium – úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ a OPBK – hodnota je z prieskumu realizovaného v 05/2011. 
       ** počet zazmluvnených projektov v realizácii 

 
Z tabuľky vyplýva, že ako problematické ukazovatele sa javia „Počet zrealizovaných projektov“, „Počet účastníkov/návštevníkov informačných 
akcií“ a „Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií“. Priebežná hodnota ukazovateľa úspešnosti „počet zrealizovaných 
projektov“ v  roku 2010 bola stanovená na 70 úspešne realizovaných projektov, avšak dosiahnutá hodnota na konci roka 2010 bola 28 
zrealizovaných projektov. Tento ukazovateľ sa vzťahuje iba na ukončené projekty. Vzhľadom k tomu, že v rámci prioritnej osi 1 bolo 
k 31.12.2010 zazmluvnených 41 projektov ( z toho 8 ukončených) a v rámci prioritnej osi 2 bolo 62 projektov zazmluvnených ( z toho 16 
ukončených) je pravdepodobné, že hodnota tohto ukazovateľa bude v nasledujúcom období naplnená. V rámci KoP OPBK bola hodnota 
ukazovateľa „Počet účastníkov/návštevníkov informačných akcií“ stanovená na 500 účastníkov. Dosiahnutá hodnota na konci roka 2010 bola 
322. Nedostatočné naplnenie hodnoty tohto ukazovateľa je dané tým, že v roku 2010 bola realizovaná konferencia iba pre menší počet 
účastníkov. V roku 2011 bola plánovaná ako hlavná informačná aktivita konferencia pre 90 ľudí, ktorá sa však nekonala. RO OPBK 
zrealizoval  dňa 1.3.2012 konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo 77 účastníkov z radov zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a 
malých a stredných podnikateľov v rámci OPBK.. Cieľová hodnota ukazovateľa „počet výtlačkov vydaných odborných a informačných 
publikácií“  bola stanovená pre rok 2010 na hodnotu 800 výtlačkov, kým dosiahnutá hodnota bola len 350 výtlačkov. RO OPBK vydal v roku 
2012 leták zameraný na revíziu dokumentu OPBK v počte 90 výtlačkov. V nadchádzajúcom období RO OPBK plánuje vydať  brožúru 
o úspešne zrealizovaných projektoch, čím sa podarí ukazovateľ naplniť. 
 
 

Hodnotiace kritérium Ukazovateľ  Metóda zistenia 
2008 - východisková 

hodnota 

          2010- 

Prie      bežná 

H        hodnota 

2010 –

dosiahnutá 

hodnota * 

2015 – 

cieľová 

hodnota 

Úroveň programu a opatrení     

Ukazovatele dopadu     

Úroveň celkovej informovanosti 
verejnosti o úlohe EÚ a OPBK 

1) znalosť úlohy EÚ 
2) znalosť OPBK 

výskum verejnej 
mienky 

1) 68 % 
2) 0,2 % 

1)75% 
2)10% 

81,4% 
11,6% 

1) 85 % 
2) 20 % 

Ukazovatele výsledku     

Záujem o podporu z OPBK počet žiadostí o NFP 
správy 

o vyhodnotení 
výziev 

0 1       100 342 250 

Úspešnosť programu 
počet úspešne 

realizovaných projektov 

monitorovacie 
správy 

 
0            70 

28 
(104)** 

187 

Hodnotiace kritérium 

 

Ukazovateľ                Metóda  

                                  zistenia 

 

  1/2012 

východisková 

hodnota 

2010 -

priebežná 

hodnota 

2010 – 

dosiahnutá 

hodnota 

12/2015 

cieľová 

hodnota 

Úroveň aktivít KoP     

Ukazovatele výsledku     

Počet účastníkov/návštevníkov 
informačných akcií 

počet   
účastníkov/návštevníkov 
seminárov, konferencií, 

workshopov a iných 
podujatí 

prezenčné listiny 0 500 322 630 

Návštevnosť internetovej 
stránky 

počet návštevníkov 
internetovej stránky 

www.opbk.sk 
 

sumarizácia 
vlastných údajov 

0 100 000 105 892 220 000 

Ukazovatele výstupu     

Počet uskutočnených 
informačných akcií 

počet  uskutočnených 
seminárov, konferencií, 

workshopov a iných 
podujatí 

sumarizácia 
vlastných údajov 

0 8 7 11 

Počet výtlačkov vydaných 
odborných a 

informačných publikácií 

počet výtlačkov  
vydaných odborných a 
informačných publikácií 

sumarizácia 
vlastných údajov 

0 800 350 2000 

Informácie zverejnené 
v printových a elektronických 

médiách 

počet inzerátov a PR 
článkov zverejnených 
v tlači a na internete 

sumarizácia 
vlastných údajov, 
monitoring médií 

0 80 81 110 

http://www.opbk.sk/
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Závery z hodnotenia a prijaté opatrenia zo strany RO OPBK: 
 
Z vykonaného hodnotenia vyplynulo, že používané komunikačné nástroje, ktoré boli navrhnuté v Komunikačnom pláne Operačného 
programu Bratislavský kraj 2007 - 2013 sú efektívne, a nie je potrebné ich zásadne meniť, iba naďalej zintenzívňovať ich podiel od 
všeobecnej smerom k personalizovanej komunikácii, ktorá umožňuje odovzdanie komplexných informácií potenciálnym žiadateľom, 
žiadateľom a prijímateľom podpory. Súčasný komunikačný mix bolo na základe vykonaného hodnotenia odporúčané mierne upraviť a to 
primárne zmenou fokusu z masových médií (TV, rozhlas), ktoré dokážu komunikovať len všeobecné informácie, ku personalizovaným 
médiám (mailingy, odborné konferencie, školenia a semináre), ktoré umožňujú podanie konkrétnych informácií podľa potrieb danej cieľovej 
skupiny. V zmysle odporúčania: súčasnú komunikáciu smerom k verejnosti rozšíriť o príťažlivejšie informovanie o konkrétnych projektoch 
a o podrobnejšie vysvetľovanie ako proces získania nenávratného finančného príspevku funguje, aké presné podmienky treba splniť, ako 
projekty fungujú a aké sú výsledky jednotlivých projektov v regióne, RO OPBK zorganizoval dňa 1.3.2012 konferenciu určenú pre 
potenciálnych žiadateľov, žiadateľov aj prijímateľov podpory (účastníkmi boli zástupcovia z verejnej správy aj súkromného sektora) pod 
názvom „Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov OPBK a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012“. Účastníkom konferencie boli poskytnuté 
informácie o pokroku v implementácii OPBK, o aktuálnych výzvach, a v snahe poukázať na úspešne zrealizované projekty z OPBK dvaja 
úspešní žiadatelia predstavili svoje projekty a zároveň sa podelili s účastníkmi konferencie so svojimi skúsenosťami pri získavaní 
nenávratného finančného príspevku z OPBK. V rámci programu bol veľmi dôležitým bodom diskusia v rámci konferencie k jednotlivým 
celkom konferencie, do ktorej sa mohli účastníci aktívne zapojiť a adresovať svoje otázky kompetentným zástupcom Riadiaceho orgánu pre 
OPBK. 
V zmysle odporúčania: venovať vyššiu pozornosť v komunikácii konkrétnym pripravovaným projektom Operačného programu so zreteľom na 
odbornú verejnosť a v selekcii médií v masovej komunikácii propagovať webové sídlo OPBK www.opbk.sk so zámerom dotiahnuť odbornú 
verejnosť na internetové stránky, ktoré umožňujú prezentáciu podrobnejších a komplexných informácií o OPBK. RO OPBK uverejnil dňa 24. 
februára 2012 inzertný oznam o vyhlásených výzvach v denníku Hospodárske noviny, pričom súčasťou oznamu bol aj odkaz na webové sídlo 
www.opbk.sk. Webové sídlo www.opbk.sk je propagované na každej akcii organizovanej RO OPBK a taktiež v rámci príspevkov o OPBK do 
spravodaja o štrukturálnych fondoch EUROKOMPAS, ktorý je vydávaný CKO  štvrťročne. 
Prijatie odporúčania Využitie „laického komunikačného portálu“ alebo blogov, ktoré môže pomôcť priblížiť odborné témy laickej verejnosti 
a spropagovať odborné publikácie, alebo portál pre bližšie štúdium problematiky bude do budúcnosti zvážené. 

  
Zdroj: RO OPBK 

 
V roku 2012 plánuje RO OPBK v zmysle Plánu hodnotení OPBK na rok 2012 vykonať dve hodnotenia 
v rámci OPBK: 
 
1. Pravidelné hodnotenie OPBK vykonávané každé 2 roky (prvé pravidelné hodnotenie bolo vykonané 
v roku 2010).  
 
2. Strategické hodnotenie OPBK – odborné hodnotenie nastavenia a vývoja OPBK v súvislosti 
s prioritami EÚ a národnými prioritami. Výstupy strategického hodnotenia majú byť využité pri príprave 
ďalšieho programového obdobia 2014 – 2020.   
 

2.8 Národná výkonnostná rezerva  
 
Nie je uplatniteľné pre OPBK.  
 

2.9 Administratívne kapacity  
 
Funkcie RO OPBK v rámci MPRV SR vykonáva odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj 
(organizačne začlenený do Agentúry na podporu regionálneho rozvoja), 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 manažérov sú stanovené 
nasledovne: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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 aktívna znalosť cudzieho jazyka;  

 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ; 

 prehľad v problematike regionálneho rozvoja; 

 znalosť informačných a komunikačných technológií; 

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

Pre kvalitný rozvoj ľudských zdrojov je nevyhnutné vzdelávanie. Zamestnanci RO OPBK sa v roku 
2011 zúčastňovali vzdelávacích aktivít, ktoré organizoval Centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády 
SR, Inštitút vzdelávania a spoločnosť Archivis media. 

Tabuľka č. 23: Prehľad školení zamestnancov RO OPBK absolvovaných v roku 2011 

Por.č. Názov školenia Organizátor 
Dátum 

školenia 
Počet 

účastníkov 

1. 
Finančné riadenie - pokročilí 

CKO 
28.2.2011-
2.3.2011 

1 

2. 
Finančné riadenie - pokročilí 

CKO 
14.3.2011-
16.3.2011 

1 

3. 

Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Inštitút 
vzdelávania 
Ing. Peter 

Ondrášek – 
EDOS PEM 

30.3.2011 5 

4. 
Audity a ich aplikovanie vo vnútorných postupoch implementujúcich 
fondy EÚ 

CKO 2.5.2011 2 

5. Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ CKO 9.5.2011 2 

6. 
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a prax vo VO pre oblasť 
fondov EÚ 

CKO 12.5.2011 3 

7. Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013 a skúsenosti z praxe CKO 16.5.2011 2 

8. Systém riadenia ŠF a KF 2007-2013 CKO 17.5.2011 1 

9. Manažérske zručnosti CKO 23.5.2011 3 

10. Zákon č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore  CKO 8.6.2011 2 

11. 
Školenie ARCHIVIS Spoločnosť 

Archivis 
media 

14.6.2011 4 

12. Hodnotenie v oblasti štrukturálnych fondov II. úroveň CKO 21.6.2011 3 

13. Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a skúsenosti z praxe CKO 22.6.2011 2 

14. 
Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie Úrad vlády 

SR 
18.5.2010 1 

15. Politika súdržnosti po roku 2013 CKO 30.6.2011 3 

16. Monitorovanie v oblasti ŠF I. úroveň CKO 6.7.2011 2 

17. Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov II. úroveň CKO 7.7.2011 2 

18. Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore  CKO 23.8.2011 2 

19. Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ CKO 6.9.2011 3 

20. Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a skúsenosti z praxe CKO 7.9.2011 1 

21. Manažérske zručnosti CKO 8.9.2011 3 

22. Politika súdržnosti po roku 2013 CKO 9.9.2011 3 

23. Výklad zákona o slobode informácií a jeho uplatňovanie v praxi CKO 16.9.2011 1 

24. Systém riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a skúsenosti z praxe CKO 19.9.2011 3 

25. Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ CKO 20.9.2011 2 

26. 
Audity a ich aplikovanie vo vnútorných postupoch orgánov 
implementujúcich fondy EÚ 

CKO 21.9.2011 1 

27. Zákon č.25/2006 Z.z. o VO a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ CKO 4.10.2011 2 

28. Typológia a nahlasovanie nezrovnalostí v rámci ŠF CKO 10.10.2011 1 

29. Zákon č.25/2006 Z.z. o VO a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ CKO 19.10.2011 3 

30. Typológia a nahlasovanie nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov CKO 24.10.2011 3 

31. Manažérske zručnosti  CKO 31.10.2011 2 

32. Výklad zákona o slobode informácií a jeho uplatňovanie v praxi CKO 4.11.2011 2 

33. 
Hodnotenie v oblasti ŠF I. úroveň (Evaluácia a jej využitie v procese 
riadenia OP) 

CKO 7.11.2011 2 
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34. Zákon č.25/2006 Z.z. o VO a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ CKO 16.11.2011 2 

35. 
Hodnotenie v oblasti štrukturálnych fondov II. Úroveň (Príprava 
strategických hodnotení OP) 

CKO 1.12.2011 1 

36. Politika súdržnosti po roku 2013 CKO 16.12.2011 3 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 24: Administratívne kapacity Riadiaceho orgánu 

Pozícia 

 

Stav k 31. 12. 
2010 

 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2011 

Stav k 31. 12. 
2011 

% 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 

manažér programovania  2 2 2 100% 0 

manažér monitorovania a hodnotenia 3 3 3 100% 0 

manažér informovanosti a publicity 1 1 1 100% 0 

manažér kontroly 5 5 5 100% 0 

manažér ITMS - - - - 0 

manažér finančného riadenia 2 3 3 100% 0 

projektový manažér 6 6 6 100% 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - 

iné - - - - - 

spolu 27 28 28 100% 0 

Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 25: Administratívne kapacity SO/RO  

Pozícia 

 

Stav k 31. 12. 
2010 

 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2011 

Stav k 31. 12. 
2011 

% 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 

manažér programovania  - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia  -  - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - 

manažér kontroly - - - - - 

manažér ITMS - - - - - 

finančný manažér 3 3 3 100 % 0 

projektový manažér 2 3  3 100 % 0 

manažér pre technickú pomoc - - -  - 

iné - - - - - 

spolu 9  10  10 100 % 0 
Zdroj: SO/RO 
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Tabuľka č. 26: Administratívne kapacity platobnej jednotky              

Pozícia 

 

Stav k 31. 12. 
2010 

 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2011 

Stav k 31. 12. 
2011 

% 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 13 16  14  88 % 2 

finančný manažér 2 3  2  67 % 1 

finančný účtovník 2 2 2 100 % 0 

spolu 22 26 23 88 % 3 
Zdroj: PJ  
Poznámka: Generálny riaditeľ RO OPBK je zároveň generálnym riaditeľom PJ 

 
Tabuľka č. 27: Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2010 

 Plánovaný stav 
k 31. 12. 2010 

 

Stav k 31. 12. 
2010 

 

% 
plánovaného 

stavu 

Plánovaný stav 
k 31. 12. 2011 

 

Stav k 31. 12. 2011 
 

% 
plánovaného 

stavu 

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

RO 28 27 96,43% 28 28   100% 

SO/RO 10 9 90% 10 10 100% 

PJ 25 25 100% 26 23 88,46% 

spolu 63 61 96,83% 64 61 95,31% 

Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ 

 
Tabuľka č. 28: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2011 

Orgán 
od 1.11. 2011 do 31. 12. 2011 od 1.11. 2011 do 31. 12. 2011 

Počet výstupov Počet nástupov 

Riadiaci orgán 0 1 

SO/RO 1 2 

platobná jednotka   3                            4 

spolu                                4 7 

Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ 

 

 
V roku 2011 v oblasti administratívnych kapacít dospeli RO, SO/RO a platobná jednotka                            
do stabilizovanej fázy v porovnaní s rokom 2010. V roku 2010 bola zaznamenaná čiastočná fluktuácia 
personálu. V rámci RO OPBK štyria zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť a následne boli prijatí traja 
noví zamestnanci. Táto fluktuácia vznikla v čase delimitácie kompetencií RO OPBK z Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia 
a regionálneho rozvoja SR (od 1.11. MPRV SR). Táto fluktuácia sa vníma ako štandardná a možno 
konštatovať, že súčasný stav personálnych kapacít na odbore riadenia pomoci pre Bratislavský kraj je 
z pohľadu odbornosti a skúseností zamestnancov na veľmi dobrej úrovni.  
 
V roku 2011 sa stav administratívnych kapacít RO OPBK a SO/RO naplnil na 100%. Na PJ bola 
zaznamenaná fluktuácia 3 zamestnancov. Jeden zamestnanec požiadal o zmenu služobného úradu 
a dve zamestnankyne odišli na materskú dovolenku.  
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PERSONÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SO/RO PRE OPBK:  

Personálne a technické zabezpečenie SO/RO pre OPBK: 
 
K 31.12.2011 odbor SO/RO pre OPBK pozostával z oddelenia implementácie projektov a oddelenia 
finančného riadenia. Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK predstavujú nasledovné pracovné 
pozície:  
 

 riaditeľ odboru (HM);  

 asistentka riaditeľa;  

 vedúci oddelenia implementácie projektov (VPM);  

 vedúci oddelenia finančného riadenia (VFM);  

 3 projektoví manažéri (PM);  

 3 finanční manažéri (FM). 
 
 
Organizačná štruktúra riadenia SO/RO v rámci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

Technické zabezpečenie k 31.12.2011 spĺňa všetky predpoklady pre vykonávanie delegovaných úloh 
v rámci OPBK.  
  
V roku 2011 SO/RO dospel do stabilizovanej fázy, keďže naplnil stav na 100% administratívnych 
kapacít oproti minulému roku 2010. Z dôvodu odchodu asistentky riaditeľa na materskú dovolenku 
bola prijatá nová pracovná sila, ktorá plnohodnotne nahradila toto pracovné miesto. V októbri 2011 
odchodom vedúceho oddelenia finančného riadenia bolo pracovné miesto vedúceho oddelenia 
obsadené finančným manažérom s dlhodobými skúsenosťami a miesto finančného manažéra bolo 
obsadené pracovníčkou návratom z rodičovskej dovolenky. V súlade s naplnením administratívnych 
kapacít bola v roku 2011 prijatá zamestnankyňa BSK na SO/RO na oddelenie implementácie 
projektov.  
Novoprijatí a doterajší zamestnanci sa zúčastňovali školiacich a vzdelávacích aktivít organizovaných 
CKO a školení ITMS s cieľom prehlbovať a zvyšovať svoju kvalifikáciu. 
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Vzdelávanie zamestnancov 

Pracovníci SO/RO absolvovali v roku 2011 množstvo školení, zorganizovaných RO a CKO.  

Tab. č. 29: Prehľad školení zamestnancov SO/RO absolvovaných v roku 2011 

Dátum Názov školenia, organizátor Miesto 
Počet 

účastníkov 

17.1.2011 
Transparentnosť a protikorupčné opatrenia v 

riadení fondov EÚ, OZ Priatelia Zeme-CEPA 

Ústav vzdelávania a služieb, 
Bárdošová 33, Bratislava 

2 

31.1. – 2.2. 2011 Školenie ITMS - Finančné riadenie - pokročilí 
Siemens, Einsteinova 11, 
Bratislava 

1 

14.-16.3. 
2011 

Školenie ITMS - Projektové riadenie – pokročilí 
Skoliace stredisko MC.EDU, 
Odborárska 5, 831 02 
Bratislava 

1 

3.5.2011 
Školenie CKO: Systém riadenia ŠF a KF 2007-
2013 a skúseností z praxe 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

10.5.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore v praxi 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

25.5.2011 
Školenie CKO: Systém finančného riadenia ŠF 
a KF 2007-2013 a skúseností z praxe 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

31.5.2011 
Školenie CKO: Komunikácia s médiami 
a verejnosťou v oblasti fondov EÚ 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

1.6.2011 
Školenie CKO: Audity a ich aplikovanie vo 
vnútorných postupoch orgánov implementujúcich 
fondov EÚ 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

6.6.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

8.6.2011 Školenie CKO: Manažérske zručnosti 
MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

14.6.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore v praxi 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

28.6.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore v praxi 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

7.7.2011 
Školenie CKO: Monitorovanie  v oblasti ŠF II. 
úroveň 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

13.7.2011 
Školenie CKO: Systém riadenia ŠF a KF 2007-
2013 a skúseností z praxe 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

1 

24.8.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore– pre novoprijatých zamestnancov 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

1 

13.9.2011 
Školenie CKO: Komunikácia s médiami 
a verejnosťou v oblasti fondov EÚ 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

14.9.2011 
Školenie CKO: Výklad zákona o slobode 
informácií a jeho uplatňovanie v praxi 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

26. - 28.9. 
2011 

Školenie ITMS - Finančné riadenie – pokročilí 

Skoliace stredisko 
SIEMENS  
Einsteinova 11,  
851 01 Bratislava 5 

1 

26.9.2011 
Školenie CKO: Systém riadenia ŠF a KF 2007-
2013 a Systém finančného riadenia 2007- 2013– 
pre novoprijatých zamestnancov 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

28.9.2011 
Školenie CKO: Systém riadenia ŠF a KF 2007-
2013 a skúseností z praxe 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

3.10.2011 
Školenie CKO: Typológia a nahlasovanie 
nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

1 
 

6.10.2011 
Školenie CKO: Monitorovanie  v oblasti ŠF I. 
úroveň (na úrovni projektu) 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

1 

11.10.2011 
Školenie CKO: Typológia a nahlasovanie 
nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

17.10.2011 Školenie CKO: Manažérske zručnosti MDVRR SR, Lamačská cesta 2 
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8 Bratislava 

19. - 21.10. 
2011 

Školenie ITMS: Finančné riadenie - začiatočníci 

Školiace stredisko: 
Atos IT Solutions and 
Services, s.r.o., Einsteinova 
11, Bratislava 

1 

20.10.2011 
Školenie CKO: Monitorovanie  v oblasti ŠF II. 
úroveň ( na úrovni operačných programov) 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

27.10.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8, Bratislava 

2 

16.11.2011 
Školenie CKO: Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8, Bratislava 

1 

2.12.2011 Školenie CKO: Manažérske zručnosti 
MDVRR SR, Lamačská cesta 
8 Bratislava 

2 

 
7.12.2011 

Školenie CKO: Systém finančného riadenia ŠF 
a KF 2007-2013 a skúseností z praxe 

MDVRR SR, Lamačská cesta 
8, Bratislava 2 

12. - 14.12. 
2011 

Školenie ITMS: Finančné riadenie - začiatočníci 

Školiace stredisko: 
Atos IT Solutions and 
Services, s.r.o., Einsteinova 
11, Bratislava 

1 

Zdroj: SO/RO pre OPBK 

 

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 udržateľného rozvoja prostredníctvom 
dvoch opatrení: 

 1.1 Regenerácia sídiel 
 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

 
Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja 
prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít: 
       1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  (ISRMO) 
       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 prijímateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi 1 OPBK sú subjekty: 

- obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 

- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov 

- združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Presná špecifikácia oprávnených prijímateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového 
manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk).  
 
3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
 
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Stav v oblasti zverejňovania výziev 
 
V rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 6 výziev na 
predkladanie ŽoNFP, z toho v roku 2011 bola vyhlásená 1 výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna                 
a mestská hromadná doprava (kód výzvy OPBK/2011/1.2/07). Výzva bola vyhlásená 14.2.2011 a do 
jej prípravy bol zapojený aj SO/RO. 
 
V rámci všetkých výziev bolo prijatých 115 ŽoNFP v celkovej výške nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „NFP“) 72 182 577,88 EUR

19
. Z toho bolo 54 ŽoNFP schválených a 61 ŽoNFP 

bolo zamietnutých. Zo schválených ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP 
pri 51 projektoch v celkovej výške NFP 23 692 737,70 EUR. V opatrení Regenerácia sídiel je výška 
zazmluvnených finančných prostriedkov 19 626 827,85 EUR a v opatrení Regionálna a mestská 
hromadná doprava je to 4 065 909,85 EUR.  K 31.12.2011 bolo 25 projektov v realizácii a 26 projektov 
je úspešne ukončených v celkovej výške NFP 9 758 034,94 EUR. 
 
 
Tabuľka č. 30: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 OPBK od 1.1.2011 do 31. 12. 2011 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

Regenerácia sídiel - - - - - - 

Regionálna a 
mestská hromadná 

doprava 
priebežná 14.2.2011 30.6.2011 3 087 500,00 2 762 500,00 325 000,00 

Spolu za prioritu 3 087 500,00 2 762 500,00 325 000,00 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 31: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 OPBK k 31. 12. 2011 
(kumulatívne od začiatku programového obdobia) 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov* 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

Regenerácia sídiel 102 56 46 46 20 26 0 

Regionálna a 
mestská hromadná 

doprava 
13 5 8  5* 5 0 1 

Celkom  115   61  54   51  25   26 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF  a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška 

žiadaného 
príspevku  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku  

Výška 
schváleného 

príspevku  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov  

Výška 
vrátených 

prostriedkov  

Výška 
riadne 

ukončených 
projektov  

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Regenerácia sídiel 53 125 825,54 29 481 703,90 19 697 039,90 19 626 827,85 5 943,82 9 758 034,94 0 

Regionálna a 
mestská hromadná 

doprava 
19 056 752,34 11 807 249,28 7 031 411,90 4 065 909,85 0 0 254 046,57 

      Celkom 72 182 577,88 41 288 953,18 26 728 451,80 23 692 737,70 5 943,82 9 758 034,94 254 046,57 

Zdroj: RO OPBK, ITMS 

                                                      
19

 Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti. V ďalšom texte sú kvôli prehľadnosti uvádzané aj ŽoNFP 
stiahnuté žiadateľmi. 

http://www.opbk.sk/
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* údaj nezahŕňa 1 mimoriadne ukončený projekt „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále“, ukončený na základe 
vlastnej žiadosti prijímateľa.  

Poznámka: Podľa Systému riadenia ŠF a KF 2007 -2013 a Metodického pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej 
správy o vykonávaní OP tabuľka neuvádza ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi v priebehu konania o žiadosti. V ďalšom texte sú 
z dôvodu komplexnosti v súlade so Správami o vyhodnotení výziev uvádzané údaje aj so ŽoNFP stiahnutými žiadateľmi. 
V tabuľkách v časti Kvalitatívna analýza sú  ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi zaradené do prijatých ŽoNFP, po rokovaní výberovej 
komisie sú zaradené medzi ŽoNFP odporučené na neschválenie. Celkovo k 31.12.2011 boli v rámci Prioritnej osi 1 stiahnuté 3 
ŽoNFP v priebehu konania o žiadosti. 

Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP.  

Zamietnuté ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané 
rozhodnutie o neschválení ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia 
nevykonali verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou, resp. nesplnili iné podmienky poskytnutia pomoci (a RO OPBK 
rozhodol o neschválení ŽoNFP).  

Rozdiel v počte prijatých ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP a schválených ŽoNFP predstavuje počet ŽoNFP, ktoré boli výberovou 
komisiou odporučené na schválenie, ale ešte nebolo vydané Rozhodnutie o schválení / neschválení ŽoNFP (sú to ŽoNFP 
nachádzajúce sa v konaní o žiadosti, ktoré zahŕňa o.i. aj preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; až po 
preukázaní splnenia podmienok je žiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).  

 

Pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel boli vyhlasované výzvy len pre skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3. Do 
31.12.2011 boli pre tieto skupiny aktivít vyhlásené dve priebežné výzvy, a to výzva                                 
č. OPBK/2008/1.1/01, ktorá  bola vyhlásená 31.3.2008 a výzva č. OPBK/2009/1.1/03, ktorá bola 
vyhlásená 3.4.2009. Podľa finančného objemu ŽoNFP odporučených na schválenie výberovými 
komisiami, resp. na základe správy o prerokovaní záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie 
bola alokácia na výzvy vyčerpaná ku 31.12.2009 a RO OPBK v rokoch 2010 a 2011 nevyhlásil žiadnu 
výzvu na opatrenie 1.1. 
 
V súlade s Indikatívnym časovým harmonogramom výziev OPBK na rok 2012, zverejneným                      
na webovom sídle www.opbk.sk dňa 6.12.2011, bolo na začiatok roka 2012 naplánované vyhlásenie 
výzvy pre skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3 opatrenia 1.1. Dôvodom pre vyhlásenie výziev boli zmeny 
finančného plánu OPBK vyplývajúce z revízie OPBK schválenej EK dňa 16.9.2011. V rámci revízie 
OPBK došlo k presunu finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1 a taktiež časť 
dodatočnej finančnej alokácie pre územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

20
, 

určenej v zmysle uznesenia vlády č. 678 zo 6. októbra 2010 pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, bola 
pridelená na tieto skupiny aktivít. Výzva bola vyhlásená 25.1.2012.  
 
Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vyhlásená 
v roku 2008), bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 35 
ŽoNFP a 1 ŽoNFP nebola predmetom kontroly formálnej správnosti z dôvodu stiahnutia ŽoNFP 
žiadateľom po zaregistrovaní. Z celkového počtu 36 ŽoNFP bolo v rámci skupiny aktivít 1.1.2 
predložených 32 ŽoNFP a  v rámci skupiny aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP.  Počas odborného 
hodnotenia bola ešte 1 ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach              
(5 hodnotiacich kôl od 5.9.2008 do 14.1.2009) odporučila vybrať 15 ŽoNFP a 21 ŽoNFP odporučila 
nevybrať. V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore je výberová komisia poradný orgán 
v konaní o žiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací charakter. Z počtu 15 výberovou 
komisiou odporučených ŽoNFP boli k 2 ŽoNFP vydané rozhodnutia o zamietnutí ŽoNFP. Všetky 
konania o ŽoNFP boli ukončené a všetky zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej aj „zmluva“) (13 zmlúv) boli 
uzatvorené k dátumu 31.12.2010. V roku 2011 prebiehala realizácia všetkých 13 projektov, a k 
31.12.2011 bolo 12 z nich riadne ukončených, 1 projekt bol v realizácii.  Celkové oprávnené výdavky  
projektov z tejto výzvy predstavujú 5 542 751,61 EUR. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP 
odporučených vybrať predstavovala 37,77%-né plnenie finančného plánu na výzvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20

 V súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. K(2010)476 z 30.8.2010, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných 
rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa RKZ na obdobie rokov 2007 – 2013, pokiaľ ide 
o Českú republiku a Slovenskú republiku. Z objemu vyčleneného pre Slovenskú republiku pripadá na cieľ RKZ (územie BSK) 
8 207 607 EUR (zdroj ERDF).  

http://www.opbk.sk/
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Tabuľka č. 32: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/1.1/01 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 18 896 886,00EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 36 / 34 

Počet ŽoNFP odporučených vybrať  15 

Počet ŽoNFP odporučených nevybrať / bez stiahnutých žiadateľom  21* / 19 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 18 835 672,01 EUR  / 18 099 860,89 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR) 7 137 665,66 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté 
ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

37,89 % 

            Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie.  
* z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom v procese konania o žiadosti. 

 
V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vyhlásená 
v roku 2009), bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi

21
, z toho na skupinu aktivít 1.1.2 bolo 

predložených 64 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP. Kritériá formálnej kontroly 
splnilo 63 ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Kritériá 
odborného hodnotenia splnilo 45 ŽoNFP, z ktorých výberová komisia na svojich zasadnutiach                   
(1. hodnotiace kolo – 7.9.2009 a 2. hodnotiace kolo – 8.12.2009) odporučila ministrovi výstavby 
a regionálneho rozvoja SR na schválenie 32 ŽoNFP a 13 ŽoNFP odporučila na neschválenie 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Zvyšných 23 ŽoNFP výberová komisia odporučila                  
na neschválenie z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej kontroly, resp. hodnotiacich kritérií. V zmysle § 
14 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore ako i v zmysle štatútu výberovej komisie  je výberová 
komisia zriadená ako poradný orgán riadiaceho orgánu v konaní o žiadosti. Záverečná správa 
z výberu ŽoNFP (2. hodnotiace kolo) bola dňa 14.12.2009 prerokovaná s ministrom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ktorý akceptoval odporúčanie výberovej komisie schváliť 18 ŽoNFP z  2. 
hodnotiaceho kola, zároveň určil predsedovi výberovej komisie, aby bola výzva na splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci zaslaná aj ďalším 4 žiadateľom

22
, ktoré splnili podmienky odborného 

hodnotenia a boli odporučené na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, čím sa 
celkový počet ŽoNFP odporučených na schválenie v rámci tejto výzvy zvýšil na 36 ŽoNFP 
(zostávajúcich 9 ŽoNFP bolo neschválených z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov). V rámci 
skupiny aktivít 1.1.3 nebola žiadna ŽoNFP odporučená na schválenie. K 31.12.2010 boli vydané 
Rozhodnutia o schválení pre 29 ŽoNFP a bolo uzatvorených 28 zmlúv o poskytnutí NFP. V priebehu 
roka 2011 boli vydané 4 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzatvorených 5 zmlúv o poskytnutí NFP. 
Trom žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené výberovou komisiou na schválenie, boli vydané 
rozhodnutia o neschválení, nakoľko žiadatelia (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, mesto Stupava 
a obec Malinovo) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a to z dôvodu neuskutočnenia procesu 
verejného obstarávania v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných 
ŽoNFP odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. 
K 31.12.2011 bolo vydaných 33 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP a uzatvorených bolo 33 zmlúv 
o poskytnutí NFP. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 
154,03 % plnenie finančného plánu na výzvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
21

 Zamestnanci SO/RO pre OPBK a externí hodnotitelia BSK sa zúčastnili procesu registrácie ŽoNFP, kontroly formálnej 
správnosti a hodnotiaceho procesu v rámci  3. výzvy na predkladanie ŽoNFP 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.  
22

 Na základe podnetu EK bol v rámci auditu A382 vykonaný audit k výberu uvedených 4 projektov. Nakoľko audit bol ukončený 
v roku 2012, jeho výsledky a prijaté opatrenia budú popísané v nasledujúcej výročnej správe o vykonávaní OPBK. 
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Tabuľka č. 33: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.1/03 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)  11 759 220,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 68 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 36 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 32 

Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR) 35 025 964,65 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 18 112 332,15 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

51,71 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie, Správa o prerokovaní záverečnej správy.  

 
Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 
 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote ־
 ,nedoručenie originálov príloh ־
 ,nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy ־
 ,nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP ־
 .nedostatok finančných prostriedkov pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3 ־

Snahou RO OPBK je predchádzať predkladaniu neúspešných ŽoNFP a to poskytovaním 
osobných konzultácií ku konkrétnym projektovým návrhom (v čase pred doručením ŽoNFP), 
poskytovaním písomných informácií potenciálnym žiadateľom, ktorí zasielajú svoje otázky                
na e-mailovú adresu opbk@build.gov.sk, ako aj prostredníctvom telefonickej linky určenej na 
komunikáciu s verejnosťou. Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované na 
webovom sídle www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ). RO OPBK taktiež vyvíja 
ďalšie aktivity v oblasti informovania a publicity (napr. konferencie, kampane k výzvam) – 
detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole č. 6 Informovanosť a publicita. Uvedené 
opatrenia RO OPBK sa vzťahujú aj na ostatné opatrenia OPBK.  

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, 
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu na 
jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia 1.1 
nemali problémy s doručením týchto dokumentov. Taktiež v rámci oboch výziev pre opatrenie 1.1 
bolo povinnou podmienkou poskytnutia pomoci úspešné vykonanie verejného obstarávania.               
RO OPBK poskytoval žiadateľom možnosť po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní 
(neakceptovanom RO OPBK), vykonať nové VO v náhradnom termíne do 5 mesiacov                       
od doručenia oznámenia o neakceptovaní VO. Ak aj v náhradnom termíne nebolo VO 
uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, RO OPBK vydal 
Rozhodnutie o zamietnutí ŽoNFP. 

 
 
Pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava boli vyhlasované výzvy pre všetky 
skupiny aktivít spoločne. RO OPBK do 31.12.2011 vyhlásil 4 priebežné výzvy. Výzva                                 
č. OPBK/2008/1.2/01 bola vyhlásená 31.3.2008 (5 hodnotiacich kôl), výzva č. OPBK/2009/1.2/03 bola 
vyhlásená 3.4.2009 (2 hodnotiace kolá), výzva č. OPBK/2010/1.2/04 bola vyhlásená 29.1.2010                   
(4 hodnotiace kolá) a výzva č. OPBK/2011/1.2/07 bola vyhlásená 14.2.2011 (2 hodnotiace kolá).  
 
Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2 kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (vyhlásená 
v roku 2008), nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Dôvodom bola nepripravenosť oprávnených 

mailto:opbk@build.gov.sk
http://www.opbk.sk/
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žiadateľov (Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávna kraj) ako nositeľov projektu 
Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).  
 
Vo výzve č. OPBK/2009/1.2/03 bolo predložených 5 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 boli 
predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 2 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 bola 
predložená 1 ŽoNFP. Na skupinu aktivít 1.2.2 nebola predložená žiadna ŽoNFP. 1 ŽoNFP nesplnila 
kritéria formálnej správnosti, 4 ŽoNFP postúpili do odborného hodnotenia. Počas konania o žiadosti 
nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŽoNFP               
a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli písomne vyzvaní na splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci. Pôvodný termín na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol 
stanovený do mája 2010. RO OPBK viackrát inicioval stretnutia k riešeniu problematiky Bratislavskej 
integrovanej dopravy so zástupcami BID, s.r.o. a so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja 
a Hlavného mesta SR Bratislavy. Výsledkom stretnutí bolo o.i., že RO OPBK predĺžil termín                        
na splnenie podmienok poskytnutia pomoci do novembra 2010. Doklady k splneniu podmienok 
poskytnutia pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK iba pri jednej ŽoNFP (žiadateľ BSK). 
V dvoch prípadoch RO OPBK na základe žiadosti žiadateľov opätovne predĺžil obdobie na splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci do 31.5.2011. Dôvodom predĺženia termínu na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci bol zdĺhavý proces schvaľovania Jednotného tarifného systému, ktorý je nosným 
prvkom BID a bol schválený oboma stranami až vo štvrtom kvartáli 2010 ako aj príprava a realizácia 
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V priebehu 
roka 2011 boli v rámci všetkých troch projektov odporučených na schválenie vykonané procesy 
verejného obstarávania, avšak iba pri jednom projekte (žiadateľom je BSK, Zriadenie jednotného 
tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK) bolo vykonané verejné obstarávanie v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a bola uzatvorená Zmluva o NFP. Projekt je ku 
koncu roka 2011 v realizácii. Ostatným dvom projektom bolo vydané rozhodnutie o neschválení 
z dôvodu neuskutočnenia procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie 
predstavovala 37,03 % plnenie finančného plánu na výzvu. 

 
Tabuľka č. 34: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.2/03 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 20 900 000,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 5 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  3 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  2 

Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR) 11 774 908,24 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 7 740 791,44 EUR  

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučené na schválenie / prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

65,74 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  

 
V Pláne dopravnej obsluhy BSK chýba záväzná časť, resp. stratégia, ktorá by naznačovala 
smerovanie vývoja dopravnej obsluhy v BSK, čoho dôsledkom je, že k Plánu dopravnej obsluhy BSK 
boli vypracovávané  dodatky, vždy so zameraním na konkrétny projekt, ktorý bol následne predložený 
ako ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy. Takýto spôsob plánovania je však veľmi zdĺhavý a ohrozuje 
implementáciu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy v rámci OPBK. Uvedený postup 
schvaľovania dodatkov k Plánu dopravnej obsluhy bol realizovaný aj v ŽoNFP predkladaných vo 
výzve č. OPBK/2010/1.2/04, ktorá bola vyhlásená 29.1.2010. Predložených bolo 5 ŽoNFP, z toho na 
skupinu aktivít 1.2.1 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 4 ŽoNFP, 
pričom 1 ŽoNFP žiadateľ v procese odborného hodnotenia na základe vlastnej žiadosti stiahol. Na 
skupinu aktivít 1.2.2 a 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP.  Výberovou komisiou boli odporučené 
na schválenie 4 ŽoNFP.  
 
RO OPBK na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2006 Z. z. o pomoci a podpore v súvislosti so 
zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. j) zákona č. 528/2006 Z. z 
o pomoci a podpore dňa 10.3.2010 pozastavil výzvu OPBK/2010/1.2/04. Pozastavenie výzvy bolo 
zrušené dňom 8.4.2010. Predkladanie projektov bolo vzhľadom na to predĺžené zo 16.7.2010 až do 
2.8.2010. Zmena podmienok výzvy sa týkala podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k povinnosti 
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uskutočniť verejné obstarávanie pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Na základe zmeny 
podmienok výzvy už nebolo úspešné vykonanie verejného obstarávania podmienkou vydania 
Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Vzhľadom na túto zmenu podmienok poskytnutia pomoci RO OPBK 
k 31.12.2010 vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP na projekt „Trolejbusová trať Pražská – 
Hroboňova“. Na zostávajúce 3 ŽoNFP boli rozhodnutia o schválení ŽoNFP vydané vo februári 2011, 
Zmluvy o NFP boli taktiež uzatvorené počas roka 2011. Všetky Zmluvy o NFP boli uzatvorené pred 
vykonaním procesu VO. Počas roka 2011 bol na projekt „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ 
uzatvorený aj Dodatok k Zmluve o NFP, preukazujúci úspešné vykonanie procesu VO a projekt bol 
počas roka 2011 v realizácii. Projekt „Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále“ zaslal 
RO OPBK na ÚVO so žiadosťou o odborné stanovisko. Druhý projekt „Dobudovanie tarifného 
zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy  - II. etapa“ má druhú možnosť na predloženie 
dokumentácie k VO, nakoľko prvý proces VO nebol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. Zostávajúci jeden projekt „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej 
radiále“ bol mimoriadne ukončený na základe vlastnej žiadosti prijímateľa, pričom k finančnému 
plneniu vyplývajúcemu z projektu nedošlo. Žiadateľom/ prijímateľom vo všetkých ŽoNFP je Hlavné 
mesto SR Bratislava. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie 
predstavovala 25,77 % plnenie finančného plánu na výzvu. 
 
Tabuľka č. 35: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/1.2/04 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 13 159 209,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 5 / 4 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  4 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie   1* 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 3 939 188,72 EUR / 3 574 762,44 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 3 390 558,39 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

86,07 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  

* ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom. 

 
Vo výzve č. OPBK/2011/1.2/07 boli predložené 4 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 bola 
predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.2 boli predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 bola 
predložená 1 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP. V rámci výzvy boli 
stanovené 2 hodnotiace kolá, pričom v prvom kole nebola predložená žiadna ŽoNFP a v druhom kole 
boli prijaté  4 ŽoNFP. Všetky ŽoNFP splnili kritéria formálnej správnosti a postúpili do odborného 
hodnotenia. Počas konania o žiadosti nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia 
odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli 
písomne vyzvaní na splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Termín na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci bol stanovený do novembra 2011. Doklady k splneniu podmienok poskytnutia 
pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK pri všetkých schválených ŽoNFP. Ku koncu roka 
2011 boli na základe predložených dokladov k výzve na splnenie podmienok poskytnutia pomoci 
vydané rozhodnutia o schválení ku všetkým trom predmetným projektom, a ku jednej ŽoNFP bola 
uzavretá aj Zmluva o NFP pred vykonaním procesu VO (žiadateľ mesto Senec). Výška finančných 
prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 106,37 % plnenie finančného plánu 
na výzvu. 

                
Tabuľka č. 36 : Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2011/1.2/07 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 3 087 500,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom   4 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie   4 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie   1 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 3 707 081,66 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 3 284 227,30 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

88,59 % 
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Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
         
 

Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 

 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote, resp. nekompletné prílohy ־
 .nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy ־

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, zmluva o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa/prijímateľa, 
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
Žiadatelia z opatrenia 1.2 nemali problémy s doručením týchto dokumentov. V rámci výzvy                 
č. OPBK/2009/1.2/03 bolo povinnou podmienkou poskytnutia pomoci aj úspešné vykonanie 
verejného obstarávania. V ďalších výzvach pre opatrenie 1.2 táto podmienka pred vydaním 
rozhodnutia o schválení ŽoNFP nebola. RO OPBK poskytoval žiadateľom možnosť                           
po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní (neakceptovanom RO OPBK), vykonať nové VO 
v náhradnom termíne do 5 mesiacov od doručenia oznámenia o neakceptovaní VO. Ak aj 
v náhradnom termíne nebolo VO uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, RO OPBK vydal Rozhodnutie o zamietnutí ŽoNFP, resp. ak sa verejné obstarávanie 
vykonalo po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP, RO OPBK odstúpil od zmluvy. 

 
 
Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na 
www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/.             
                          

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/
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Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 37: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011 – ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra 

 
Ukazovatele 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

% obyvateľov žijúcich 
v komplexne obnovených 
zónach 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava 
a realizácia ISRMO. Pre túto skupinu aktivít bol Oznam 
o možnosti predkladania ISRMO vyhlásený v januári 2012. 
Dôvodom oneskorenia vyhlásenia Oznamu boli zmeny 
vyplývajúce z revízie OPBK z roku 2010 schválenej EK v sept. 
2011 (napr. nevyriešené otázky v oblasti implementácie 
iniciatívy JESSICA v rámci ISRMO, problematika bývania, 
povinné aktivity ISRMO). V revízii OPBK boli vytvorené 
podmienky pre implementáciu  JESSICA mimo ISRMO,  taktiež 
bola rozšírená oblasť podpory prostredníctvom ISRMO 
o okresné mestá BSK, čím sa zabezpečí efektívnejšia podpora 
oblastí s vysokou koncentráciou hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych problémov.  
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny projekt. 

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 stratégií zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť miest 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK. Pôvodný názov 
ukazovateľa bol „počet projektov zabezpečujúcich trvalú 
udržateľnosť miest“ a očakávaná  hodnota ukazovateľa bola 3 
(očakávaný počet podporených ISRMO). Na základe revízie 
OPBK sa  zmenil názov ukazovateľa a očakávaný počet 
podporených ISRMO sa zvýšil na 4. 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebola schválená žiadna ISRMO. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 

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

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 40 45 N/A N/A N/A N/A 45 

Upravený ukazovateľ podľa revízie OPBK a následne podľa 
metodiky CKO (august 2012). Pôvodná očakávaná hodnota 
ukazovateľa bola 3 a ukazovateľ sa vzťahoval len na skupinu 
aktivít 1.1.1. Na základe revízie OPBK sa  zmenila definícia 
ukazovateľa a ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 
aj 1.1.2. Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených 
projektov.  K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny  projekt zo 
skupiny aktivít 1.1.1, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo 
zazmluvnených 45 projektov, z toho bolo 25 ukončených 
projektov a 20 projektov bolo v realizácii. Z uvedeného počtu 
zamluvnených projektov bolo 12 projektov, ktorých prijímateľmi 
sú mestá/mestské časti (z toho boli 4 projekty ukončené a 8 
projektov bolo v realizácii) a 33 projektov, pri ktorých 
prijímateľmi sú obce BSK (z toho bolo 21 ukončených projektov 
a 12 projektov bolo v realizácii). 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet regenerovaných sídiel 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 35 39 N/A N/A N/A N/A 39 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné 
dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. O túto skupinu 
aktivít bol zaznamenaný najvyšší počet žiadateľov. V niektorých 
regenerovaných sídlach bolo realizovaných viac projektov, t.z. 
počet projektov realizovaných v regenerovaných sídlach je vyšší 
ako samotný počet regenerovaných sídiel.  

Regenerované sídla v roku 2011 (MČ BA - Petržalka,  
obec Dunajská Lužná, obec Chorvátsky Grob, obec Limbach). 

Dosiahnutý výsledok uvádza počet sídiel s ukončenými projekt.i 
K 31.12.2011 boli uzatvorené zmluvy o NFP  s 39 prijímateľmi 
(sídlami). Na základe uzatvorených zmlúv je možné očakávať 
dosiahnutú hodnotu ukazovateľa 39 (z toho 20 sídiel má už 
ukončené projekty, 17 sídiel má projekty v realizácii a 2 sídla 
majú 1 projekt  v realizácii a 1 ukončený projekt. 

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 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.3 Zachovanie 
a obnova prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás 
s cieľom rozvoja cestovného ruchu. K 31.12.2011 bol schválený 
a úspešne ukončený jeden projekt  „Cyklistický chodník 
Bernolákovo - Ivanka pri  Dunaji“. Realizáciou projektu sa 
vybudovalo 3,104 km prepojenie medzi dvoma susednými 
obcami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji, čím sa doplnila ďalšia 
časť napojenia na frekventovanú  Medzinárodnú podunajskú 
cyklotrasu.  

Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 bol 1 zazmluvnený  projekt , tzn. dosiahnutá 
hodnota na základe uzatvorených zmlúv je 1 (z toho 1 ukončený 
s hodnotou 1, 0 v realizácii). 

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 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom 
Core kód 24* 
Merná jednotka 
MW 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK. Nakoľko cieľová hodnota 
ukazovateľa nebola doteraz určená, na základe odporúčaní EK 
bola v septembri 2012 doplnená. Ukazovateľ sa vzťahuje na 
skupinu aktivít 1.1.1. 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu z ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny projekt. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15 

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

Počet projektov súvisiacich 
s obnoviteľnými zdrojmi energie 
Core kód 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Nový ukazovateľ doplnený v septembri 2012. Týmto 
ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré prispievajú 
k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 v rámci Prioritnej osi 
1 infraštruktúra. 

K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny projekt. 

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 
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Zvýšenie počtu cestujúcich 
využívajúcich vylepšenú 
verejnú dopravu.  
 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

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

Ukazovateľ sa vzťahuje k opatreniu 1.2 Regionálna a mestská 
hromadná doprava.  

Zdĺhavý proces realizácie verejného obstarávania, námietky 
uchádzačov a rušenie vyhláseného verejného obstarávania 
ohrozujú implementáciu projektov. V  rámci  revízie  OPBK bola 
znížená alokácia na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej 
dopravy a finančné prostriedky boli presunuté do opatrenia 1.1.  

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 bolo 6 zazmluvnených projektov  s očakávanou 
hodnotou 9 938 451 EUR (z  toho 0 ukončených s hodnotou 0, 6 
projektov v realizácii s hodnotu 0).   

Pozn.: Dopadový ukazovateľ na úrovni projektu – vykazuje sa  
až po ukončení realizácie projektu. 

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 vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia. 
Core kód: 28* 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 1 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.2.3. Pozri komentár 
k ukazovateľu „Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich 
vylepšenú verejnú dopravu“. Pôvodná očakávaná hodnota 
ukazovateľa bola 3, na základe revízie OPBK sa očakávaná 
hodnota ukazovateľa znížila na 2. 

Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 bol 1 projekt zazmluvnený (k 31.12.2011 
v realizácii). 

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 technicky zhodnotených 
objektov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK. Ukazovateľ sa vzťahuje 
na skupinu aktivít 1.1.1 (počet podporených škôl a školských 
zariadení, zariadení sociálnych služieb a komunitných centier). 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny  projekt. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 

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

Počet podporených bytových 
domov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK. Ukazovateľ sa vzťahuje 
na skupinu aktivít 1.1.1 a iniciatívu JESSICA (počet 
podporených bytových domov). 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny  projekt. 

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 

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.  
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
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Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. 
Výstupy projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 1 budú prístupné pre všetky znevýhodnené 
skupiny a ich vplyv na napĺňanie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bude zohľadnený 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bodovo zvýhodňuje projekty, ktoré 
budú prispievať k rovnosti príležitostí. 
 

 
 
Analýza výziev na prekladanie ŽoNFP v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP) 
 

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových 
periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, 
MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, 
PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, 
RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na 
predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. 
Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke 
pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.4.2008 do 28.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali 
v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 28.4.2008 do 29.10.2008. 
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie 
užívateľského konta verejného portálu ITMS; Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu 
verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP 
z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam 
o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 
Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované 
„Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK.  
 
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bolo predložených 36 ŽoNFP 
30 žiadateľmi. 32 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (samostatné dopytovo 
orientované projekty regenerácie sídiel) a 4 ŽoNFP boli predložené v rámci skupiny aktivít 1.1.3 
(zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného 
ruchu). RO OPBK zaznamenal vysoký záujem žiadateľov o predkladanie ŽoNFP (najmä pri skupine 
aktivít 1.1.2) už v rámci tejto pilotnej výzvy, pričom finančný objem prijatých ŽoNFP predstavoval 
takmer 100 % alokácie na túto výzvu. Z predložených ŽoNFP boli 2 ŽoNFP počas konania o žiadosti 
stiahnuté žiadateľmi, a to 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (5. hodnotiace kolo: obec Šenkvice 
„Rekonštrukcia Cerovskej ulice v Šenkviciach“) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (3. hodnotiace 
kolo: Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka 
„Vybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji“). Žiadateľ Združenie obcí 
Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka opätovne predložil ŽoNFP 
v piatom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená. 
 
 Najvyšší počet ŽoNFP v rámci pilotnej výzvy bol predložený žiadateľmi z okresov Senec (18 ŽoNFP) 
a Malacky (9 ŽoNFP). Naopak, najnižší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi z okresov Bratislava 
I a Bratislava IV (zhodne po jednej ŽoNFP) a Bratislava II a Bratislava III (zhodne po dvoch ŽoNFP). 
V 34. prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v dvoch prípadoch 
boli žiadateľmi záujmové združenia právnických osôb. Z hľadiska územného rozdelenia bolo 27 
ŽoNFP  predložených v rámci vidieckych oblastí a 9 ŽoNFP v rámci mestských oblastí. V rámci výzvy 
malo 77 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo (23 žiadateľov) a 23 % 
žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím (7 
žiadateľov).   
 
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy podľa územného celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí 
– 77%, pričom najvyšší počet žiadateľov bol z okresu Senec - 51%. Až 97% žiadateľov malo právnu 

http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
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formu obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a 77% žiadateľov uvádzalo zameranie svojej 
činnosti na stavebníctvo.  
 
Výberová komisia odporučila vybrať na schválenie 15 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 
31.12.2010 schválených 13 ŽoNFP (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) a v rovnakom počte 
boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Zostávajúce 2 ŽoNFP boli Riadiacim orgánom zamietnuté 
(žiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2-krát nesprávne vykonal verejné obstarávanie a žiadateľ obec 
Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náležitosti k ŽoNFP). V roku 2011 prebiehala 
realizácia všetkých 13 projektov, a k 31.12.2011 bolo 12 z nich riadne ukončených. 1 projekt bol 
v realizácii.   
 
Tabuľka č. 38: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

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

29 13 11 

Záujmové združenie 
právnických osôb 

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

1 1 1 

SPOLU 30 14 12 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie (14) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (15), 
nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava – MČ Nové Mesto) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. Počet prijímateľov (12) je nižší ako 
počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie, nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava – MČ Nové Mesto) predložil 
2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné a k 31.12.2010 sú ukončené. 

 
Tabuľka č. 39: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                              

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

24 -  Cyklistické dráhy 3 1 1 

56 -  Ochrana a rozvoj prírodného 
dedičstva 

3 2 2 

61 -  Integrované projekty na obnovu 
miest a vidieka 

30 12 10 

SPOLU 36 15 13 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 40: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

1.1.2 32 14 12 

1.1.3 4 1 1 

SPOLU 36 15 13 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 41: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                 

Zdroj: RO OPBK 
Pozn. Vzhľadom na charakter Bratislavského kraja sa celé jeho územie považuje za mestské územie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

mestské 36 15 13 

SPOLU 36 15   13 
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Tabuľka č. 42: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

Pezinok 4 2 1 

Malacky 8 2 2 

Senec 18 7 7 

Bratislava I 1 1 0 

Bratislava II 2 2 2 

Bratislava III 2 1 1 

Bratislava IV 0 0 0 

Bratislava V 1 0 0 

SPOLU 36 15 13 
Zdroj: RO OPBK 

 
 

Tabuľka č. 43: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vydané rozhodnutie o schválení 
ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                                                  v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/1.1/01 

1. 
Obec Nová 
Dedinka 

Areál voľného času 
- II. etapa v obci 
Nová Dedinka 

61 ukončený 3 296 839,23 252 313,35 29 683,92 14 841,96 

2. Obec Igram 
Regenerácia sídla 
v obci Igram 

61 ukončený 13 288 571,06 245 285,40 28 857,11 14 428,55 

3. 
Obec Veľký 
Biel 

Regenerácia sídla 
v obci Veľký Biel 

61 ukončený 21 393 491,26 334 467,57 39 349,13 19 674,56 

4. 

Združenie 
obcí 
Bernolákovo  
- Ivanka pri 
Dunaji  
na 
vybudovanie 
cyklistického 
chodníka 

Cyklistický chodník 
Bernolákovo  
- Ivanka pri Dunaji 

24 ukončený 40 467 664,17 397 514,54 46 766,42 23 383,21 

5. Obec Kaplna 

Revitalizácia 
centrálnej zóny  
s multifunkčným 
využitím v obci 
Kaplna 

61 ukončený 48 342 575,21 291 188,93 34 257,52 17 128,76 

6. 
Obec 
Sološnica 

Skvalitnenie života 
v obci Sološnica 
revitalizáciou 
centra obce a 
rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia 

61 ukončený 42 506 954,37 430 911,21 50 695,44 25 347,72 

7. Obec Blatné 
Revitalizácia časti 
obce Blatné 

61 ukončený 62 346 460,32 294 491,27 34 646,03 17 323,02 

8. Mesto Senec 
Rekonštrukcia 
Farského námestia 
v Senci 

61 ukončený 72 338 159,10 287 435,24 33 815,91 16 907,95 

9. Obec Zohor 

Komplexná 
revitalizácia centra 
obce Zohor 
zvyšujúca kvalitu 
života obyvateľstva 

61 ukončený 82 230 827,12 196 203,05 23 082,71 11 541,36 

10. 
MČ Bratislava  
- Nové Mesto 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva - 
Jahodová 

61 ukončený 83 256 973,20 218 427,22 25 697,32 12 848,66 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

11. 
MČ Bratislava 
 - Nové Mesto 

Revitalizácia Nová 
doba 

61 ukončený 84 899 572,16 764 636,34 89 957,22 44 978,60 

12. 
MČ 
Podunajské 
Biskupice 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva v 
sídlisku Medzi 
Jarkami 

61 ukončený 71 
518 755,87 

 
440 942,49 

 
51 875,59 

25 937,79 
 

13. 
Mesto 
Pezinok 

Revitalizácia 
zelenej pamiatky - 
Zámocký park 
Pezinok 

61 realizácia 56 
679 785,97 

 
577 818,07 

 
67 978,60 

 
33 989,30 

 

SPOLU VÝZVA OPBK/2008/1.1/01 5 542 751,61 4 711 338,87 554 275,18 277 137,56 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie. KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
Projekt  Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok bol k 31.12.2011 fyzicky ukončený. 
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 

 
 
2009 
 
Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (tretia výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si 
rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
(zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04. 2009 do 2. 
10.2009. Žiadosti o NFP boli v zmysle výzvy prijímané v sídle SO/RO. Internetová rezervácia termínov 
na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) 
prebiehala od 23.04.2009 do 02.10.2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre 
žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 
Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky 
uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre 
žiadateľa – verejná správa.  

 
Vysoký záujem žiadateľov o opatrenie bol zaznamenaný aj počas tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, 
v rámci ktorej bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast 
počtu predložených ŽoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Finančný objem predložených ŽoNFP 
vysoko presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer trojnásobne. 64 ŽoNFP bolo 
predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 4 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3.  
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (22 ŽoNFP) a Malacky 
(19 ŽoNFP). 13 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 4 ŽoNFP boli 
predložené v rámci okresov Bratislava III a Bratislava IV. Žiadatelia z okresov Bratislava II a Bratislava 
V predložili po 3 ŽoNFP a jedna spoločná ŽoNFP bola predložená spoločne v rámci okresov 
Bratislava III a Pezinok. V 67 prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský 
úrad) a v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb. Podľa územného 
celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí (48 ŽoNFP) a 20 žiadateľov bolo z mestských oblastí. 
V rámci výzvy malo 78 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo, 20 % žiadateľov 
malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím a 2 % žiadateľov 
malo zameranie hospodárskej činnosti na Dopravu.  
 
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          
s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (98 %), s vidieckym typom sídla (69 %), 

http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.nsrr.sk/
file:///C:/Users/varsik/Desktop/Pripomienky%20EK%20k%20VS%20OPBK2011/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/www.opbk.sk/rezervacia
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z okresu Senec (30 %),  s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
(98 %), so zameraním hospodárskej činnosti Stavebníctvo (78 %). 
 
Výberová komisia odporučila schváliť 32 ŽoNFP. Na základe prerokovania Záverečnej správy 
z výberu ŽoNFP s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR boli výzvy na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci zaslané ďalším 4 žiadateľom, čím sa počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
zvýšil na 36 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 31.12.2010 schválených 29 ŽoNFP a uzatvorených 
bolo 28 zmlúv o poskytnutí NFP. V priebehu roku 2011 boli vydané 4 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP 
a uzatvorených 5 zmlúv o poskytnutí NFP. Celkovo je k 31.12.2011 uzatvorených 33 zmlúv. Trom 
žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené výberovou komisiou na schválenie, boli vydané 
rozhodnutia o neschválení, nakoľko žiadatelia (mestská časť BA Nové mesto, mesto Stupava a obec 
Malinovo) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a z to dôvodu neuskutočnenia procesu verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných ŽoNFP 
odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade so zákonom a boli 
uzatvorené Zmluvy o NFP. Ku 31.12.2011 bolo 19 projektov v realizácii a 14 projektov bolo riadne 
ukončených. Predpokladaný termín ukončenia projektov v realizácii z tretej výzvy je apríl 2012. 
Celkové oprávnené výdavky na projekty z tejto výzvy sú 15 119 298,52 EUR.  
 
 
Tabuľka č. 44: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

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

58 35 32 

Záujmové združenie 
právnických osôb 

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

1 0 0 

SPOLU 59 35 32 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie (35) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (36), 
nakoľko jeden žiadateľ (obec Veľké Leváre) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. Počet prijímateľov (32) vyjadruje počet 
prijímateľov, s ktorými bola k 31.12.2011 uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP, z toho 1 prijímateľ (obec Veľké Leváre) mal 
uzatvorené 2 zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
Tabuľka č. 45: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK schváliť 
Počet realizovaných 

projektov 

24 -  Cyklistické dráhy 4 0 0 

56 -  Ochrana a rozvoj prírodného 
dedičstva 

1 1 0 

61 -  Integrované projekty na obnovu 
miest a vidieka 

63 35 33 

SPOLU 68 36 33 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: Počet realizovaných projektov (33) vyjadruje počet úspešných ŽoNFP, ku ktorým bola k 31.12.2011 uzatvorená 
zmluva o poskytnutí NFP. 

 
Tabuľka č. 46: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných 

projektov 

1.1.2 64 36 33 

1.1.3 4 0 0 

SPOLU 68 36 33 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 47: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                 

Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 48: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných 

projektov 

Pezinok 13 7 7 

Malacky 19 11 10 

Senec 22 12 11 

Bratislava I 0 0 0 

Bratislava II 3 1 1 

Bratislava III 4 2 1 

Bratislava IV 4 1 1 

Bratislava V 3 2 2 

SPOLU 68 36 33 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
 

Tabuľka č. 49: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vydané rozhodnutie o schválení 
ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                                                    v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 

Stav 
ŽoNFP 

/ projektu 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2009/1.1/03 

1. 
Obec 
Plavecký 
Štvrtok 

Regenerácia 
centrálnej zóny 
obce Plavecký 
Štvrtok 

61 ukončený 155 505 090,79 429 327,17 50 509,08 25 254,54 

2. 
Obec 
Kostolište 

Revitalizácia 
spoločenskej zóny 
v obci Kostolište s 
výstavbou 
multifunkčného a 
detského ihriska 

61 ukončený 128 444 380,25 377 723,21 44 438,03 22 219,01 

3. Obec Častá 
Revitalizácia 
námestia obce 
Častá 

61 ukončený 181 658 077,55 559 365,92 65 807,76 32 903,87 

4. Obec Boldog 
Úpravy verejných 
priestorov v centre 
obce Boldog 

61 ukončený 130 341 635,00 290 389,75 34 163,50 17 081,75 

5. Mesto Senec 

Park oddychu 
mesta Senec - 
revitalizácia 
mestskej 
oddychovej zóny 

61 realizácia 178 624 934,81 531 194,59 62 493,48 31 246,74 

6. 
Obec 
Plavecký 
Mikuláš 

Rekonštrukcia 
centrálnej časti v 
obci Plavecký 
Mikuláš 

61 ukončený 132 321 822,90 273 549,47 32 182,29 16 091,14 

7. 
Obec 
Suchohrad 

Revitalizácia 
námestia v centre 
obce Suchohrad 

61 ukončený 152 275 317,86 234 020,18 27 531,79 13 765,89 

8. 
Obec Veľké 
Leváre 

Revitalizácia centra 
obce Veľké Leváre 

61 ukončený 153 251 086,12 213 423,20 25 108,61 12 554,31 

9. Obec Píla 
Revitalizácia 
verejnej plochy v 

61 ukončený 161 286 300,94 243 355,80 28 630,09 14 315,05 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných 

projektov 

mestské 68 36 33 

SPOLU 68 36 33 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 

Stav 
ŽoNFP 

/ projektu 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

obci Píla 

10. 
Obec 
Tomášov 

Revitalizácia 
centrálnej zóny a 
okolia v obci 
Tomášov s 
multifunkčným 
využitím, plocha na 
stretávku 

61 ukončený 156 396 003,72 336 603,16 39 600,37 19 800,19 

11. 
Obec 
Hamuliakovo 

Revitalizácia 
námestia v 
Hamuliakove 

61 ukončený 131 631 625,33 536 881,53 63 162,53 31 581,27 

12. Obec Vlky 
Oddychová zóna s 
multifunkčným 
využitím v obci Vlky 

61 realizácia 157 335 724,29 285 365,65 33 572,43 16 786,21 

13. Obec Zálesie 

Úprava verejného 
priestranstva v 
centrálnej časti 
obce Zálesie 

61 ukončený 160 429 414,31 365 002,16 42 941,43 21 470,72 

14. MČ Rača 

Revitalizácia ulíc 
Alstrova, 
Detvianska, Nám. 
A. Hlinku 

61 realizácia 273 755 753,20 642 390,22 75 575,32 37 787,66 

15. 
Obec Veľké 
Leváre 

Vybudovanie 
oddychového 
areálu s 
multifunkčným 
športovým využitím 

61 ukončený 269 289 458,90 246 040,07 28 945,89 14 472,94 

16. Obec Zohor 
Revitalizácia centra 
obce Zohor - 
Námestie Mládeže 

61 ukončený 272 228 848,31 194 521,06 22 884,83 11 442,42 

17. 
MČ Karlova 
Ves 

Regenerácia 
verejného 
priestranstva 
centrálnej zóny 
Dlhých Dielov 

61 realizácia 277 565 768,01 480 902,81 56 576,80 28 288,40 

18. MČ Rusovce 
Regenerácia sídla 
v MČ Bratislava - 
Rusovce 

61 realizácia 275 680 426,25 578 362,31 68 042,63 34 021,31 

19. 
Obec Vysoká 
pri Morave 

Revitalizácia 
námestia, 
chodníkov, 
zastávok a prvkov 
verejnej zelene v 
obci Vysoká pri 
Morave 

61 realizácia 276 440 685,62 374 582,78 44 068,56 22 034,28 

20. MČ Ružinov 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva 
Ružová dolina 

61 realizácia 307 468 068,54 397 858,26 46 806,85 23 403,43 

21. Obec Láb 
Revitalizácia centra 
obce Láb 

61 realizácia 267 227 745,72 193 583,86 22 774,57 11 387,29 

22. 
Obec 
Bernolákovo 

Obnova centra 
obce Bernolákovo 

61 realizácia 297 791 510,50 672 783,93 79 151,05 39 575,52 

23. Obec Báhoň 
Úprava verejného 
priestranstva v 
centre obce Báhoň 

61 realizácia 186 795 037,21 675 781,63 79 503,72 39 751,86 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 

Stav 
ŽoNFP 

/ projektu 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

24. Obec Dubová 
Obnova verejného 
priestranstva v obci 
Dubová 

61 realizácia 248 468 393,77 398 134,70 46 839,38 23 419,69 

25. 
Obec Nová 
Dedinka 

Úprava centrálnej 
časti obce Nová 
Dedinka 

61 realizácia 207 677 969,62 576 274,18 67 796,96 33 898,48 

26. 
Obec Hrubý 
Šúr 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva s 
multifunkčným 
využitím v obci 
Hrubý Šúr – II. 
etapa 

61 realizácia 268 361 406,89 307 195,86 36 140,69 18 070,34 

27. 
Obec 
Limbach 

Regenerácia 
centrálnej zóny 
obce Limbach 

61 realizácia 274 389 628,51 331 184,23 38 962,85 19 481,43 

28. Obec Doľany 
Úprava verejných 
priestranstiev v 
obci Doľany 

61 ukončený 242 412 523,70 350 645,15 41 252,37 20 626,18 

29. 
Obec 
Rohožník 

Revitalizácia 
verejných 
priestranstiev obce 
Rohožník - časť pri 
potoku 

61 realizácia 225 790 160,75 671 636,64 79 016,08 39 508,03 

30. 
Obec 
Dunajská 
Lužná 

Revitalizácia parku, 
spevnených plôch s 
detským ihriskom a 
rekonštrukcia 
multifunkčného 
ihriska v obci 
Dunajská Lužná 

61 realizácia 315 592 744,75 503 833,04 59 274,48 29 637,23 

31. 
Mesto 
Pezinok 

Rekonštrukcia 
Záhradnej ulice v 
Pezinku 

61 realizácia 336 160 671,28 136 570,59 16 067,13 8 033,56 

32. 
Mestská časť 
Bratislava - 
Petržalka 

Revitalizácia 
Vlasteneckého 
námestia 

61 realizácia 298 195 024,36 165 770,71 19 502,44 9 751,21 

33. 
Obec 
Chorvátsky 
Grob 

Rozšírenie 
Námestia Josipa 
Andriča a 
revitalizácia 
priľahlej centrálnej 
zóny 

61 realizácia 208 323 839,81 275 263,84 32 383,98 16 191,99 

SPOLU VÝZVA OPBK/2009/1.1/03 15 117 079,57 12 849 517,66 1 511 707,97 755 853,94 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK,  záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  

KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 
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Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových 
periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, 
MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, 
PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, 
RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na 
predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. 
Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke 
pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.4.2008 do 30.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali 
v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP mohlo byť vykonávané v období od 2.5.2008                          
do 31.10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena 
týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS;  Oznam k oprávnenosti výdavkov 
pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre 
žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK 
verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná 
príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené 
aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. Počas trvania výzvy 
OPBK/2008/1.2/01 neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií           
o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí 
o NFP. 
 
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola 
predložená ani jedna žiadosť o NFP. Problémom tohto opatrenia bolo, že zo strany VÚC BSK a mesta 
Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti 
verejnej dopravy („Plán dopravnej obslužnosti BSK“ a pod.), pričom súlad  predkladaných žiadostí 
s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného 
hodnotenia. Taktiež úspešnosť implementácie BID si vyžaduje úzku spoluprácu medzi VÚC BSK 
a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí majú BID vo svojej kompetencii a sú zároveň aj 
nositeľmi projektu BID, avšak táto spolupráca nebola počas trvania výzvy zabezpečená. 
 
2009 
 
Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (tretia výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si 
rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
(zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.4.2009                  
do 2.10.2009. Žiadosti o NFP v zmysle výzvy boli prijímané na adrese SO/RO a žiadosti o NFP, 
ktorých žiadateľom bol Bratislavský samosprávny kraj sa predkladali na adrese RO OPBK. RO OPBK 
zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre 
úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná 
doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch 
spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. Počas trvania výzvy 
OPBK/2009/1.2/03 sa nevyskytli zo strany SO/RO alebo zo strany RO OPBK žiadne problémy ani 
nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti 
žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených 
spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP. 
 
V rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP bolo predložených 5 ŽoNFP dvoma žiadateľmi 
(Bratislavský samosprávny kraj – 2 ŽoNFP a  Hl. mesto SR Bratislava – 3 ŽoNFP).  
 

http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
file:///C:/Users/varsik/Desktop/Pripomienky%20EK%20k%20VS%20OPBK2011/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/www.opbk.sk/rezervacia
http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.nsrr.sk/
file:///C:/Users/varsik/Desktop/Pripomienky%20EK%20k%20VS%20OPBK2011/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/www.opbk.sk/rezervacia
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Podľa územného celku boli obidvaja žiadatelia z mestských oblastí; žiadateľ Hl. mesto SR Bratislava 
v ŽoNFP ako svoju právnu formu uviedol obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a žiadateľ 
BSK uviedol ako svoju právnu formu Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja). Obaja žiadatelia 
o NFP majú mestský typ sídla (100 %), s klasifikáciou NACE Rev. 2: O. Verejná správa o obrana; 
povinné sociálne zabezpečenie (100 %), so zameraním hospodárskej činnosti Doprava (100 %). 
 
V rámci predložených žiadostí mali 2 ŽoNFP hlavné aktivity zamerané na označovače jednorazových 
cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané 
na dispečerský riadiaci systém BID, rovnako 1 ŽoNFP bola zameraná na palubné počítače a 1 ŽoNFP 
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 ŽoNFP 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 ŽoNFP (2 ŽoNFP – žiadateľ BSK                   
a 1 ŽoNFP – žiadateľ mesto Bratislava). 2 ŽoNFP boli odporučené na schválenie v rámci skupiny 
aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.2.4 
(informačné zabezpečenie systému). Výberovou komisiou tak bolo odporučených na schválenie 
6 925 971,29 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 37 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 
EUR z ERDF). K 31.12.2011 bolo v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP vydané jedno 
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Na tento jeden projekt bola uzatvorená Zmluva o NFP po úspešnom 
vykonaní VO a projekt je v realizácii. Na zvyšné dva projekty neboli vykonané úspešné VO a boli                 
na ne vydané Rozhodnutia  o neschválení žiadosti. 
 
 
Tabuľka č. 50: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet 
realizovaných / 

ukončených 
projektov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

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

1 1 0 

Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja) 

1 1 1 

SPOLU 2 2 1 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť (2) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (3), nakoľko jeden 
žiadateľ (BSK) predložil  2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné.  

 
Tabuľka č. 51: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

28 - Inteligentné dopravné systémy 3 3 1 

52 - Podpora čistej mestskej dopravy 2 0 0 

SPOLU 5 3 1 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 52: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 

Skupina aktivít Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

1.2.1 2 2 1 

1.2.2 0 0 0 

1.2.3 2 0 0 

1.2.4 1 1 0 

SPOLU 5 3 1 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 53: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

Bratislava I 3 1 0 

Bratislava II 2 2 1 

SPOLU 5 3 1 
Zdroj: RO OPBK 

 
 

Tabuľka č. 54: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/03 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                            v EUR 

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/03 

1. BSK 

Zriadenie 
jednotného 
tarifného systému u 
dopravcov v 
pôsobnosti 
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja 

28 realizácia  264 375 396,00 319 086,60 37 539,60 18 769,80 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/03 375 396,00 319 086,60 37 539,60 18 769,80 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí,  
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 

 
 
2010 
 
Kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 (štvrtá výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si 
rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
(zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.2.2010                 
do 02.08.2010. Vo výzve bolo určené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO okrem ŽoNFP, 
ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK. RO 
OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Usmernenie č. 6/2010 k výkladu 
záložného práva k nehnuteľnostiam, Usmernenie č. 8/2010 k vypĺňaniu Prílohy č. 7 Finančná analýza 
projektu k výzve OPBK/2010/1.2/04, Oznam o presune kompetencií z MVRR SR na MPŽPRR SR, 
pozastavenie výzvy, zrušenie pozastavenia výzvy, vydanie verzie 7 Programového manuálu pre 
OPBK. Počas trvania výzvy neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúce sa poskytovania 
informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu 
schvaľovania žiadostí o NFP. 
 
V rámci výzvy bolo predložených 5 ŽoNFP, všetky žiadateľom Hl. mesto SR Bratislava (okres 
Bratislava I). Žiadateľ má mestský typ sídla s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský 
úrad) s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie so zameraním 
hospodárskej činnosti Doprava s počtom zamestnancov od 501 – 1000. Z predložených ŽoNFP bola  
1 ŽoNFP počas konania o žiadosti stiahnutá žiadateľom, a to ŽoNFP Preferencia električkovej 
dopravy na Račianskej radiále predložená v prvom hodnotiacom kole v rámci skupiny aktivít 1.2.3. 
Žiadateľ ŽoNFP opätovne predložil v štvrtom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená. 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.nsrr.sk/
file:///C:/Users/varsik/Desktop/Pripomienky%20EK%20k%20VS%20OPBK2011/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/www.opbk.sk/rezervacia
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ŽoNFP predložené v rámci výzvy boli zamerané na preferenciu električkovej dopravy na riadených 
križovatkách na Račianskej a Vajnorskej radiále, na prepojenie trolejbusovej trate a vozovne a na 
obstaranie predajných automatov na vybraných miestach v rámci mesta Bratislava. 
 
Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 4 ŽoNFP vo výške 3 033 657,51 EUR 
z ERDF, čo predstavuje približne 16 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF). 
Všetky ŽoNFP boli zo skupiny aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej dopravy). Predmetom 2 
ŽoNFP je preferencia električkovej dopravy na riadených križovatkách a pridružených uzloch na 
Račianskej a Vajnorskej radiále, predmetom tretej  ŽoNFP je efektívne prepojenie trolejbusových tratí 
a vozovne a predmetom štvrtej ŽoNFP je nákup predajných automatov na predaj cestovných lístkov 
v rámci BID na vybraných miestach. 
 
RO OPBK dňa 10.3.2010 pozastavil výzvu z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci

23
. 

Vzhľadom na to, že úspešné vykonanie verejného obstarávania už nebolo podmienkou vydania 
Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, RO OPBK k  31.12.2010  vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP.       
K 31.12.2011 boli vydané 3 Rozhodnutia o schválení  a uzatvorené 4 Zmluvy o NFP pred vykonaním 
VO a 1 dodatok k Zmluve o NFP po úspešnom vykonaní VO. Jeden projekt je v realizácii 
(Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova), 2 projekty sú v stave vykonávania procesu verejného 
obstarávania. Na projekt Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále, ktorý bol predložený 
v 4. hodnotiacom kole, prijímateľ predložil na RO OPBK na kontrolu aj doklady z procesu verejného 
obstarávania, avšak pred uzatvorením zmluvy o dielo došlo k zmene projektu a v decembri 2011 došlo 
k odstúpeniu Zmluvy o NFP. 
 
Tabuľka č. 55: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet 
realizovaných / 

ukončených 
projektov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

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

2 2 3 

SPOLU 2 2 3 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 56: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

28 - Inteligentné dopravné systémy 1 1 1 

52 - Podpora čistej mestskej dopravy 4 3 2 

SPOLU 5 4 3 

Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 57: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 

Skupina aktivít Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

1.2.1 1 1 1 

1.2.2 0 0 0 

1.2.3 4 3 2 

1.2.4 0 0 0 

SPOLU 5 4 3 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
 

                                                      
23

 Informácie o pozastavení výzvy sú uvedené v časti Stav v oblasti zverejňovania výziev tejto kapitoly. 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 98 

Tabuľka č. 58: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

Bratislava I 5 4 3 

SPOLU 5 4 3 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 59: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/04 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                            v EUR 

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/04 

1. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Trolejbusová trať 
Pražská – 
Hroboňova 

52 realizácia  357 2 356 957,26  2 003 413,67 235 695,73 117 847,86  

2. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Preferencia 
električkovej 
dopravy na 
Račianskej radiále 

52 
ŽoNFP stiahnutá 

žiadateľom 
443 267 417,44 227 304,82 26 741,74 13 370,88 

3. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Preferencia 
električkovej 
dopravy na 
Vajnorskej radiále 

52 realizácia 444 284 278,69 241 636,89 28 427,87 14 213,93 

4. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Dobudovanie 
tarifného 
zabezpečenia na 
území hlavného 
mesta SR 
Bratislavy - II. 
Etapa 

28 realizácia 445 332 601,59 282 711,35 33 260,16 16 630,08 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/04 3 241 254,98  2 755 066,73  324 125,50 162 062,75  

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí,  
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 

 

 
2011 
 
Kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 (siedma výzva) 
 
Výzva bola zverejnená dňa 14.2.2011 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke 
www.land.gov.sk a mala priebežný charakter. Dňa 15.2.2011 bol primátorovi Hl. mesta SR Bratislavy, 
Senca, Pezinka, Malaciek a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „BSK“) zaslaný 
oznam o vyhlásení predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP.  
 
V rámci výzvy boli stanovené 2 hodnotiace kolá,  prvé hodnotiace kolo – od 1.4.2011 do 15.4.2011, 
druhé hodnotiace kolo – od 16.5.2011 do 30.6.2011. Vo výzve bolo stanovené, že ŽoNFP budú 
prijímané na adrese SO/RO okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, 
ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK. 
 

RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy a usmernenia pre žiadateľov o NFP: Usmernenie            
č. 3/2011 k horizontálnym prioritám, Usmernenie č. 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní, Aktualizácia Usmernenia č. 3/2010: k spolufinancovaniu projektov 
prostredníctvom bánk,  Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní, Prílohu č. 14 – Súhlas všetkých partnerov s realizáciou a podmienkami 
realizácie projektu, oznam o presťahovaní Odboru SO/RO pre OPBK (ďalej „SO/RO“) presťahovaný z 

http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.land.gov.sk/
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Hontianskej ulice na Úrad BSK na Sabinovskú ulicu č. 16 v Bratislave, oznam o schválení návrhu 
revízie OPBK, ktorý bol dňa 29.10.2010 oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii, 
Aktualizácia Prílohy č. 7 - Finančná analýza projektu a oznam o zmene termínu predkladania žiadostí 
o NFP a to z pôvodného dátumu 31.5.2011 na termín 30.6.2011.  
 
V rámci výzvy boli predložené 4 ŽoNFP, žiadateľmi mestom Senec, Pezinok, Hlavným mesto SR 
a BSK. V prvom hodnotiacom kole neboli prijaté žiadne ŽoNFP a v druhom hodnotiacom kole ostatné 
4 ŽoNFP. Žiadosti boli zamerané na vybudovanie terminálov integrovanej dopravy, vybudovanie 
trolejbusovej trate a zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR. 3 ŽoNFP  sa týkali 
prioritnej témy Inteligentné dopravné systémy a jedna ŽoNFP Podpory čistej mestskej dopravy.  
 
Jedna ŽoNFP bola prijatá na skupinu aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) – projekt 
Zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR, dve ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.2 
(vybudovanie prestupných terminálov) v Senci a Pezinku a jedna ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.3 
(podpora mestskej hromadnej dopravy) – vybudovanie trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská 
nemocnica, žiadna ŽoNFP nebola doručená na skupinu aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie 
systému). Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení 
predstavoval 120,07 % z alokácie na výzvu.  
 
Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP vo výške 2 938 519,17 EUR z ERDF 
čo predstavuje 23,10 % z revidovanej alokácie na opatrenie (tj. z 12 700 000 EUR z ERDF) a jedna 
ŽoNFP bola odporučená na neschválenie. K 31.12.2011 RO OPBK vydal 3 rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP a na jeden projekt bola uzatvorená Zmluva o NFP pred vykonaním procesu verejného 
obstarávania. 

 

Tabuľka č. 60: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet 
realizovaných / 

ukončených 
projektov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

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

3 3 1 

Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja) 

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

1 0 0 

SPOLU 4 3 1 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 61: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

28 - Inteligentné dopravné systémy 3 2 1 

52 - Podpora čistej mestskej dopravy 1 1 0 

SPOLU 4 3 1 

Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 62: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 

Skupina aktivít Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

1.2.1 1 0 0 

1.2.2 2 2 1 

1.2.3 1 1 0 

1.2.4 0 0 0 

SPOLU 4 3 1 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 63: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

Bratislava I 1 1 0 

Bratislava II 1 0 0 

Pezinok 1 1 0 

Senec 1 1 1 

SPOLU 4 3 1 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 64 : Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2011/1.2/07 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                            v EUR 

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2011/1.2/07 

1. Mesto Senec 
Terminál 
integrovanej 
dopravy v Senci 

28 realizácia  592 930 671,56  791 070,83 93 067,15 46 533,58 

2. 
Mesto 
Pezinok 

Terminál 
integrovanej 
dopravy v Pezinku 

28 
schválená 

ŽoNFP/ príprava 
projektu 

590 783 947,89 666 355,71 78 394,79 39 197,39 

3. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Trolejbusová trať 
Patrónka - 
Vojenská 
nemocnica 

52 
schválená 

ŽoNFP/ príprava 
projektu 

591 1 742 461,92 1 481 092,63 174 246,19 87 123,10 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/04 3 457 081,37  2 938 519,17  345 708,13 172 854,07  

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
 
 
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Tabuľka č. 65: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 OPBK k 31.12.2011   

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 1 54 140 147,00 9 876 671,87 18,24 15 655 050,16 28,92 

Opatrenie 1.1 41 440 147,00 9 876 671,87 23,83 15 655 050,16 37,78 

Opatrenie 1.2 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: CO 

 
V roku 2011 prebiehala rámci opatrenia 1.1 aktívna realizácia schválených projektov, ako 
aj schvaľovanie zostávajúcich žiadostí o NFP a príprava zmlúv o poskytnutí NFP. Čerpanie 
prostriedkov je preto odrazom narastajúceho počtu projektov v realizácii. V roku 2011 bola úroveň 
čerpania 23,83% zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast o 6,48 p.b. v porovnaní 
s rokom 2010. V rámci tohto opatrenia zaznamenal RO OPBK vysoký počet žiadateľov o NFP a 
opatrenie predstavuje jednu z najžiadanejších oblastí podpory v rámci OPBK, čoho výsledkom je aj 
úspešnosť čerpania.   
 
V rámci opatrenia 1.2 je pokrok v implementácii neuspokojivý, čoho odrazom je aj nulové čerpanie 
alokovaných finančných prostriedkov. 
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3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 
Vo výberovom procese v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03, minister 
výstavby a regionálneho rozvoja SR ako štatutárny orgán RO OPBK určil predsedovi výberovej 
komisie, aby bola výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci zaslaná aj 4 
žiadateľom, ktorí sa nachádzali v zozname ŽoNFP odporúčaných na neschválenie z dôvodu 
nedostatku finančných zdrojov. Na základe podnetu EK bol v rámci auditu A382 vykonaný audit 
k výberu uvedených 4 projektov. Nakoľko audit bol ukončený až v roku 2012, jeho výsledky a prijaté 
opatrenia budú popísané v nasledujúcej výročnej správe o vykonávaní OPBK.     
 
Okrem vyššie uvedeného sa k dátumu 31.12.2011 nevyskytli žiadne závažné problémy pri realizácii 
výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi Infraštruktúra. Počas trvania výziev sa nevyskytli 
zo strany SO/RO alebo RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov 
pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúce sa poskytovania informácií o 
výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.  
 
Problémy sú v rámci opatrenia 1.2, v ktorom je stav implementácie veľmi neuspokojivý. Zo strany 
oprávnených žiadateľov neboli v priebehu vyhlásených výziev doriešené podmienky realizácie 
Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadlilo aj na stave jednotlivých žiadostí o NFP. Rovnako 
zdĺhavý proces realizácie verejného obstarávania, opakované procesy verejného obstarávania, 
námietky uchádzačov a rušenie vyhláseného verejného obstarávania mali za následok, že k dátumu 
31.12.2011 bolo síce uzatvorených 5 zmlúv, ale nastali ďalšie problémy v implementácii, ktoré 
spôsobili odstúpenie od 1 zmluvy  a na 2 zmluvy sa opakovali procesy VO. 2 zmluvy sú v realizácii.   
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na to, že aktivity mestskej hromadnej 
dopravy sa realizujú v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, RO OPBK v revízii OPBK 
znížil výšku alokácie na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. Vychádzajúc z hodnotenia 
operačného programu a pri zohľadnení všetkých ťažkostí a rizík bol navrhnutý presun finančných 
prostriedkov vo výške 6 000 000 EUR (ERDF) z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1. Tento návrh bol EK 
schválený dňa 16.9.2011 a finančné prostriedky boli znížené o vyššie uvedenú sumu. RO OPBK 
v januári 2012 vyhlásil ďalšiu výzvu na predkladanie ŽoNFP na predmetné opatrenie, čím  
predpokladá predloženie ďalších žiadostí o NFP, ktoré úspešne naplnia očakávania  RO OPBK. 
 
Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
 
Počas rokov 2010 a 2011 došlo k uzavretiu zmlúv o poskytnutí NFP so všetkými úspešnými 
žiadateľmi z uvedených dvoch výziev a došlo k realizácii všetkých projektov a následnému 
pokračovaniu v čerpaní finančných prostriedkov. K 31.12.2011 bolo 26 projektov úspešne ukončených 
a 20 projektov bolo v realizácii. Ukončenie projektov v realizácii je naplánované počas roka 2012. 
 
V rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel môžeme konštatovať vysoký dopyt, a to najmä pri skupine 
aktivít 1.1.2. Na základe revízie OPBK bola dodatočná finančná alokácia a časť prostriedkov 
z opatrenia 1.2 presunutá práve do tohto opatrenia. Po revízii OPBK je alokácia na opatrenie                     
41 440 147,00 EUR z ERDF. Na základe schválenej revízie RO OPBK mohol opätovne v januári 2012 
vyhlásiť výzvu na skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3, pričom celková indikatívna alokácia na výzvu 
predstavuje 10 445 000 EUR, z toho 8 878 250 EUR z ERDF. Z doterajších skúseností RO OPBK 
opätovne predpokladá vysoký dopyt predložených projektov, hlavne v skupine aktivít 1.1.2.  
 
Záujem o intervencie do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel - skupina 
aktivít 1.1.2, vysoko prevyšoval disponibilné zdroje na opatrenie 1.1. Implementácia uvedenej oblasti 
podpory začala v marci 2008 a táto oblasť predstavovala na základe reálneho dopytu obcí jednu                    
z najvýraznejších rozvojových priorít v čase hospodárskej krízy z dôvodu výrazného posilnenia 
konkurencieschopnosti a atraktívnosti podporených sídiel. Ide o intervencie do úprav verejných 
priestranstiev (chodníkov, námestí a autobusových zastávok) vrátane multifunkčných ihrísk a detských 
ihrísk, prvkov verejnej zelene a rekonštrukcie a budovania verejných osvetlení. Vzhľadom                          
na skutočnosť, že jednou z podporovaných operácií v rámci samostatne dopytovo orientovaných 
projektov sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných osvetlení, prináša táto 
operácia významný podiel na plnení cieľa Stratégie Európa 2020 týkajúceho sa úspor energie.  
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V projektoch podporených v rámci obidvoch doteraz vyhlásených výziev sa zrekonštruuje verejné 
priestranstvo o celkovej výmere 357163,62 m2, zrekonštruuje, resp. vybuduje sa celkovo 55 technicky  
zhodnotených objektov, z toho v rámci skupiny aktivít 1.1.3 bol vybudovaný 1 objekt – 1 podporená 
cyklotrasa a v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo vybudovaných 54 objektov, do ktorých sa rátajú: 
upravené verejné priestranstvá, detské ihriská a ihriská s multifunkčným využitím.  Vymenených resp. 
novo osadených bolo 645 svietidiel  a zrekonštruované boli 3 lávky. 
 
V samostatne dopytovo orientovaných projektoch regenerácie sídiel (skupina aktivít 1.1.2) mnohé 
obce predkladali svoje projekty ako priame napojenie na projekty zrealizované v predošlom 
programovom období v rámci programu JPD2, čím sa vytvorili ucelené  konkurencieschopnejšie celky 
v Bratislavskom regióne (napr. obce Hrubý Šúr, Boldog, Láb, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 
Chorvátsky Grob, Dubová, Veľké Leváre, Tomášov a mestá Senec a Pezinok). V rámci OPBK sa 
podarilo intervenciou do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel osloviť aj 
obce, ktoré doposiaľ nežiadali o pomoc ani v predchádzajúcom programovom období ako napr. obec 
Píla, Vlky, Zálesie a  bez akýchkoľvek problémov za pomoci RO OPBK resp. SO/RO zrealizovali 
schválené projekty. Zároveň došlo aj k realizácii niektorých projektov v dvoch na seba nasledujúcich 
etapách v rámci OPBK, čím došlo ku komlexnejšej úprave obcí. Obec ktoré zrealizovali po dva  
projekty/ prípadne sú v úspešnej realizácii: obec Zohor, Veľké Leváre, Nová Dedinka, Pezinok, mesto 
Senec. 
 
Ku 31.12.2011 bolo v rámci opatrenia 1.1 ukončených 26 projektov, z toho v rámci skupiny aktivít 
1.1.2 bolo ukončených 25 projektov a v skupine aktivít 1.1.3 jeden projekt.   
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2011: 

 Projekt „Revitalizácia námestia v Hamuliakove“: vytvorením námestia sa ukončila 3. etapa 
obnovy verejných priestranstiev v centrálnej zóne obce. V rámci revitalizácie sa vytvorili 
plochy na oddych a trávenie voľného času občanov a návštevníkov obce, vybudovalo sa 
detské ihrisko s hojdačkami a preliezačkami, nové chodníky a v rámci tohto priestranstva bolo 
zrevitalizované aj verejné osvetlenie. Celková plocha zhodnoteného priestranstva je 6 598,10 
m

2
, vybudovaných bolo 29 bezbariérových prístupov  a 44  vymenených svietidiel.  

 Projekt „Revitalizácia námestia obce Častá“: riešil rozsiahlu revitalizáciu námestia obce Častá, 
ktorou sa dosiahlo hodnotnejšie priestranstvo pre bežný život obyvateľov obce na ploche 4450 
m

2
. Zrevitalizované námestie sa rozkladá po oboch stranách cestnej komunikácie 

prechádzajúcej obcou. V rámci úpravy verejného priestranstva, boli zrekonštruované chodníky 
a spevnené plochy, zrealizované sadové úpravy, vysadené nové stromy a kríky, 
zrekonštruované bolo verejné osvetlenie s počtom vymenených svietidiel 11 ks. V riešenej 
časti projektu sú osadené prvky parkového mobiliáru, a zrekonštruovala sa lávka cez potok. 

 Projektom  „Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna“, vznikla 
revitalizovaná, atraktívna oddychová zóna ktorá je využívaná obyvateľmi obce (zameranie na 
všetky demografické skupiny obyvateľov – deti, mládež, dospelých v produktívnom veku a 
dôchodcov), ako aj návštevníkmi obce. Revitalizácia priestranstva bola realizovaná 
prostredníctvom  rekonštrukcie chodníkov, verejnej zelene, autobusových zastávok, 
lávky  a verejného osvetlenia  v centrálnej zóne obce. Zmodernizovalo sa aj multifunkčné 
ihrisko s možnosťou  celoročného využívania. Zároveň sa v areáli vybudovalo aj  detské 
ihrisko s hernými prvkami pre deti od 0 do 15 rokov. Dotknuté územie bolo vybavené prvkami 
drobnej architektúry – lavičkami, fontánou, smetnými košmi, stojanmi na bicykel 
a prístreškom. 

 Po ukončení realizácie projektu s názvom „Revitalizácia centra obce Zohor – Námestie 
Mládeže“ obec Zohor disponuje kompletne zrevitalizovaným Námestím Mládeže. 
Umiestnením lavičiek, zrekonštruovaním chodníkov a spevnených plôch sa vytvoril priestor 
pre stretávanie a zhromažďovanie občanov. Projektom sa taktiež vybudovalo verejné 
osvetlenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť obyvateľov obce a nové detské ihrisko pre rôzne vekové 
kategórie. Obnova centra obce spočívala aj vo výsadbe nových listnatých stromov ako aj 
výsevu trávnatých plôch. Celková plocha revitalizovanej časti je 7.217 m

2
. 

 
Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 
1 a opatrenia 1.1. Všetky úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na stránke 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/. K 31.12.2011 bolo v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel 

http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
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v realizácii 26 projektov; príspevok týchto projektov k napĺňaniu cieľov OPBK bude priebežne 
popisovaný v nasledujúcich výročných správach v nadväznosti na ich ukončovanie (projekty 
v realizácii sú zamerané napr. na revitalizáciu verejných plôch, budovanie oddychových areálov, 
revitalizácie parkov a pod.). 
 
Záujem o intervencie do zachovanie a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás 
s cieľom rozvoja cestovného ruchu – skupina aktivít 1.1.3 bol v porovnaní so samostatne dopytovo 
orientovanými projektmi omnoho menší. V rámci týchto aktivít bol schválený a ukončený jeden projekt 
vo výzve č. OPBK/2008/1.1/01 „Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri  Dunaji“. Realizáciou 
daného projektu sa vybudovalo 3,104 km dlhé prepojenie medzi dvoma susednými obcami 
Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Vybudovaná cyklotrasa je súčasťou trasy M02 Senecká 
cyklomagistrála, v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás na území BSK na roky 2007 – 2013. Obec 
Bernolákovo plánuje vybudovanú cyklotrasu v budúcnosti napojiť na existujúcu trasu č. 25 do Pezinka. 
Vybudovaním cyklotrasy Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji sa doplnila ďalšia časť trasy v rámci 
cyklotrasy na trase  Senec – Bernolákovo – Hamuliakovo, čim sa docieli napojenie na frekventovanú  
Medzinárodnú podunajskú cyklotrasu. Výsledok projektu je využívaný hlavne občanmi obcí, ktoré 
cyklotrasa spája ale aj ostatnými cykloturistami. 
 
V prípade intervencií do prípravy a realizácie integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí –
skupina aktivít 1.1.1 (ďalej aj „ISRMO“) nebol k 31.12.2011 vyhlásený Oznam o možnosti 
predkladania ISRMO. Dôvodom boli nevyriešené otázky v oblasti implementácie iniciatívy JESSICA 
v rámci ISRMO. Na základe revízie OPBK už implementácia iniciatívy JESSICA nie je súčasťou 
ISRMO a v prípade jej realizovania v podmienkach Slovenskej republiky bude riešená formou 
pilotného prístupu nezávisle od aktivít ISRMO. V rámci revízie OPBK došlo aj k  zapracovaniu 
dodatočnej finančnej alokácie do prioritnej osi 1 v zmysle Uznesenia vlády č. 678 zo dňa 6.10.2010. 
Vzhľadom na zvýšenú alokáciu aj do ISRMO sa RO OPBK rozhodol zabezpečiť efektívnejšiu podporu 
oblastí s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov a to 
rozšírením okruhu oprávnených žiadateľov ako aj rozšírením oprávnených aktivít. Okrem oprávnených 
vybraných oblastí mesta Bratislavy sa rozšírila oprávnenosť o 3 okresné mestá Bratislavského 
samosprávneho kraja (Malacky, Pezinok a Senec). ISRMO budú zamerané na zabezpečenie trvalo 
udržateľného mestského rozvoja prostredníctvom podpory obnovy fyzického životného prostredia, 
zachovania a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás s cieľom podpory rozvoja 
cestovného ruchu, podpory škôl a školských zariadení, ihrísk, obnovy zariadení sociálnych služieb 
s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry a podpory komunitných centier zameraných na 
posilňovanie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením. V rámci ISRMO bude možné 
ako jednu z nepovinných operácií realizovať aj investície do bývania v budovách, ktoré vlastnia orgány 
verejnej správy alebo neziskoví prevádzkovatelia a používajú ich na bývanie určené pre domácnosti 
s nízkym príjmom alebo ľudí s osobitnými potrebami. Podporované aktivity ISRMO budú napĺňať ciele 
Stratégie Európa 2020.  
 
RO OPBK dňa 17.12.2010 v Bratislave uskutočnil konferenciu pod názvom „Operačný program 
Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov a rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“, na ktorej 
z dôvodu včasnej informovanosti informoval aj o podmienkach oprávnenosti projektov ISRMO.  
 
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
V prípade tohto opatrenia je možné hovoriť o pomerne náročných projektoch, ktorých príprava                      
si vyžaduje vysokú kvalitatívnu úroveň, a preto bol v rámci vyhlásených  výziev predložený pomerne 
nízky počet žiadostí o NFP, v ktorých však oprávnení žiadatelia žiadali vyššiu sumu NFP v porovnaní 
so ŽoNFP pri iných opatreniach OPBK. Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné. Zo 
strany oprávnených žiadateľov neboli počas predchádzajúcich rokov doriešené podmienky realizácie 
Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých žiadostí o NFP, 
ktorý nie je uspokojivý. V celkovom počte bolo spolu za všetky výzvy prijatých 13 ŽoNFP, z čoho 
schválených bolo 8 ŽoNFP. Na 2 projekty nebol proces VO vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a preto boli procesy VO opakované druhýkrát, čím sa predlžuje celá 
implementácia projektov. Jeden projekt je zazmluvnený pred vykonaním procesu VO a na 2 projekty 
RO OPBK pripravuje Zmluvy o NFP.  
 
Záujem o zriadenie jednotného tarifného systému - skupina aktivít 1.2.1 prejavili v rámci všetkých 
vyhlásených výziev oprávnení žiadatelia Hlavné mesto SR Bratislava a BSK, pričom boli predložené  
4 ŽoNFP. Dve ŽoNFP boli výberovou komisiou odporučené na neschválenie a dva projekty sú                     
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v realizácii. Projekt BSK je v súlade s koncepciou BID zameraný na obstaranie označovačov 
cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet a obstaranie palubných počítačov. 
Projektom predloženým Hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý je v súlade s projektom BID, je 
navrhnuté zlepšenie tarifného vybavenia dopravcov a unifikácia tarifného zabezpečenia, ktorým                     
sa dosiahne očakávané zvýšenie počtu cestujúcich vo verejnej doprave vychádzajúc z možnosti 
cestujúcich zakúpiť si jednoducho a  rýchlo  jeden cestovný doklad. Ide o nákup 15 ks predajných 
automatov cestovných lístkov na verejne dostupných miestach (nákupné centrá, hala letiska a  pod.). 
 
O vybudovanie prestupných terminálov - skupina aktivít 1.2.2 žiadatelia v doteraz vyhlásených 
výzvach prejavili záujem iba v poslednej vyhlásenej siedmej výzve. Boli to mestá Pezinok a Senec, 
ktoré predložili po jednej ŽoNFP. Predmetom žiadostí  je vybudovanie terminálov integrovanej 
dopravy v týchto mestách. Obidva projekty boli schválené a k 31.12.2011 bola na projekt predložený 
žiadateľom mesto Senec uzatvorená Zmluva o NFP pred vykonaním procesu VO. Na projekt 
predložený mestom Pezinok je Zmluva o NFP v príprave. Realizáciou projektov sa zlepšia priestorové 
podmienky predovšetkým pre cestujúcich kombinujúcich viaceré druhy dopráv a vytvoria sa moderné 
prestupové miesta, zatraktívni a zhodnotí sa predmetné územie, prispeje sa k zvýšeniu úrovne služieb 
v oblasti regionálnej a železničnej dopravy a počtu prepravených osôb. Moderný prestupný terminál 
bude spĺňať viacero funkcionalít a, predovšetkým zabezpečí vysokú úroveň integrácie jednotlivých 
odborov dopravy v rámci systému hromadnej osobnej dopravy, dosiahnutie pohodlného prestupovania                      
a minimalizáciu časových strát pri cestovaní. 
 
Podporu mestskej hromadnej dopravy – skupina aktivít 1.2.3 je možné realizovať len na území mesta 
Bratislavy. Oprávneným prijímateľom je Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý v doteraz vyhlásených 
výzvach predložil 7 ŽoNFP, čo je najväčší počet žiadostí zo všetkých skupín aktivít. Predložené 
a schválené ŽoNFP sú zamerané na preferenciu električkovej dopravy na Račianskej radiále, 
preferenciu električkovej dopravy na Vajnorskej radiále,  vybudovanie trolejbusovej trate Pražská – 
Hroboňova a vybudovanie trolejbusovej trate Patrónka - Vojenská nemocnica. Projekt predložený v 4 
kole štvrtej výzvy - Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále bol v roku 2011 v 
realizácii, prijímateľ predložil RO OPBK na kontrolu doklady z procesu verejného obstarávania, avšak 
pred utatvorením zmluvy o dielo došlo k zmene projektu zo strany prijímateľa a v decembri 2011 RO 
OPBK k odstúpil od Zmluvy o NFP na základe žiadosti prijímateľa. Projektom Preferencia električkovej 
dopravy na Vajnorskej radiále sa očakáva vybudovanie zariadení a inštalácia riadiacich softwérov na 
preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, čím sa dosiahne skrátenie prepravného 
času.  Projekt je ku koncu roka 2011 na RO OPBK na kontrole procesu VO a po tejto kontrole bude 
vyhotovený Dodatok k Zmluve o NFP a dôjde k realizácii projektu. Projektom Vybudovanie 
trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova sa dosiahne efektívnejšie prepojenie trolejbusovej trate 
a vozovne a dôjde k výraznému zníženiu dojazdných kilometrov. Projekt sa úspešne realizuje a jeho 
ukončenie je naplánované na marec 2012. V rámci siedmej výzvy bol predložený projekt Trolejbusová 
trať Patrónka - Vojenská nemocnica, ktorý bol odporučený na schválenie a jeho Zmluva je v príprave. 
Za predpokladu, že bude vykonané verejné obstarávanie v súlade so zákonom, projekt prejde do 
realizácie a bude vybudovaná ďalšia časť trolejbusovej trate v časti Patrónka, kde je momentálne 
v prevádzke len jednostranná trolejbusová trať. Realizáciou trolejbusovej trate v tomto úseku dôjde k 
zmene a k zefektívneniu organizácie dopravy presunom výkonov z autobusovej dopravy na 
trolejbusovú so súvisiacim následným znížením emisií. Zároveň dôjde aj k zníženiu prevádzkových 
nákladov skrátením výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek. 
 
Napriek tomu, že prepracovaním viackrát predložených ŽoNFP sa dosiahla ich vyššia kvalitatívna 
úroveň, projekty boli zazmluvnené, vykonávajú sa na ne verejné obstarávania a zrealizovala sa 
Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova, RO OPBK hodnotí postupy ako zdĺhavé, administratívne 
a časovo náročné, ktoré ohrozujú implementáciu opatrenia. Pritom RO OPBK niekoľkokrát počas 
konzultácií so žiadateľmi vysvetľoval dôležitosť a stupeň vypracovania jednotlivých podporných 
dokumentov k ŽoNFP.  
 
V rámci Informačného zabezpečenia systému – skupina aktivít 1.2.4 bola predložená len jedna 
ŽoNFP a to v tretej výzve, ktorá bola zameraná na zriadenie jednotného informačného systému 
v pôsobnosti BSK. Projektom, ktorý pozostáva zo zriadenia dispečerského riadiaceho systému BID, 
sa umožní optimálna kontrola a koordinácia dopravnej situácie v regióne ako aj poskytovanie 
informácií o dopravných výkonoch a tržbách dopravcov v záujme koordinácie, optimalizácie a kontroly 
dopravného procesu BID. V októbri 2011 bol však projekt zamietnutý a bolo vydané rozhodnutie 
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o neschválení žiadosti a  to z dôvodu nedoručenia kompletných dokladov na preukázanie podmienok 
poskytnutia pomoci v stanovenej lehote a z dôvodu zistených viacerých nedostatkov v procese VO. 
 
Analýza na základe merateľných ukazovateľov Prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1 
Infraštruktúra je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 37. Pri väčšine ukazovateľov boli 
k 31.12.2011 dosiahnuté nulové hodnoty a preto nie je možné zhodnotiť dosiahnutie stanovených 
cieľov OPBK prostredníctvom týchto ukazovateľov.  
 
K 31.12.2011 boli dosiahnuté hodnoty vyššie ako 0 pri ukazovateľoch: 

 Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (dosiahnutá hodnota 45 z cieľovej 
hodnoty 70 pre rok 2015); 

 Počet regenerovaných sídiel (dosiahnutá hodnota 39 z cieľovej hodnoty 50 pre rok 2015); 

 Počet projektov ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu (dosiahnutá hodnota 1 z cieľovej 
hodnoty 6 pre rok 2015); 

 Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú 
ochranu ovzdušia (dosiahnutá hodnota 1 z cieľovej hodnoty 2 pre rok 2015).  

 
Predmetnými  projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK v oblasti budovania regiónu 
atraktívneho pre život, k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra v oblasti zvyšovania 
atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a k napĺňaniu cieľov na úrovni 
opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktorým je zvyšovanie kvality života v sídlach Bratislavského kraja 
a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, ktorým je zvýšenie počtu prepravených 
osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy.  
 

Väčšina projektov je realizovaná v rámci skupiny aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované 
projekty regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia 
sídiel BSK - úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úprava prvkov verejnej zelene, 
rekonštrukcia verejných osvetlení (napr. projekty „Areál voľného času v obci Nová Dedinka“, 
„Regenerácia sídla v obci Veľký Biel“, „Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok“, 
„Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva“, „Skvalitnenie života 
v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukcia verejného osvetlenia“, „Revitalizácia 
centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna“,  „Park oddychu mesta Senec - revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny“, „Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v 
obci Vysoká pri Morave“, „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“, Revitalizácia námestia v Hamuliakove, Revitalizácia 
námestia obce Častá, Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna, 
„Revitalizácia centra obce Zohor – Námestie Mládeže“).  
 

Hodnotenie dosiahnutých cieľov v oblasti zvyšovania kvality verejnej dopravy (opatrenie 1.2 
Regionálna a mestská hromadná doprava) na základe dosiahnutých hodnôt ukazovateľov je v tejto 
fáze implementácie OPBK neuspokojivé. Dôvody neuspokojivého stavu v implementácii opatrenia 1.2 
sú popísané v predchádzajúcich častiach výročnej správy. Podporené projekty boli k 31.12.2011 
v realizácii, resp. sa k nim vykonávalo verejné obstarávanie. Projekt „Preferencia električkovej  
dopravy na Račianskej  radiále“ bol v decembri 2011 mimoriadne ukončený na základe vlastnej 
žiadosti prijímateľa. Z uvedeného dôvodu reálna dosiahnutá hodnota v merateľnom ukazovateli „Počet 
projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu 
ovzdušia“ je 1. V realizácii k 31.12.2012 bol v realizácii projekt „Trolejbusová trať Pražská – 
Hroboňova“. Realizáciou trolejbusovej trate dôjde z zmene a zefektívneniu organizácie dopravy 
a znížením emisií. Zároveň dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov podstatným skrátením 
výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek z iných oblastí mesta, čo predstavuje úsporu 
priamych prevádzkových nákladov. Tento projekt predstavuje príspevok k ukazovateľu „Počet 
projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu 
ovzdušia“. Projektom sa prispieva aj k cieľu Prioritnej osi 1, ktorým je zvýšenie atraktívnosti 
Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo 
udržateľného rozvoja. Úspešná realizácie ďalších pripravovaných projektov (napr. projekty: 
„Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej“; „Zriadenie jednotného tarifného systému 
u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja;  „Terminál integrovanej dopravy 
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v Senci“) bude taktiež prestavovať prínos k cieľom prioritnej osi v oblasti zlepšenia kvality verejnej 
dopravy.  

 
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 využívania progresívnych technológií v MSP 
      2.1.3  Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP  
      2.1.4  Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty: 

- mikro, 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 prostredníctvom dvoch 
oprávnených skupín aktivít

24
: 

      2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 
      2.2.3  Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty: 

- Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 

- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov 

- mikro, 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.  

 
Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového 
manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk).  
 
 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  

        
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi Vedomostná ekonomika 
 
Stav v oblasti zverejňovania výziev 

                                                      
24

 Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu bola zrušená na základe revízie OPBK (schválenej           
EK dňa 16.9.2011).  Detailnejšie informácie o vylúčení tejto skupiny aktivít zo zamerania OPBK v rámci revízie programu sú 
popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za r. 2010 ( http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-
o-implementacii-opbk/ ), resp. pozri aj kap. 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie,  
časť Podpora aktivít na zavádzanie širokopásmového internetu v rámci opatrenia 2.2. 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/
http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/
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V rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 
9 výziev (bez iniciatívy JEREMIE), z toho v roku 2011 bola vyhlásená dňa 14.2.2011 jedna výzva na 
opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti – verejná správa (kód  výzvy OPBK/2011/2.2/07). Výzva bola 
pozastavená 23.6.2011, nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene podmienok poskytnutia 
pomoci v súvislosti s meškaním projektu „Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu 
verejnej správy (ÚPVS) a prístupových komponentov“. Dňa 19.12.2011 RO OPBK túto výzvu zrušil. 
Výzva bola opätovne vyhlásená v januári 2012. 
 
Vo všetkých vyhlásených výzvach bolo prijatých 360 ŽoNFP v celkovej výške NFP 47 024 887,94 
EUR

25
, z toho 211 ŽoNFP bolo schválených a 131 ŽoNFP bolo zamietnutých. Z 211 schválených 

ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP pri 188 projektoch v celkovej výške 
NFP 26 403 350,69 EUR. K 31.12.2011 bolo 113 projektov v realizácii a 75 projektov bolo ukončených 

v celkovej výške NFP 7 874 265,73 EUR. 
 
Tabuľka č. 66: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 OPBK od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o 

NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

Inovácie a 
technologické 

transfery 

priebežná - - - - - 

časovo 
ohraničená 

- - - - - 

Informatizácia 
spoločnosti 

priebežná 14.2.2011 30.6.2011* 10 001 600,00 8 948 800,00 1 052 800,00 

časovo 
ohraničená 

- - - - - 

Spolu za prioritu 10 001 600,00 8 948 800,00 1 052 800,00 

Zdroj: RO OPBK 
*Vo  výzve OPBK/2011/2.2/07 bol uvedený dátum ukončenia výzvy dňa 30.6.2011, avšak výzva bola dňa 23.6.2011 
pozastavená a dňa 19.12.2011 bola výzva zrušená, nakoľko v  priebehu jej zverejnenia došlo k zmene podmienok projektu  
„Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a prístupových komponentov“. 
 
Tabuľka č. 67: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 OPBK k 31.12.2011 
(kumulatívne od začiatku programového obdobia) 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

Inovácie a 
technologické 

transfery 
239 70 151  129* 79  50 2 

Informatizácia 
spoločnosti 

121 61 60 59 34 25 0 

Celkom 360 131 211 188 113 75 2 

Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška 

žiadaného 
príspevku  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku  

Výška 
schváleného 

príspevku  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov  

Výška vrátených 
prostriedkov  

Výška riadne 
ukončených 

projektov  

Výška 
zazmluvených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov 
(NFP) 

Inovácie a 
technologické 

transfery 
38 907 100,17 10 573 685,91 25 579 199,05 22 764 497,88 5 482,16 6 313 553,19 382 983,25 

Informatizácia 
spoločnosti 

8 117 787,77 4 248 237,80 3 706 802,76 3 638 852,81 11 245,94 1 560 712,54 0 

Celkom 47 024 887,94 14 821 923,71 29 286 001,81 26 403 350,69 16 728,10 7 874 265,73 382 983,25 

Zdroj: RO OPBK, ITMS 
* údaj nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené projekty „Nákup moderných výrobných technológií s cieľom zvýšenia 
konkurencieschopnosti P.M.P. TLACIAREŇ, s.r.o. a „Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti STACHEMA 
Bratislava, s.r.o.“; projekty boli ukončené na základe vlastnej žiadosti prijímateľov.  

                                                      
25

 Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti. V ďalšom texte sú kvôli prehľadnosti uvádzané aj ŽoNFP 
stiahnuté žiadateľmi. 
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Poznámka: Podľa Systému riadenia ŠF a KF 2007-2013 a usmernenia CKO k vypracovaniu výročnej správy o vykonávaní OP 
tabuľka neuvádza ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi v priebehu konania o žiadosti. V ďalšom texte sú z dôvodu komplexnosti 
v súlade so Správami o vyhodnotení výziev uvádzané údaje aj s ŽoNFP stiahnutými žiadateľmi. V tabuľkách v časti Kvalitatívna 
analýza sú  ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi zaradené do prijatých ŽoNFP, po rokovaní výberovej komisie sú zaradené medzi 
ŽoNFP odporučené na neschválenie. Celkovo k 31.12.2011 bolo v rámci Prioritnej osi 2 stiahnutých 12 ŽoNFP. 

Údaje sú vrátane projektu JEREMIE.  

Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŽoNFP 
predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení 
ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia nevykonali verejné obstarávanie 
v súlade s platnou legislatívou, resp. nesplnili iné podmienky poskytnutia pomoci (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP).  

Rozdiel v počte prijatých ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP a schválených ŽoNFP predstavuje počet ŽoNFP, ktoré boli výberovou 
komisiou odporučené na schválenie, ale ešte nebolo vydané Rozhodnutie o schválení / neschválení ŽoNFP (sú to ŽoNFP 
nachádzajúce sa v konaní o žiadosti, ktoré zahŕňa o.i. aj preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; až po 
preukázaní splnenia podmienok je žiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).  

 
 
Pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery boli vyhlasované výzvy pre všetky skupiny 
aktivít spoločne. Do 31.12.2010  boli vyhlásené 4 výzvy a to výzva č. OPBK/2008/2.1/02 vyhlásená 
4.8.2008, výzva č. OPBK/2009/2.1/03 vyhlásená 3.4.2009, výzva č. OPBK/2010/2.1/05 vyhlásená 
25.3.2010 a výzva č. OPBK/2010/2.1/06 vyhlásená 1.12.2010. Prvé tri výzvy boli priebežné, posledná 
výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. 
 
V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 2.1, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vyhlásená 
v roku 2008), bolo prijatých 18 ŽoNFP.  Kritériá formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Výberová 
komisia na svojom zasadnutí dňa 14.1.2009 odporučila vybrať 14 ŽoNFP a 1 ŽoNFP bola odporučená 
vybrať s podmienkou.  K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli 
uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. Počas konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia 
podmienok poskytnutia pomoci boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom.  K týmto ŽoNFP odporučeným na 
schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP, v jednom prípade žiadateľ nesplnil 
podmienky poskytnutia pomoci. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať / vybrať 
s podmienkou predstavovala 13,55% plnenia finančného plánu na výzvu a 7,31% plnenia finančného 
plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 86,45% celkového finančného 
plánu na výzvu a 92,69% z finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2011 bolo 11 projektov riadne 
ukončených, jeden projekt je v realizácii (ide o projekt zavedenie systému manažérstva kvality, kde je 
dĺžka realizácie projektu spravidla dlhšia ako u projektov na nákup technológií). Na projekt v realizácii 
je plánované jeho ukončenie v prvom štvrťroku 2012. 
 
Tabuľka č. 68: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/2.1/02 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR) 12 765 737,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 18 / 16 

Počet ŽoNFP odporučených vybrať + vybrať s podmienkou  15 

Počet ŽoNFP odporučených nevybrať   3* 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 2 025 690,33 EUR / 1 625 690,33 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR) 1 729 776,91 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP 
celkom (ŠF+ŠR) 

86,24 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK – výzva, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie zo dňa 14.1.2009   
* 2 ŽoNFP odporučené vybrať boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom. 
 

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo 
prijatých 63 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Počas odborného hodnotenia boli 2 
ŽoNFP stiahnuté žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace 
kolo – 08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo - 15.12.2009) odporučila vybrať spolu 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP 
odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP 
odporučenej vybrať RO OPBK vydal rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 26,38 % plnenia 
finančného plánu na výzvu a 24,45 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných 
prostriedkov po výzve bol 68,24 % finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2011 sú 3 projekty 
v realizácii, 35 projektov bolo riadne ukončených a 1 bol mimoriadne ukončený zo strany prijímateľa. 
Plánované ukončenie projektov v realizácii je v prvom štvrťroku 2012. 
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Tabuľka č. 69: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2009/2.1/03  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 21 932 648,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 63 / 60 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  40* 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / bez stiahnutých žiadateľom 23** / 21 

Finančný objem prijatých žiadostí celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 9 148 890,48 EUR / 8 719 929,42 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie  (ŠF+ŠR) 5 497 221,89 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP 
celkom (ŠF+ŠR) 

60,09 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  
*1 ŽoNFP odporučená na schválenie bola počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnutá žiadateľom 
**2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas odborného hodnotenia. 

 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
prijatých 68 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Výberová komisia na svojom 
zasadnutí k tejto výzve dňa 23.11.2010 odporučila schváliť spolu 40 ŽoNFP a 28 ŽoNFP odporučila 
na neschválenie. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 53,54% 
plnenia finančného plánu na výzvu a 30,20% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok 
finančných prostriedkov po výzve bol 38,04% finančného plánu na opatrenie. K dátumu 31.12.2011 
bolo uzatvorených 37 Zmlúv o NFP. Jedna zmluva bola mimoriadne ukončená zo strany prijímateľa 
z finančných dôvodov prijímateľa. 4 projekty sú riadne ukončené a 32 projektov je v realizácii, 
s plánovaným ukončením v prvej polovici roku 2012. 
 
Tabuľka č. 70: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.1/05  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR) 13 347 274,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 68 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  40 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  28 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 10 433 083,83 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie ((ŠF+ŠR) 6 133 039,65 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

58,78 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  

 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
predložených 94 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 81 ŽoNFP, podmienky odborného 
hodnotenia splnilo 76 ŽoNFP. Výberová komisia zasadala dvakrát. 1. zasadnutie výberovej komisie sa 
konalo 19.8.2011 a výberová komisia odporučila na schválenie prvých 48 ŽoNFP do výšky 99,98% 
pôvodnej alokácie na opatrenie 2.1, 18 žiadostí o NFP bolo odporučených na neschválenie. Po 
doručení rozhodnutia EK o schválení revízie OPBK sa dňa 5.10.2011 konalo 2. zasadnutie výberovej 
komisie, na ktorom bolo všetkých zostávajúcich 28 ŽoNFP odporučených na schválenie,  Počas 
konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci nebola žiadna 
ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. K 42 projektom boli uzatvorené Zmluvy o NFP. Výška finančných 
prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 157,65 % plnenia finančného plánu na výzvu 
a  43,99% plnenie revidovaného finančného plánu na opatrenie. Touto výzvou sa naplnila celá nová 
(revidovaná) alokácia na opatrenie 2.1. RO OPBK hodnotí výzvu ako najúspešnejšiu spomedzi 
všetkých výziev vyhlásených pre opatrenie 2.1.  
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Tabuľka č. 71: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.1/06 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR) 11 985 189,37 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 94 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  76 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  18 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 15 032 766,74 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie ((ŠF+ŠR) 11 985 189,37 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

79,73 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie 
 
 
Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 
 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote ־
  ,nedoručenie originálov príloh ־
 ,nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, resp. podnik v ťažkostiach ־
 ,nedostatočne preukázaná výrobná činnosť ־
 ,nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy ־
 .nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP ־

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, 
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
- nedoručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu na 
jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia 2.1 
niekedy mali problémy s preukázaním financovania projektu z vlastných zdrojov (minimálne               
5%-né spolufinancovanie projektu + DPH). V prípade, ak žiadateľ nebol schopný zabezpečiť 
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, RO OPBK vydal Rozhodnutie o zamietnutí 
ŽoNFP.  

 
 
Pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti bolo vyhlásených 5 výziev: a to výzva                               
č. OPBK/2008/2.2/02 vyhlásená 4.8.2008, výzva č. OPBK/2009/2.2/03 vyhlásená 3.4.2009, výzva                 
č. OPBK/2010/2.2/05 vyhlásená 25.3.2010, výzva č. OPBK/2010/2.2/06 vyhlásená 1.12.2010 a výzva 
OPBK/2011/2.2/07 vyhlásená 14.2.2011. Štyri výzvy boli priebežné, jedna výzva bola vyhlásená ako 
časovo ohraničená. Štyri výzvy boli vyhlásené pre súkromný sektor (len skupina aktivít 2.2.3) 
a posledná výzva pre verejnú správu (skupina aktivít 2.2.1). 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 
7 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna 
žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojom zasadnutí  dňa 14.1.2009 odporučila vybrať             
4 ŽoNFP a 3 ŽoNFP odporučila nevybrať. Všetky ŽoNFP boli schválené v roku 2009 a boli k nim aj v roku 
2009 uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať 
predstavuje 2,97%-né plnenie finančného plánu na výzvu a 1,10 % plnenie finančného plánu na 
opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 98,9% z finančného plánu na opatrenie. 
K dátumu 31.12.2011 boli riadne ukončené všetky 4 projekty.  
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Tabuľka č. 72: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 7 627 483,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 7 

Počet ŽoNFP odporučených vybrať 4 

Počet ŽoNFP odporučených nevybrať 3 

Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR) 445 205,77 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR) 226 578,97EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

50,89 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK   

 
V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo 
prijatých 47 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 45 ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola 
žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve                        
(1. hodnotiace kolo – 8.9.2009, mimoriadne zasadnutie 23.9.2009 a 2. hodnotiace kolo – 15.12.2009) 
odporučila na schválenie spolu 31 ŽoNFP a 16 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 
31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto počtu RO OPBK pri 2 ŽoNFP odstúpil od zmlúv 
o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na 
schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na základe nesplnenia podmienok poskytnutia 
pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavuje 29,32% plnenie finančného 
plánu na výzvu a 10,56% plnenie finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po 
výzve bol 88,34% z finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2011 bolo uzatvorených 27 Zmlúv o NFP, 
a zároveň riadne ukončených bolo 21 projektov, 6 projektov je v realizácii s plánovaným ukončením 
v prvej polovici roku 2012. 
 
 
Tabuľka č. 73:  Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 7 400 905,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 47 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  31 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 16 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 3 336 789,01 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 2 061 509,57 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 

61,78 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK   

 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
prijatých 27 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 20 ŽoNFP. Výberová komisia na svojich 
zasadnutiach dňa 23.11.2010 a 18.1.2011 odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 11 ŽoNFP odporučila na 
neschválenie. K dátumu 31.12.2010 nebola schválená žiadna ŽoNFP. K 31.12.2010 nebola žiadna 
žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie 
predstavovala 20,06% plnenia finančného plánu na výzvu a 5,24% plnenia finančného plánu na 
opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 83,10% finančného plánu na opatrenie.              
K 31.12.2011 bolo uzatvorených 13 Zmlúv o NFP, všetkých 13 projektov je v realizácii s plánovaným 
ukončením v prvej polovici roku 2012. 
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Tabuľka č. 74: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.2/05  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 5 370 000,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 27 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  16 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  11 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 1 786 500,03 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 973 667,13 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 

54,50 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  

 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
prijatých 42 ŽoNFP, kritériá  formálnej kontroly splnilo 23 ŽoNFP. Výberová komisia zasadala dvakrát 
(dńa 9.8.2011 a 5.9.2011) a odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 26 ŽoNFP odporučila na neschválenie. 
Na svojom prvom zasadnutí výberová komisia rozhodla o všetkých predložených ŽoNFP v rámci 
výzvy okrem 1 ŽoNFP, pri ktorej si vyžiadala doplňujúce informácie. O predmetnej žiadosti o NFP 
rozhodovala na svojom zasadnutí dňa 5.9.2011, pričom ŽoNFP odporučila schváliť. K 31.12.2011 bolo 
15 ŽoNFP zazmluvnených, v realizácii bolo 15 projektov a 1 projekt bol schválený v príprave projektu. 
Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 34,94% plnenia finančného 
plánu na výzvu a 5,93% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po 
výzve bol 79,96% finančného plánu na opatrenie. 
 
Tabuľka č. 75: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.2/06  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 2 880 000,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 42 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  16 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  26 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 2 704 551,95 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 956 108,22 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 

35,35 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  

 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 (vyhlásenej v roku 2011), bola prijatá 
1 ŽoNFP, ktorá  splnila kritériá  formálnej kontroly. Výzva bola vyhlásená ako priebežná výzva pre 
verejnú správu, a boli v nej stanovené 2 hodnotiace kolá. K 31.12.2011 bola výzva zrušená z dôvodu 
zrušenia projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ 
a zmeny podmienok poskytnutia pomoci. ŽoNFP, ktorá bola na prijatá na RO OPBK, bola stiahnutá 
žiadateľom po pozastavení výzvy.  
 
Tabuľka č. 76 : Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2011/2.2/07  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 10 001 600,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 1 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  0 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / stiahnuté ŽoNFP 1* 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 947 397,00 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 0,00 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 

0,00 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK  
* 1 prijatá ŽoNFP bola stiahnutá na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
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Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 
 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote ־
  ,nedoručenie originálov príloh ־
 ,nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, resp. podnik v ťažkostiach ־
 ,nedostatočne preukázaná výrobná činnosť ־
 ,nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy ־
 .nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP ־

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, 
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
- nedoručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu na 
jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia 2.2 
niekedy mali problémy s preukázaním financovania projektu z vlastných zdrojov (minimálne               
5%-né spolufinancovanie projektu + DPH). V prípade, ak žiadateľ nebol schopný zabezpečiť 
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, RO OPBK vydal Rozhodnutie o zamietnutí 
ŽoNFP.  

 
 
Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na 
www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/.             
 
 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/
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Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 77: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011 – ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika  

Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet podporených projektov 
zameraných na zavádzanie 
inovácií a technologických 
transferov v MSP 
Core kód: 40* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 49 129 N/A N/A N/A N/A 129 

Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených 
projektov  podporených v rámci opatrenia 2.1 (vrátane JEREMIE). 
Cieľová hodnota ukazovateľa bola na základe revízie OPBK 
zvýšená z 50 na 100. 
MSP uprednostňujú investície do „istých“ projektov transferu 
technológií (MSP vzhľadom na snahu minimalizovať náklady 
a maximalizovať výrobu preferujú investície s krátkodobou 
návratnosťou v horizonte do 5 rokov). Najvyšší a zároveň rastúci 
dopyt MSP v rámci OPBK je po aktivitách zameraných na podporu 
zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych 
technológií.  
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 bolo 129 zazmluvnených projektov (dosiahnutý 
výsledok 129), z toho 50 projektov bolo ukončených, 79 projektov 
bolo v realizácii. 

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 

Z toho: počet podporených 
začínajúcich MSP – „start-ups“ 
Core kód: 8* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 2 2 N/A N/A N/A N/A 2 
RO OPBK zaznamenal v doterajšom období implementácie OPBK 
pomerne nízky záujem o poskytnutie pomoci zo strany MSP, ktoré 
by deklarovali  príspevok k tomuto ukazovateľu.   
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 bolo 7 zazmluvnených  projektov, z toho 2 projekty 
boli ukončené (dosiahnutý výsledok 2), 5 projektov bolo v realizácii 
.  

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 mužov/počet žien  
Core kód: 9* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0/0 0/0 8/1 8/1 9/3 N/A N/A N/A N/A 9/3 

Hodnota 12 (9+3) je stanovená na základe ukončených projektov, 
ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. (v súlade s metodikou CKO). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov 
k 31.12.2011 predstavuje 62 vytvorených pracovných miest (44 
mužov/18 žien). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu zazmluvnených projektov 
k 31.12.2011 predstavuje 134 vytvorených pracovných miest (96 
mužov/38 žien). 
Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom 
následných monitorovacích správ projektov. 
 
Core ukazovateľ č. 9 je doplnkovým core ukazovateľom ku core 
ukazovateľom č. 1,2 a 3 a jeho dosiahnuté hodnoty sa započítavajú 
do týchto core ukazovateľov. 
 

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 
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Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov spolupráce 
podnikov a výskumných 
inštitúcií 
Core kód: 5* 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby 
a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. Cieľová 
hodnota ukazovateľa bola na základe revízie OPBK znížená  z 20 
na 3. Dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov je  nízky. 
Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované 
schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj. RO 
OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného 
výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti 
ochrany životného prostredia upravil v schéme štátnej pomoci 
výšku a maximálnu intenzitu pomoci a to od 35 % do 60 % 
z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal 
zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej 
pomoci. Následne RO OPBK vyhlásil  výzvu č.OPBK/2010/2.1/05, 
avšak ani v tejto výzve nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja.  
MSP mali záujem najmä o investície do „istých“ projektov transferu 
technológií. Ku 31.12.2011 boli v realizácii 2 projekty v rámci 
schémy štátnej pomoci. V rámci výzvy OPBK/2010/2.1/06 boli 
schválené 2 ŽoNFP zamerané na výskum a vývoj.    
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 boli 2 zazmluvnené projekty (dosiahnutý výsledok 2),   
z toho 0 ukončených projektov a 2 projekty v realizácii.  
Názov ukazovateľa bol upravený v septembri 2012 v súlade 
s usmernením CKO za účelom zosúladenia core ukazovateľov na 
národnej úrovni. 

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 podaných patentových 
prihlášok  na Európsky 
patentový úrad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.4 Získavanie 
a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia 
a kvality. V rámci skupiny aktivít 2.1.4 bolo z celkového počtu  
25 schválených ŽoNFP k 31.12.2011 ukončených 12 projektov   
a 9 projektov bolo v realizácii. Z uvedených projektov ani jeden 
nedeklaruje príspevok k tomuto ukazovateľu. Časť projektov 
v rámci skupiny aktivít 2.1.4 deklaruje príspevok k ukazovateľu na 
úrovni projektu „Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva 
ako patent“ – deklarovaný príspevok ukončených projektov 
v hodnote 19, avšak tento ukazovateľ nie je sledovaný na 
programovej úrovni.  
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny projekt.  

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 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 Ukazovateľ sa vzťahuje predovšetkým na skupinu aktivít 2.1.1 
Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov 
v MSP.  
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu z ukončených projektov. 
K 31.12.2011 bol 1 zazmluvnený  projekt  s očakávanou hodnotou 
3, projekt nie je ukončený. 

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 
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Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet podporených projektov 
zameraných  na zvýšenie 
informatizácie spoločnosti  
Core kód: 11* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 22 59 N/A N/A N/A N/A 59 

Ukazovateľ predstavuje počet projektov  podporených v rámci 
opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti (nie počet projektov 
s príspevkom k HP IS). V  revízii OPBK bola skupina aktivít 2.2.2 
Podpora dostupnosti širokopásmového internetu vylúčená zo 
zamerania OPBK.  
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 bolo 59 zazmluvenených projektov  (dosiahnutý 
výsledok 59), z toho bolo 25 projektov ukončených a 34 projektov 
bolo v realizácii.  
Cieľová hodnota ukazovateľa bola v septembri 2012 zvýšená o 5 
(predtým 75). 5 projektov predstavuje predpokladaný počet 
projektov e-governmentu, ktoré budú realizované v rámci opatrenia 
2.2 Informatizácia spoločnosti. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 

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 
obslužným miestam na 
celkovom počte obyvateľov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Ukazovateľ je relevantný pre žiadateľov z verejnej správy. 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1 Elektronizácia 
samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej 
a regionálnej úrovni.  
Do 31.12.2011 nebola vyhlásená výzva týkajúca sa integrovaných 
obslužných miest.  
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov.  
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny projekt.  

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 služieb 
dostupných online 

Dosiahnutý 
výsledok 

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

Ukazovateľ je relevantný pre žiadateľov z verejnej správy. 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1. V súlade so 
stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK 
zabezpečil vypracovanie troch Štúdii uskutočniteľnosti zameraných 
na  elektronizáciu samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni,  
a to:  
1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
mestských častí,  
2. Elektronizácia služieb VÚC, 
3. Elektronizácia služieb miest. 
Výzva na elektronizáciu samosprávy č. OPBK/2011/2.2/07 bola 
zrušená z dôvodu zrušenia projektu ÚPVS a zmeny podmienok 
poskytnutia pomoci. Následne bola v januári 2012 vyhlásená nová 
výzva č. OPBK/2012/2.2/09 . 
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2011 nebol zazmluvnený žiadny projekt. 

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 

Počet projektov výskumu a 
vývoja  
Core kód 4 
 
 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

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

Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov 
realizovaných v rámci  skupiny aktivít 2.1.1 zameraných na výskum 
a vývoj (skupiny oprávnených projektov – bod F.1 a F2 schémy 
štánej pomoci OPBK). K 31.12.2011 boli zazmluvnené 2 projekty, 
ktoré boli v realizácii, ani jeden projekt nebol ukončený. 
Názov ukazovateľa bol upravený v septembri 2012 v súlade 
s usmernením CKO za účelom zosúladenia core ukazovateľov na 
národnej úrovni. 

Cieľ 
 

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

Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

 
 
Počet projektov priamej 
investičnej pomoci pre MSP 
Core kód č. 7 
 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 10 79 188 N/A N/A N/A N/A 188 Indikátor predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci 
skupín aktivít 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4  a 2.2.3.  
Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2011 75 projektov ukončených 
a na základe uzatvorených zmlúv  k 31.12.2011 sa očakáva 
realizácia ďalších 113 projektov.   

Cieľ 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 175 175 

Východisko 
 

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

Vyvolané investície v 
podnikoch (v mil. EUR) 
Core kód č. 10 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 0,03 0,311 0,672 N/A N/A N/A N/A 0,672 Celkový objem  súkromných zdrojov v schválených žiadostiach 
o platbu v rámci projektov realizovaných v podnikoch (projekty 
realizované v rámci OPBK). 
Názov ukazovateľa a metodika jeho vykazovania  boli upravené 
v septembri 2012 v súlade s usmernením CKO za účelom 
zosúladenia core ukazovateľov na národnej úrovni. 

Cieľ 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1, 555  1. 555 

Východisko 
 

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

Počet projektov súvisiacich 
s obnoviteľnými zdrojmi energie  
Core kód 23 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

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

Projekty zamerané na výšenie alebo zlepšenie výroby alebo 
prenosovej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov.  
Údaj uvádza hodnotu za zazmluvnené  projekty – tieto projekty boli 
k 31.12.2011 aj ukončené. Ďalšie projekty s príspevkom k tomuto 
indikátoru neboli zatiaľ  zazmluvnené. 
Cieľová hodnota ukazovateľa bola v septembri 2012 zvýšená o 1 
(predtým 2). RO OPBK predpokladá realizáciu ešte 1 projektu tohto 
typu. Týmto ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré 
prispievajú k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 v rámci 
Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 

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 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom. 
Merná jednotka: MW 
Core kód 24* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,09 0,516 N/A N/A N/A N/A 0,516 
Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK.  
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu z ukončených projektov. 
K 31.12.2011 boli 2 zazmluvnené  projekty s očakávanou hodnotou 
0,516. Obidva projekty sú ukončené. Nakoľko cieľová hodnota 
ukazovateľa nebola doteraz určená, na základe odporúčaní EK 
bola v septembri 2012 doplnená.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,650 0,650 

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 žiadne údaje  nakoľko 
v roku 2008 neboli realizované žiadne projekty.  
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne. 
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Analýza výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (druhá výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke 
www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
prebiehala od 18.8.2008 priebežne do 28.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. 
Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 22.9.2008 do 29.10.2008. RO OPBK zverejnil k 
výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM 
– 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych prílohách, 
nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy).  
 
V rámci tejto výzvy bolo predložených 18 ŽoNFP. Táto výzva bola zameraná na skupinu aktivít 2.1.2 
(podpora zavádzania a využívania 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 predložených ŽoNFP dosiahol  približne 16 % 
(1 742 927,08 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (10 850 877,00 EUR z ERDF). Z predložených 
ŽoNFP boli 2 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté žiadateľmi počas konania o žiadosti v rámci 
preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (FARM PROFI, s.r.o. „Inovatívny 
technologický transfer do FARM PROFI, s.r.o.“, J. F. Hlaváček obaly, s.r.o. „CASEMAKER - jeden 
nový stroj spraví viac ako dva staré a ešte ušetrí“). 
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený v rámci okresu Malacky (4 ŽoNFP). Zhodne po 3 ŽoNFP boli 
predložené v rámci okresov Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V. 2 ŽoNFP boli preložené v rámci 
okresu Pezinok a 1 ŽoNFP bola predložená v rámci okresov Bratislava I, Bratislava IV a Senec. Podľa 
územného celku bolo 15 žiadateľov z mestských oblastí a 3 žiadatelia z vidieckych oblastí.  
 
V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je možné konštatovať, že na základe predložených ŽoNFP 
bol najvyšší počet žiadateľov o NFP s právnou formou s.r.o.( 89%) s prevažujúcim mestským typom 
sídla (83%). U žiadateľov prevláda zaradenie podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná 
výroba (77,78%). 
 
Výberová komisia odporučila vybrať/vybrať s podmienkou 15 ŽoNFP. K dátumu 31.12.2010 bolo 
schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. K dvom ŽoNFP 
odporučeným na schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP na základe vlastnej 
žiadosti žiadateľa, v jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci. Počas roka 
2011 prebiehala realizácia všetkých projektov, z ktorých je k 31.12.2011 jedenásť riadne ukončených 
a jeden projekt je v realizácii. Ide o projekt Zavedenie systému manažérstva kvality, prijímateľa 
Plastcom spol. s r.o., ktorý má dlhšie obdobie realizácie oproti projektom na nákup technológií. 
Ukončenie realizácie projektu je plánované v prvom štvrťroku 2012. 
 
Tab. č. 78: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02  

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 14 12 9 

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

1 1 1 

F. Stavebníctvo 1 1 1 

G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

2 1 1 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 

http://www.build.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/rezervacia
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Tab. č. 79: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                  

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

s.r.o. 16 13 10 

Podnikateľ FO – nezapísaný v OR 2 2 2 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tab. č. 80: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 

Počet ŽoNFP 
odporučených 
vybrať/vybrať s 

podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

3 3 1 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

5 4 3 

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

10 8 8 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tab. č. 81:  ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

2.1.2. 7 7 4 

2.1.3. 1 0 0 

2.1.4. 10 8 8 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tab. č. 82: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                 

Zdroj: RO OPBK 

 
Tab. č. 83: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
/vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

Pezinok 2 2 1 

Malacky 4 3 2 

Senec 1 1 1 

Bratislava I 1 0 0 

Bratislava II 3 3 3 

Bratislava III 3 2 2 

Bratislava IV 1 1 1 

Bratislava V 3 3 2 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

mestské 15 12 10 

vidiecke 3 3 2 

SPOLU 18 15 12 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 120 

Tabuľka č. 84: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                               v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/2.1/02 

1. Donna Rossi 
Inovácia firmy 
Donna Rossi 

ukončený 09 79 137 990,00  111 426,93  19 663,57  6 899,50  

2. 
MRAMOR 
spol. s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality 
výroby podľa ISO 
noriem 

ukončený 09 29 51 000,00 41 182,50 7 267,50 2 550,00 

3. 
Business and 
Drive, s.r.o. 

Systém 
manažérstva kvality 
a ochrany 
životného 
prostredia 

realizácia 09 58 57 300,00 46 269,75 8 165,25 2 865,00 

4. 
KOPLATEC, 
s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnych 
technológií na 
výrobu zariadení 
pre energetiku a 
ekológiu 

ukončený 06 80 199 516,60 161 109,65 28 431,12 9 975,83 

5. 
MONZAR 
spol s r.o. 

Vybudovanie a 
implementácia 
integrovaného 
systému riadenia 
kvality a 
environmentu 

ukončený 09 35 55 230,00 44 598,23 7 870,27 2 761,50 

6. 
Plastcom, 
spol. s.r.o. 

Zavedenie a rozvoj 
systému 
manažérstva kvality 
v spoločnosti 
Plastcom, spol. 
s.r.o. 

ukončený 09 65 14 930,79 12 056,61 2 127,64 746,54 

7. 
ZADAKO, 
spol. s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality v 
spol. ZADAKO, 
spol. s.r.o. 

ukončený 09 78 12 717,20 10 809,62 1 907,58 0,00 

8. 
ISTROMETA
L DM, s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality a 
environmentu v 
spoločnosti 
ISTROMETAL DM 

ukončený 09 47 51 150,00 41 303,63 7 288,87 2 557,50 

9. 
INTECH 
SLOVAKIA, 
s.r.o. 

Certifikácia ISO 
9000 a ISO 14000 
v energetickej 
spoločnosti 

ukončený 09 75 22 840,00 18 443,30 3 254,70 1 142,00 

10. HYCA, s.r.o. 
Obstaranie 
inovatívnych 
technológií 

ukončený 06 76 286 048,00 170 000,00 30 000,00 86 048,00 

11. 
Kobera 
Alexander 

Využitie 
progresívnej 
technológie pri 
ochrane životného 
prostredia 

ukončený  06 53 227 900,00 170 000,00 30 000,00 27 900,00 

12. 
EUROFLUID 
HYDRAULIK, 
s.r.o. 

Nákup licencie 
inovatívnej 
prevodovky 

ukončený 03 70 96 926,00 82 387,10 14 538,90 0,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.1/02 1 213 548,59 909 587,32 160 515,40 143 445,87 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
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Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola 
pravdepodobne krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP (cca. 3 mesiace). Výzva mohla byť 
vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK v Obchodnom 
vestníku (1.7.2008). Žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť ŽoNFP už v rámci tejto výzvy.  
 
 
2009 
 
Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (tretia výzva) 
 
Výzva OPBK/2009/2.1/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si 
žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala 
od 23.4.2009 priebežne do 1.10.2009. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie 
žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 3.6 2009 do 1.10.2009. 
 
V rámci tejto výzvy bol predložený podstatne vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou 
výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 63 
ŽoNFP 59 žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (7 796 200,02 EUR z ERDF) predstavoval 
cca. 42 % finančnej alokácie na túto výzvu (18 642 750,00 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol 
predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií  
v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 50 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 
(získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality) bolo 
predložených 10 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych 
technológií v MSP) boli predložené iba 3 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby 
a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola 
predložená ani jedna ŽoNFP. Z predložených ŽoNFP boli 3 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté 
žiadateľmi počas konania o žiadosti, a to 2 ŽoNFP boli stiahnuté počas odborného hodnotenia (Štefan 
Sticza DREVOVÝROBA „Zavádzanie  progresívnych technológií v Drevovýrobe Nová Dedinka“, LE-
KU, s.r.o. „Obstaranie progresívnych technológií“ a 1 ŽoNFP bola stiahnutá počas preukazovania 
splnenia podmienok poskytnutia pomoci (Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 
„Zavádzanie progresívnych technológií v spoločnosti VUZ PI SR, záujmové združenie právnických 
osôb“).  
 
Z celkového počtu 59 žiadateľov zamestnávalo 18 žiadateľov 0 – 10 zamestnancov, 29 žiadateľov 
zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov  a 12 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov.  
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi 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 ŽoNFP bolo predložených s príspevkom pre prioritnú 
tému 06 „Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie 
účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, 
zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby“ (61,90%), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. 
(79,03%). 
 
Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca. 25 % 
(4 672 638,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 
39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP odporučenej výberovou komisiou na schválenie RO OPBK vydal 
rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. V priebehu roka 2011 prebiehala 
realizácia 38 projektov a k 31.12.2011 sú ešte 3 projekty v realizácii. Ide o dva projekty týkajúce sa 
zavedenia systému manažérstva kvality a jeden projekt sa týka výstavby fotovoltaickej solárnej 
elektrárne. Plánované ukončenie projektov v realizácii je v prvom štvrťroku 2012, nakoľko majú dlhšiu 
dobu realizácie ako projekty nákupu technológií. 35 projektov bolo riadne ukončených a 1 bol 
mimoriadne ukončený zo strany prijímateľa (Stachema Bratislava s.r.o.).  
 
 
 
 
 

http://www.build.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/rezervacia
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Tabuľka č. 85: ŽoNFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03  

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

B. Ťažba a dobývanie 1 0 0 

C. Priemyselná výroba 55 36 35 

D. Dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu 

2 1 1 

F. Stavebníctvo 3 2 2 

G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

1 0 0 

J. Informácia a komunikácia 1 1 1 

SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 
Tabuľka uvádza počet ŽoNFP nakoľko žiadatelia, ktorí predkladali viac ŽoNFP, uviedli v každej ŽoNFP inú ŠKEČ. 

 
Tabuľka č. 86: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 41 27 27 

a.s. 6 4 4 

komanditná spoločnosť 1 0 0 

Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 6 4 4 

Podnikateľ FO - zapísaný v OR 4 4 4 

záujmové združenie právnických osôb 1 1 0 

SPOLU 59 40 39 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 87: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

12 9 10 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

39 23 21 

07 - Investície do firiem priamo spätých 
s výskumom a inováciou 

1 0 0 

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

11 8 8 

SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 88: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

2.1.1 0 0 0 

2.1.2 49 32 31 

2.1.3 3 1 1 

2.1.4 11 7 7 

SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 89: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03    

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných 

projektov 

mestské 63 40 39 

SPOLU 63 40 39 
 Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 90: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných 

projektov 

Pezinok 7 2 2 

Malacky 12 8 8 

Senec 6 5 4 

Bratislava I 2 0 0 

Bratislava II 13 7 7 

Bratislava III 14 11 11 

Bratislava IV 6 5 5 

Bratislava V 3 2 2 

SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 91: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                                 v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2009/2.1/03 

1. 
EUBOIA, 
s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality 
podľa normy ISO 
9000 

ukončený 09 168 55 480,00 44 800,10 7 905,90 2 774,00 

2. 
Lórant Matus 
MAGÁZ 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií vo 
výrobnom podniku 
MAGÁZ - 
Stolárstvo 

ukončený 06 107 100 393,64 81 067,87 14 306,09 5 019,68 

3. KASICO a.s. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
KASICO a.s. 

ukončený 06 164 199 000,00 160 692,50 28 357,50 9 950,00 

4. 
Digital 
Systems s.r.o. 

Systémy riadenia 
kvality 

ukončený 09 150 54 400,00 43 928,00 7 752,00 2 720,00 

5. 

Ing. Jozef 
Gubo - 
"EKOREPLA
ST" 

Recyklácia plastov 
s nízkou 
energetickou 
náročnosťou 

ukončený 09 138 187 000,00 151 002,50 26 647,50 9 350,00 

6. 
BUSINESS 
AND DRIVE, 
spol. s r.o. 

Znižovanie 
energetickej 
náročnosti výroby v 
spoločnosti 
BUSINESS AND 
DRIVE, spol. s r.o. 

ukončený 06 127 153 226,32 123 730,25 21 834,75 7 661,32 

7. 
KVANT spol. 
s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti KVANT 
spol.s.r.o. 

ukončený 03 173 198 909,00 160 619,02 28 344,53 9 945,45 

8. 
STACHEMA 
Bratislava 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
STACHEMA 
Bratislava, s.r.o. 

mimoriadne 
ukončený 

06 182 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
SHERLOCK 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 

ukončený 06 148 85 060,00 68 685,95 12 121,05 4 253,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

SHERLOCK, s.r.o. 

10. 
KUGLUF 
spol. s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
pekárenských 
technológií  

ukončený 03 102 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

11. 
TERMMING 
a.s. 

Napojenie kotolne 
K2 na teplovodné 
rozvody z kotolne 
K8 v Malackách 

ukončený 06 165 188 782,62 152 441,97 26 901,52 9 439,13 

12. 
Enviteam, 
spol.s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií na 
výrobu zariadení 
pre energetické 
využitie odpadov z 
výroby biopalív 

ukončený 06 115 192 665,00 155 576,99 27 454,76 9 633,25 

13. 
Firma C&C - 
Staviteľstvo a 
obchod s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií 
spoločnosti Firma 
C&C -Staviteľstvo a 
obchod, s.r.o. 

ukončený 06 136 199 773,00 161 316,70 28 467,65 9 988,65 

14. 
Juraj Chmela 
- AKTIV 

Inovácia 
technologických 
procesov v 
stolárskej výrobe 

ukončený 06 106 98 651,00 79 660,68 14 057,77 4 932,55 

15. 
AT - 
ENGINEERIN
G spol. s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti AT - 
ENGINEERING 
spol. s.r.o. 

ukončený 06 167 196 820,00 158 932,15 28 046,85 9 841,00 

16. Kovian s.r.o. 

Zníženie 
energetickej a 
materiálovej 
náročnosti výroby 
zavedením 
progresívnych 
technológií 

ukončený 06 135 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

17. RETAX s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
RETAX, s.r.o. 

ukončený 06 166 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

18. 
IPOS-
kancelarske 
potreby, s.r.o. 

Zvyšovanie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
zavedením 
systému kvality 

ukončený 09 126 23 530,00 19 000,48 3 353,02 1 176,50 

19. 
AMS Com, 
spol. s r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality v 
spočnosti AMS 
COM, spol. s.r.o. s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti 

ukončený 09 174 12 654,00 10 218,11 1 803,19 632,70 

20. 
Fibra print, 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spolocnosti Fibra 
Print, s.r.o. 

ukončený 06 163 199 000,00 160 692,50 28 357,50 9 950,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

21. 
DOMOV 
Slovakia, a.s. 

Zvýšenie 
produktivity 
spoločnosti 
zavedením 
systému 
manažérstva kvality 
ISO 9001 

realizácia 09 176 25 400,00 20 510,50 3 619,50 1 270,00 

22. 
Štefa Sticza 
DREVOVÝR
OBA 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií v 
Drevárskej výrobe 
Štefan Sticza 
DREVOVÝROBA 

ukončený 06 237 100 393,64 81 067,87 14 306,09 5 019,68 

23. 
EXPOSERVI
CE SK, spol. 
s.r.o. 

Inovácia výrobnej 
technológie drevo a 
kovovýroby 

ukončený 03 252 186 240,00 150 388,80 26 539,20 9 312,00 

24. 

Ing. Jozef 
Kubaský - 
Pekáreň u 
Floriánka 

Inovatívna pekáreň ukončený 03 321 92 444,80 74 649,18 13 173,38 4 622,24 

25. AMSET, s.r.o. 

Zavedením 
inovatívnej 
modernej 
technológie znížiť 
energetickú a 
materiálovú 
náročnosť výroby 

ukončený 03 259 191 670,00 154 773,53 27 312,97 9 583,50 

26. 
SPIROX, 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
SPIROX s.r.o. 

ukončený 06 233 190 269,00 153 642,22 27 113,33 9 513,45 

27. 
Tibor Vajner - 
Sklenárstvo 

Obstaranie 
progresívnej 
technológie 
spoločnosti Tibor 
Vajner - 
SKLENÁRSTVO 

ukončený 03 192 192 000,00 155 040,00 27 360,00 9 600,00 

28. 
Denis Švasta 
B&D 
INTEGRAL 

Výstavba 
fotovoltaickej 
solárnej elektrárne 

realizácia 06 256 198 640,50 160 402,21 28 306,27 9 932,02 

29. 

PRINTING 
INTERNATIO
NAL ECE, 
s.r.o. 

Implementácia 
systémov riadenia 
kvality a 
enviromentu 

realizácia 09 213 53 130,00 42 902,48 7 571,02 2 656,50 

30. 
SEMEZ JZ, 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
pekárenských 
technológií 

ukončený 03 332 144 280,00 116 506,10 20 559,90 7 214,00 

31. 
TermoPa, 
spol. s.r.o. 

Využívanie 
obnoviteľných 
zdrojov energie 

ukončený 06 288 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

32. 
i+i print, spol 
s r.o. 

Zavedenie 
inovatívnych 
technológií v 
spoločnosti i+i print 
spol. s.r.o. 

ukončený 06 283 129 900,00 104 894,25 18 510,75 6 495,00 

33. 
René Švasta - 
BD ITEGRAL 

Obstaranie 
inovatívnych 
technológií 

ukončený 06 253 192 975,00 155 827,31 27 498,94 9 648,75 

34. 
KOMANDOR 
SLOVENSKO

Obstaranie 
progresívnych 

ukončený 06 326 125 000,00 100 937,50 17 812,50 6 250,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

, a.s. technológií v 
spoločnosti 
KOMANDOR 
Slovensko, a.s. 

35. 
SAMON, 
spol.s.r.o. 

Inovácia 
pekárenských 
technológií 

ukončený 03 221 64 880,00 52 390,60 9 245,40 3 244,00 

36. 
TECHNISER
V, s.r.o. 

Implementácia 
systému riadenia 
kvality ISO 9001 a 
enviromentálneho 
manažmentu ISO 
14001 v 
spoločnosti 
TECHNISERVIS, 
s.r.o. 

ukončený 09 197 55 960,00 45 187,70 7 974,30 2 798,00 

37. 
DAMONAX, 
s.r.o. 

DAMONAX - 
modernizácia 
výroby 

ukončený 06 331 124 375,40 100 433,14 17 723,49 6 218,77 

38. 
ART&PRESS, 
s.r.o. 

Inovácia 
polygrafických 
zariadení vo firme 
ART&PRESS, 
s.r.o. 

ukončený 03 323 192 296,00 155 279,02 27 402,18 9 614,80 

39. 
NEUMAHR 
TLAČIAREŇ, 
s.r.o. 

Inovácia 
technológie 
tlačiarenskej výroby 

ukončený 03 285 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.1/03 5 405 198,92 4 364 698,18 770 240,80 270 259,94 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
2010 
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (piata výzva) 
 
Výzva OPBK/2010/2.1/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
prebiehala od 31.3.2010 priebežne do 24.6.2010. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. 
Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 15.4.2010 do 24.6.2010. 
 
V rámci tejto výzvy  bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva 
bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 68 ŽoNFP 67 
žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (8 848 679,05 EUR z ERDF) neprevyšoval finančnú 
alokáciu na výzvu a predstavoval cca. 78 % finančnej alokácie na túto výzvu (11 345 183 EUR 
z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania 
a využívania progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 58 
ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov 
v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola predložená žiadna ŽoNFP.  
 
Z celkového počtu 67 žiadateľov najviac žiadateľov (52) malo  právnu formu s.r.o. (77,61 %). Podľa 
podporovaného územia prevládali žiadatelia s mestským sídlom (54 žiadateľov), vidiecke sídlo 
uvádzalo 13 žiadateľov. Podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 prevládala kategória C. Priemyselná výroba 
(95,52 %). Najviac žiadateľov (30) v čase podania ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 11 až 50 
zamestnancov.  

http://www.build.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/rezervacia
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Výberová komisia zasadala 23.11.2010 a odporučila na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca 
46 % (5 196 066,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. K dátumu 31.12.2010 nebolo 
vydané žiadne Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. RO OPBK zaslal všetkým žiadateľom, ktorých 
ŽoNFP boli odporučené na schválenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. 
Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené neschváliť boli zaslané Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti. K dátumu 31.12.2011 bolo uzatvorených 37 Zmlúv o NFP. Jeden projekt bol mimoriadne 
ukončený zo strany prijímateľa a to z finančných dôvodov prijímateľa. 4 projekty sú riadne ukončené 
a 32 projektov je v realizácii, všetky s plánovaným ukončením v prvej polovici roku 2012. 
 
Tabuľka č. 92: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 64 38 35 

F. Stavebníctvo 1 1 1 

M. Odborné, vedecké a technické činnosti 2 1 1 

SPOLU 67 40  37 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 93: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 52 29 27 

a.s. 3 1 1 

Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 11 9 8 

družstvo 1 1 1 

SPOLU 67 40 37 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 94: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

15 11 10 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

46 24 23 

07 - Investície do firiem priamo spätých 
s výskumom a inováciou 

1 0 0 

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

6 5 4 

SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 95: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

2.1.1 0 0 0 

2.1.2 58 34 32 

2.1.3 4 1 1 

2.1.4 6 5 4 

SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 96: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

mestské 68 40 37 

SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 97: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

Pezinok 17 8 7 

Malacky 12 10 10 

Senec 7 5 9 

Bratislava I 2 1 1 

Bratislava II 14 9 9 

Bratislava III 8 3 3 

Bratislava IV 4 2 2 

Bratislava V 4 2 1 

SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 98: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vydané rozhodnutieo schválení 
ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                                                 v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.1/05 

1. 
SIGNATECH, 
spol. s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií 
spoločnosťou 
SIGNATECH 

realizácia 06 418 199 950,00 161 459,63 28 492,87 9 997,50 

2. 
Baumetall, 
s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnych 
výrobných 
technológií v 
Baumetall, s.r.o. 

realizácia 06 368 208 307,00 168 207,90 29 683,75 10 415,35 

3. 
SHERLOCK 
s.r.o. 

Modernizácia 
systému výroby 
stlačeného 
vzduchu v 
spoločnosti 
SHERLOCK, s.r.o. 

realizácia 06 397 12 650,00 10 214,88 1 802,62 632,50 

4. 
RNDr. Hubert 
Klčo - FLY 

Zefektívnenie 
výroby 
prostredníctvom 
zámeny 
zastaralých 
vyšívacích strojov 

realizácia 06 419 174 495,00 140 904,71 24 865,54 8 724,75 

5. 
Jozefína 
Vadovičova - 
Pekáreň 

Zefektívnenie 
pekárenskej 
prevádzky 

realizácia 03 358 121 140,00 97 820,55 17 262,45 6 057,00 

6. 
INGENIO, 
s.r.o. 

Zvýšenie 
efektívnosti výroby 
využitím 
inovatívnych 
zariadení 

realizácia 06 422 192 895,00 155 762,71 27 487,54 9 644,75 

7. Eduard Pribul 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií v 
pekárni Eduard 
Pribul 

ukončený 06 353 104 985,00 84 775,39 14 960,36 5 249,25 

8. 
TYPOCON 
spol. s r.o. 

Inovácia výroby 
marketingových 
produktov 

ukončený 03 367 183 820,00 148 434,65 26 194,35 9 191,00 

9. 
Pavel Fraňo 
"SCHODY 
FRAŇO" 

Modernizácia, 
efektivita a 
rozšírenie výroby 
prostredníctvom 

realizácia 03 410 210 060,93 169 624,20 29 933,68 10 503,05 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

inovatívnych 
technológií 

10. 
DOUBLE P. 
spol s r.o. 

Znížovanie 
energetickej 
náročnosti výroby v 
spoločnosti 
DOUBLE P 

realizácia 06 384 218 900,00 169 914,56 29 984,92 19 000,52 

11. 
RUDLA spol. 
s r.o. 

Zavádzanie 
energeticky 
úsporných 
technológií v 
pekárenstve 

realizácia 03 372 191 732,00 154 823,59 27 321,81 9 586,60 

12. 

Pezinské 
tehelne - 
Paneláreň, 
a.s. 

Výmena zariadení 
na výrobu 
keramických 
tehelných 
materiálov 

realizácia 06 431 289 210,00 169 968,72 30 020,00 89 221,28 

13. 
River spol. s  
r.o. 

Inovácia pekárne realizácia 03 354 183 704,00 148 340,98 26 177,82 9 185,20 

14. 
APLITEC 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
APLITEC s.r.o. 

realizácia 06 370 195 200,00 157 624,00 27 816,00 9 760,00 

15. 
MSD 
Company, 
spol. s r.o. 

Systém 
manažérstva kvality 
a environmentu v 
spoločnosti MSD 
Company, spol. s 
r.o. 

realizácia 09 433 51 160,00 41 311,70 7 290,30 2 558,00 

16. 
Anton Homola 
- Homola 
team 

Výmena a nákup 
technológie za 
účelom zníženia 
energetickej 
náročnosti 

realizácia 03 352 192 050,00 155 080,38 27 367,12 9 602,50 

17. AGS-SI, s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti podniku 
zavedením 
modernej výrobnej 
technológie 

realizácia 06 416 194 520,00 157 074,90 27 719,10 9 726,00 

18. 
MAGUIRES 
Marketing 
Team, s.r.o. 

Zavedenie 
modernej 
polygrafickej 
technológie za 
účelom zníženia 
energetickej 
náročnosti 

realizácia 06 404 199 800,00 161 338,50 28 471,50 9 990,00 

19. 
TALLUS, 
spol. s r.o. 

Náhrada 
zastaralých 
výrobných 
technológií novými 

realizácia 06 409 194 512,00 157 068,44 27 717,96 9 725,60 

20. 
M+M 
Martinec, 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
v spoločnosti M+M 
Martinec, s.r.o. 

ukončený 03 366 190 000,00 153 425,00 27 075,00 9 500,00 

21. 
Agentúra 
EVKA, s.r.o. 

Implementácia 
progresívnych 
technológií v 
drevovýrobe 

realizácia 03 373 189 796,00 153 260,27 27 045,93 9 489,80 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

22. 
H V print, 
spol. s r.o. 

Modernizácia 
technologií v 
spoločnosti H V 
print, spol. s r.o. 

realizácia 06 382 189 950,00 153 384,63 27 067,87 9 497,50 

23. Bright, s.r.o. 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií do 
výrobného procesu 

realizácia 06 396 210 400,00 169 898,00 29 982,00 10 520,00 

24. 
SCHOLL & 
KOVO HALLA 
s.r.o. 

Zavádzanie 
systémov riadenia 
kvality v 
spoločnosti 
SCHOLL & KOVO - 
HALLA s.r.o. 

ukončený 09 347 75 500,00 60 966,25 10 758,75 3 775,00 

25. 

LÚČ - 
vydavateľské 
družstvo 
Bratislava 

Inovácia 
polygrafickej 
technológie 

realizácia 03 381 360 000,00 169 992,00 29 988,00 160 020,00 

26. 
FARBOL, 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
v spoločnosti 
FARBOL, s.r.o. 

realizácia 06 398 135 646,31 109 534,39 19 329,60 6 782,32 

27. 
J.F.HLAVÁČE
K, s.r.o. 

Zvýšenie 
produktivity a 
efektívnosti výroby 
v J.F.Hlaváček, 
s.r.o. 

realizácia 06 421 192 000,00 155 040,00 27 360,00 9 600,00 

28. 

Branislav 
Královič - 
SKLENÁRST
VO 

Nákup inovatívnej 
technológie s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
Branislav Královič - 
SKLENÁRSTVO 

realizácia 06 440 129 859,00 104 861,14 18 504,91 6 492,95 

29. 
BB PRINT, 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti BB 
PRINT, s.r.o. 

realizácia 06 359 188 620,00 152 310,65 26 878,35 9 431,00 

30. Spinner, s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality v 
spoločnosti 
Spinner, s.r.o. 

realizácia 09 380 53 810,00 43 451,58 7 667,92 2 690,50 

31. 
Posuvné 
dvere s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
spoločnosti 
Posúvne dvere 
s.r.o. 

realizácia 06 437 188 500,00 152 213,75 26 861,25 9 425,00 

32. 
Peter Hupka - 
DREVOOBAL 

Inovatívna 
stolárska výroba 

realizácia 03 371 190 000,00 153 425,00 27 075,00 9 500,00 

33. 
WOODCUT, 
s.r.o. 

Zavedenie ISO 
noriem v spol. 
WOODCUT 

realizácia 09 377 51 490,00 41 578,18 7 337,32 2 574,50 

34. 
Jozef 
Gerthofer 

Inovácia strojového 
parku a nákup 
progresívnych 
technológií pre 
tlačiareň v Zohore 

realizácia 06 351 142 462,20 115 038,23 20 300,86 7 123,11 

35. 
Kovomontáže
, s.r.o. 

Modernizácia 
technológií v 
spoločnosti 
Kovomontáže, 

realizácia 06 355 190 990,00 154 224,43 27 216,07 9 549,50 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

s.r.o. 

36. 
P.M.P. 
TLAČIAREŇ, 
spol. s r.o. 

Nákup moderných 
výrobných 
technológií s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti P.M.P. 
TLAČIAREŇ, spol. 
s r.o. 

mimoriadne 
ukončený 

06 426 0,00 0,00 0,00 0,00 

37. 
KALYPSO, 

spol. s r.o.  * 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
spoločnosti 
KALYPSO, spol. s 
r.o. 

realizácia 06 430 125 157,55 101 064,72 17 834,95 6 257,88 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.1/05 6 123 271,99 4 753 418,61 838 853,47 530 999,91 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (šiesta výzva) 
 
Výzva OPBK/2009/2.1/06 bola dňa 1.12.2010 zverejnená na webovom sídle www.opbk.sk, 
www.mpsr.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzva bola uverejnená dňa 8.12.2010 v denníku 
SME. Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. Žiadosti o NFP žiadatelia predkladali osobne do 
podateľne MPRV SR v pracovných dňoch v termíne od 1.2.2011 do 11.4.2011 alebo poštou, resp. 
kuriérom najneskôr do 11.4.2011 na adresu RO OPBK.  
 
V rámci tejto výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva 
bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a prijatých bolo 94 ŽoNFP  76 žiadateľmi. 
Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení 
predstavoval 237,90% z alokácie na výzvu. 
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania 
progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 75 ŽoNFP. Pre 
skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia 
kvality) bolo predložených 11 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania 
inovatívnych technológií v MSP) boli predložené iba 4 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora 
tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) boli prijaté 
4 ŽoNFP.  
 
RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk nasledovné usmernenia  
pre žiadateľov:  

- Usmernenie 2/2011:  k oprávnenosti žiadateľov zo sektora zdravotníctva  

- Usmernenie 3/2011: k horizontálnym prioritám, kde je zadefinovaný postup pri vypĺňaní bodu 
15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“  

 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (78%), a všetci sú 
s mestským typom sídla, so ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (92%). Z celkového počtu 
94 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 0 až 10 zamestnancov 57,45% 
žiadateľov. 11 - 50 zamestnancov zamestnávalo 34,04% žiadateľov, 8,51% žiadateľov zamestnávalo 
51 - 250 zamestnancov.  
 
Výberová komisia schválila 76  ŽoNFP. RO OPBK zaslal všetkým žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli 
odporučené na schválenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. 

http://www.opbk.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.opbk.sk/
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Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené neschváliť boli zaslané Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti. K predmetnej výzve predložili žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP 6 
žiadatelia. RO OPBK všetkým žiadateľom zaslal rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia. K 31.12.2011 bolo uzatvorených 42 Zmlúv o NFP. 
 
Tabuľka č. 99 : Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 1 1 1 

C. Priemyselná výroba 88 73 39 

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

1 0 0 

F. Stavebníctvo 2 2 2 

M. Odborné, vedecké a technické činnosti 2 0 0 

SPOLU 94 76  42 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 100: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 76 62 33 

a.s. 4 4 2 

Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 12 8 5 

Podnikateľ FO – nezapísaný v OR – 
podnikajúci súčasne ako osoba so slobod. 
povolaním 

1 1 1 

družstvo 1 1 1 

SPOLU 94 76 42 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 101: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

21 19 13 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

58 46 25 

07 - Investície do firiem priamo spätých 
s výskumom a inováciou 

3 2 2 

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

12 9 2 

SPOLU 94 76 42 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 102: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

2.1.1 4 2 2 

2.1.2 75 65 37 

2.1.3 4 1 1 

2.1.4 11 8 2 

SPOLU 94 76 42 
Zdroj: RO OPBK,ITMS 
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Tabuľka č. 103: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

mestské 94 76 42 

SPOLU 94 76 42 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 104: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

Pezinok 14 8 5 

Malacky 14 12 6 

Senec 15 14 6 

Bratislava I 2 2 2 

Bratislava II 14 10 4 

Bratislava III 28 24 13 

Bratislava IV 4 3 3 

Bratislava V 3 3 3 

SPOLU 94 76 42 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
Miesto realizácie sa sleduje v OLAP kockách z ITMS.  Miesto realizácie sa uvádza aj v správach o vyhodnotení výziev. 

 
 
Tabuľka č. 105: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.1/06 

1. 
IMET-AKE 

s.r.o. 

Priemyselný 
výskum nových 
postupov pre 
stanovenie 
parametrov 
valivých ložísk 

realizácia 07 580 1 128 250,00 575 407,50 101 542,50 451 300,00 

2. 
L. a R. D., 
spol. s r.o. 

Výskum 
materiálovo-
technologického 
zloženia štiepaných 
tvárnic 

realizácia 07 481 359 550,00 183 370,50 32 359,50 143 820,00 

3. 
A1SYNTH, 

s.r.o. 

Využitie moderných 
technologických 
zariadení pri výrobe 
chemických 
špecialít 

realizácia 06 482 189 600,00 153 102,00 27 018,00 9 480,00 

4. 
Ing. Častulík, 

s.r.o. 

Inovácia výroby 
Ing. Častulík, s.r.o. 
obstaraním 
progresívnych 
výrobných 
technológií 

realizácia 03 494 210 391,00 169 890,73 29 980,72 10 519,55 

5. 
CICERO, 

s.r.o. 
Modernizácia 
tlačiarne CICERO 

realizácia 06 519 460 000,00 169 924,00 30 038,00 260 038,00 

6. 
APLITEC 

s.r.o. 

Energetická a 
časová úspora 
vyvolaná výmenou 
2 zastaralých 
pásových píl 

realizácia 06 450 14 634,94 11 817,71 2 085,48 731,75 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

7. 
Talianska 
pekáreň 

Bageta, s.r.o. 

Inovatívne 
technológie v 
pekárenskej 
prevádzke 

realizácia 03 523 184 676,40 149 126,19 26 316,39 9 233,82 

8. 
Igor Slezák - 

SLEIG 

Implementácia 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 

realizácia 03 504 62 623,00 50 568,07 8 923,78 3 131,15 

9. 
REMPrint, 

s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
REMPrint, s.r.o. 
modernizáciou 
výrobných 
technológií 

realizácia 06 486 192 300,00 155 282,25 27 402,75 9 615,00 

10. 
TEXO 

PARTNER, 
a.s. 

Náhrada strojných 
zariadení v 
spoločnosti TEXO 
PARTNER a.s. 

realizácia 06 530 208 706,00 168 530,10 29 740,60 10 435,30 

11. 
PRODAN 
INTERIER 

s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
PRODAN 
INTERIER s.r.o. 

realizácia 03 541 196 732,00 158 861,09 28 034,31 9 836,60 

12. Papek, s.r.o. 

Výmena technológií 
za účelom 
znižovania 
energetickej 
spotreby vo výrobe 

realizácia 03 454 192 000,00 155 040,00 27 360,00 9 600,00 

13. 
EMM 

International, 
spol. s r.o. 

Inovácia činnosti 
EMM International, 
spol. s r.o. 
zavedením 
systému 
environmentálneho 
manažérstva 

realizácia 09 508 28 681,00 23 159,91 4 087,04 1 434,05 

14. SoftIdea s.r.o. 

Zefektívnenie  
výroby 
prostredníctvom 
výmeny 
zastaralého lasera 
za laserové 
zariadenie 
najmodernejšej 
generácie 

realizácia 06 505 191 970,00 155 015,78 27 355,72 9 598,50 

15. 
Novplasta, 

s.r.o. 

Inovácia výrobnej 
technológie 
obalových fólií 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

06 457 243 582,00 169 971,51 30 009,31 43 601,18 

16. 
LT PLUS, 

s.r.o. 
Inovácia výroby 3D 
produktov 

realizácia 03 459 201 500,00 162 711,25 28 713,75 10 075,00 

17. 
Vladimír Ježík 

NAMER 

Nákup moderných 
ekologických 
technológií 

realizácia 03 466 197 000,00 159 077,50 28 072,50 9 850,00 

18. VACHO s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
VACHO s.r.o. 

schválená 
ŽoNFP 

06 467 214 830,00 169 969,20 29 994,56 14 866,24 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

19. Mobart, s.r.o. 
Inovatívna 
kovovýroba 

realizácia 03 500 188 710,00 152 383,33 26 891,17 9 435,50 

20. 
IW TREND, 

s.r.o. 

Riešenie úspory 
energie v procese 
výroby zosadeniek 
z dýh 

realizácia 06 502 161 790,00 130 645,43 23 055,07 8 089,50 

21. 303, s.r.o. 
Zvýšenie efektivity 
výroby spoločnosti 
303, s.r.o. 

realizácia 03 516 189 000,00 152 617,50 26 932,50 9 450,00 

22. 
Ing. Jozef 

Blecha 

Nákup energeticky 
úsporného 
zariadenia na 
rezanie vodným 
lúčom 

realizácia 06 549 198 000,00 159 885,00 28 215,00 9 900,00 

23. 
2U, spol. s 

r.o. 

Inovácia a 
modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 2U 
spol. s r.o. 

realizácia 06 462 190 900,00 154 151,75 27 203,25 9 545,00 

24. 
IMPERGAM, 

s.r.o. 

Obstaranie 
technologického 
zariadenia pre 
vákuovú destiláciu 
a adsorpčnú 
rafináciu produktov 

realizácia 06 483 210 970,00 169 999,62 29 999,94 10 970,44 

25. 
Printline, 

s.r.o. 

Modernizácia a 
inovácia výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
Printline, s.r.o. 

realizácia 06 474 190 000,00 153 425,00 27 075,00 9 500,00 

26. 
STAVREM 
PLUS, s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
STAVREM PLUS, 
s.r.o. 

realizácia 06 477 120 000,00 96 900,00 17 100,00 6 000,00 

27. 
METALFEST 

s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
Metalfest, s.r.o. 

realizácia 06 484 215 000,00 169 979,00 30 014,00 15 007,00 

28. 
SEMEZ JZ, 

s.r.o. 
Inovácia pekárne realizácia 03 501 62 784,00 50 698,08 8 946,72 3 139,20 

29. 
UniCon 

Systems, 
s.r.o. 

Zvýšenie efektivity 
vyroby 
prostredníctvom 
progresívnej 
technológie v 
spoločnosti UniCon 
Systems, s.r.o. 

realizácia 06 557 174 500,00 140 908,75 24 866,25 8 725,00 

30. 
FLY 

INTERNATIO
NAL s.r.o. 

Oživenie 
výberových 
procesov v 
spoločnosti FLY 
INTERNATIONAL 
s.r.o. 

schválená 
ŽoNFP 

06 574 182 600,00 147 449,50 26 020,50 9 130,00 

31. 

Gabriela 
Ježková - 

Autodoprava 
Medúzová 

Zavedenie 
progresívnej 
výrobnej 
technológie vo Fy. 

schválená 
ŽoNFP 

06 575 189 000,00 152 617,50 26 932,50 9 450,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Gabriela Ježková - 
Autodoprava 
Medúzová 

32. 
TEX-PRINT 

výrobné 
družstvo 

Modernizácia 
výrobných 
procesov v TEX - 
PRINT v.d. 

realizácia 06 451 199 450,00 161 055,88 28 421,62 9 972,50 

33. 
Ing. Matúš 

Stríž UNIKOV 
II 

Zníženie 
energetickej a 
materiálovej 
náročnosti výroby 
obstaraním 
progresívnej 
technológie 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

06 521 209 800,00 169 413,50 29 896,50 10 490,00 

34. 
Marián Sasko 

FI - SA 

Modernizácia 
výrobných 
technológií a 
zariadení na výrobu 
tepla v stolárskej 
výrobe 

realizácia 06 544 124 940,29 100 889,29 17 803,99 6 247,01 

35. 
APLIK, spol. s 

r.o. 

Technologické 
inovácie v 
spoločnosti Aplik, 
spol. s r.o. 

realizácia 06 537 57 110,00 46 116,33 8 138,17 2 855,50 

36. 

Ing. 
Reťkovský 
Miroslav - 

MiRe 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti 
prostredníctvom 
inovatívnej 
technológie 

realizácia 06 448 199 750,00 161 298,13 28 464,37 9 987,50 

37. 
MULTIBILLA

RD, s.r.o. 

Zvyšovanie 
energetickej 
efektívnosti výroby 
v MULTIBILLARD, 
s.r.o. 

realizácia 06 487 154 173,10 124 494,78 21 969,67 7 708,65 

38. 
APPLIED 

PRECISION, 
s.r.o. 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 
centra opracovania 
plechov pre 
hardverovú časť 
nosnej výroby 
Applied Precision 
s.r.o. Bratislava 

realizácia 06 499 125 163,00 101 069,12 17 835,73 6 258,15 

39. 
Záhorácke 
pekárne a 

cukrárne, a.s. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
Záhorácke pekárne 
a cukrárne, a.s. 

realizácia 06 545 169 871,00 137 170,83 24 206,62 8 493,55 

40. 
MAINDATA, 
spol. s.r.o. 

Medzinárodná 
patentová ochrana 
vynálezu OPTIMUX 

realizácia 09 528 99 675,00 80 487,56 14 203,69 4 983,75 

41. 
Typografia 
plus, s.r.o. 

Modernizácia 
tlačiarenskych 
technológií a 
zvýšenie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
Typografia plus 
s.r.o. 

realizácia 03 517 189 000,00 152 617,50 26 932,50 9 450,00 

42. AZETA, s.r.o. 
Zavedenie 
progresívnej 

realizácia 06 568 190 390,00 153 739,93 27 130,57 9 519,50 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

výrobnej 
technológie v 
spoločnosti AZETA 
s.r.o. 

43. 
RASTISLAV 

s.r.o. 

Obnova pracoviska 
na brúsenie skla 
obstaraním 
vysokoproduktívne
ho automatického 
stroja na brúsenie 
hrán 

realizácia 06 573 143 825,00 116 138,69 20 495,06 7 191,25 

44. 
SCHAFY, 
spol. s r.o. 

Modernizácia 
morálne a fyzicky 
opotrebovaných 
strojov za účelom 
zlepšenia 
výrobného procesu 

realizácia 03 470 196 000,00 158 270,00 27 930,00 9 800,00 

45. 

Ing. Ladislav 
Zedek - 

Knihárstvo 
TYPIN 

Modernizácia 
technologických 
zariadení v 
spoločnosti TYPIN 

realizácia 06 463 191 413,00 154 566,00 27 276,35 9 570,65 

46. 
SPAK spol. s 

r.o. 

Inovácia 
pekárenskej 
prevádzky 

realizácia 03 458 199 960,00 161 467,70 28 494,30 9 998,00 

47. Spinner, s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií 
spoločnosti Spiner, 
s.r.o. 

realizácia 06 570 80 950,00 65 367,13 11 535,37 4 047,50 

48. Sylex, s.r.o. 

Výrobková inovácia 
v Sylex, s.r.o. 
nákupom 
špičkového know-
how 

schválená 
ŽoNFP 

06 532 
260 000,00 

 
84 994,00 

 
15 002,00 

 
160 004,00 

 

49. 
PATEX&Co, 
spol. s r.o. 

Zvýšenie 
efektívnosti výroby 
papierenských 
polotovarov 
náhradou 
zastaralých 
zariadení 

schválená 
ŽoNFP 

06 460 210 786,00 169 977,83 30 015,93 10 792,24 

50. 
SRS Light 

Design, s.r.o. 

Modernizácia a 
inovácia výrobných 
technológií v 
spoločnosti SRS 
Light Design s.r.o. 

schválená 
ŽoNFP 

06 456 191 410,00 154 563,58 27 275,92 9 570,50 

51. 
SHERLOCK 

s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
SHERLOCK, s.r.o. 
certifikáciou 
pritipožiarnych 
dverí 

schválená 
ŽoNFP 

06 478 38 642,90 29 890,28 5 274,76 3 477,86 

52. 
KO&KA, spol. 

s r.o. 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti výrobnej 
prevádzky 
spoločnosti Ko&Ka 

schválená 
ŽoNFP 

06 497 650 000,00 169 910,00 30 030,00 450 060,00 

53. LUMAX, s.r.o. 
Progresívna 
technológia pre 
firmu LUMAX, s.r.o. 

schválená 
ŽoNFP 

06 507 192 900,00 155 766,75 27 488,25 9 645,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

54. 
Primaplast 

Bernolákovo, 
spol. s r.o. 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti 
zavedením 
progresívnej 
technológie 

schválená 
ŽoNFP 

06 520 210 500,00 169 978,75 29 996,25 10 525,00 

55. MTH, s.r.o. 

Získanie 
certifikátov na 
ekologické kotly na 
spaľovanie peliet, 
dreva a drevených 
brikiet 

schválená 
ŽoNFP 

06 527 68 500,00 55 313,75 9 761,25 3 425,00 

56. 
Vladimír 
Oravec 

Náhrada 
drevoobrábacích 
strojov - stolárstvo 
Vladimír Oravec 

schválená 
ŽoNFP 

06 569 39 999,00 32 299,19 5 699,86 1 999,95 

57. VUKI a.s. 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti výroby 
elektroizolačných 
impregnantov 

schválená 
ŽoNFP 

06 496 68 400,00 55 233,00 9 747,00 3 420,00 

58. 
L. a R. D., 
spol. s r.o. 

Inovácia 
technologického 
zariadenia, 
zvýšenie 
produktivity a 
konkurencieschopn
osti L. a R. D., spol. 
s r.o. 

schválená 
ŽoNFP 

06 480 187 490,00 151 398,18 26 717,32 9 374,50 

59. AREKO, s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti AREKO, s.r.o. 
zavedením 
systému riadenia 
kvality 

schválená 
ŽoNFP 

06 493 24 074,00 19 439,76 3 430,54 1 203,70 

60. 
OPLAN, spol. 

s r.o. 

Inovácia a 
modernizácia 
technológie výroby 
v spoločnosti 
OPLAN 

schválená 
ŽoNFP 

06 584 45 279,00 36 562,79 6 452,26 2 263,95 

61. 
MONTOSTR

OJ a.s. 

Nákup moderných 
výrobných 
technológií s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti Montostroj, a.s. 

schválená 
ŽoNFP 

06 447 128 442,00 103 716,92 18 302,98 6 422,10 

62. 
Vladimír 

Francisci VAF 
Inovácia 
sklenárskej výroby 

schválená 
ŽoNFP 

06 503 186 920,00 150 937,90 26 636,10 9 346,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.1/06 11 785 093,63 8 356 630,80 1 474 851,74 1 953 611,09 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
Ing. Matúš Stríž UNIKOV II – v ITMS stav ŽoNFP Projekt vytvorený, ale v projektoch iba v stave Príprava  
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Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (druhá výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke 
www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Iný spôsob rezervácie termínov RO OPBK neakceptoval. 
Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 18.08.2008 priebežne 
do 30.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo 
vykonávané v období od 22.9.2008 do 30.10.2008 RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy 
pre žiadateľov: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia 
pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych príloh, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 
Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy); Ukončenie internetovej rezervácie 
termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy                                     
č. OPBK/2008/2.2/02. 
 
V rámci tejto výzvy bolo predložených 7 ŽoNFP. Výzva bola zameraná iba na skupinu aktivít 2.2.3 
(zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP) a finančný objem predložených ŽoNFP 
dosiahol necelých 6% (378 424,90 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF).  
 
Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava III – 1 ŽoNFP; Bratislava II – 
1 ŽoNFP; Malacky – 1 ŽoNFP; Senec –1 ŽoNFP; Bratislava V – 3 ŽoNFP.  4 žiadatelia uvádzali ako 
svoju právnu formu s.r.o., 2 žiadatelia podnikateľ FO – nezapísaná v OR a 1 žiadateľ uvádzal právnu 
formu a.s. Podľa územného celku boli všetci žiadatelia z mestských oblastí. Podľa štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 činnosť podnikov žiadateľov bola uvedená 
v kategórii C. Priemyselná výroba.  
 
Výberová komisia odporučila vybrať 4 ŽoNFP vo výške 192 592,12 EUR z ERDF, čo predstavuje 
cca. 2,97% alokácie na výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). K 31.12.2010 boli schválené 4 ŽoNFP 
(vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). Všetky projekty boli k 31.12.2011 ukončené.  
 
 
 
Tabuľka č. 106: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať  
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 7 4 4 

SPOLU 7 4  4 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 107: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať  
Počet prijímateľov 

s.r.o. 4 1 1 

a.s. 1 1 1 

Podnikateľ FO – nezapísaný v OR 2 2 2 

SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 108: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet  

ukončených projektov 

11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

4 2 2 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 3 2 2 

SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 

http://www.build.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/rezervacia
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Tabuľka č. 109: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet ukončených 

projektov 

mestské 7 4 4 

vidiecke 0 0 0 

SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 110: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet ukončených 

projektov 

Pezinok 0 0 0 

Malacky 1 1 1 

Senec 1 0 0 

Bratislava I 0 0 0 

Bratislava II 1 0 0 

Bratislava III 1 1 1 

Bratislava IV 0 0 0 

Bratislava V 3 2 2 

SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 111: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                           v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/02 

1. 
Digital 
system, 
s.r.o. 

Budovanie 
informačného 
systému a realizácie 
elektronických služieb 
a aplikácií 

ukončený 11 97 74 389,00 63 230,65 11 158,35 0 

2. 
Komandor 
Slovensko, 
a.s. 

Komplexný 
informačný systém 

ukončený 14 59 74 971,45 63 725,73 11 245,72 0 

3. 
Pavel 
Benkovič 

Rozvoj firmy 
prostredníctvom 
efektívneho 
využívania IKT 

ukončený 11 94 69 682,00 59 229,70 10 452,30 0 

4. 
Vladimír 
Vaňo 

Inovácia firemnej IKT 
a tvorba 
elektronického 
obchodu 

ukončený 14 91 5 876,38 4 994,92 881,46 0 

SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.2/02 224 918,83 191 181,00 33 737,83 0 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola 
pravdepodobne (podobne ako v prípade opatrenia 2.1) krátka doba trvania výzvy na predkladanie 
ŽoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy 
pomoci de minimis pre OPBK (1.7.2008) v Obchodnom vestníku. Až následne na to mohla byť 
vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti pre skupinu aktivít (2.2.3) 
podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť 
ŽoNFP už v rámci tejto výzvy.  
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2009  
 
Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (tretia výzva) 
 
Výzva OPBK/2009/2.2/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.bratislavskykraj.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom 
rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie 
žiadostí o NFP prebiehala od 23.4.2009 priebežne do 1.10.2009.Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle 
MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 3.6.2009 do 1.10.2009. 
 
Počas trvania výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou pre 
toto opatrenie (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3). Finančný objem 47 prijatých 
ŽoNFP (2 838 183,15 EUR z ERDF) predstavoval vyše 45 % alokácie na túto výzvu (6 290 769,00 
EUR z ERDF).  
 
Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli v rámci tejto výzvy žiadatelia 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 ŽoNFP bol 
predložený s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, 
bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)“ (53,19%).              
19 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo 0 - 10 zamestnancov, 14 žiadateľov zamestnávalo 
11 – 50 zamestnancov a rovnako 14 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov.  
 
Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 31 ŽoNFP, čo predstavuje takmer 30% 
(1 752 283,17 EUR) alokácie na výzvu. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto 
počtu RO OPBK pri dvoch ŽoNFP odstúpil od zmlúv o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí 
žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na 
základe nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie 
o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Ku 31.12.2011 bolo riadne ukončených 21 projektov 
a 6 projektov bolo v realizácii s naplánovaným termínom ukončenia v prvej polovici roka 2012. 
 
Tabuľka č. 112: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť  
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 45 29 25 

F. Stavebníctvo 1 1 1 

M. Odborné, vedecké a technické činnosti 1 1 1 

SPOLU 47 31 27 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 113: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 
Počet žiadateľov podľa 

ŽoNFP schváliť  
Počet prijímateľov 

a.s. 3 3 3 

s.r.o. 38 23 19 

Podnikateľ FO –zapísaná v OR 2 2 2 

Podnikateľ FO – nezapísaná v OR 2 2 2 

Komanditná spoločnosť 1 0 0 

Záujmové združenie právnických osôb 1 1 1 

SPOLU 47 31 27 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 114: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

25 19 16 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 22 12 11 

SPOLU 47 31 27 
Zdroj: RO OPBK 

http://www.build.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.opbk.sk/rezervacia
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Tabuľka č. 115: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

mestské 47 31 27 

SPOLU 47 31 27 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 116: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

Pezinok 8 4 1 

Malacky 6 5 5 

Senec 5 4 4 

Bratislava I 1 0 0 

Bratislava II 11 6 5 

Bratislava III 5 3 4 

Bratislava IV 5 4 4 

Bratislava V 6 5 4 

SPOLU 47 31 27 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 117: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                                 v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2009/2.2/03 

1. 
EUBOIA, 
s.r.o. 

Elektronizácia pri 
výrobe 
interiérového skla 

ukončený 11 169 74 641,37 60 272,91 10 636,39 3 732,07 

2. 
ELV 
PRODUKT, a. 
s. 

Nákup a 
implementácia IKT 
s cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
ELV Produkt a.s. 

ukončený 14 144 74 795,00 60 396,96 10 658,29 3 739,75 

3. 
SLOVCEM, 
spol. s r.o. 

Zvýšenie úrovne 
informačno-
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
SLOVCEM, spol. 
s.r.o. 

ukončený 11 142 53 833,25 43 470,35 7 671,24 2 691,66 

4. 
ISTROMETA
L DM, s.r.o. 

Informačné a 
komunikačné 
technológie na 
zefektívnenie 
výrobnej prevádzky 

ukončený 11 172 75 000,00 60 562,50 10 687,50 3 750,00 

5. 

Štefan Sticza 
- 
DREVOVÝR
OBA 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT v 
Drevovýrobe Nová 
Dedinka 

ukončený 14 111 38 460,00 31 056,45 5 480,55 1 923,00 

6. 

Branislav 
Královič - 
SKLENÁRST
VO 

Zavedenie 
moderných 
prístupov IKT s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti prevádzky 
Branislav Královič - 
SKLENÁRSTVO 

ukončený 14 146 71 091,45 57 406,35 10 130,53 3 554,57 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

7. 
H2K Group, 
s.r.o. 

Web2print riešenie 
pre zefektívnenie 
procesov prípravy, 
objednávania a 
výroby 
polygrafických 
produktov 

ukončený 14 137 74 056,00 59 800,22 10 552,98 3 702,80 

8. 
DAMONAX, 
s.r.o. 

DAMONAX – 
moderná výroba 

ukončený 14 170 72 204,00 58 304,73 10 289,07 3 610,20 

9. 
EMM 
International, 
spol. s.r.o. 

Zlepšenie prístupu 
firmy EMM 
International, spol. 
s.r.o. na trh s 
využitím potenciálu 
IKT 

ukončený 14 108 74 988,00 60 552,81 10 685,79 3 749,40 

10. 
MRAMOR 
spol. s r.o. 

Zavedenie 
integrovaného 
informačného 
systému výroby 

ukončený 11 171 74 830,00 60 425,23 10 663,27 3 741,50 

11. 
Lórant Matus 
MAGÁZ 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT vo 
výrobnom podniku 
MAGÁZ - 
Stolárstvo 

ukončený 14 120 50 090,00 40 447,68 7 137,82 2 504,50 

12. 

PRINTING 
INTERNATIO
NAL ECE, 
s.r.o. 

Moderné IT v 
PRINTING 
INTERNATIONAL 
ECE 

ukončený 11 125 74 978,00 60 544,74 10 684,36 3 748,90 

13. 
Bau3Mex, 
a.s. 

Inofrmačný systém 
pre zefektívnenie a 
optimalizáciu 
procesov výrobnej 
spoločnosti 

ukončený 11 254 74 695,00 60 316,21 10 644,04 3 734,75 

14. 
WOODCUT, 
s.r.o. 

Portálové riešenie 
spol. WOODCUT 

ukončený 11 234 69 936,10 56 473,41 9 965,89 3 496,80 

15. 
 Aplik, spol.s 
r.o. 

Vybudovanie 
komplexného 
informačného 
systému 
spoločnosti Aplik, 
spol.s r.o. 

realizácia 14 229 70 841,60 57 204,59 10 094,93 3 542,08 

16. 
M - PROFEX, 
s.r.o. 

Nové informačné 
systémy v 
spoločnosti M - 
PROFEX 

ukončený 11 260 68 831,00 55 581,03 9 808,42 3 441,55 

17. 

Výskumný 
ústav 
zváračský - 
Priemyselný 
inštitút SR 

Zvýšenie úrovne 
informačno - 
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
Výskumný ústav 
zváračský - 
Priemyselný inštitút 
SR, záujmové 
združenie  

ukončený 11 191 71 158,78 57 460,71 10 140,13 3 557,94 

18. 
EKO BETON, 
s.r.o. 

Zvyšovanie úrovne 
informačno - 
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti EKO - 
BETON, s.r.o. 

realizácia 11 280 68 837,05 55 585,92 9 809,28 3 441,85 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

19. 
SHERLOCK, 
s.r.o. 

Modernizácia IT 
infraštruktúry 
spoločnosti 
Sherlock, s.r.o. 

realizácia 14 228 70 987,51 57 322,41 10 115,72 3 549,38 

20. 
MicroStep-
Mis, spol. s 
r.o. 

Obnova firemnej 
IKT  

ukončený 11 258 72 067,09 58 194,18 10 269,56 3 603,35 

21. 
KALYPSO 
spol s r.o. 

Zvyšovanie úrovne 
informačno - 
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
KALYPSO, spol. 
s.r.o. 

ukončený 11 219 75 000,00 60 562,50 10 687,50 3 750,00 

22. 
FARBOL, 
s.r.o. 

Informačný systém 
pre komplexné 
riadenie výrovnej 
prevádzky 

realizácia 11 255 74 793,00 60 395,35 10 658,00 3 739,65 

23. 
DS 
Investments 
s.r.o. 

Progresívna IKT v 
DS Investments 

ukončený 11 212 74 607,00 60 245,15 10 631,50 3 730,35 

24. 
NECTEL spol. 
s.r.o. 

Rozšírenie 
infraštruktúry 

ukončený 11 193 62 265,00 50 278,99 8 872,76 3 113,25 

25. 
i+i print spol. 
s r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti i+i print, spol. 
s.r.o. zavedením 
nových prístupov 
IKT 

realizácia 14 284 70 080,00 56 589,60 9 986,40 3 504,00 

26. 
Domov 
Slovakia, a.s. 

Inovácia firemnej 
IKT a budovanie 
komplexného 
informačného 
systému 

realizácia 11 289 62 596,19 50 546,42 8 919,96 3 129,81 

27. Eduard Pribul 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT v 
spoločnosti Eduard 
Pribul 

ukončený 14 235 47 839,00 38 629,99 6 817,06 2 391,95 

SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.2/03 1 843 501,39 1 488 627,39 262 698,94 92 175,06 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
2010  
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (piata výzva) 
 
Výzva OPBK/2010/2.2/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
prebiehala od 31.3.2010 priebežne do 24.6.2010. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. 
Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 15.4.2010 do 24.6.2010. 
 
V rámci výzvy bolo prijatých 27 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP (1 442 594,03 EUR 
z ERDF) neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 31,60%                    
z alokácie na výzvu (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3).  
 

http://www.build.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/rezervacia
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Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2010/2.2/05 boli s  právnou formou s.r.o. (81,48%) s mestským 
typom sídla (88,89%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (48,15%). 
 
Výberová komisia odporučila na schválenie 16 ŽoNFP, čo predstavuje cca 18 % (836 511,40 
EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. Podmienky poskytnutia pomoci splnilo 13 ŽoNFP              
a  k dátumu 31.12.2011 bolo vydaných 13 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP a zároveň uzatvorené 
Zmluvy o poskytnutí o NFP. Všetkých 13 projektov je v realizácii. 
 
 
Tabuľka č. 118: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 27 16 13 

SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 119: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 22 13 10 

a.s. 1 0 0 

Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 3 3 3 

v.o.s. 1 0 0 

SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 120: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

13 10 8 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 14 6 5 

SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 121: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 

mestské 27 16 13 

SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
 

Tabuľka č. 122: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 

Pezinok 3 2 1 

Malacky 6 3 3 

Senec 5 3 2 

Bratislava I 2 1 1 

Bratislava II 5 2 2 

Bratislava III 3 3 2 

Bratislava IV 2 1 1 

Bratislava V 1 1 1 

SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
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Tabuľka č. 123: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                              v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.2/05 

1. 
RNDr. Hubert 

Klčo - FLY 

Dobudovanie a 
modernizácia IT 
infraštruktúry v 
spoločnosti RNDr. 
Hubert Klčo - FLY 

realizácia 11 424 20 955,20 16 921,32 2 986,12 1 047,76 

2. 
EMM, spol. 

s.r.o. 

Moderné 
informačné 
technológie pre rast 
EMM, spol. s r.o. 

realizácia 14 412 110 780,00 63 748,35 11 249,71 35 781,94 

3. 
MSD 

Company, 
spol. s r.o. 

Moderné riadenia 
výroby 
prostredníctvom 
IKT 

realizácia 11 420 73 400,00 59 270,50 10 459,50 3 670,00 

4. 
CONTROL.IN

G, s.r.o. 

Zavedenie 
inovatívneho 
softvérového 
riešenia pri výrobe 
strojov v 
spoločnosti 
CONTROL.ING, 
s.r.o. 

realizácia 11 405 66 587,16 53 769,13 9 488,67 3 329,36 

5. 
Emília 

Harmathová - 
DONNA ROSI 

Zefektívnenie 
úrovne IKT 
výrobného procesu 
DR 

realizácia 14 385 62 390,00 50 379,93 8 890,57 3 119,50 

6. 
SCHOLL & 

KOVO - 
HALLA s.r.o. 

Účinné využívanie 
IKT vo firme 
SCHOLL & KOVO - 
HALLA s.r.o. 

realizácia 14 400 58 670,00 47 376,03 8 360,47 2 933,50 

7. 
STAVREM 
PLUS, s.r.o. 

Rozvoj IKT v 
spoločnosti 
STAVREM PLUS, 
s.r.o. 

realizácia 11 364 78 626,00 63 490,50 11 204,20 3 931,30 

8. Spinner, s.r.o. 

Zavedenie 
moderných 
informačno-
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
Spinner, s.r.o. 

realizácia 11 379 75 330,00 60 828,98 10 734,52 3 766,50 

9. 
DR Unit, spol. 

s.r.o. 

Zvýšenie úrovne 
využívania IKT v 
spoločnosti DR 
UNIT 

realizácia 11 432 34 301,00 27 698,06 4 887,89 1 715,05 

10. 
de ADDA, 

s.r.o. 

Využitie vyspelých 
IKT vo firme de 
ADDA, s.r.o. 

realizácia 11 390 68 989,15 55 708,74 9 830,95 3 449,46 

11. 
Jozef 

Gerthofer 

Obstaranie 
hardvéru a softvéru 
pre inováciu  
vnútropodnikovej 
siete pre tlačiareň v 
Zohore 

realizácia 14 348 18 890,50 15 254,08 2 691,90 944,52 

12. 
ARES, spol. s 

r.o. 

Zavedenie nových 
IKT v spoločnosti 
ARES 

realizácia 11 394 78 767,00 € 63 604,35 11 224,30 3 938,35 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

13. Sylex, s.r.o. 

Implementácia 
nových systémov 
IKT v spoločnosti 
Sylex, s.r.o. 

realizácia 14 399 78 706,00 62 350,89 11 003,10 5 352,01 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.2/05 826 392,01 640 400,86 113 011,90 72 979,25 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (šiesta výzva) 
 

Výzva OPBK/2010/2.2/06 bola dňa 1.12.2010 zverejnená na webových sídlach www.opbk.sk, 
www.mpsr.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk a dňa 8.12.2010 bola uverejnená v denníku SME. 
Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. Žiadosti o NFP žiadatelia predkladali osobne do 
podateľne MPRV SR, Prievozská 2/B, Bratislava v termíne od 1.2.2011 do 11.4.2011. alebo odoslali 
poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11.4.2011 na adresu RO OPBK.  

RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk nasledovné usmernenia  
pre žiadateľov:  

- Usmernenie 2/2011:  výklad oprávnenosti žiadateľov podnikajúcich v sektore zdravotníctva. 

- Usmernenie 3/2011:  k horizontálnym prioritám, zadefinovanie postupu žiadateľa pri vypĺňaní 
bodu 15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

V rámci výzvy bolo prijatých 42 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu 
na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 100,34 % z alokácie na výzvu. Kontrola formálnej správnosti 
predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 13.4.2011 až 20.5.2011. Z predložených 42 ŽoNFP 
splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 23 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného 
hodnotenia 19 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti pre výzvu.  
 
K výzve OPBK/2010/2.2/06 zasadala Výberová komisia pre OPBK dvakrát. Na svojom prvom zasadnutí 
rozhodla o všetkých predložených žiadostiach o NFP okrem 1 žiadosti o NFP, kde rozhodla o potrebe 
vyžiadať doplňujúce informácie. O predmetnej žiadosti o NFP rozhodovala na svojom zasadnutí dňa 
5.9.2011.  
 
Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Výberovou komisiou odporučené na schválenie, boli zaslané výzvy            
na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom. Žiadosti odporučené                         
na neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. K 31.12.2011 bolo 15 projektov  
v realizácii. Jeden projekt je schválený v príprave projektu. 
 
K 31.12.2011 predložili žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP 7 žiadatelia. Všetky 
predložené žiadosti o preskúmanie rozhodnutia boli zamietnuté, resp. odmietnuté v zmysle zákona 
č.528/2008 Z. z. o pomoci a podpore. 
 
 
Tabuľka č. 124: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 38 15 14 

G. Veľkoobchod a maloobchod a oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

1 0 0 

J. Informácie a komunikácia 1 1 1 

M. Odborné, vedecké a technické 
testovanie a analýzy 

2 0 0 

SPOLU 42 16 15 
Zdroj: RO OPBK 

http://www.opbk.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.opbk.sk/
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Tabuľka č. 125: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 35 11 11 

a.s. 4 3 3 

Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 3 2 1 

SPOLU 42 16 15 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 126: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

18 8 8 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 24 8 7 

SPOLU 42 16 15 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 127: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 

mestské 42 16 15 

SPOLU 42 16 15 
Zdroj: RO OPBK 

 
Tabuľka č. 128: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 

Pezinok 2 2 1 

Malacky 4 2 2 

Senec 2 1 1 

Bratislava I 4 2 2 

Bratislava II 9 2 2 

Bratislava III 11 4 4 

Bratislava IV 4 1 1 

Bratislava V 6 2 2 

SPOLU 42 16 15 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  

 
 
Tabuľka č. 129: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.2/06 

1. 

ELEKTRONI
CKÉ 

RIADIACE 
SYSTÉMY 

s.r.o. 

Podpora výroby v 
ERS novými 
informačno-
komunikačnými 
technológiami 

realizácia 11 572 20 955,20 16 921,32 2 986,12 1 047,76 

2. 
EUROFLUID 
HYDRAULIK 

SR, s.r.o. 

Rozvoj spoločnosti 
prostredníctvom 
efektívneho 
využívania IKT 

realizácia 11 471 110 780,00 63 748,35 11 249,71 35 781,94 

3. 
MAINDATA 
spol. s.r.o. 

Zvýšenie úrovne 
IKT v spoločnosti 
MAINDATA, spol. s 

realizácia 11 506 73 400,00 59 270,50 10 459,50 3 670,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

r.o. 

4. VUKI, a.s. 

Zvýšenie úrovne a 
efektívnosti 
využívania IKT vo 
VUKI a.s. 
Bratislava 

realizácia 14 495 66 587,16 53 769,13 9 488,67 3 329,36 

5. 
APPLIED 

PRECISION 
s.r.o. 

Nové informačné 
systémy v 
spoločnosti 
APPLIED 
PRECISION s.r.o. 

realizácia 11 534 62 390,00 50 379,93 8 890,57 3 119,50 

6. FIDAT, s.r.o. 

Tvorba webovej 
stránky a systému 
riadenia vzťahov so 
zákazníkmi FIDAT, 
s.r.o. 

realizácia 11 561 58 670,00 47 376,03 8 360,47 2 933,50 

7. BUČO, s.r.o. 

Modernizácia 
výroby zavedením 
IKT vo firme 
BUČO, s.r.o. 

realizácia 11 533 78 626,00 63 490,50 11 204,20 3 931,30 

8. 
REPROGRAF
IA, spol. s r.o. 

Informačno-
komunikačná 
modernizácia 
spoločnosti 
REPROGRAFIA 

realizácia 14 583 75 330,00 60 828,98 10 734,52 3 766,50 

9. 
ESKO, spol. s 

r.o. 

Modernizácia a 
inovácia IT 
infraštruktúry 
spoločnosti ESKO, 
spol. s r.o. 

realizácia 11 452 34 301,00 27 698,06 4 887,89 1 715,05 

10. 
Záhorácke 
pekárne a 

cukrárne, a.s. 

Dobudovanie a 
modernizácia IT 
infraštruktúry v 
spoločnosti 
Záhorácke pekárne 
a cukrárne, a.s. 

realizácia 14 548 68 989,15 55 708,74 9 830,95 3 449,46 

11. 
MODERNA, 

s.r.o. 

Vytvorenie 
internetového 
portálu a zavedenie 
online 
objednávkového 
systému 
spoločnosti 
MODERNA s.r.o. 

realizácia 14 542 18 890,50 15 254,08 2 691,90 944,52 

12. 
Renáta 

Hermysová 

Zavedenie a účinné 
využívanie 
informačného 
systému v 
spoločnosti Renáta 
Hermysová 

schválená 
ŽoNFP 

14 562 78 767,00 € 63 604,35 11 224,30 3 938,35 

13. DOLIS, s.r.o. 

Nárast 
konkurencieschopn
osti DOLIS s.r.o. 
vďaka zavedeniu 
moderných IKT 
riešení 

realizácia 14 511 78 706,00 62 350,89 11 003,10 5 352,01 

14. 
MATEP, spol. 

s r.o. 

Zavedenie 
systémov MS 
Exchange a MS 
Sharepoint v 
spoločnosti MATEP 
spol. s r.o. 

realizácia 11 581 34 301,00 27 698,06 4 887,89 1 715,05 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

15. 
Marián Sasko 

FI - SA 

Zvýšenie úrovne 
IKT v stolárskej 
výrobe 

realizácia 14 543 68 989,15 55 708,74 9 830,95 3 449,46 

16. 
PRVÁ 

ZVÁRAČSKÁ, 
a.s. 

Vybudovanie 
lokálnej počítačovej 
siete a 
elktronického 
obchodu v PRVEJ 
ZVÁRAČSKEJ, a.s. 

realizácia 14 485 18 890,50 15 254,08 2 691,90 944,52 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.2/06 826 392,01 640 400,86 113 011,90 72 979,25 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
2011  
 
Kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 (siedma výzva)   
 
Výzva bola zverejnená dňa 14.2.2011 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.mpsr.sk. 
Výzva bola určená pre prijímateľov z verejnej správy. Dňa 15.2.2011 bol primátorom Bratislavy, 
Senca, Pezinka, Malaciek a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „BSK“) zaslaný 
Oznam o vyhlásení predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK. V rámci výzvy boli 
stanovené 2 hodnotiace kolá: 1. hodnotiace kolo – od 16.5.2011 do 31.5.2011 a druhé hodnotiace kolo – 
od 13.6.2011 do 30.6.2011.   
 
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné usmernenia pre žiadateľov:  

- Usmernenie 3/201: k horizontálnym prioritám, kde bol zadefinovaný postup pri vypĺňaní bodu 
15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ ŽoNFP,  

- Usmernenie 4/201: zoznam najčastejšie kladených otázok k výzve OPBK/2011/2.2/07, cieľom 
usmernenia bolo poskytnúť žiadateľom vysvetlenie k najčastejšie sa vyskytujúcim 
nejasnostiam týkajúcich sa výzvy,   

- Usmernenie 5/201: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, predmetom 
usmernenia bolo informovať prijímateľov a žiadateľov o zmenách vyplývajúcich z novely 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v nadväznosti na prijatie zákona č. 58/2011 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, účinného od 
1.4.2011. 

 
Ďalej to bola aktualizácia Usmernenia 3/2010: k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk, 
aktualizácia č. 1 Usmernenia 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z  o verejnom obstarávaní, 
predmetom aktualizácie usmernenia bolo informovať o zmenách o VO. Aktualizovaná bola: Príloha č. 
7 - Finančná analýza projektu. 
 
Dňa 23.6.2011 RO OPBK rozhodol o pozastavení výzvy OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej 
zverejnenia došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s meškaním projektu 
„Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy (ďalej „ÚPVS“) 
a prístupových komponentov“. Dňa 19.12.2011 RO OPBK na základe § 13 odsek 7 zákona                       
č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore zrušil výzvu OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej 
zverejnenia došlo k zrušeniu projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 
komponentov“. RO OPBK zverejnil tieto oznamy pre žiadateľov na stránke www.opbk.sk a 
www.land.gov.sk, informoval CKO a všetkých oprávnených žiadateľov. 
 
V rámci výzvy bola prijatá celkovo 1 ŽoNFP. Finančný objem prijatej ŽoNFP neprevyšoval  
finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 9,47% z alokácie na výzvu. 
 
Počas prípravy výzvy v januári 2011 sa zástupcovia RO OPBK zúčastnili pracovného rokovania  
so zástupcami RO OP Informatizácia spoločnosti (ďalej „RO OPIS“), na ktorom zástupcovia  

http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.land.gov.sk/
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RO OPIS informovali, že do apríla 2011 bude k dispozícii technická špecifikácia spoločných modulov  
ÚPVS, ktorá je kľúčová pre úspešnú realizáciu projektov informatizácie verejnej správy z OPBK. 
 
Keďže k aprílu 2011 nebola k dispozícii technická špecifikácia spoločných modulov ÚPVS,  
RO OPBK listom ministra zo dňa 14.4.2011 oslovil podpredsedu vlády a ministra financií SR  
so žiadosťou o informácie o stave národného projektu „Elektronické služby spoločných modulov  
ÚPVS a prístupových komponentov“, na ktorý Ministerstvo financií SR (ďalej „MF SR“)  
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS (ďalej „SO/RO OPIS“) vyhlásilo výzvu dňa 2.12.2009. 
 
Žiadatelia o NFP v rámci výzvy OPBK/2011/2.2/07 boli povinní ako súčasť projektu vypracovať 
technickú dokumentáciu riešenia projektu, v ktorej už musel byť popísaný spôsob integrácie  
riešenia na moduly ÚPVS. RO OPBK vydal dňa 7.4.2011 usmernenie pre žiadateľov č. 4/2011, 
v ktorom odporúčal žiadateľom v technickej dokumentácii uvažovať s rôznymi variantmi integrácie. 
Variantné riešenie však spôsobovalo žiadateľom problémy pri zostavovaní rozpočtu projektu  
a bolo aj rizikom pre implementáciu projektu. 
 
Keďže MF SR ako orgán zodpovedný za informatizáciu spoločnosti prepracovával pôvodný spôsob 
riešenia týchto modulov, RO OPBK dňa 23.6.2011 pozastavil výzvu OPBK/2011/2.2/07   
na základe § 13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore do termínu vydania 
metodického usmernenia MF SR k modulom ÚPVS, resp. do vyhlásenia výzvy na elektronické služby  
spoločných modulov ÚPVS podľa toho, ktorý termín by nastal skôr. Pozastavenie výzvy bolo 
zodpovedným prístupom nielen k žiadateľom, ktorí budú vedieť presnejšie naplánovať výšku 
finančných zdrojov na implementáciu jednotlivých modulov ÚPVS, ale aj pre RO OPBK z pohľadu 
budúcich kontrol, certifikácií a auditov pri určení oprávnenosti výdavkov a akceptovaní miery 
poskytovaných služieb elektronickým systémom. Pozastavením výzvy sa zabránilo možnému 
odstupovaniu od zmlúv o poskytnutí NFP z dôvodu nezabezpečenia súladu riešenia projektov                  
so štandardmi MF SR. 

 
RO OPBK dňa 29.7.2011 požiadal SO/RO OPIS o urýchlené vypracovanie metodického pokynu                
k funkčnému zabezpečeniu modulov ÚPVS, aby RO OPBK mohol zabezpečiť implementáciu 
projektov informatizácie spoločnosti v programovom období 2007 – 2013. SO/RO OPIS listom                      
z 27.10.2011 potvrdil, že projekt vytvorenia spoločných modulov ÚPVS bude realizovaný ako nový 
projekt, nakoľko sa jedná o dôležitú súčasť eGovernmentu. Prijímateľom pomoci bude v zmysle § 4 
od. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnených niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF SR ako správca ÚPVS. Dôležitým  
míľnikom pre okolie projektu ÚPVS (aj pre projekty OPBK) bude podrobný návrh riešenia spoločných 
modulov ÚPVS (máj 2012), z ktorého vyplynú podrobnosti pre pripojenie jednotlivých modulov na 
okolité projekty. V uvedenom liste bolo upozornenie, že plán projektu ÚPVS je závislý od vonkajších 
okolností, napr. priebehu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu SO/RO OPIS odporúčal, aby bol 
faktor neurčitosti zobratý do úvahy a pracovalo sa s ním ako s rizikom v projektoch OPBK.  
SO/RO OPIS odporúčal usmerniť žiadateľov tak, aby zapracovali do svojich projektov OPBK  
alternatívne respektíve dočasné riešenia v zmysle metodiky riadenia projektov IT vydanej MF SR.  
Pre vytvorenie možností uplatňovať riadenie rizík v praxi, upravil SO/RO OPIS nové výzvy tak, že je 
v nej umožnená položka „rezerva“ určená pre výkon eliminačných opatrení na riziká.  

 
SO/RO OPIS v liste odporúčal, aby RO OPBK zapracovalo do svojej riadiacej dokumentácie 
usmernenie, že ciele projektov OPBK budú splnené aj bez povinnosti integrácie  
na centrálne komponenty eGovernementu (t.j. spoločné moduly ÚPVS a základné registre),  
avšak len v prípade, ak tieto centrálne komponenty nebudú v potrebnom čase pre projekty OPBK 
dostupné tak, aby ich projekty OPBK stihli v rámci svojich implementačných plánov  
účinne zapracovať (za použitia rizikovej rezervy). Ciele projektov OPBK budú splnené,  
ak samosprávy budú poskytovať všetky definované elektronické služby pre občanov. Jedným                        
z náhradným opatrení môže byť publikovanie elektronických služieb na portáli prijímateľa (regionálna 
a miestna samospráva), ktoré sú jedným z prístupových bodov v zmysle NKIVS (Národná koncepcia 
informatizácie verejnej správy) aj pripravovaného zákona o elektronizácii verejnej správy. 
 
Keďže projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“  
bol zo strany MF SR zrušený a nové písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby 
spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ bude mať iné podmienky poskytnutia 
pomoci ako predchádzajúci projekt, RO OPBK pristúpil k zrušeniu výzvy OPBK/2011/2.2/07 a vyhlásil 
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ju ako novú výzvu v januári 2012 so zapracovanými úpravami v zmysle listu MF SR zo dňa 
27.10.2011. 

 
Tabuľka č. 130: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

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

1 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 

 
Tabuľka č. 131: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 1 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 

 
Tabuľka č. 132: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 

11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

1 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 

 
Tabuľka č. 133: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 

mestské 1 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 

 
Tabuľka č. 134: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 

Pezinok 0 0 0 

Malacky 0 0 0 

Senec 1 0 0 

Bratislava I 0 0 0 

Bratislava II 0 0 0 

Bratislava III 0 0 0 

Bratislava IV 0 0 0 

Bratislava V 0 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 
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3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Tabuľka č. 135: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011     

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 2 37 587 460,00 5 660 133,30 15,06 12 469 863,31 33,18 

Opatrenie 2.1 23 151 460,00 4 519 012,54 19,52 10 516 913,16 45,43 

Opatrenie 2.2  14 436 000,00 1 141 120,76 7,90 1 952 950,15 13,53 

Zdroj: CO 

 
V roku 2011 prebiehala v rámci opatrenia 2.1 aktívna realizácia schválených projektov, ako 
aj schvaľovanie žiadostí o NFP a príprava zmlúv o poskytnutí NFP. Čerpanie finančných prostriedkov 
je preto odrazom narastajúceho počtu projektov v realizácii. V roku 2011 bola úroveň čerpania              
19,52 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie 2.1, čo predstavuje nárast čerpania o 5,88 p.b. 
v porovnaní s rokom 2010. 
 
Rovnaká situácia je aj v rámci opatrenia 2.2. V roku 2011 bola úroveň čerpania 7,90% zo záväzku 
2007 – 2013 na opatrenie 2.2, čo predstavuje nárast čerpania o 3,88 p.b. v porovnaní s rokom 2010.  
Nízke čerpanie na úrovni opatrenia je spôsobené tým, že maximálna výška NFP pri projektoch MSP je 
75 tis. EUR ako aj tým, že v sledovanom období nebol zazmluvnený žiadny projekt týkajúci sa 
elektronizácie samosprávy (výzvy na skupinu aktivít 2.2.1). Dôvody sú uvedené v predchádzajúcej 
kapitole.       
 
Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2011 predstavoval 33,18% zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os 
2, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje nárast o 18,12 p.b.  
 
 

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 
Počas trvania výziev na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 2.1 sa nevyskytli zo strany RO OPBK 
žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané 
žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúce sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov 
a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP. Čiastočné problémy sú 
s uplatňovaním Schémy štátnej pomoci v rámci opatrenia 2.1, pri ktorej sa ani napriek zvýšeniu jej 
atraktivity nepodarilo prilákať viac žiadateľov. Oneskorenie v oblasti elektronizácie samosprávy 
(opatrenie 2.2) je uvedené v predchádzajúcej kapitole.   
 
Uplatňovanie Schémy štátnej pomoci v rámci opatrenia 2.1: Výsledky hodnotenia OPBK, 
realizovaného v roku 2010, potvrdili, že segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt 
po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem 
žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP o investície do výskumnej, 
inovačnej a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú 
náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich súčasné postavenie nemajú záujem o investície do 
výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj 
absencia sprostredkovateľskej organizácie medzi podnikateľskou a akademickou sférou, ktorá by 
napomohla transferu výstupov experimentálneho vývoja do praxe (RVIC), skutočnosť, že MSP 
nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného výskumu a taktiež potrebná 
výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci, ktorá sa pohybuje na úrovni od 40 do 65% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. Naopak najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK je po 
aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych 
technológií. 
 
Podpora MSP v rámci opatrenia 2.2: Maximálna výška pomoci pre jeden projekt realizovaný MSP 
v rámci opatrenia 2.2 predstavuje 75 000 EUR. Pri doterajšom trende dopytu a úspešnosti nebolo 
možné predpokladať vyčerpanie celej alokácie na podporu MSP v rámci skupiny aktivít 2.2.3 do konca 
programového obdobia 2007 - 2013. Z uvedeného dôvodu ako aj z dôvodu vyššieho záujmu MSP 
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o investície do podpory zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií 
navrhol RO OPBK presun časti finančných prostriedkov z opatrenia 2.2 do opatrenia 2.1. 
 
Podpora aktivít na zavádzanie širokopásmového internetu v rámci opatrenia 2.2: V porovnaní 
s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný, sa dostupnosť širokopásmového 
internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. Podľa štúdie uskutočniteľnosti  Zvýšenie prístupnosti 
k širokopásmovému internetu realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia 
spoločnosti  bolo v Bratislavskom kraji k januáru 2009 identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) 
označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR 
bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému 
internetu je obec Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie 
zvyšovanie pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných 
širokopásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považuje za neefektívne a nadbytočné 
vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového 
internetu prostredníctvom OPBK.  

Na základe vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z pravidelného hodnotenia sa v revízii OPBK 
vykonal v rámci prioritnej osi 2 OPBK vykonal presun finančných prostriedkov nasledovne (uvádzajú 
sa zdroje ERDF):  

- 3 000 000 EUR z oblasti podpory zameranej na výskum a vývoj v MSP (schéma štátnej 
pomoci) do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (schéma 
pomoci de minimis), t.j. presun finančných prostriedkov v rámci opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery); 

- 2 025 600 EUR z oblasti podpory dostupnosti širokopásmového internetu na podporu 
elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 
(presun finančných prostriedkov v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti);  

- 1 519 200 EUR z oblasti podpory dostupnosti širokopásmového internetu do podpory 
zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (presun finančných prostriedkov 
z opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti do opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery); 

- 1 519 200 EUR z oblasti podpory projektov informatizácie spoločnosti pre MSP do podpory 
zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (presun finančných prostriedkov 
z opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti do opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery). 

Celkovo sa presunuli finančné prostriedky vo výške 3 038 400 EUR (ERDF) z opatrenia 2.2 do 
opatrenia 2.1.  

 
 
Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi Vedomostná ekonomika 
 
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 
 
Na základe súhrnných údajov za štyri ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 
bolo odporučených na schválenie 149 ŽoNFP vo finančnom objeme 18,3 mil. EUR z ERDF, čo 
predstavuje cca 90,81% finančnej alokácie pre toto opatrenie na celé programové obdobie                    
2007 – 2015 (bez iniciatívy JEREMIE), resp. 79,04 % s alokáciou na iniciatívu JEREMIE.  
 
V rámci tohto opatrenia sú oprávnení žiadatelia zo súkromného sektora v zmysle Schémy podpory 
mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK v znení dodatkov č. 1 až 4 (ďalej len „Schéma DM-
13/2008“) a Schémy podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho 
vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky v znení Dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len 
„ Schéma ŠP-01/2009“).  
 
RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho 
vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia schválil dňa 6.4.2010 Dodatok    
č.  2 k Schéme ŠP-01/2009, v ktorom bola upravená výška a maximálna intenzita pomoci a to od             
35% do 60% z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej 
pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci.  Z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá v tom čase 
zasiahla aj domáci trh, však nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja. MSP mali záujem najmä 
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minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu, preferovali investície s krátkodobou návratnosťou 
v horizonte do 5 rokov a preto radšej investovali do „istých“ projektov transferu technológií. RO OPBK 
dňa 01.12.2010 vyhlásil ďalšiu výzvu č. OPBK/2010/2.1/06, v rámci ktorej  boli zatiaľ predložené 4 
ŽoNFP na projekty v zmysle Schémy ŠP-01/2009, z ktorých 2 ŽoNFP boli schválené a obe sú 
v realizácii a vykonáva sa proces verejného obstarávania. 

 
V rámci Schémy DM-13/2008 je najväčší záujem o projekty zamerané na zavádzanie progresívnych 
technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora 
výroby pekárenských výrobkov, polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, výroby 
počítačových, elektronických a optických výrobkov a výroby výrobkov z gumy a plastu.   
 
V oblasti intervencií do výstavby zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bola zatiaľ 
ukončená 1 ŽoNFP a to v roku 2011 s názvom „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie“, žiadateľ 
TermoPa, spol. s r.o. Cieľom projektu bola náhrada existujúceho zdroja tepla – zastaraná plynová 
kotolňa,  novým zdrojom tepla – 9 tepelnými čerpadlami vzduch-voda.  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že implementácia OPBK sa nachádza približne v polovici programového 
obdobia 2007 - 2013, RO OPBK predpokladá v rámci vyhlásenej výzvy predloženie dostatočného 
počtu ŽoNFP tak, aby nebolo ohrozené plnenie finančného plánu pre toto opatrenie. Problematickou 
sa javí skutočnosť nízkeho záujmu žiadateľov o projekty definované schémou štátnej pomoci 
zamerané na výskum a vývoj (pri týchto projektoch je výrazne vyššia finančná spoluúčasť prijímateľa).  
 
K 31.12.2011 bolo v rámci opatrenia 2.1 ukončených 50 projektov, napr.  
 

- projekt „Inovácia technológie tlačiarenskej výroby“. Cieľom projektu bolo prostredníctvom 
inovácie technologických procesov zvýšiť efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť 
spoločnosti. Výsledkom projektu je inovácia výrobného procesu ofsetovej tlače, čím sa 
výrazne zníži energetická náročnosť polygrafickej výroby a nahradí sa energeticky náročné 
zariadenie za efektívnejšie,  s nižšou energetickou náročnosťou. 

 
- projekt   „Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne“ Cieľom projektu bolo zavádzanie nových 

inovačných prístupov výstavbou zariadenia na využitie slnečnej energie – fotovoltaickej 
elektrárne. Zväčšenie výroby elektriny zabezpečí vyššiu sebestačnosť podniku vo vlastnej 
spotrebe elektriny. Cieľom schváleného projektu je ochrana životného prostredia formou 
širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie nahradením konvenčných spôsobov výroby 
elektrickej energie, ktoré prináša redukciu skleníkových plynov a znižovanie energetickej 
závislosti. Realizáciou projektu  sa výrazne zvýši inovácia v podnikateľskej sfére, a zabezpečí 
sa dlhodobá konkurencieschopnosť podniku a vysoký rast ich produktivity práce, znížia sa 
prevádzkové náklady.  

 
- projekt „Zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby zavedením progresívnych 

technológií“. V rámci projektu bolo obstaraných 11 technológií, napr.: lakovacia kabína, CNC 
páliaci stroj (plazmová rezačka) a skupina kovoobrábacích progresívnych zariadení 
s vysokým stupňom inovácie, hydraulická lisovacia jednotka, rolovacia jednotka, ohýbacia a 
stáčacia jednotka a iné. Zariadenia urýchlia výrobu, zabezpečia lepšie využitie materiálov, 
zníženie tvorby odpadu a hlavne spôsobia zníženie energetickej náročnosti výroby. 
Využívanie zariadení bude mať dopad i na udržanie stabilne výbornej kvality produktov 
a taktiež zníženie nákladov na opravy a prestoje. 

 
- projekt „Obstaranie progresívnych pekárenských technológií“. Projektom sa prostredníctvom 

nákupu inovatívnej technológie podarilo znížiť energetickú náročnosť výroby, zvýšiť 
produktivitu práce a zvýšiť produkčné možnosti spoločnosti. Spoločnosť bude schopná 
presadiť sa na vysokokonkurenčnom trhu pekárenských výrobkov prostredníctvom nižších 
prevádzkových nákladov a vyššieho objemu produkcie. Tieto ciele chce spoločnosť dosiahuť 
obstaraním automatickej linky na výrobu bieleho pečiva a zariadenia na vysokorýchlostné 
balenie výrobkov. Zníženie nákladov a zvýšenie produkcie prinesie zo strednodobého 
hľadiska aj zvýšenie zamestnanosti v spoločnosti. 

 
Projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 2  
a opatrenia 2.1 (v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
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ekonomiky ako aj v oblasti zvyšovania inovácií v podnikateľskej sfére a podpory zavádzania 
progresívnych technológií, čím sa zabezpečí dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich 
produktivity). Všetky úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na webovom sídle 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/. K 31.12.2011 bolo v rámci opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery v realizácii 79 projektov. Príspevky týchto projektov k napĺňaniu cieľov 
OPBK budú priebežne popisované v nasledujúcich výročných správach v nadväznosti na ich 
ukončovanie (projekty v realizácii sú zamerané napr. na obstaranie inovatívnych technológií, 
zavedenie systémov riadenia kvality, zavádzanie progresívnych technológií, a pod.).  
 
 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 
 
Na základe súhrnných údajov za 4 ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 bolo 
odporučených na schválenie 67 ŽoNFP vo finančnom objeme 4,2 mil. EUR, čo predstavuje cca. 29 % 
finančnej alokácie opatrenia na celé programové obdobie 2007 – 2013.  
 
Skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej 
a regionálnej úrovni. V súlade so stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK zabezpečil vypracovanie 3 Štúdii 
uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj Elektronizácia samosprávy na miestnej                       
a regionálnej úrovni,  a to:  
1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí,  
2. Elektronizácia služieb VÚC, 
3. Elektronizácia služieb miest. 
 
Výsledky štúdií uskutočniteľnosti potvrdili opodstatnenosť investícii do elektronizácie regionálnej 
a miestnej samosprávy. Všetky tri štúdie uskutočniteľnosti obsahujú dôkladnú analýzu súčasného 
stavu na jednotlivých úrovniach samosprávy, vyhodnotenie analýzy, návrhy na zmeny, návrh 
cieľového stavu, finančnú analýzu potrieb na elektronizáciu samosprávy, návrh riadenia projektov, 
vyhodnotenie rizík spojených s realizáciou projektov elektronizácie verejnej správy. RO OPBK 
zapracoval výsledky štúdií uskutočniteľnosti do dokumentov potrebných pre vyhlásenie výzvy na 
predkladanie ŽoNFP a dňa 14.2.2011 vyhlásil priebežnú výzvu na predkladanie ŽoNFP s dátumom 
ukončenia 30.6.2011. Výzva bola zrušená dňa 19.12.2011. 
 
V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných 
služieb pre užívateľov RO OPBK predpokladá v centrách spádových oblastí vybudovať integrované 
obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou správou 
na jednom mieste. Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest úzko súvisí s elektronizáciou 
samosprávy a rozvojom elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Vzhľadom na to RO 
OPBK pokladal za dôležité vyhlásiť najprv výzvu na elektronizáciu samosprávy a rozvoja 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Keďže aktivity OPBK v oblasti informatizácie 
spoločnosti sú úzko previazané s aktivitami operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), 
RO OPBK plánuje vyhlásiť výzvu na budovanie IOM-ov až po vyhlásení výzvy na budovanie IOM 
v rámci OPIS. 
 
Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu. V porovnaní s obdobím, kedy 
bol dokument OPBK pripravovaný, sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji 
výrazne zvýšila. RO OPIS zabezpečil vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Zvýšenie prístupnosti 
k širokopásmovému internetu, výsledkom ktorej je zoznam určujúci lokality bez prístupu 
k širokopásmovému internetu tzv. Zoznam bielych miest. Vzhľadom na to, že v Bratislavskom kraji 
bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému 
internetu je obec Plavecké Podhradie ako aj vzhľadom na výsledky a odporúčania externého 
hodnotenia OPBK, ktoré bolo vykonané v roku 2010, RO OPBK rozhodol nerealizovať túto skupinu 
aktivít a skupina aktivít 2.22 bola na základe revízie OPBK vylúčená z oblastí podpory.  

 
Skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Podpora MSP                        
je zameraná na tvorbu a zlepšovanie dostupnosti k IKT, zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický 
obchod, vytváranie sietí, atď.) a ich účinné využívanie a na podporu aktivít zameraných na tvorbu 
digitálneho obsahu. Podpora je poskytovaná prostredníctvom Schémy DM-13/2008. Operácie smerujú 

http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
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do efektívneho využitia potenciálu IKT, tzn. do budovania lokálnych (vnútropodnikových) sietí (LAN) 
v rámci MSP, obstarania nevyhnutných zariadení hardware a software pre vybudovanie lokálnych 
(vnútropodnikových) sietí, vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií (napr. 
elektronický obchod), tvorbu a udržiavanie webstránok, budovanie elektronických informačných 
a rezervačných systémov a pod. 
 
Najväčší záujem v rámci projektov zameraných na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT 
v MSP bol zaznamenaný zo sektora priemyselnej výroby, právnej formy  s.r.o. v rámci prioritnej témy 
11 – Informačné a komunikačné technológie. Ide hlavne o intervencie na vytváranie a udržiavanie 
elektronických služieb a aplikácií a to hlavne informačné systémy na podporu modelovania výrobných 
procesov, informačné systémy na automatizáciu výrobných, resp.  technologických procesov ako aj 
informačné systémy na evidenciu vyrobeného tovaru. RO OPBK eviduje záujem aj o intervencie do 
budovania lokálnych (vnútropodnikových) sietí, v rámci ktorých sa obstaráva potrebný hardware 
a software a tiež sa zavádza elektronický informačný systém CRM (Customer Relationship 
Management), ktorý spája firemné procesy a technológie do prehľadného, uceleného systému.  
 
Pri implementácii Prioritnej osi 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. 
S ohľadom na skutočnosť, že podpora prioritnej osi 2 je spojená predovšetkým s výrobnou sférou 
s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením mužov je uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi 
mužmi a ženami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii opatrení 
tejto prioritnej osi sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer. 
 
K 31.12.2011 opatrenie 2.2 úspešne napreduje a riadne bolo ukončených 25 projektov, napr.:  
 

- projekt „Elektronizácia pri výrobe interiérového skla“. Zrealizovaním projektu sa zvýšila úroveň 
technologického vybavenia a zlepšili služby spoločnosti EUBOIA, s.r.o. Realizáciou projektu 
bola vytvorená nová vnútropodniková sieť, vybudoval sa informačný systém a súvisiace 
elektronické služby a aplikácie, hardverové zariadenia a softvér potrebný pre LAN  
a elektronické aplikácie. Ďalej boli vytvorené a sú udržiavané webové stránky firmy. 
Vybudovaním kamerového systému vo výrobnej prevádzke  sa zabezpečil monitoring celej 
výrobnej prevádzky pri výrobe skla. Zrealizovaním projektu boli dosiahnuté ciele firmy, 
zefektívnila sa firemná komunikácia ako aj komunikácia so zákazníkmi, skvalitnil sa  
zákaznícky servis. 

 
- Projekt „Zlepšenie prístupu firmy EMM International, spol. s.r.o. na trh využitím potenciálu 

IKT“. Realizáciou projektu bola spoločnosť dovybavená hardvérom nevyhnutným pre 
implementáciu novej aplikácie, ktorým sa urýchli a zefektívni riadenie procesu dodania 
výrobku zákazníkovi. Zefektívni sa výmena informácií pri riadení výrobných procesov 
a procesov predaja integráciou nosných aplikačných modulov pod jeden centrálny bod. 
Prostredníctvom realizácie projektu je spoločnosť schopná kontinuálne zvyšovať flexibilitu 
výroby a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov a trhu ako takého. Výhodou 
informačného systému je komplexnosť riešenia, ktoré poskytuje, a to vzhľadom k tomu, že 
dokáže viaceré moduly zjednotiť pod jeden centrálny bod a zabezpečiť ich interoperabilitu. 
Systém predstavuje otvorené portálové riešenie, ktoré podporí znalosť značky a obchodné 
výsledky spoločnosti smerom k zákazníkom. Jeho zavedenie prispeje k výraznému zvýšeniu 
kvality riadenia spoločnosti a zníženiu celkových nákladov na koordináciu aktivít procesu 
dodania výrobku konečnému zákazníkovi. Zlepšenie výmeny informácií a ich správa podporia 
zvýšenie flexibility spoločnosti na trhu a teda i jej atraktivitu pre nových zákazníkov. Zároveň 
zamestnanci, ktorí so systémom pracujú alebo budú pracovať absolvujú školenia, vďaka 
ktorým sa zvýši ich adaptabilita na pracovnom trhu. Tým projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 
presahujúcich samotný projekt. 

 
- Projekt „Informačný systém pre komplexné riadenie výrobnej prevádzky“, Výsledkom  

predkladaného projektu bola implementácia komplexného informačného systému (IS), 
vhodného pre riadenie výrobných a obchodných spoločností. IS zaisťuje vysoké zabezpečenie 
všetkých vložených a spracovaných dát, optimalizáciu a zrýchlenie logistických procesov, 
podporu riadenia a manažérskeho rozhodovania. Novozavedený IS bol vyvinutý priamo pre 
potreby spoločnosti a pokrýva tak nasledovné oblasti chodu spoločnosti: ekonomika, financie, 
majetok, odbyt, obchod a predaj, sklady, objednávky, personalistika a mzdy, manažérske 
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ukazovatele, dátové sklady, riadenie a plánovanie výroby, servisné výkazy, požičovňa, 
kapacitné zdroje a riadenie projektov. Zavedené moduly pre riadenie spoločnosti pokrývajú  
hlavné oblasti riadenia a plánovania výroby, skladové hospodárstvo, predaj a odbyt, 
ekonomické agendy a CRM (správa pošty). IS pracuje s modernými technológiami, ktoré 
zabezpečujú komunikáciu medzi pracovnými stanicami a serverom, na ktorom sa ukladajú 
všetky dáta. Pracovné stanice v rámci spoločnosti FARBOL, s.r.o. sú na server pripojené 
počítačovou sieťou, a pomocou terminálového pripojenia. Týmto sa zabezpečuje dostupnosť 
on-line informácií informačného systému z ktoréhokoľvek prístupového miesta.  Výsledkom 
ďalšej aktivity bolo obstaranie databázového softvéru. V rámci poslednej hlavnej aktivity bolo 
obstarané hardvérové zariadenie, ktoré FARBOL, s.r.o. nevyhnutne potrebuje pre používanie 
novozavedeného informačného systému. Bol obstaraný výkonný procesor, na ktorom je 
nainštalovaný nový IS a taktiež boli obstarané tri kvalitné notebooky. 

 
Projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 2  
a opatrenia 2.2 (v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky – intervenciami do produktov v oblasti informačno – komunikačných technológií). Všetky 
úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ . 
K 31.12.2011 bolo v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti v realizácii 34 projektov; príspevok 
týchto projektov k napĺňaniu cieľov OPBK bude priebežne popisovaný v nasledujúcich výročných 
správach v nadväznosti na ich ukončovanie (projekty v realizácii sú zamerané najmä na inovácie 
firemných IKT vo firmách).  
 
 
Analýza na základe merateľných ukazovateľov Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 77.  
 
K 31.12.2011 bola cieľová hodnota prekročená pri ukazovateli Počet podporených projektov 
zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP (dosiahnutá hodnota je 129 
z cieľovej hodnoty 100 pre rok 2015; ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci 
opatrenia 2.1). Na základe dosiahnutej hodnoty sa podarilo prispieť k napĺňaniu globálneho cieľa 
OPBK v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky, 
príspevku k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika v oblasti podpory 
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií najmä v MSP, ako aj príspevku 
k cieľu na úrovni opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, ktorým je zvýšenie inovácií 
v podnikateľskej sfére, podpora zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie 
konkurencieschopnosti MSP a vysoký rast ich produktivity. Väčšina z uvedených 129 projektov (102 
projektov) je realizovaných v rámci skupiny aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania 
progresívnych technológií (napr. projekty „Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení 
pre energetiku a ekológiu“, „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia“, 
„Obstaranie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetické využitie odpadov z výroby 
biopalív“, „Zavádzanie progresívnych technológií v pekárni“, „Znižovanie energetickej náročnosti 
výroby v spoločnosti“,  „Náhrada drevoobrábacích strojov - stolárstvo“, „Nákup moderných výrobných 
technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti“). V rámci skupiny aktivít 2.1.4 Získavanie 
a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia ukazovateľ predstavuje projekty   
zamerané predovšetkým na zavádzanie systémov riadenia (napr. „Zavedenie systému riadenia kvality 
výroby podľa ISO noriem“, „Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia“, 
„Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu“, „Certifikácia 
ISO 9000 a ISO 14000 v energetickej spoločnosti“, „Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením systému kvality“, Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX“, „Zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí“).  
 
Dôvody dosiahnutia nízkych resp. nulových hodnôt ostatných ukazovateľov relevantných                         
pre opatrenie 2.1 sú popísané v rámci komentárov pri jednotlivých ukazovateľoch v tab. č. 77 
(ukazovatele Počet podporených začínajúcich MSP – start ups, Počet vytvorených pracovných miest 
v MSP, Počet podaných patentových prihlášok na Európsky patentový úrad, Počet inovovaných 
produktov zavedených na trh).  
 

http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
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Ukazovateľ Počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií 
dosiahol k 31.12.2011 hodnotu 2. Vzhľadom na to, že alokácia na opatrenie je naplnená, RO OPBK 
neočakáva splnenie cieľovej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.  
 
Príspevok ku globálnemu cieľu OPBK v oblasti rozvoja vedomostnej ekonomiky, príspevok                        
k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika v oblasti informačno – 
komunikačných technológií najmä v MSP ako aj príspevok k cieľu na úrovni opatrenia                            
2.2 Informatizácia spoločnosti ktorým je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami                
do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií bol k 31.12.2011 deklarovaný iba 
v rámci ukazovateľa Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie spoločnosti 
(dosiahnutá hodnota v roku 2011 je 59 z plánovanej cieľovej hodnoty 80 pre rok 2015; ukazovateľ 
predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 2.2). V doterajšej implementácii OPBK 
príspevok OPBK v tejto oblasti spočíval v realizácii projektov iba v rámci skupiny aktivít 2.2.3 
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (napr. projekty „Budovanie informačného 
systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií“, „Komplexný informačný systém“, „Inovácia 
firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, „Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia 
konkurencieschopnosti spoločnosti“, Zlepšenie prístupu firmy na trh s využitím potenciálu IKT“, 
„Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému“, „Zavedenie inovatívneho 
softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti“). Skupina aktivít 2.2.2 sa v zmysle schválenej 
revízie operačného programu nebude realizovať a preto ukazovateľ Počet novopripojených MSP na 
širokopásmový internet, nie je uvedený v tabuľke č. 77. Detailnejšie informácie sa nachádzajú 
v komentároch pri jednotlivých ukazovateľoch v tabuľke č. 77.  
 
Ďalšie ukazovatele, relevantné pre opatrenie 2.2 (Nárast počtu obyvateľov s prístupom k IOM na 
celkovom počte obyvateľov, Počet zavedených elektronických služieb dostupných online) dosiahli 
k 31.12.2011 nulové hodnoty a preto na ich základe nie je možné hodnotiť pokrok v dosahovaní 
stanovených cieľov (pozri aj komentár v tab. č. 77).  
 
 
 
 
Poznámka: Informácie o Prioritnej osi č.3 Technická pomoc sa nachádzajú v kapitole č. 5 Technická 
pomoc. 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY  
 
NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR.           
RO OPBK zabezpečuje podporu projektov, ktoré okrem splnenia štandardných hodnotiacich a 
výberových kritérií OP, významným spôsobom prispievajú k naplneniu horizontálnych priorít 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálne priority. Dopad implementácie 
programu na ciele horizontálnych priorít sa posudzuje na úrovni projektov v priebehu ich realizácie 
a po ich ukončení prostredníctvom monitorovacieho a hodnotiaceho procesu, ako aj na úrovni 
programu, ktorý bude posudzovaný ako celok.  

 
4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 
 

Tabuľka č. 136: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 22 59 N/A N/A N/A N/A 59 

Z toho 25 
ukončených. 

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 
(mil. EUR 
zdroje EÚ-EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
 

0,032 
 

1,06 3,09 N/A N/A N/A N/A 3,09 
NFP vo výške 
zazmluvnenýc
h finančných 
prostriedkov 
3 638 852,81 

EUR.  
 

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 
*Poznámka: merateľný ukazovateľ „penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov) bol vypustený. 
Vypustenie ukazovateľa schválil Monitorovací výbor pre OPBK dňa 25.10.2010 v rámci revízie OPBK a následne bol návrh 
revízie OPBK zaslaný Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007 dňa 29.10.2010 a bol schválený 
rozhodnutím Európskej komisie č. K(2011)6459 zo dňa 16.9.2011. 
 

 
Tabuľka č. 137: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná 
spoločnosť podľa NUTS III k 31.12.2011  

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP IS 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v € s príspevkom 

k HP IS (EU 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 257** 46 724 681,44** 59 3 093 019,27 6,62% 

Trnavský      

Trenčiansky      

Nitriansky      

Žilinský      

Banskobystrický      

Prešovský      

Košický      

Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu   257** 46 724 681,44*** 59 3 093 019,27 6,62% 

Zdroj: RO OPBK 
* Ide o tabuľky Systému koordinácie implementácie HP IS 2007 - 2013 (to isté platí aj pre nasledujúce tabuľky jednotlivých HP) 
** Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty.   
***Poznámka: Výška zazmluvnených projektov pre projekty prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 OPBK je 43 590 480,57EUR z ERDF. 
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 Tabuľka č. 138: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná  
ekonomika  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb dostupných 
online 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 

             

Počet zriadených 
prípojok do WAN 
(internet) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 N/A N/A N/A N/A 0 Za ukončené projekty 
a projekty v realizácii je 
dosiahnutá hodnota 19. 

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 zriadených 
prípojok do LAN 
(intranet) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 90 268 288 N/A N/A N/A N/A 288 
Za ukončené projekty 
a projekty v realizácii je 
dosiahnutá hodnota 
539. 

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 
služieb 
(počet) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 37 61 N/A N/A N/A N/A 61 
Za ukončené projekty 
a projekty v realizácii je 
dosiahnutá hodnota 99. 

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 obyvateľov s 
prístupom k IOM*** 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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  
zamestnancov MSP 
využívajúcich IKT 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 65 75 136 N/A N/A N/A N/A 136 
Za ukončené projekty 
a projekty v realizácii je 
dosiahnutá hodnota 
136 
 

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 
*Poznámka: merateľné ukazovatele „počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu (počet)“, „počet 
domácností s vybudovaným pripojením na internet (počet)“ a „počet novo pripojených MSP na širokopásmový internet (počet)“  boli 
vypustené. Vypustenie ukazovateľov schválil Monitorovací výbor pre OPBK dňa 25.10.2010 v rámci revízie OPBK a následne bol návrh 
revízie OPBK zaslaný Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007 dňa 29.10.2010 a bol schválený rozhodnutím 
Európskej komisie č. K(2011)6459 zo dňa 16.9.2011. 
 

 
Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov HP IS  
 

Cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR  
v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Uvedený 
cieľ je možné 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. 

Hlavným cieľom HP IS definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Informačná spoločnosť na roky 2007-2013 je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality 
implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. 
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Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP IS: 
 

 
Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 
 
Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP IS: 
 

1. 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. 

2. Široká dostupnosť internetu 

- modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware 
a software); 

- podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu; 
 
Cieľom prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu 
prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
v oblasti MSP. 
 
Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky 
intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií. Cieľ opatrenia je zároveň 
aj v súlade so strategickou prioritou č. 2 „Vedomostná ekonomika“ Národného strategického 
referenčného rámca, konkrétne so špecifickou prioritou č. 2.1 „Informatizácia spoločnosti“, ako aj s jej 
cieľom zameraným na vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj 
vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. 
 
Nevyhnutným predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov je vytváranie podmienok 
pre ich rozvoj zo strany regionálnych a miestnych samospráv. Regionálne a miestne samosprávy 
môžu v oblasti informatizácie účinne zefektívniť využitie existujúcich a budúcich faktorov rozvoja 
zvyšovaním kvality obsahu a rozsahu elektronických aplikácií a služieb. Z tohto dôvodu je podpora 
orientovaná na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných regionálnou 
a miestnou samosprávou so zameraním na koncového užívateľa (občana, podnikateľa, klienta). 
Cieľom je uľahčiť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou a prechod na digitálnu 
administratívu. 
 
K 31. 12. 2011 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 188 
projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP IS prispieva 59 projektov v objeme 
3 093 019,27 EUR z ERDF.  
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bol k 31.12.2011 nasledovný: 
 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 
 
59 zazmluvnených projektov v objeme 3 093 019,27 EUR z ERDF: 
 
• 34 projektov v realizácii v objeme 1 758 450,58 EUR z ERDF 
 
• 25 projektov ukončených v objeme 1 334 568,69 EUR z ERDF 
 
 
 
 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP IS sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP IS, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú v nasledovnej tabuľke:  
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Tab. č. 138a: Cieľové hodnoty stanovené prijímateľmi 

Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2011 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za ukončené 
projekty 

SR 2013 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb dostupných 
on-line   
 

výsledok počet 44 0 N/A ITMS 0 

Počet zriadených 
prípojok do WAN  
 

výsledok počet 19 19 N/A ITMS 0 

Počet zriadených 
prípojok do LAN 

výsledok počet 629 539 N/A ITMS 288 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb 

výsledok počet 157 99 N/A TMS 61 

Počet zamestnancov 
MSP využívajúcich 
IKT  

dopad počet 625 136 N/A ITMS 136 

Zdroj: ITMS 

 
 

Na základe revízie OPBK, ktorá bola schválená rozhodnutím Európskej komisie č. K(2011)6459 dňa 
16. septembra 2011, sa v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti nebude realizovať skupina 
aktivít 2.2.2 podpora dostupnosti širokopásmového internetu. V tejto súvislosti boli tiež vypustené 
nižšie uvedené ukazovatele. Uvedenú zmenu schválil aj MV OPBK na svojom zasadnutí 25.10.2010. 

 Počet novo pripojených MSP na širokopásmový internet  

 Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu  

 Počet domácností s vybudovaným pripojením na internet  
 
V roku 2011 realizované projekty boli zamerané najmä na zvýšenie úrovne informačno-
komunikačných technológií (IKT v MSP), čo pozitívne vplýva na udržateľnosť hospodárskeho rastu               
a zvýšenie konkurencieschopnosti. Zavádzanie IKT do výrobných podnikov prispieva k oveľa vyššej 
efektívnosti a účinnosti podnikania. Účinný informačný systém a celkové využívanie IKT je jedným z 
rozhodujúcich faktorov pre dosahovanie konkurencieschopnosti. Využívanie elektronických služieb má 
pozitívny vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti. Efektívne využívanie IKT v malých a stredných 
podnikoch (MSP) prispieva k podpore informatizácie spoločnosti a vedomostnej ekonomiky. Nové 
prepojené on-line elektronické služby, zvýšený počet zamestnancov využívajúcich IKT a nové 
technické zariadenie prispievajú k vyššej účinnosti podnikových činností a ich využívaním sa zvyšuje 
informačná gramotnosť zamestnancov firiem a podporuje sa elektronizácia komunikácie vo vnútri 
firiem  i navonok. 
 
Okrem vyššie uvedeného priameho príspevku OP BK k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov 
je príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT v rámci prioritnej osi            
č. 2 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov k HP IS (modernizácia prostredníctvom 
technického zabezpečenia IKT).  
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Tabuľka č. 139: Objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT v rámci prioritnej osi č. 2 
(EU zdroje)  

Skupina výdavkov (IKT) 
Objem v zazmluvnených 
projektoch OP BK (EUR) 

Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 223 130,38 
 

113 123 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 0 
 

0 

633013 Materiál Softvér 129 330,73 
 

105 641,76 

633 352 461,11 
 

218 764,76 

711003  Nákup softvéru 1 048 835,30 
 

572 267,28 

711 1 048 835,30 
 

572 267,28 

713002  Nákup výpočtovej techniky 712 168,40 
 

513 829,46 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 116 273,13 
 

73 331,95 

713 828 441,53 
 

587 161,41 

Celkom 2 229 737,94 
 

1 378 193,45 

Zdroj: ITMS 

 
V porovnaní s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný sa dostupnosť 
širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. Výsledkom štúdie uskutočniteľnosti 
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný 
program Informatizácia spoločnosti je zoznam určujúci lokality bez prístupu k širokopásmovému 
internetu tzv. Zoznam bielych miest, pričom prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné 
širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvažujú. V Bratislavskom kraji bolo k januáru 2009 
identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti 
širokopásmového prístupu k internetu v SR Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo 
k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou, ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému 
internetu je Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie 
pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných 
širokopásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu bolo neefektívne a nadbytočné vyvíjanie 
akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu 
prostredníctvom OPBK, preto RO OPBK,  v rámci revízie OPBK, navrhol nerealizovať uvedené 
aktivity. RO OPBK navrhol finančné prostriedky presunúť do podpory elektronizácie samosprávy 
a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a do podpory zavádzania a využívania 
progresívnych technológií v MSP. Na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK tento postoj RO 
OPBK jednoznačne podporili aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Revízia OPBK bola 
schválená rozhodnutím Európskej komisie č. K(2011)6459 dňa 16. septembra 2011. 
 
Vzhľadom k uvedenému, v ďalšom období implementácie OPBK budú v rámci opatrenia 2.2 
Informatizácia spoločnosti podporované skupiny aktivít zamerané na elektronizáciu samosprávy 
a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a na zavádzanie a účinné využívanie 
prístupu k IKT v MSP. 
 
Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť. 
 
Vzhľadom k zmeneným externým podmienkam bola v rámci revízie OPBK v prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika, opatrení 2.2 Informatizácia spoločnosti vypustená skupina aktivít 2.2.2 
podpora dostupnosti širokopásmového internetu. Odôvodnenie návrhu na vypustenie skupín aktivít 
určených na podporu dostupnosti širokopásmového internetu je bližšie popísané v časti: Popis 
príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov HP IS ako aj v ďalších častiach 
tejto výročnej správy. 
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Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP IS v OPBK    
 

opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 

názov projektu Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky“ 

prijímateľ ISTROMETAL DM, s.r.o. 

celkové oprávnené výdavky 75 000,00 EUR 

z toho EÚ zdroje (EFRR,ESF) 60 562,50 EUR 

stručný opis projektu 

Spoločnosť ISTROMETAL DM, s.r.o. bola založená 10.11.1994 so zameraním na strojársku 
výrobu. Spoločnosť ponúka zákazkovú výrobu pre stálych, ale i pre nových zákazníkov 
prakticky z celej Európy. Viac ako 95% produkcie smeruje na export, a to hlavne do západnej 
Európy, kde sú stáli odberatelia pre rozličné strojné zariadenia v rôznych odvetviach. 
Spoločnosť ISTROMETAL DM, s.r.o. disponuje moderným strojovým parkom, ale jej výrobný 
proces nebol riadený automatizovane a nebol dostatočne efektívny kvôli absencii informačného 
systému.  
Realizáciou projektu sa umožnilo spoločnosti ISTROMETAL DM, s.r.o. vybudovať 
vnútropodnikovú sieť, ktorá umožňuje vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a 
zefektívňuje výrobnú prevádzku. Spoločnosť môže fungovať prostredníctvom navzájom 
prepojeného a integrovaného informačného systému, ktorý umožňuje účinnú elektronickú 
komunikáciu v rámci spoločnosti a ktorý je napojený tiež na existujúce okolie. Takýto IS  
spoločnosti umožňuje účinné využívanie IKT pri výrobnom procese a ostatných obchodných 
činnostiach. Projekt postavil základy pre ďalší rast a nové potenciálne projekty v oblasti 
informačných technológií, ktoré budú závislé na úspešnej realizácii predkladaného projektu a 
budú naň logicky nadväzovať. Zefektívnením výrobného procesu a následným rozšírením 
výroby môže spoločnosť ďalej rozvíjať jednotlivé moduly informačného systému, ktoré boli 
predmetom predkladaného projektu. 

Popis príspevku k cieľom HP IS 

Prostredníctvom vnútropodnikovej siete, nových hardvérových zariadení a implementácie 
integrovaného informačného systému, a teda využívaním elektronických služieb v spoločnosti 
ISTROMETAL DM, s.r.o., má projekt pozitívny vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti. 
Vybavenie výpočtovou technickou a následné prepojenie informačných databáz medzi 
jednotlivými útvarmi prinieslo harmóniu v organizácii vrátane zlepšenia komunikácie. Pracovníci 
si osvojili používanie informačných technológií v rôznych oblastiach svojej pracovnej náplne. 
Efektívne využívanie IKT v MSP prispieva k podpore informatizácie spoločnosti a vedomostnej 
ekonomiky. Nové prepojené on-line elektronické služby, zvýšený počet zamestnancov 
využívajúcich IKT a nové technické zariadenie prispievajú k vyššej účinnosti podnikových 
činností a ich využívaním sa zvyšuje informačná gramotnosť zamestnancov firmy a podporuje 
sa elektronizácia komunikácie vo vnútri firmy a s jej okolím. 

plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov 

Názov a merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet zamestnancov MSP 
využívajúcich IKT (počet) 

4 8 8 

Počet zavedených 
elektronických služieb (počet) 

0 11 11 

Počet zriadených prípojok do 
LAN (intranet) (počet) 

0 24 24 

 
 

 
 

   Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu           Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 
                    

                
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 166 

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 
 

Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2011  
 

Na úrovni NSRR nie sú žiadne merateľné ukazovatele horizontálnej priority Marginalizované rómske 
komunity pre Operačný program Bratislavský kraj.  
 
 

Tabuľka č. 140: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou horizontálnej priority MRK podľa 
NUTS III k 31.12. 2011  

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v € s príspevkom 

k HP MRK (EU 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 257* 46 724 681,44** 0 0 0 

Trnavský –- –- –- –- –- 

Trenčiansky –- –- –- –- –- 

Nitriansky –- –- –- –- –- 

Žilinský –- –- –- –- –- 

Banskobystrický –- –- –- –- –- 

Prešovský –- –- –- –- –- 

Košický –- –- –- –- –- 

Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu 257* 46 724 681,44** 0 0 0 

Zdroj: RO OPBK 

 
 

Tabuľka č. 141: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou horizontálnej priority MRK podľa 
NUTS III k 31.12. 2011                                                                                                                 

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v € s príspevkom 

k HP MRK (EU 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 257* 46 724 681,44** 6 1 951 189,35 4,18 

Trnavský –- –- –- –- –- 

Trenčiansky –- –- –- –- –- 

Nitriansky –- –- –- –- –- 

Žilinský –- –- –- –- –- 

Banskobystrický –- –- –- –- –- 

Prešovský –- –- –- –- –- 

Košický –- –- –- –- –- 

Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu 257* 46 724 681,44** 6 1 951 189,35 4,18 

Zdroj: RO OPBK 
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty.  
**Poznámka: Výška zazmluvnených projektov pre projekty prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 OPBK je 43 590 480,57EUR z ERDF. 
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Tabuľka č. 142: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
regenerovaných 
sídiel (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3       35 39 N/A N/A N/A N/A 39 

Sleduje sa len 
na úrovni 
programu 
(žiadateľ tento 
ukazovateľ 
neuvádza). 
6 projektov 
v rámci tohto 
indikátora 
deklarovalo prís
pevok k HP 
MRK. 

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 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udržateľnosť miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 40 45 N/A N/A N/A N/A 45 
Sleduje sa len na 
úrovni programu 
(žiadateľ tento 
ukazovateľ 
neuvádza). 6 
projektov v rámci 
tohto indikátora 
deklarovalo 
nepriamy príspevok 
k HP MRK. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

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

Zdroj: OPBK 

 

 
Popis príspevku OPBK k napĺňaniu cieľov HP MRK  
 
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 života. Predovšetkým intervencie v rámci 
prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK sú zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov 
Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa významne prispeje 
k zlepšeniu občianskej infraštruktúry aj v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo 
prispeje aj k zlepšeniu životnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít.  
 
K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 51 projektov. Zo  
zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP MRK nepriamo prispieva 6 projektov v objeme 
1 951 189,35 EUR z ERDF: 

 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2011 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 
 
46 zazmluvnených projektov v objeme 17 560 845,94 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 6 
projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF: 
 

 20 projektov v realizácii v objeme 8 776 487,86 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k MRK 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF 

 26 ukončených projektov v objeme 8 784 358,08 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k MRK 6 projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF. 

 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 168 

 5 zazmluvnených projektov v objeme 3 597 806,71 EUR z ERDF, z toho 
s príspevkom k MRK 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 

Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 
 
51 zazmluvnených projektov v objeme 21 158 652,65 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 6 
projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF: 
 

 25 projektov v realizácii v objeme 12 374 294,57 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k MRK  0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 

 

 26 ukončených projektov v objeme 8 784 358,08  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k MRK 6 projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF. 

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP MRK sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP MRK, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú nasledovné:  
 

 Počet regenerovaných sídiel: plánovaná hodnota z projektov s nepriamym príspevkom k HP 
MRK – 6 (dosiahnutá hodnota z projektov v rámci tohto ukazovateľa - 6, z toho za ukončené 
projekty je dosiahnutá hodnota 6). Dosiahnutá hodnota tohto ukazovateľa bez ohľadu na 
príspevok k HP MRK je 39. 

 
Ďalší ukazovateľ OPBK, ktorý má relevanciu k HP MRK: 

 Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest: plánovaná hodnota 
z projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK – 6 (dosiahnutá hodnota z projektov v rámci 
tohto ukazovateľa - 6, z toho za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 6). Dosiahnutá 
hodnota tohto ukazovateľa bez ohľadu na príspevok k HP MRK je 45. 

 
 
V roku 2011 boli realizované v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel projekty zamerané na 
revitalizáciu vybraných častí obcí v Bratislavskom samosprávnom kraji. Projekty sa realizovali aj 
v obciach, kde sú občania rómskej národnosti. Realizáciou projektov zameraných na obnovu 
a skrášľovanie verejných priestranstiev sa vytvárajú lepšie životné podmienky pre všetkých obyvateľov 
a zlepšuje sa kvalita života v obci rovnako pre všetkých občanov. Projekty sa realizujú napr. v obci 
Blatné, ktorá je zaradená do Atlasu rómskych komunít, rómske obydlia sa nachádzajú v intraviláne 
obce, na jej okraji, sú integrované/rozptýlené a rómske obyvateľstvo tvorí 3,7% zo všetkých 
obyvateľov obce Blatné. V obci Plavecký Štvrtok je prihlásených na trvalý pobyt 550 Rómov, čo pri 
celkovom počte obyvateľov (2318) predstavuje 23% obyvateľstva; teda takmer pätinu obyvateľov 
obce. Ďalšie podporené projekty s pozitívnym dopadom na obyvateľov rómskej národnosti sa 
realizovali v mestskej časti Podunajské Biskupice (Bratislava) a v obciach: Suchohrad, Zohor                
a Kostolište.  
 
Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 
 
V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2011 neboli zaznamenané problémy 
s implementáciou HP MRK. 
 
Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP MRK v OPBK    

 
V roku 2011 bola v rámci OPBK ukončená realizácia projektu s názvom „Revitalizácia centra obce 
Zohor – Námestie mládeže“. Cieľom projektu bola revitalizácia námestia a tým vytvorenie oddychovej 
zóny pre obyvateľov a návštevníkov obce Zohor. Pozitívny vplyv realizácie projektu sa prejavil aj na  
marginalizovanú rómsku komunitu v obci Zohor, ktorá je koncentrovaná v obci a je súčasťou života a 
diania v obci Zohor. Veľká časť z tejto komunity sa podieľa práve na aktivačných prácach miestnej 
samosprávy, ktorá má prevažne charakter údržby verejných priestranstiev. Monitorovanie dosiahnutia 
cieľov projektu sa uskutočnilo prostredníctvom výsledkového merateľného ukazovateľa „počet 
regenerovaných sídiel“, ktorého dosiahnutá hodnota predstavuje 1 regenerované sídlo. Na uvedený 
projekt boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 194 521,06 EUR z ERDF. 
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4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 
 

Tabuľka č. 143: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OPBK k 31.12.2011 podľa NSRR 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príležitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 41 57 N/A N/A N/A N/A 57 

- 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 
príležitostí  
(zdroje EÚ-EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 559 966,96 10 283 028,30 12 468 556,40 N/A N/A N/A N/A 12 468 556,40 

- 
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 - počet 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 9 19 N/A N/A N/A N/A 19 

Ukazovateľ sa sleduje na úrovni programu (cieľová hodnota je celková plánovaná hodnota, 
ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1 aj k prioritnej osi 2). 
Hodnota 19 (12 mužov/7 žien) je stanovená na základe ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 
84 vytvorených pracovných miest (58 mužov/26 žien). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu zazmluvnených projektov k 31.12.2011 
predstavuje 202 vytvorených pracovných miest (138 mužov/64 žien). 
Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích 
správ projektov. 

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

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

             

počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
mužmi(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 8 8 12 N/A N/A N/A N/A 12 
Ukazovateľ sa sleduje na úrovni programu (cieľová hodnota je celková plánovaná hodnota, 
ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1 aj k prioritnej osi 2) (pozri aj komentár k ukazovateľu 
„Počet novovytvorených pracovných miest – počet“). 

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 
ženami  
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 1 7 N/A N/A N/A N/A 7 
Ukazovateľ sa sleduje na úrovni programu (cieľová hodnota je celková plánovaná hodnota, 
ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1 aj k prioritnej osi 2) (pozri aj komentár k ukazovateľu 
„Počet novovytvorených pracovných miest – počet“).. 
 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 2 170 78 N/A N/A N/A N/A 78 
Spolu za ukončené projekty a projekty v realizácii  je dosiahnutá hodnota 450. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 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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Tabuľka č. 144: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na 
regionálnej úrovni (NUTS III) k 31.12.2011 

 Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v € 

s príspevkom HP RP 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 257* 46 724 681,44** 57 12 468 556,40  26,69 

Trnavský –- –- –- –- –- 

Trenčiansky –- –- –- –- –- 

Nitriansky –- –- –- –- –- 

Žilinský –- –- –- –- –- 

Banskobystrický –- –- –- –- –- 

Prešovský –- –- –- –- –- 

Košický –- –- –- –- –- 

Projekty nezaradené do NUTS 
III 

     

Spolu 257* 46 724 681,44** 57 12 468 556,40  26,69 

Zdroj: RO OPBK 
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty. 
**Poznámka: Výška zazmluvnených projektov pre projekty prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 OPBK je 43 590 480,57 EUR z ERDF. 

 
 
Tabuľka č. 145: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK  
k 31.12.2011                  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
miest 
(počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 40 45 N/A N/A N/A N/A 70 

Hodnota 
ukazovateľa bola 
upravená v rámci 

revízie OPBK 
v roku 2011.. 
Dosiahnutý 

výsledok uvádza 
počet 

zazmluvnených 
projektov.. 

K 31.12.2011 
bolo z tohto počtu 

25 projektov 
ukončených a 20 

v realizácii.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

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 2 172 78 N/A N/A N/A N/A 78 
Spolu za 
ukončené 
projekty 
a projekty 
v realizácii  je 
dosiahnutá 
hodnota 450. 

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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Tabuľka č. 146: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika OPBK k 31. 12. 2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet 
podporených 
začínajúcich MSP 
– “start-ups” 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A 1 
Ukazovateľ predstavuje počet ukončených projektov. K 31.12.2011 bol ešte 1 projekt 
v realizácii. 
Ak je žiadateľ začínajúcim podnikateľom, je povinný vyplniť tento ukazovateľ. 
Relevanciu k HP RP môže žiadateľ deklarovať k uvedenému merateľnému 
ukazovateľu iba v prípade, ak podiel žien vo vedení organizácie je vyšší ako 50 %. 
V opačnom prípade relevanciu k HP RP žiadateľ neuvádza. Z uvedeného dôvodu preto 
nie sú dosiahnuté hodnoty totožné s hodnotami core ukazovateľa č. 8 v tab. č. 77, 
nakoľko tento nezohľadňuje zastúpenie žien.. (predstavuje celkový počet podporených 
začínajúcich MSP v rámci OPBK, bez ohľadu na zastúpenie žien vo vedení organizácie).  
 

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 
služieb 
dostupných on-line 
(počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 24 

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

             

počet zavedených 
elektronických 
služieb (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 17 33 N/A N/A N/A N/A 33 

Spolu za ukončené projekty a projekty v realizácii je dosiahnutá hodnota 59. 
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 
 
 

Tabuľka č. 147: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni OPBK a prioritných osí k 31.12.2011 

Názov prioritnej osi Počet projektov celkovo 
Počet projektov s príspevkom 

k cieľom HP RP 
Objem finančných prostriedkov 
projektov celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných prostriedkov projektov 
s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ) 

1.Infraštruktúra 51 27 21 158 652,65 10 597 092,52 

2.Vedomostná 
ekonomika 

188 30 22 436 851,18 1 871 463,88  

Spolu 239 57 43 595 503,83 12 468 556,40 

Zdroj: RO OPBK 
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Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP RP: 
 
Globálnym cieľom HP RP definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí na roky 2007-2013 je rovnosť príležitostí pre všetkých (posilňovanie rovnakého 
prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na 
základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo 
náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie). 
 
Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí v rámci OPBK je zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.  
 
Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie 
špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny. 
 
Uplatňovanie rovnosti príležitostí ako jednej z horizontálnych priorít sa v OPBK sa zameriava na: 

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 
- elimináciu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie 
- zabezpečenie rovnosti príležitostí  pre všetkých 
- rodovú rovnosť 
- zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov 

s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté osoby. 
 
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra 
 
Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP: 
 
Ciele 1.1.:  

 Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  

 Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
 
Ciele 1.2.: 

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

 Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi.  
 
Ciele 2.2.: 

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

 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.  
 
Cieľom prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením 
kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2011 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 
 
46 zazmluvnených projektov v objeme 17 560 845,94 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP                
27 projektov  v objeme 10 597 092,52 EUR z ERDF: 
 

 20 projektov v realizácii v objeme 8 776 487,86 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 14 projektov v objeme 6 281 508,33 EUR z ERDF, 

 

 26 ukončených projektov v objeme 8 784 358,08 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 13 projektov v objeme 4 315 584,19 EUR z ERDF 

 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 
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5 zazmluvnených projektov v objeme 3 597 806,71 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF: 
 

 5 projektov v realizácii v objeme 3 597 806,71 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 

 

 0 projektov ukončených v objeme 0,00 EUR z ERDF. 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 
 
51 zazmluvnených projektov v objeme 21 158 652,65 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 27 
projektov  v objeme 10 597 092,52 EUR z ERDF: 
 

 25 projektov v realizácii v objeme 12 374 294,57 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 
14 projektov v objeme 6 281 508,33EUR z ERDF, 

  

 26 ukončených projektov v objeme 8 784 358,08  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 
13 projektov v objeme 4 315 584,19 EUR z ERDF.  

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú nasledovné: 
 

 počet bezbarierových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie: plánovaná hodnota                
z projektov – 444, (dosiahnutá hodnota z projektov - 450, z toho u ukončených projektov            
je dosiahnutá hodnota 78), 

 

 počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest: plánovaná hodnota z projektov –  
45 (dosiahnutá hodnota z projektov – 45, z toho u ukončených projektov je dosiahnutá 
hodnota 25). 

V roku 2011 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré 
prostredníctvom samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel sa zameriavajú na 
obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia, čím sa má dosiahnuť vyššia kvalita života v sídlach 
Bratislavského kraja. Projekty prispievajú k napĺňaniu rovnosti príležitosti tým, že revitalizované 
verejné priestranstvá môžu využívať ako muži tak aj ženy, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 
jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej 
skupine, vek, zdravotné postihnutie. V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti 
príležitosti aj budovaním bezbariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, slabozrakých, občanov 
s obmedzenou mobilitou. K rovnosti príležitosti sa prispieva tiež  prostredníctvom tvorby nových 
pracovných miest, ktoré sa vytvárajú napr. za účelom zabezpečenia údržby zrekonštruovaných 
priestorov. 

 

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

          Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu,  

          Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
 
Ciele 2.2.: 

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

 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 
 
Cieľom prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu 
prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
v oblasti MSP. 
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V súvislosti s podporou súkromného sektora má OPBK pozitívny vzťah a prínos k HP RP, nakoľko 
okrem predpokladov pre rovnosť možností podnikať, vytvára aj vhodné podmienky pre rozvoj 
podnikateľských nápadov, čím zároveň vytvára predpoklady  pre uplatnenie sa tej skupiny, ktorá môže 
byť nezrovnalosťami trhu ovplyvnená. 
 
K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 188 
projektov. Zo zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 30 projektov v objeme 
12 468 556,40 EUR z ERDF.  
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bol k 31.12.2011 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.1: 
 
129 zazmluvnených projektov v objeme 19 343 831,91 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP              
3 projekty v objeme 375 285,62 EUR z ERDF: 
 

 79 projektov v realizácii v objeme  13 639 736,40 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 2 projekty v objeme 331 357,62 EUR z ERDF, 

  

 50 ukončených projektov v objeme 5 704 095,51 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 1 projekt v objeme 43 928 EUR z ERDF. 

 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 
 
59 zazmluvnených projektov v objeme 3 093 019,27 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 27 
projektov v objeme 1 496 178,26 EUR z ERDF: 
  

 34 projektov v realizácii v objeme 1 758 450,58 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 17 projektov v objeme 943 387,14 EUR z ERDF, 

 

 25 projektov ukončených v objeme 1 334 568,69 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 10 projektov v objeme 552 791,12 EUR z ERDF.  

 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2: 
 
188 zazmluvnených projektov v objeme 22 436 851,18 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 30 
projektov v objeme 1 871 463,88 EUR z ERDF: 
 

 113 projektov v realizácii v objeme v objeme 15 398 186,98 EUR z ERDF, z toho 
s príspevkom k RP 19 projektov v objeme 1 274 744,76 EUR z ERDF, 

 

 75 ukončených projektov v objeme 7 038 664,20 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 
11 projektov v objeme 596 719,12 EUR z ERDF. 

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú nasledovné: 
 

 Počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”: plánovaná hodnota z projektov – 2 
(dosiahnutá hodnota z projektov - 2, z toho u ukončených projektov je dosiahnutá hodnota 1), 

 Počet zavedených elektronických služieb: plánovaná hodnota z projektov – 109 (dosiahnutá 
hodnota z projektov -  59, z toho u ukončených projektov je dosiahnutá hodnota 33), 

 Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z projektov 
– 42 (dosiahnutá hodnota z projektov - 0, z toho u ukončených projektov je dosiahnutá 
hodnota 0). 

 
V roku 2011 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery, pričom tieto projekty sú uvádzané do praxe tak, že nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi 
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vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Podporované 
projekty zabezpečujú vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri 
tvorbe nových pracovných miest, kde musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. 
 
Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti prispievajú k zlepšeniu rovnosti 
príležitostí, pretože elektronické služby budú využívať zamestnanci a okolie firiem bez rozdielu 
etnickej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a nediskriminácie. 
Podporované projekty prispievajú k rovnosti príležitosti zabezpečením dostupnosti verejných služieb, 
nakoľko sa dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejných službám aj pre obyvateľov s obmedzenou 
mobilitou a orientáciou najmä na zdravotné postihnuté osoby. Podporou zavádzania nových 
informačno-komunikačné technológií, obstaraných prostredníctvom projektov sa zároveň zabezpečuje 
ich  využívanie rovnako všetkými zamestnancami spoločností, mužmi aj ženami, čím sa dodržiava 
princíp nediskriminácie. 
 
 
Implementácia horizontálnej priority v OPBK 
 
1) Zabezpečenie informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej 
cieľoch v rámci implementácie OPBK 
 
V mesiaci február 2011 prebehla kampaň „Siedma výzva“ v nasledujúcom rozsahu: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1. Infraštruktúra,  opatrenie 1.2 Regionálna 
a mestská hromadná doprava (č. výzvy: OPBK/2011/1.2/07) a pre prioritnú os 2. Vedomostná 
ekonomika, opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti (č. výzvy: OPBK/2011/2.2/07). Výzva bola 
zverejnená dňa 14.2.2011 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.mprvsr.sk, www.nsrr.sk. 
Výzva bola vyhlásená ako priebežná, pričom dátum ukončenia výzvy bol 30.6.2011.  
 
Informovanie žiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí  (ďalej len „HP RP“) je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie 
realizovanej prostredníctvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informačnom 
a poradenskom centre v sídle RO OPBK, v sídle BSK – SO/RO a v regionálnych rozvojových 
agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec-Pezinok). 
 
Prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk, ktorý patrí medzi hlavné informačné nástroje 
OPBK, sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. Vzhľadom k tomu, že OPBK 
svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít, informačný 
portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch horizontálnych prioritách Národného 
strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013. 
 
 
2) Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP RP v OPBK    
 
V roku 2011 bol v rámci OPBK realizovaný projekt s názvom „Revitalizácia námestia v Hamuliakove“. 
Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Hamuliakovo prostredníctvom revitalizácie 
námestia. 
 
Realizáciou projektu sa prispelo k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitosti, tým, že 
projekt podporil využitie bezbariérových prístupov pre obyvateľstvo, ktoré sú vytvorené pri stavebných 
úpravách. Projekt aktívne prispieva k zamestnanosti vytvorením 1 pracovného miesta pre obecné 
účely. Obyvateľstvo žijúce v obci Hamuliakovo má rastúcu tendenciu, čím sa zvyšuje aj počet osôb 
žijúcich na konkurencieschopnejšom území, ktoré je regenerované. Monitorovanie dosiahnutia cieľov 
HP RP sa uskutočnilo prostredníctvom výsledkového merateľného ukazovateľa „počet bezbarierových 
prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie“, ktorých bolo v rámci realizácie projektu vybudovaných 
29 a tiež prostredníctvom dopadového merateľného ukazovateľa „počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených mužmi“, pričom bolo vytvorené 1 pracovné miesto. Na uvedený projekt boli 
vyčerpané finančné prostriedky vo výške  536 795,82 EUR z ERDF. 

 
 
 
 

http://www.opbk.sk/
http://www.mprvsr.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
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Problémy spojené s implementáciou HP RP  
 
V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2011 neboli problémy s implementáciou HP RP. 
Určité nedostatky súviseli so zrušením Podporného strediska k rovnosti príležitostí na MPSVR SR. 
 
 
 

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 
 

Tabuľka č. 148: Plnenie fyzických HP TUR ukazovateľov k 31. 12. 2011  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

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

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13 62 122 N/A N/A     N/A N/A 122 

Z toho 49 
ukončených 

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 
udržateľný rozvoj 
(EUR/ mil.) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
 

3,77 
 

17 62 28,31 N/A N/A N/A N/A 28,31 

celkové 
oprávnené 
výdavky 

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 

 

 
Tabuľka č. 149: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite TUR podľa NUTS 
III k 31.12. 2011 

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP TUR 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v € s príspevkom 

k HP TUR (EU 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 257* 46 724 681,44** 122 28 310 365,12 60,59 

Trnavský –- –- –- –- –- 

Trenčiansky –- –- –- –- –- 

Nitriansky –- –- –- –- –- 

Žilinský –- –- –- –- –- 

Banskobystrický –- –- –- –- –- 

Prešovský –- –- –- –- –- 

Košický –- –- –- –- –- 

Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu 257* 46 724 681,44** 122 28 310 365,12 60,59 

Zdroj: RO OPBK 
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty.   
**Poznámka: Výška zazmluvnených projektov pre projekty prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 OPBK je 43 590 480,57 EUR z ERDF. 
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Tabuľka č. 150: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
regenerovaných 
sídiel  
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3    35 39 N/A N/A N/A N/A 39 Dosiahnutý 
výsledok uvádza 
počet sídiel 
s ukončenými 
projektmi.  

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 

             

Zníženie 
energetickej 
náročnosti budov  
(kWh/m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 

             

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 0,15 

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

             

Počet vymenených 
svietidiel  
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 273 225 N/A N/A N/A N/A 225 
Za ukončené 
projekty a projekty 
v realizácii je 
dosiahnutá 
hodnota 562. 

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 0 0 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 

             

Dĺžka novej, alebo 
technicky 
zhodnotenej 
infraštruktúry 
(km) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 8,14 7,938 N/A N/A N/A N/A 7,938 
Za ukončené 
projekty a projekty 
v realizácii je 
dosiahnutá 
hodnota 18,309.    

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 obyvateľov 
žijúcich v komplexne 
obnovených zónach 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 103 365 103 365 

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

             

Počet obyvateľov, 
ktorí žijú v 
konkurencieschopne
jšom prostredí 
prostredníctvom 
intervencií 
regenerácie 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  42 280 107 443 N/A N/A N/A N/A 107 443 

- Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 339 781 339 781 

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

Zníženie 
prevádzkových 
nákladov 
(EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0      0 0 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: OPBK 

 
 
 
Tab. č. 150a: Plnenie ukazovateľa HP TUR na úrovni prioritnej osi 1 a 2 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
(počet) nezávisle na 
deklarovanom 
príspevku k HP TUR 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 9 19 N/A N/A N/A N/A 19 
Cieľová hodnota 
„200“ sa vzťahuje 
k prioritnej osi 1, a 
2.  

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 

Zdroj: OPBK 
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Tabuľka č. 151: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná 
ekonomika 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet inovovaných 
výrobných postupov 
(počet) 

(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 
Za ukončené 
projekty a projekty 
v realizácii je 
dosiahnutá 
hodnota 11. 

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 

             

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,09 0,516 N/A N/A N/A N/A 0,516 

- 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,650 

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

Zníženie 
prevádzkových 
nákladov 
(EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 63 292,26 N/A N/A N/A N/A 63 292,26 

- 
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 patentov 
udelených EPO 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 

             

Zníženie emisií 
v t/rok 
(t/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 235,2 718,3 N/A N/A N/A N/A 718,3 

- 
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 

             

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu/Úspora 
energie 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 958,58 N/A N/A N/A N/A 958,58 

- 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 
služieb dostupných 
on-line 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 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 24 

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

Zdroj: RO OPBK 
* Poznámka: Ukazovateľ „Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu“ bol  vypustený v rámci revízie OP 
BK schváleného EK 16.9.2011 a bol nahradený ukazovateľom „Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line“. 

 
 

 
 
Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov HP TUR  
 
Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR 
synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t. j. v environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovenej stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ. 
 
Hlavným cieľom HP TUR definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013 je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej 
a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. 
 
 
Relevancia prioritných osí OPBK k špecifickým a čiastkovým cieľom  HP TUR: 

 
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra OPBK 
 
Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP TUR: 
Vyrovnaný regionálny rozvoj 
- posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov; 
- skvalitnenie dopravnej infraštruktúry; 
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- skvalitnenie informačnej infraštruktúry. 
 
Cieľom prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením 
kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 
 
K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 51 projektov. Zo  
zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 45 projektov v objeme  18 710 633,57 
EUR z ERDF.  
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2011 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 
 
46 zazmluvnených projektov v objeme 17 560 845,94 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k TUR              
43 projektov v objeme 16 465 583,01 EUR z ERDF: 
 

 20 projektov v realizácii v objeme 8 776 487,86 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 19 projektov v objeme 8 245 293,27 EUR z ERDF, 

 

 26 ukončených projektov v objeme 8 784 358,08 EUR z ERDF , z toho s príspevkom 
k TUR 24 projektov v objeme 8 220 289,74 EUR z ERDF. 

 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 
 
5 zazmluvnených projektov v objeme 3 597 806,71 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k TUR                     
2 projekty v objeme 2 245 050,56 EUR z ERDF: 
 

 5 projektov v realizácii v objeme 3 597 806,71 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 2 projekty v objeme 2 245 050,56 EUR z ERDF, 

 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 
 
51 zazmluvnených projektov v objeme 21 158 652,65 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k TUR 45 
projektov v objeme 18 710 633,57 EUR z ERDF: 
 

 25 projektov v realizácii v objeme 12 374 294,57 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 21 projektov v objeme 10 490 343,83 EUR z ERDF, 

 

 26 ukončených projektov v objeme 8 784 358,08  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 24 projektov v objeme 8 220 289,74 EUR z ERDF. 

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP TUR sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP TUR, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú uvedené v tabuľke: 
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Tab. č. 150b: Cieľové hodnoty vybraných ukazovateľov stanovené prijímateľmi 

Názov 
ukazovateľa 

Typ 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 
 k 31. 

12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2011 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za ukončené 
projekty 

SR 2013 

Počet 
regenerovaných 
sídiel 

výsledok počet 39 39 50 ITMS 
39 
 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest 
(PO 1 a PO 2) 

dopad počet 202 19 200 ITMS 19 

Dĺžka novej, alebo 
technicky 
zhodnotenej 
infraštruktúry km 

výsledok km 29,757 18,309 N/A ITMS 7,938 

Počet vymenených 
svietidiel 

výsledok počet 602 562 N/A ITMS 225 

Počet obyvateľov, 
ktorí žijú v 
konkurencieschopnej
šom prostredí 
prostredníctvom 
intervencií 
regenerácie 

dopad počet 516 834 107 443 339 781 ITMS 107 443 

Zdroj: ITMS 

 
 
V roku 2011 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré sú 
definované aj s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rastu v celom Bratislavskom kraji. 
Prostredníctvom podporených projektov, ktoré boli realizované v roku 2011, sa prispieva k napĺňaniu 
cieľov HP TUR vo väzbe na Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, a to najmä revitalizáciou a 
oživením priestorov, čo je definované ako jeden z kľúčových faktorov podpory TUR. Realizáciou 
projektov v rámci opatrenia 1.1. Regenerácia sídiel sa  zabezpečuje zvyšovanie kvality života, 
hospodárska a sociálna obnova dotknutých území. Realizovanými projektmi sa podporuje rozvoj 
fyzického životného prostredia sídiel, čím sa prispieva k zlepšeniu environmentálnej úrovne života 
obyvateľov, a tým vytvárajú predpoklady na optimálny ekonomický rast tejto oblasti. 
 
Cieľom podpory projektov v rámci skupín aktivít opatrenia 1.2. Regionálna a mestská hromadná 
doprava je dosiahnutie skvalitnenia dopravnej infraštruktúry, čím sa zabezpečí plnenie čiastkového 
cieľa HP TUR Vyrovnaný regionálny rozvoj. Uplatňovanie horizontálnej priority TUR v rámci tohto 
opatrenia môže byť realizované prostredníctvom viacerých aktivít, zameraných najmä na  posilnenie 
prepravnej kapacity mestskej hromadnej dopravy bez zvýšenia spotreby fosílnych palív, rozvojom 
systémovej nekoľajovej MHD a preferenciou koľajovej MHD čím sa zníži jej negatívny dopad na 
životné prostredie. Základným prostriedkom na znižovanie produkcie exhalátov a hluku z dopravy je 
znižovanie automobilovej dopravy, a to prostredníctvom využívania existujúcich rezerv jednotlivých 
druhov verejnej dopravy prostredníctvom ich integrácie. Osobitný význam v záujme zvýšenia mobility 
a efektívnejšieho využívania existujúcich druhov dopráv má budovanie integrovaného dopravného 
systému Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zharmonizuje prevádzku mestskej hromadnej 
dopravy, prímestskej cestnej a regionálnej železničnej dopravy a zlepší dopravnú obslužnosť územia.  
 
V súvislosti s realizáciou aktivít v rámci tohto opatrenia boli však pri implementácii OPBK 
identifikované ťažkosti, nakoľko na úspešnosť implementácie opatrení zameraných na vylepšenú 
hromadnú dopravu sa vyžadovala úzka spolupráca medzi VÚC (Bratislavský samosprávny kraj) a 
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Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí ju majú vo svojej kompetencii a sú nositeľmi projektu 
Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Z dôvodu vzniknutých problémov bol v rámci revízie OPBK 
schválený presun finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1 v rámci ktorého je vysoká 
absorpčná kapacita. Návrh revízie OPBK bol zaslaný Európskej komisii prostredníctvom 
elektronického systému SFC2007 dňa 29.10.2010 a bol schválený rozhodnutím Európskej komisie           
č. K(2011)6459 zo dňa 16.9.2011. 

V priebehu roku 2011 sa implementácia OPBK v rámci opatrenia 1.2 zefektívnila. Bola schválená 
realizácia projektov pre skupiny aktivít 1.2.1 zriadenie jednotného tarifného systému, 1.2.2 
vybudovanie prestupných terminálov, 1.2.3 podpora MHD. V rámci skupiny aktivít 1.2.4 informačné 
zabezpečenie bol v roku 2011 predložený jeden projekt „Zriadenie jednotného informačného systému 
v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorý však nebol schválený.  

 
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; 
- znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE. 
 
Cieľom prioritnej osi je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a 
prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP. 
 
K 31. 12. 2011 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 188 
projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 80 projektov v objeme 
9 724 808,25 EUR z ERDF.  
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bol k 31.12.2011 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.1: 
 
129 zazmluvnených projektov v objeme 19 343 831,91 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k TUR             
66 projektov v objeme 8 925 548,34 EUR z ERDF: 
 

 79 projektov v realizácii v objeme 13 639 736,40 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 47 projektov v objeme 6 633 429,40 EUR z ERDF, 

 

 50 ukončených projektov v objeme 5 704 095,51 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 19 projektov v objeme 2 292 118,94 EUR z ERDF. 

 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 
 
59 zazmluvnených projektov v objeme 3 093 019,27 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k TUR                      
11 projektov v objeme 674 183,21 EUR z ERDF: 
 

 34 projektov v realizácii v objeme 1 758 450,58 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 7 projektov v objeme 404 714,99 EUR z ERDF, 

 

 25 projektov ukončených v objeme 1 334 568,69 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 4 projekty v objeme 269 468,22 EUR z ERDF. 

 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2: 
 
188 zazmluvnených projektov v objeme 22 436 851,18 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k TUR             
77 projektov v objeme 9 599 731,55 EUR z ERDF: 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 182 

 113 projektov v realizácii v objeme v objeme 15 398 186,98 EUR z ERDF, z toho 
s príspevkom k TUR 54 projektov v objeme  7 038 144,39 EUR z ERDF, 

 

 75 ukončených projektov v objeme 7 038 664,20 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k TUR 23 projektov v objeme 2 561 587,16 EUR z ERDF. 

 
 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP TUR sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP TUR, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú uvedené v tabuľke: 
 
Tab. č. 151a: Cieľové hodnoty vybraných ukazovateľov stanovené prijímateľmi 

Názov 
ukazovateľa 

Typ 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2011 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za ukončené 
projekty 

SR 2013 

Počet inovovaných 
výrobných 
postupov 
 

výsledok počet 101 11 N/A ITMS 1 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci OZE 

výsledok MW 0,546 0,516 N/A ITMS 0,516 

Zníženie emisií dopad t/rok 462,076 718,3 N/A ITMS 718,3 

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu/Úspora 
energie 
 

dopad GJ/rok 14 962,33 958,58 N/A ITMS 958,58 

Zníženie 
prevádzkových 
nákladov 

dopad EUR 448 708,49 63 292,26 N/A ITMS 63 292,26 

Zdroj: ITMS 

 
 
 
Po schválení revízie OPBK bol vypustený merateľný ukazovateľ „počet obyvateľov                                      
s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu“. 
 
V porovnaní s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný sa dostupnosť 
širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. Výsledkom štúdie uskutočniteľnosti 
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný 
program Informatizácia spoločnosti je zoznam určujúci lokality bez prístupu k širokopásmovému 
internetu tzv. Zoznam bielych miest, pričom prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné 
širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvažujú v Bratislavskom kraji bolo k januáru 2009 
identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti 
širokopásmového prístupu k internetu v SR Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo k 
januáru 2010 zistené, že jedinou obcou, ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému 
internetu je Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie 
pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných 
širokpásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považoval za neefektívne a nadbytočné 
vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového 
internetu prostredníctvom OPBK a v rámci revízie OPBK navrhol nerealizovať uvedené aktivity. RO 
OPBK navrhol vyčlenenie finančných prostriedkov presunúť do podpory elektronizácie samosprávy a 
rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a do podpory zavádzania a využívania 
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progresívnych technológií v MSP. Vzhľadom k zmeneným externým podmienkam sa v rámci revízie 
OPBK bola vypustená skupina aktivít podpora dostupnosti širokopásmového internetu.  
 
V roku 2011 boli realizované projekty v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, ktoré 
podporujú okrem iného oblasť energetickej efektívnosti, čo je jedna z oblastí významne prispievajúcou 
k HP TUR.  V oblasti energetickej efektívnosti koordináciu podpory horizontálne zabezpečuje 
Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je v zmysle kompetenčného zákona zodpovedné za energetickú 
politiku. Zároveň zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a 
strategických dokumentov EÚ a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov. 
 
Prostredníctvom podporených projektov realizovaných v roku 2011 sa zabezpečuje trvalo udržateľný 
rozvoj, a to najmä vo forme zavádzania nových progresívnych technológií s nižšou energetickou 
náročnosťou a vyššou produktivitou. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja podporených projektov 
vychádza z investícií do enviromentálneho kapitálu a technologickej inovácie, ktoré sú predpokladmi 
dlhodobejšej konkurencieschopnosti a ekonomickej prosperity a lepšej ochrany životného prostredia.  
Realizáciou projektov dochádza nielen k inováciám vo výrobe, ale zároveň i k ušetreniu energetických 
zdrojov. Vďaka realizácii niektorých projektov sa zvyšuje technická úroveň strojového parku, ktorou 
dochádza k úspore prevádzkových nákladov. Projekty prispievajú k HP TUR aj prostredníctvom 
inovácii umožňujúcich zníženie emisie skleníkových plynov, čo má priaznivý vplyv na parametre 
spôsobujúce zmenu klímy. V realizovaných projektoch sa rešpektuje trvalo udržateľný rozvoj 
využívaním obnoviteľných zdrojov energie a znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie. 
 
Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky 
intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií. V roku 2011 boli v rámci 
tohto opatrenia realizované projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov HP TUR vo väzbe na 
Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom napĺňania cieľa reštrukturalizácie, 
modernizácie a ozdravenia výrobného sektora, pretože ich realizáciou sa zavádzajú moderné 
informačné systémy podporené vyspelým technickým vybavením, čo umožňuje vyššiu 
konkurencieschopnosť spoločností, ich vyššiu produktivity a umožní im poskytovať ich produkty a 
služby s vyššou kvalitou a efektívnosťou. 
 
 
Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP TUR v OPBK    
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Projektom „Zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby J.F.Hlaváček s.r.o.“ sa podarilo nielen  znížiť 
spotrebu elektrickej energie, ale automatizáciou výrobného procesu sa podarilo zlepšiť kvalitu 
výrobkov, usporiť značné materiálové náklady a prispieť tiež k ochrane životného prostredia.  Vďaka 
úsporám nákladov  môže spoločnosť presunúť finančné zdroje do výskumu a vývoja. Úspory vytvorili 
priestor aj pre rozšírenie portfólia výrobkov a zvýšenie tak konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu.  
Projekt svojím zameraním prispieva tiež k Stratégii 2020,  k prioritnej téme 06. Pomoc pre MSP na 
podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia 
životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých 
technológií do podnikovej výroby). Projekt svojím charakterom a zameraním prispieva tiež k 
Integrovanému usmerneniu č.4 v rámci Stratégie 2020 a to k Optimalizácii podpory výskumu a vývoja 
a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva. 

 
Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu                   Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 

 

opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 

názov projektu: Zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby J.F.Hlaváček, s.r.o. 

celkové oprávnené 
výdavky: 

192 000,00 EUR 

z toho EÚ zdroje 
(ERDF) 

182 400,00 EUR 
 

stručný opis projektu Spoločnosť J.F.Hlaváček, s.r.o. sa zaoberá výrobou obalov z vlnitej lepenky. Realizáciou projektu 
spoločnosť získala progresívne zariadenie – nový stroj s digitálnym plotrom, ktorým bol nahradený 
starý výsekový automat z roku 1976. Nové progresívne výrobné zariadenie umožňuje vďaka 
riadiacemu konštrukčnému softvéru využívajúcemu laser vyrábať výrobky bez toho, aby bolo 
potrebné používať finančne materiálovo náročné výsekové formy. Vďaka novému stroju je možné 
uspokojiť potreby aj tých zákazníkov, ktorí požadujú vyrobiť malé množstvá obalov atypických 
tvarov. Za výrazne kratší časový interval a za bezkonkurenčne najnižšie výrobné náklady je možné 
vyrobiť požadované výrobky v požadovanej kvalite. Veľmi dôležitým ukazovateľom efektívnosti 
nového stroja je až 90% úspora energie. Realizáciou predloženého projektu sa firma stala na trhu 
v segmente výroby obalov z vlnitej lepenky konkurencieschopnejšou, získala nových zákazníkov 
a vďaka materiálovým a energetickým úsporám mohla presunúť usporené zdroje do ďalšej inovácie 
výrobného procesu.  

Popis príspevku 
k cieľom HP 

TUR Prostredníctvom obstarania novej technológie prispeje realizácia projektu k HP 
trvalo udržateľný rozvoj. Nový digitálny ploter nahradí starý výsekový automat, 
ktorý je vysoko energeticky a materiálovo náročný. Vďaka výmene technológie 
dôjde k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti firmy. 

Plnenie hodnôt 
vybraných 
ukazovateľov 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

Počet nových 
a/alebo 
technicky 
zhodnotených 
zariadení 
(počet) 

0 1 1 

Počet 
inovovaných 
výrobných 
postupov 

0 1 1 
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Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 
 
V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci OPBK. 
 
 

5 TECHNICKÁ POMOC  

V zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie 
operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr 
využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov              
na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, 
hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych 
kapacít. RO OPBK a SO/RO pre OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK              
na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí 
aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti 
režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti 
monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého       
OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity 
príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc bolo schválených 3,66 % 
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, že všetky aktivity v rámci OPTP  sú zamerané                                                       
na zabezpečenie a  financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, 
resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, 
implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická 
pomoc OPBK sú realizované na úrovni OPBK. 
 

 
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: 
- MPRV SR; 
- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov.

26
 

 
 
 

5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  

 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi 

 
V roku 2011 boli predložené 4 žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi Technická pomoc OPBK: 

                                                      
26

 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 (od 1.11.2010 MPRV SR) a BSK 
ako SO/RO. 
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 Žiadosť o NFP "Realizácia hodnotení a štúdií Operačného programu Bratislavský kraj    
od roku 2011 do konca programového obdobia 2007 - 2013" (žiadosť schválená; 
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo podpísané dňa 30.6.2011); 

 

 Žiadosť o NFP "Personálne zabezpečenie RO OPBK v rokoch 2011 - 2012" (žiadosť 
schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo podpísané dňa 30.6.2011); 

 

 Žiadosť o NFP "Materiálne a administratívne zabezpečenie RO OPBK v roku 2011" 
(žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo podpísané dňa 23.8.2011); 

 

 Žiadosť o NFP „Technická pomoc pre SO/RO 3“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie 
o schválení žiadosti o NFP bolo podpísané dňa  23.8.2011). 
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Tabuľka č. 152: Prehľad schválených žiadostí o NFP predložených v rámci prioritnej  osi Technická pomoc Operačného programu  
Bratislavský kraj k 31.12.2011 (kumulatívne)                                                                                                                              v EUR 

Por. č. 
 

Názov žiadosti o NFP Kód ITMS 

Rozhodnutie 
výberovej 
komisie 

o schválení 
žiadosti o NFP 

Žiadané 
celkové 

oprávnené 
výdavky 

Žiadané NFP 

Schválené 
celkové 

oprávnené 
výdavky 

Schválené 
NFP 

Z toho ERDF 
(miera 

spolufinancovani
a 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 
spolufinancovania 

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 
spolufinancovania 

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 
spolufinancovania 

15%) 

4. 
Externé hodnotenie ŽoNFP 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 
spolufinancovania 

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 
spolufinancovania 
10%) + 2 889,42 

(miera 
spolufinancovania 
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 
spolufinancovania 

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 
spolufinancovania 

15%) 

8. 

Štúdia uskutočniteľnosti projektov 
opatrenia 2.2 Informatizácia 
spoločnosti zameraných na 

elektronizáciu samosprávy a rozvoj 
elektronických služieb 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 

spolufinancovania 
15%) 

9. 

Zabezpečenie pripravenosti 
administratívnych a organizačných 

štruktúr pre Operačný program 
Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011 

22330120009 
(22330120018)* 

schválená 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 153 000,00 
27 000,00 (miera 
spolufinancovania 

15%) 

10. 
Refundácia mzdových prostriedkov 

v roku 2010 
22330120010 

(22330120019)* 
schválená 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 255 000,00 

45 000,00 (miera 
spolufinancovania 

15%) 
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11. 
Zabezpečenie aktivít informovania a 

publicity Operačného programu 
Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011 

22330120011 
(22330120020)* 

schválená 301 800,00 301 800,00 301 800,00 301 800,00 256 530,00 
45 270,00 (miera 
spolufinancovania 

15%) 

12. 
Hodnotenie doterajšej realizácie 

Operačného programu Bratislavský 
kraj v roku 2010 

22330120012 
(22330120021)* 

schválená 10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  8 500,00 
1 500,00 (miera 

spolufinancovania 
15%) 

13. 

Aplikovanie podmienok štúdií 
uskutočniteľnosti pre kľúčové 

projekty opatrenia 2.2 OPBK pre 
účely vypracovania výziev na 

predkladanie ŽoNFP 

22330120013 
(22330120022)* 

schválená 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 29 750,00 
5 250,00 (miera 

spolufinancovania 
15%) 

14. Technická pomoc pre SO/RO 2 22330120014 schválená 38 335,00 36 418,25 38 335,00 36 418,25 32 584,75 

3 833,50 (miera 
spolufinancovania1

0%) + 1 916,75 
(miera 

spolufinancovania 
5% - vlastné zdroje 

BSK) 

15. 

Realizácia hodnotení a štúdií 
Operačného programu Bratislavský 

kraj od roku 2011 do konca 
programového obdobia 2007-2013 

22330120023 schválená 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 127 500,00 

22 500,00 (miera 
spolufinancovania 
15%) 

16. 
Personálne zabezpečenie RO OPBK 

v rokoch 2011-2012 
22330120024 schválená 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 739 500,00 

130 500,00 (miera 
spolufinancovania1
5%) 

17. 
Materiálne a administratívne 

zabezpečenie RO OPBK v roku 2011 
22330120026 schválená 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 19 550,00 

3 450,00 (miera 
spolufinancovania 
15%) 

18. Technická pomoc pre SO/RO 3 22330120025 schválená 119 500,00 113 525,00 119 500,00 113 525,00 96 496,25 

17 028,75 (miera 
spolufinancovania 
10%) + 5 975,00 

(miera 
spolufinancovania 
5% - vlastné zdroje 

BSK) 

Spolu    3 693 270,15 3 684 405,73 3 693 270,15 3 684 405,73 3 134 200,87 

548 288,11 + 
10 781,17 - 

vlastné zdroje 
BSK 

Zdroj: RO OPBK 
V tabuľke nie je započítaná žiadosť BSK „Technická pomoc pre SO/RO“ (NFP22330120004), ktorá nebola schválená (výška COV 57 788,29 – z toho NFP 54 898,87 EUR) 
* Čísla projektov boli vytvorené  po delimitácii projektov v zmysle Usmernenia k delimitácii MVRR SR a MŽP SR vo vzťahu finančnému riadeniu fondov ES Ministerstva financií SR č. 2/2010 – U   
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Tabuľka č. 153: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 Technická pomoc                   
k 31. 12.2011 (kumulatívne od začiatku programového obdobia) 

Prioritná os 
Počet prijatých 

ŽoNFP 

Počet 
zamietnutých 

ŽoNFP 

Počet 
schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

Technická pomoc 19 1 18 18** 7 11** 8 

Celkom 19 1 18 18** 7 11** 8 

Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v EUR   

Opatrenie 
Výška 

žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschválenéh
o žiadaného 
príspevku 

(NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov* 

(NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov*** 
(NFP)  

Výška 
riadne  

ukončených 
projektov 

(NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov 

Technická pomoc 3 737 387,87 54 898,88 3 688 463,99 3 682 488,99 379 515,48 1 073 683,10 0** 

Celkom 3 737 387,87 54 898,88 3 688 463,99 3 682 488,99 379 515,48 1 073 683,10 0** 

Zdroj: RO OPBK 
* Projekty v rámci Technickej pomoci sa nezazmluvňujú. 
** údaj nezahŕňa osem mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zaniknuté MVRR SR (zrušené v roku 
2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy v SR). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené 
a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty (nekonala sa nová schvaľovacia procedúra 
následníckých projektov a projekty neboli predložené ako nové projekty na schválenie). Úprava počtu projektov nemá vplyv na 
finančné údaje v tabuľke. V tabuľke bola týmto spôsobom odstránená duplicita vykazovania počtu uvedených projektov.  
*** Vrátené finančné prostriedky budú použité na nové projekty Technickej pomoci.  
 
 

 
Tabuľka č. 154: Merateľné ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 Technická pomoc (kumulatívne)  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Počet projektov 
technickej pomoci 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 8 10 18* N/A N/A N/A N/A 18 

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 
zamestnancov, 
ktorí sa podieľajú 
na administrácii 
programu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 36 31   27 28 N/A N/A N/A N/A 28 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37   37** 

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. 

            Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená). 
             Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.  

 * údaj nezahŕňa osem mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zaniknuté MVRR SR (zrušené v roku 
2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy v SR). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené 
a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty. V tabuľke bola týmto spôsobom odstránená 
duplicita vykazovania počtu uvedených projektov.    
** V rámci revízie OPBK bola znížená cieľová hodnota tohto ukazovateľa (pôvodná hodnota bola 48). Zníženie cieľovej hodnoty tohto 
ukazovateľa sa nevzťahuje na administratívne kapacity SO/RO pre OPBK.  

 
Tabuľka č. 155: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 OPBK k 31. 12. 2011     

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne          
(EÚ zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 3 3 480 000,00 434 773,03 12,49 946 926,25 27,21 

Opatrenie 3.1 3 480 000,00 434 773,03 12,49 946 926,25 27,21 
Zdroj: CO 
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Tabuľka č. 156: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností  
k 31. 12. 2011 (kumulatívne) 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje)  

v EUR 
ako % z alokácie na TP 

programu  
(ERDF 3 480 000) 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy na TP 

programu (ERDF 
3 139 279,63) 

Školenia, monitorovacie, pracovné a 
koordinačné skupiny, výbory a komisie 

210 847,22 6,06 % 6,72% 

Hodnotenie a štúdie 
196 690,00 5,65 % 6,27 % 

Informovanie a publicita 
683 457,22 19,64 % 21,77 % 

Mzdy* 
1 566 985,70 45,03 % 49,92 % 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 

79 282,60 2,28 % 2,53 % 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, 
nábytok, autá a pod.) 

238 812,84 6,86 % 7,61 % 

Ostatné (uveďte aké)** 
163 204,05 4,69 % 5,20 % 

spolu 
3 139 279,63 90,21 % 100,00 % 

 Zdroj: ITMS, RO OPBK 
* Refundácia miezd zamestnancov RO OPBK a SO/RO 
** Prioritná činnosť „Ostatné“ v rámci Technickej pomoci vychádza z Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý je v súlade                     
s Ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým               
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie). V zmysle tejto 
klasifikácie predstavuje prioritná činnosť „Ostatné“ (v rámci Technickej pomoci) kategórie Všeobecné služby a Špeciálne služby. 
Pod tieto kategórie sú priradené rôzne služby, v prípade projektov Technickej pomoci OPBK ide najmä o: tlač tlačív, brožúr               
a iných publikácií, polygrafické a rozmnožovacie služby,  (napr. prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných 
tabúľ, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, výkony IT, právne služby, poradensko-konzultačné služby atď.  

 

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 – od 1.11.2010 
MPRV SR - a BSK) sa dohodli, že 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 (v znení 
prílohy č. 1 Dodatku č. 3).  

 
 
Tab. č. 157: Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK 
 na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 3 
 k zmluve o financovaní 
Názov aktivity Maximálne náklady obdobie rokov 2008 – 2015 v EUR 

Mzdy a odmeny 492 839,20 

Dopravné náklady 660,80 

Dopravné prostriedky 14 742,61 

Technické a kancelárske vybavenie 23 985,41 

Súhrnné maximálne náklady za roky 2008 -2015 532 228,02 

Počet zamestnancov 10 

Zdroj: Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK 

 
V priebehu roka 2011 bolo v rámci projektov TP OPBK zaregistrovaných 16 žiadostí o platbu vo výške 
COV 466 457,60 EUR (z toho zdroj ERDF 396 488,88 EUR). Z uvedeného počtu bolo uhradených v 
roku 2011 celkom 14 žiadostí o platbu vo výške COV 354 286,28 EUR (z toho ERDF 301 143,25 
EUR).  
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V rámci projektu „Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre 
Operačný program Bratislavský kraj“ (kód ITMS 22330120015) bola schválená 1 žiadosť o platbu vo 
výške 8 471,79 EUR (z toho ERDF 7 200,98 EUR). Výdavky v rámci uvedenej žiadosti o platbu boli 
zamerané na úhradu výdavkov na zahraničné pracovné cesty (Brusel, Praha), havarijné poistenie 
služobných vozidiel a výdavkov na servis, údržbu, opravy služobných vozidiel. Predmetná žiadosť  
bola záverečnou platbou, uhradením ktorej bola realizácia projektu dňa 20.5.2011 finančne ukončená. 
Úhradou záverečnej žiadosti o platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške                
65 139,43  EUR (z toho ERDF 55 368,52  EUR) z celkových oprávnených nákladov na projekt                 
277 169,22  EUR, čo predstavuje 23,50%. 
 
V rámci projektu „Externé hodnotenie ŽoNFP PO2 Vedomostná ekonomika OPBK v rokoch 2008-
2015“ (kód ITMS 22330120016) bola schválená 1 žiadosť o platbu vo výške 9 576,00 EUR (z toho 
ERDF 8 139,60 EUR).  Výdavky v rámci uvedenej žiadosti o platbu boli zamerané na refundáciu 
platov externých hodnotiteľov, ktorí vykonávali hodnotenie žiadostí o NFP pre projekty predložené v 
rámci 6. výzvy OPBK. Úhradou žiadosti o platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo 
výške 34 654,46  EUR (z toho ERDF 29 456,29 EUR) z celkových oprávnených nákladov na projekt 
49 790,88 EUR, čo predstavuje 69,60%. Riadiaci orgán predpokladá plynulé pokračovanie v čerpaní 
predmetného projektu do konca roka 2015. 
 
V rámci projektu „Štúdia uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti 
zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej 
úrovni“ (kód ITMS 22330120017) boli schválené 3 žiadosti o platbu vo výške 19 635,00 EUR (z toho 
ERDF 16 689,75 EUR) bez zarátania zálohovej platby. Súčasťou uvedených žiadostí bola aj 
záverečná žiadosť o platbu. Predmetom uvedených žiadostí bola úhrada výdavkov za dodanie 
materiálu „Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 
Informatizácia spoločnosti OPBK – Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni“. 
Úhradou záverečnej žiadosti o platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške             
65 331,00 EUR (z toho ERDF 55 531,35 EUR) z celkových oprávnených nákladov na projekt                   
71 400,00  EUR, čo predstavuje 91,50%. Úhradou záverečnej žiadosti o platbu bola realizácia 
projektu dňa 20.5.2011 finančne ukončená. 
 
V rámci projektu „Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre 
Operačný program Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011“ (kód ITMS 22330120018) boli schválené              
4 žiadosti o platbu vo výške 26 442,67 EUR (z toho ERDF 22476,26 EUR) bez zarátania zálohovej 
platby. Predmetom uvedených žiadostí bola úhrada výdavkov za nákup technického, priestorového, 
prevádzkového a IKT vybavenia pre Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj, a taktiež refundácia 
nákladov vynaložených na zahraničné pracovné cesty do Bruselu a Berlína v priebehu roka 2011. 
Úhradou žiadostí o platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 54 005,33 EUR 
(z toho ERDF 45 904,53 EUR) z celkových oprávnených nákladov na projekt 180 000,00 EUR, čo 
predstavuje 30,00%. Predložením záverečnej žiadosti o platbu na začiatku roka 2012 RO OPBK 
predpokladá ukončenie projektu v apríli 2012.  
 
V rámci projektu „Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2010“ (kód ITMS 22330120019) boli 
schválené 3 žiadosti o platbu vo výške 161 663,07 EUR (z toho ERDF 137 413,57 EUR). Z uvedených 
žiadostí boli 2 žiadosti o platbu predložené na RO OPBK na konci roka 2010. Súčasťou uvedených 
žiadostí bola aj záverečná žiadosť o platbu. Výdavky v rámci uvedených žiadostí o platbu boli 
zamerané na refundáciu mzdových prostriedkov zamestnancov Odboru riadenia pomoci pre 
Bratislavský kraj za obdobie júl až december 2010. Úhradou žiadosti o platbu sa dosiahlo čerpanie v 
rámci uvedeného projektu vo výške 290 403,17 EUR (z toho ERDF 246 842,69 EUR) z celkových 
oprávnených nákladov na projekt 300 000,00 EUR, čo predstavuje 96,80%. Úhradou záverečnej 
žiadosti o platbu bola realizácia projektu dňa 19.4.2011 finančne ukončená. 
 
V rámci projektu „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský 
kraj v rokoch 2010-2011“ (kód ITMS 22330120020) boli schválené 4 žiadosti o platbu vo výške 
16 271,36 EUR (z toho ERDF 13 830,67 EUR). Z uvedených žiadostí bola 1 žiadosť o platbu 
predložená na RO OPBK na konci roka 2010. Predmetom uvedených žiadostí bola úhrada výdavkov 
za poskytovanie hostingu a podporných služieb pre webovú stránku Operačného programu 
Bratislavský kraj www.opbk.sk , výdavky za inzercie v novinách, prevádzkovanie internetovej stránky  
www.opbk.sk , zabezpečenie reklamných a propagačných materiálov pre OPBK, ročný poplatok za 
držbu domén www.opbk.sk , poplatky za zorganizovanie konferencie OPBK. Úhradou žiadostí o 
platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 21 709,66 EUR (z toho ERDF               
18 453,21 EUR) z celkových oprávnených nákladov na projekt 301 800,00 EUR, čo predstavuje               
7,19%. Finančná realizácia projektu nebola realizovaná v plánovanom rozsahu. Jedným z dôvodov 
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bola aj skutočnosť, že zorganizovanie konferencie ako hlavnej informačnej aktivity za rok 2011, ktoré 
bolo pôvodne naplánované na tretí štvrťrok 2011, bolo presunuté na 1.3.2012. Predložením 
záverečnej žiadosti o platbu na začiatku roka 2012 RO OPBK predpokladá ukončenie projektu v apríli 
2012.  
 
V rámci projektu „Hodnotenie doterajšej realizácie Operačného programu Bratislavský kraj v roku 
2010“ (kód ITMS 22330120021) bola schválená 1 žiadosť o platbu vo výške 8 478,75 EUR (z toho 
ERDF 7 206,94 EUR). Predmetná žiadosť o platbu bola predložená na RO OPBK na konci roka 2010. 
Predmetom uvedenej žiadosti o platbu bola úhrada výdavkov za dodanie materiálu „Pravidelné 
hodnotenie doterajšej realizácie ROP a OPBK v roku 2010“. Úhradou záverečnej žiadosti o platbu sa 
dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 8 478,75 EUR (z toho ERDF 7 206,94 EUR) z 
celkových oprávnených nákladov na projekt 10 000,00  EUR, čo predstavuje 84,79%. Úhradou 
záverečnej žiadosti o platbu bola realizácia projektu dňa 17.2.2011 finančne ukončená. 
 
V rámci projektu „Aplikovanie podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre kľúčové projekty opatrenia 2.2 
OPBK pre účely vypracovania výziev na predkladanie ŽoNFP“ (kód ITMS 22330120022) bola 
schválená 1 žiadosť o platbu vo výške 34 510,00 EUR (z toho ERDF 29 333,50 EUR). Predmetná 
žiadosť o platbu bola predložená na RO OPBK na konci roka 2010. Predmetom uvedenej žiadosti 
o platbu bola úhrada výdavkov za vypracovanie materiálu „Aplikácie podmienok štúdií 
uskutočniteľnosti pre kľúčové projekty prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenia 2.2 
Informatizácia spoločnosti OPBK zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických 
služieb na miestnej a regionálnej úrovni pre účely vypracovania výziev na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok“. Úhradou záverečnej žiadosti o platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci 
uvedeného projektu vo výške 34 510,00 EUR (z toho ERDF 29 333,50 EUR) z celkových oprávnených 
nákladov na projekt 35 000,00  EUR, čo predstavuje 98,60%. Úhradou záverečnej žiadosti o platbu 
bola realizácia projektu dňa 17.2.2011 finančne ukončená. 
 
V rámci projektu „Realizácia hodnotení a štúdií Operačného programu Bratislavský kraj od roku 2011 
do konca programového obdobia 2007 – 2013“ (kód ITMS 22330120023) bola schválená 1 žiadosti o 
platbu vo výške 10 200,00 EUR (z toho ERDF 8 670,00 EUR). Predmetom uvedenej žiadosti o platbu 
bola úhrada výdavkov za vypracovanie dokumentu s názvom „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti 
informovanosti a publicity v polovici programového obdobia 2007 - 2013“. Úhradou žiadosti o platbu 
sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 10 200,00 EUR (z toho ERDF 8 670,00 
EUR) z celkových oprávnených nákladov na projekt 150 000,00  EUR, čo predstavuje 6,80%. Riadiaci 
orgán predpokladá plynulé pokračovanie v čerpaní predmetného projektu do konca roka 2015. 
 
V rámci projektu „Personálne zabezpečenie RO OPBK v rokoch 2011 - 2012“ (kód ITMS 
22330120024) boli predložené 3 žiadosti o platbu, z ktorých boli v roku 2011 schválené 2 žiadosti vo 
výške 288 006,82 EUR (z toho ERDF 244 805,80 EUR). Výdavky v rámci uvedených žiadostí o platbu 
boli zamerané na refundáciu mzdových prostriedkov zamestnancov Odboru riadenia pomoci pre 
Bratislavský kraj za obdobie január až september 2011. Úhradou žiadosti o platbu sa dosiahlo 
čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 288 006,82 EUR (z toho ERDF 244 805,80 EUR)              
z celkových oprávnených nákladov na projekt 870 000,00 EUR, čo predstavuje 33,10%. Riadiaci 
orgán predpokladá plynulé pokračovanie v čerpaní predmetného projektu do konca roka 2012. 
 
V rámci projektu „Materiálne a administratívne zabezpečenie RO OPBK v roku 2011“ (kód ITMS 
22330120026) bola v roku 2011 predložená 1 žiadosť o platbu vo výške 3 796,32 EUR (z toho ERDF 
3 226,87 EUR), ktorá nebola ku koncu roka  2011 uhradená. RO OPBK predpokladá predloženie 
záverečnej žiadosti o platbu do konca apríla 2012. 
 
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 – od 1.11.2010 
MPRV SR - a BSK) sa dohodli, že RO OPBK zabezpečí finančné prostriedky na zabezpečenie 
riadneho výkonu prenesených kompetencií v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve a v 
rámci Dodatkov č. 2 a č. 3. 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 v znení prílohy č. 1 Dodatku č. 3. 
 
V priebehu roka 2011 v rámci projektu „Technická pomoc pre SO/RO 2“ (kód ITMS 22330120014) boli 
prijaté Riadiacim orgánom OPBK 4 žiadosti o platbu. Prvá bola prijatá dňa 2.9.2010. Platba  bola 
uhradená prijímateľovi BSK Platobnou jednotkou dňa 30.11.2010 vo výške 17 666,79 EUR (z toho 
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ERDF 15 016,77 EUR). Druhá žiadosť o platbu  bola prijatá dňa 9.9.2010. Platba  bola uhradená 
prijímateľovi BSK Platobnou jednotkou dňa 9.11.2010 vo výške 272,79 EUR (z toho ERDF 231,87 
EUR). Tretia bola prijatá dňa 26.01.2011. Platba  bola uhradená prijímateľovi BSK Platobnou 
jednotkou dňa 8.3.2011 vo výške 244,87 EUR (z toho ERDF 208,14 EUR). Štvrtá, zároveň záverečná 
žiadosť o platbu bola prijatá dňa 27.1.2011, platba bola uhradená dňa 8.3.2011 vo výške 17 668,21 
EUR (z toho ERDF 15 017,98 EUR). V uvedených žiadostiach o platbu boli prijímateľovi BSK 
refundované náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla a mzdy dvoch pracovníkov SO/RO 
pre OPBK za obdobie január až december 2010. Úhradou záverečnej žiadosti o platbu sa dosiahlo 
čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 35 852,66 EUR (z toho ERDF 32 584,75 EUR) 
z v celkových oprávnených nákladov na projekt 38 335,00 EUR, čo predstavuje 93,52%.  
 
Vzhľadom na to, že prostriedky vyčlenené v rámci Technickej pomoci OPBK pre SO/RO je možné 
čerpať počas celého programového obdobia, Riadiaci orgán predpokladá plynulé pokračovanie 
výkonu delegovaných činností v nasledujúcom období. Technické zabezpečenie financované zo 
zdrojov Prioritnej osi 3 bude umožňovať pracovníkom SO/RO efektívne riadenie operačného 
programu a podporu hodnotenia prioritných osí a projektov v období rokov 2008 – 2013. Finančné 
zdroje budú využité na aktivity spojené s riadením, overovaním, monitorovaním, analýzou, 
poskytovaním informácií za účelom efektívneho čerpania financií u jednotlivých schválených 
projektov. 
 
Z prostriedkov TP bude monitorovaná udržateľnosť výstupov a výsledkov po ukončení realizačnej fázy 
projektov. 

 
 
 

6   INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Predpokladom úspešnej realizácie politiky súdržnosti je poskytovanie kvalitných informácií 
o možnostiach využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. RO OPBK 
v tejto súvislosti vypracoval Komunikačný plán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „KoP 
OPBK“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 22.7.2008.  
 
KoP OPBK je základný strategický dokument RO OPBK na dosiahnutie cieľov informovanosti 
a publicity, zároveň identifikuje cieľové skupiny a popisuje stratégiu a obsah aktivít informovanosti 
a publicity spolu s indikatívnym rozpočtom a indikatívnym harmonogramom realizácie jednotlivých 
aktivít. 
 
Vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít informovanosti a publicity bola stanovená finančná 
alokácia na realizáciu KoP OPBK vo výške 1 098 485 EUR. 
 
Rámcová komunikačná stratégia pre OPBK je ďalej rozpracúvaná a upresňovaná v  ročných 
operatívnych plánoch na jednotlivé roky. Ročný operatívny plán na rok 2010 bol schválený ministrom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 25.1.2010. 
 
Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú zverejnené na internetových stránkach: 
www.opbk.sk , www.nsrr.sk , www.mpsr.sk . 
 
Opatrenia vykonané v oblasti informovania a publicity a použité komunikačné prostriedky 
v roku 2011 
 
V súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia a v súlade s realizáciou KoP OPBK bolo v priebehu 
prvého polroka 2011 zrealizované „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovanosti a publicity 
v polovici programového obdobia 2007 – 2013“. Predmetné hodnotenie bolo zamerané na zistenie 
úrovne celkovej informovanosti o úlohe EÚ a o OPBK. Jeho cieľom bolo zistenie miery informovanosti 
cieľových skupín a tiež zistenie účinnosti vybraných informačných opatrení (nástrojov) v KoP OPBK. 
Uskutočňovalo sa telefonickým dotazovaním a individuálnymi rozhovormi s respondentmi 
s jednotlivých cieľových skupín na základe vopred pripravených otázok. Celkovo bolo oslovených 548 
respondentov v rámci troch cieľových skupín (populácia, podnikatelia, samosprávy), pričom ich výber 
bol náhodný. Zrealizované hodnotenie spolu so závermi je prílohou č. 8  Výročnej správy 
o vykonávaní OPBK za rok 2010. Je zverejnené na webovom sídle OPBK www.opbk.sk.  
 
V súlade s článkom 7, bod 2 písmeno b) implementačného nariadenia je riadiaci orgán zodpovedný z 
a organizáciu minimálne jednej veľkej informačnej aktivity za rok. Zorganizovanie konferencie ako 
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hlavnej informačnej aktivity za rok 2011 bolo pôvodne naplánované na tretí štvrťrok 2011. Z dôvodu 
časovej náročnosti procesu revízie OPBK a s tým spojenému neskoršiemu dátumu schválenia revízie 
(v porovnaní s predpokladaným dátumom schválenia revízie OPBK) a následnému  posunu termínov 
vyhlásenia výziev až na január 2012 bolo zorganizovanie hlavnej informačnej aktivity na rok 2011 
presunuté až na 1.3.2012. 
 
Dňa 13.10.2011 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konalo pracovné 
stretnutie RO OPBK s oprávnenými žiadateľmi k problematike projektov integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí (ďalej len „ISRMO“). Cieľom pracovného stretnutia bolo poskytnúť 
zástupcom mestských častí a miest relevantné informácie o stave prípravy realizácie ISRMO. Na 
stretnutí sa zúčastnilo 26 účastníkov. 
 
Okrem hlavnej informačnej aktivity RO OPBK realizoval viaceré komunikačné aktivity na podporu 
operačného programu a jeho činností. 
 
V mesiaci február 2011 prebehla kampaň „Siedma výzva“ v nasledovnom rozsahu: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1. Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna 
a mestská hromadná doprava (č. výzvy OPBK/2011/1.2/07) a pre prioritnú os 2. Vedomostná 
ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti ( č. výzvy OPBK/2011/2.2/07) boli zverejnené 
dňa 14.2.2011 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk, a www.mpsr.sk. Výzvy boli 
vyhlásené ako priebežné, pričom dátum ich ukončenia bol stanovený na 30.6.2011. Dňa 23.6.2011 
RO OPBK rozhodol o pozastavení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. OPBK/2011/2.2/07 
z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci. Dňa 19.12.2011 na základe § 13 odsek 7 zákona    
č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore RO OPBK predmetnú výzvu zrušil. Dňa 15.2.2011 bol zaslaný 
list GR predsedovi BSK a primátorom Malaciek, Pezinka a Senca s oznámením o vyhlásení výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK. Hlavnou úlohou kampane výzva bolo upozorniť verejnosť 
a oprávnených žiadateľov na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom čase, prioritnej osi, resp. 
opatrenia. RO OPBK eviduje vysoký záujem žiadateľov o získanie finančných prostriedkov z OPBK 
a pri existujúcom dopyte nepredpokladá nevyčerpanie vyčlenených finančných prostriedkov.  
 
V rámci programového obdobia 2007 – 2013 medzi hlavné informačné nástroje OPBK patrí webové 
sídlo www.opbk.sk, prostredníctvom ktorého sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné 
informácie. V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 webové sídlo RO OPBK www.opbk.sk navštívilo 
34 410 návštevníkov. Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované                              
na www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ). V období od 1.1.2011 do 31.12.2011                     
RO OPBK zverejnil na www.opbk.sk 31 aktualít. 
 
Zoznam prijímateľov NFP zo všetkých operačných programov NSRR SR, teda aj z Operačného 
programu Bratislavský kraj je zverejňovaný na webovom sídle CKO www.nsrr.sk 
(http://www.nsrr.sk/zoznamy/). Zoznam prijímateľov na národnej úrovni je aktualizovaný štvrťročne. 
Tiež na webovom sídle RO OPBK je zverejňovaný zoznam prijímateľov v rámci OPBK, ktorý obsahuje 
názvy projektov a sumy nenávratných finančných príspevkov. Tento  zoznam je aktualizovaný 
štvrťročne (http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/).  
RO OPBK v zmysle  § 33 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore zverejnil povinné údaje týkajúce sa 
prijímateľov v rámci OPBK, zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci OPBK, zoznam údajov 
o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPBK, zloženie výberových komisií a zoznam odborných 
hodnotiteľov OPBK podľa jednotlivých výziev. 
 
 
Prostredníctvom www.opbk.sk sú širokej verejnosti predstavované aj 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 doručení 
vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované na http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/.  
 
Priama komunikácia s cieľovými skupinami bola v roku 2011 realizovaná prostredníctvom kontaktných 
centier (hotline, e-mail (opbk@build.gov.sk), osobné konzultácie – v informačnom a poradenskom 
centre v sídle RO OPBK, v sídle Bratislavského samosprávneho kraja– SO/RO pre OPBK 
a v Regionálnych rozvojových agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec - Pezinok. 
 
Od 1.1.2011 do 31.12.2011 prijal RO OPBK na e-mailovej adrese opbk@build.gov.sk 103 otázok 
týkajúcich sa OPBK a odpovedal na ne v zmysle zákona o slobode informácií.  

http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.nsrr.sk/zoznamy/
http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/
http://www.opbk.sk/
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/
mailto:opbk@build.gov.sk
mailto:opbk@build.gov.sk
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Od 1.1.2011 do 31.12.2011 prijal SO/RO pre OPBK na e-mailovej adrese opbk@region-bsk.sk                   
9 otázok týkajúcich sa zverejnenej výzvy na predkladanie ŽoNFP alebo celkovo OPBK a odpovedal 
na ne podľa usmernenia Riadiaceho orgánu  pre SO/RO OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri 
poskytovaní informácií o OPBK v zmysle zákona o slobode informácií. 
 
OPBK bol prezentovaný aj v dňoch od 18.8.2011 do 21.8.2011 v Nitre v rámci medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2011. V rámci uvedeného podujatia 
zástupca odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj vo výstavnom stánku Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentoval činnosť APRR. Zároveň odbor riadenia pomoci 
pre Bratislavský kraj poskytol širokej verejnosti informačné materiály týkajúce sa OPBK.  
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Tabuľka č. 158: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu OPBK 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   Spolu          Komentár 

Úroveň celkovej 
informovanosti 
verejnosti o úlohe 
EÚ  
percento 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 0 0 0 81,4% N/A N/A N/A N/A 81,4% 
Hodnotiace kritérium – 
úroveň celkovej 
informovanosti 
verejnosti o úlohe EÚ  
a OPBK – hodnota 
získaná zrealizovaním 
prieskumu verejnej 
mienky v 05/2011. 
Realizácia prieskumu 
bola pôvodne 
naplánovaná na rok 
2010. Z dôvodu 
zrušenia MVRR SR 
a presunu pôsobnosti 
RO OPBK na MPRV 
SR došlo k časovému 
oddialeniu realizácie 
tejto aktivity na 1. 
polrok 2011. 

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 0 11,6 N/A N/A N/A N/A 11,6% 

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 žiadostí 
o NFP 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 61 244 342 494 N/A N/A N/A N/A 494 

- 
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 8 24 101 N/A N/A N/A N/A 101 

Ukazovateľ sa vzťahuje 
iba na ukončené 
projekty. V rámci 
prioritnej osi 1 bolo 
k 31.12.2011 
zazmluvnených 
51projektov a 26 
ukončených. V rámci 
prioritnej osi 2 bolo 
k 31.12.2010 
zazmluvnených 188 
projektov a 75 
ukončených. 

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/návšte
vníkov seminárov, 
konferencií, 
workshopov 
a iných podujatí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 170 275 322 349 N/A N/A N/A N/A 349 

- 
Cieľ 0 N/A N/A  500 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 69 056 105 892 140 302 N/A N/A N/A N/A 
140 
302 

- 
Cieľ - N/A N/A  100000 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 3 7 8 N/A N/A N/A N/A 8 

- 
Cieľ 0 N/A N/A  8 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 

0 300 300 350 350 N/A N/A N/A N/A 350 

- Cieľ 0 N/A N/A 800 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 69 81 112 N/A N/A N/A N/A 112 

- 
Cieľ 0 N/A N/A 80 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 
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, priebežné hodnoty sú predpokladané 
v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. 
Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota  nebola určená). 
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.  
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Z tabuľky č.158 vyplýva, že ako problematické ukazovatele sa javia „Počet účastníkov /návštevníkov 
informačných akcií“ a „Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií“.  
 
V rámci KoP OPBK bola hodnota ukazovateľa „Počet účastníkov/návštevníkov informačných akcií“ pre 
rok 2010 stanovená na 500 účastníkov a cieľová hodnota ukazovateľa v roku 2015 stanovená na 630 
účastníkov. Dosiahnutá hodnota na konci roka 2011 bola 349. Neplnenie tohto iukazovateľa je dané 
tým, že v roku 2011 sa konalo iba pracovné stretnutie RO OPBK s oprávnenými žiadateľmi k 
problematike integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, na ktorom sa zúčastnilo 26 
účastníkov. Hlavná informačná aktivita za rok 2011 konferencia „Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 
OPBK a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012“ bola presunutá na 1. marca 2012 a zúčastnilo sa na nej 
90 ľudí. RO OPBK plánuje zorganizovať konferenciu ako hlavnú informačnú aktivitu aj pre rok 2012, 
na ktorej sa predpokladá účasť cca 100 účastníkov, čím sa naplní plánovaný ukazovateľ. 
 
Hodnota ukazovateľa „Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií“ bola pre rok 
2010 stanovená na 800 účastníkov a cieľová hodnota ukazovateľa v roku 2015 je 2000 účastníkov, 
kým dosiahnutá hodnota je len 350 výtlačkov. V nadchádzajúcom období RO OPBK plánuje vydať 
brožúru o úspešne zrealizovaných projektoch a leták zameraný na revíziu dokumentu OPBK, čím sa 
podarí ukazovateľ naplniť. 
 
V roku 2012 bude RO OPBK aj naďalej pokračovať v realizácii komunikačnej stratégie a aktivít 
informovanosti a publicity tak, aby bol naplnený globálny i špecifické ciele KoP OPBK pre programové 
obdobie 2007 – 2013. Bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, 
jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach 
a taktiež o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období. 

 

SO/RO: 

Na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa 9.3.2011 konal odborný seminár, ktorého 
cieľom bolo pomôcť obciam a mestám, ktoré realizujú projekty OPBK, vyhnúť sa nedostatkom  
a administratívnym chybám pri ich realizácii a napomôcť samospráve k úspešnej implementácii týchto 
projektov. 
 
V súvislosti s odovzdávaním stavieb a slávnostným otvorením ukončených projektov 
spolufinancovaných z OPBK v Bratislavskom kraji, SO/RO v spolupráci s tlačovým oddelením BSK 
vydalo v roku 2011 spolu 13 tlačových správ zverejnených na web stránke BSK www.region-bsk.sk, 
ako aj v iných slovenských médiách. 
 
SO/RO už v roku 2009 zriadilo podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, 
ktorá pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, 
podporných dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov.  
Na podstránke je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektoch 
v zmysle pravidiel pre informovanie a publicitu OPBK.  

http://www.region-bsk.sk/
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              Príloha č. 1: Skratky použité v texte 

APRR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 

BSK Bratislavský samosprávy kraj 

CEDIS Centrálny databázový informačný systém 

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 životné 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 príležitostí 

HP TUR Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

IKT Informačno – komunikačné technológie 

IMP Interný manuál procedúr 

IOM Integrované obslužné miesto 

IS Informačná spoločnosť 

ISRMO Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí 

ISUF Informačný systém účtovníctva fondov 

ITMS IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond  

JPD2 Jednotný programový dokument NUTS Bratislava Cieľ 2 

KEŽ Kniha evidencie žiadostí 

kompetenčný 
zákon 

zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov 

KoP Komunikačný plán 

KF Kohézny fond 

LS Lisabonská stratégia 

LSKxP Lokálna stratégia komplexného prístupu 

MF SR Ministerstvo financií SR 
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MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

MV OPBK Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj 

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 

PKS Parita kúpnej sily 

PPP Public Private partnership (Verejno – súkromné partnerstvo) 

PRV Program rozvoja vidieka 

RKS Riadiace a kontrolné systémy 

RKZ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

RO Riadiaci orgán 

RO OPBK Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj 

RP Rovnosť príležitostí 

SEA Strategic Environmetal Assessment (Strategické environmentálne hodnotenie ) 

ŠF Štrukturálne fondy 

SFC2007 Systém pre riadenie fondov EÚ 

SK NACE Štatistická klasifikácia ekonomických činností 

SLA Service Legal Agreement (dohoda o opakovanom poskytovaní služieb) 

SO/RO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPBK 

Systém 
finančného 
riadenia ŠF 
a KF 2007-
2013 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 
2013 

Systém 
riadenia ŠF 
a KF 2007-
2013 

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR 
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SZRF Slovenský záručný a rozvojový fond 

ŠR Štátny rozpočet 

SŽP Súhrnná žiadosť o platbu 

TP Technická pomoc 

TUR Trvalo udržateľný rozvoj 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO Verejné obstarávanie 

VS Výročná správa 

všeobecné 
nariadenie 

Nariadenie Rady (ES)  č. 1083/2006 z 11.7.2006, 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 z 11.6.2006 

VÚC Vyšší územný celok 

vykonávacie 
nariadenie 

Nariadenie EK (ES) č. 1828/2006 z 8.12.2006, ktorým sa stanovujú 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. 

zákon č. 
24/2006 Z. z. 
o posudzovaní 
vplyvov na 
životné 
prostredie 

zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

zákon 
o slobode 
informácií 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon               
č. 528/2008 Z. 
z. o pomoci               
a podpore 

 
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov. 
 

Zákon č. 
25/2006 Z. z. 
o verejnom 
obstarávaní 

zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

ŽoNFP Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

ŽOP Žiadosť o platbu 
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Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2011 spolu s prehľadom o projektoch 

Prioritná os Opatrenie OP Kód výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
ukončenia 

výzvy 

Alokácia FP  
na výzvu 

v EUR/ŠF+ŠR 

Počet 
prijatých 
žiadostí 
o NFP 

Výška žiadaného 
príspevku v EUR 

(ŠF+ŠR) 

Počet 
schválených 

žiadostí 
o NFP 

Výška 
schváleného 

príspevku 
v EUR 

(ŠF+ŠR) 

Počet 
zazmluvne-

ných 
projektov 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR (ŠF+ŠR) 

Počet 
projektov 

v realizácii 

Čerpanie 
v EUR (šf+sr) 

Počet 
ukonče-

ných 
projektov 

Čerpanie 
v EUR (šf+sr) 

Infraštruktúra 
1.1 

Regenerácia 
sídiel 

OPBK/2008/1.1/01 31.3.2008 29.10.2008 18 896 886,00 34 18 099 860,89 13 5 306 828,60 13 5 265 602,30 1 645 796,60 12 4 593 811,33 

Infraštruktúra 

1.2 Regionálna 
mestská 

hromadná 
doprava 

OPBK/2008/1.2/01 31.3.2008 31.10.2008 20 900 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 
OPBK/2008/2.1/02 4.8.2008 29.10.2008 12 765 737,00 16 1 625 690,33 12 1 080 410,67 12 1 070 089,74 1 7 761,52 11 1 053 544,81 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 
Informatizácia 

spoločnosti 
OPBK/2008/2.2/02 4.8.2008 31.10.2008 7 627 483,00 7 445 205,78 4 224 918,84 4 224 918,83 0 0,00 4 224 227,75 

Infraštruktúra 
1.1 

Regenerácia 
sídiel 

OPBK/2009/1.1/03 3.4.2009 2.10.2009 11 759 220,00 68 35 025 964,65 33 14 390 211,30 33 14 361 225,55 19 6 848 824,88 14 5 164 223,61 

Infraštruktúra 

1.2 Regionálna 
mestská 

hromadná 
doprava 

OPBK/2009/1.2/03 3.4.2009 2.10.2009 20 900 000,00 5 11 774 908,24 1 356 626,20 1 356 626,20 1 0,00 0 0,00 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 
OPBK/2009/2.1/03 3.4.2009 1.10.2009 21 932 648,00 60 8 719 929,42 39 5 324 938,98 38 5 141 907,22 3 75 335,00 35 4 805 143,64 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 
Informatizácia 

spoločnosti 
OPBK/2009/2.2/03 3.4.2009 1.10.2009 7 400 905,00 46 3 262 100,01 27 1 754 850,84 27 1 751 611,33 6 337 053,15 21 1 336 484,79 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 

OPBK - Oznamenie 
2/2009 JEREMIE 

23.9.2009 23.9.2009 3 529 412,00 1 3 529 412,00 1 3 529 412,00 1 3 529 412,00 1 3 529 412,00 0 0,00 
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Prioritná os Opatrenie OP Kód výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
ukončenia 

výzvy 

Alokácia FP  
na výzvu 

v EUR/ŠF+ŠR 

Počet 
prijatých 
žiadostí 
o NFP 

Výška žiadaného 
príspevku v EUR 

(ŠF+ŠR) 

Počet 
schválených 

žiadostí 
o NFP 

Výška 
schváleného 

príspevku 
v EUR 

(ŠF+ŠR) 

Počet 
zazmluvne-

ných 
projektov 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR (ŠF+ŠR) 

Počet 
projektov 

v realizácii 

Čerpanie 
v EUR (šf+sr) 

Počet 
ukonče-

ných 
projektov 

Čerpanie 
v EUR (šf+sr) 

Infraštruktúra 

1.2 Regionálna 
mestská 

hromadná 
doprava 

OPBK/2010/1.2/04 29.1.2010 2.8.2010 13 159 209,00 4 3 574 762,44 4 3 390 558,40 3 2 825 145,67 3 0,00 0 0,00 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 
OPBK/2010/2.1/05 25.3.2010 24.6.2010 13 347 274,00 68 9 999 301,68 37 5 803 771,90 36 5 592 813,57 32 1 674 481,75 4 454 864,74 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 
Informatizácia 

spoločnosti 
OPBK/2010/2.2/05 25.3.2010 24.6.2010 5 370 000,00 26 1 705 930,03 13 770 951,86 13 762 861,45 13 291 954,41 0 0,00 

Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie 
a technologické 

transfery 
OPBK/2010/2.1/06 1.12.2010 11.4.2011 11 985 189,37  94 15 032 766,74 62 9 840 665,50 42 7 430 275,35 42 0,00 0 0,00 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 
Informatizácia 

spoločnosti 
OPBK/2010/2.2/06 1.12.2010 11.4.2011 2 880 000,00 42 2 704 551,95 16 956 081,22 15 899 461,20 15 0,00 0 0,00 

Infraštruktúra 

1.2 Regionálna 
mestská 

hromadná 
doprava 

OPBK/2011/1.2/07 14.2.2011 30.6.2011 3 087 500,00 4 3 707 081,66 3 3 284 227,30 1 884 137,98 1 0,00 0 0,00 

Vedomostná 
ekonomika 

2.2 
Informatizácia 

spoločnosti 
OPBK/2011/2.2/07 14.2.2011 19.12.2011 10 001 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Spolu  Počet vyhlásených výziev: 16 
185 

543 063,37,00 
475 119 207 465,82 265 56 014 453,61 239 50 096 088,39 138 13 410 619,31 101 17 632 300,67 

Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: V tabuľke je zahrnutý aj JEREMIE. 
    V tabuľke nie sú zahrnuté Písomné vyzvania (oznámenia) na predkladanie ŽoNFP v rámci Prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK. 
    V tabuľke nie sú  zahrnuté ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi.  
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Príloha č. 3: Platby prijaté z Európskej komisie  
 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 162 PO 001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Stav: k 31.12.2011           
 
                     (v EUR) 

Fond 
Žiadosť o platbu 

č. 

Dátum 
predloženia 

žiadosti o platbu 
na EK 

Požadovaná suma Uhradená suma 

Dátum 
pripísania 

prostriedkov na 
účet CO 

Rozdiel medzi 
požadovanou 
a uhradenou 

sumou 

ERDF 
1. zálohová 

platba 
x x 1 740 000,00 12.12.2007 x 

ERDF 
2. zálohová 

platba 
x x 2 610 000,00 15.5.2008 x 

ERDF 
3. zálohová 

platba 
x x 1 740 000,00 10.2.2009 x 

ERDF 
4. zálohová 

platba 
x x 1 740 000,00 21.4.2009 x 

ERDF 2230900701 9.11.2009 463 421,83 463 421,83 26.11.2009 0,00 

ERDF 2231000701 24.2.2010 4 211 346,57 4 211 346,57 19.3.2010 0,00 

ERDF 2231000702 22.11.2010 4 721 335,48 4 721 335,48 10.12.2010 0,00 

ERDF 2231100701 5.5.2011 7 890 156,06 7 890 156,06 20.5.2011 0,00 

ERDF 2231100702 6.12.2011 8 193 692,88 8 193 692,88 16.12.2011 0,00 

Spolu x x 25 479 952,82 33 309 952,82 x 0,00 

Zdroj: CO 
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Príloha č. 4 a) 
 
Súhrnné členenie prideleného príspevku podľa kategórie vo výročnej správe o implementácii 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 16/09/2011  
 

Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5 

Kód (*) 
Oblasť 1 
Prioritná téma 

Kód (*) 
Oblasť 2 
Forma 
financovania 

Kód (*) 
Oblasť 3 
Územie 

Kód (*) 
Oblasť 4 
Hospodárska 
činnosť 

Kód (*) 
Oblasť 5 
Umiestnenie 

Suma (**) ERDF 

03 (PO 2) 

01 01 03 SK01 361 291,97 

01 01 06 SK01 4 878 052,84 

03 01 06 SK01 1 400 100,09 

06 (PO 2) 

01 01 03 SK01 298 226,71 

01 01 04 SK01 301 601,25 

01 01 06 SK01 10 204 340,70 

01 01 12 SK01 624 594,65 

03 01 06 SK01 699 900,05 

07 (PO 2) 
01 01 06 SK01 758 778,00 

03 01 06 SK01 399 900,03 

09 (PO 2) 
01 01 06 SK01 1 315 432,88 

03 01 06 SK01 500 100,03 

11 (PO 2) 
01 01 04 SK01 27 133,62 

01 01 06 Sk01 1 845 171,84 

14 (PO 2) 
01 01 03 SK01 23 463,37 

01 01 06 SK01 1 255 013,53 

24 (PO 1) 01 01 11 SK01 397 514,54 

28 (PO 1) 01 01 11 SK01 2 059 224,49 

52 (PO 1) 01 01 11 SK01 4 232 038,79 

56 (PO 1) 01 01 21 SK01 983 063,55 

61 (PO 1) 01 01 21 SK01 16 243 089,18 

85 (PO 3) 01 00 17 SK01 2 022 559,06 

86 (PO 3) 01 00 17 SK01 1 122 066,62 

Spolu 51 952 657,79 

Zdroj: RO OPBK 
(*)   Kategórie kódované pre každú oblasť podľa štandardného členenia. 
(**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategóriu (pre každý riadok) kumulatívne od začiatku 
realizácie operačného programu – schválené (vydané Rozhodnutie o schválení NFP) a iba za ERDF 
PO – prioritná os 
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Kód(*) Oblasť 1 
Názvy prioritných tém 

03 – Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi 
malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého 
druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami 
(vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď), 
06 – Pomoc pre MSP na podporu  ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie 
účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie 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; 
11 – Informačné a komunikačné technológie(prístup, bezpečnosť, interoperabilita, 
predchádzanie rizikám, výskum inovácia, e-obsah atď); 
14 – Služby 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 
02 – pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky) 
03 – rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond) 

 
 
Kód(*) Oblasť 3 
Územie: 

00 – neuplatňuje sa 
01 – mestské 

  
Kód(*) Oblasť 4 
Hospodárska činnosť: 

00 – neuplatňuje sa 
03 – výroba potravín a nápojov 
04 – výroba textílií a odevov 
06 – nešpecifikované výrobné odvetvia 
08 – dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody 
11 –  doprava 
12 –  stavebníctvo 
17 – verejná správa 
18 – školstvo 
20 – sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby 
21 – činnosti súvisiace so životným 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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Zdôvodnenie pomalšieho tempa v implementácii OPBK: 
 

Pomalšie tempo OPBK je spôsobené: 

a. zvýšením celkovej alokácie na OPBK v dôsledku revízie OPBK. 

b. nízkym kontrahovaním opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava vo 
výške len 6,465 mil.Eur (NFP) (5,97 % z revidovanej alokácie OPBK). RO OPBK na 
základe negatívnych skúseností s implementáciou opatrenia (nepripravenosť 
žiadateľov, odstupovanie od zmlúv, nedostatky vo verejnom obstarávaní...) presunul 
6,705 mil. Eur (NFP) v rámci revízie OPBK do opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel.  

c. zrušením výzvy č. OPBK/2011/2.2/07 v hodnote 10,001 mil.Eur (NFP) (9,24 % 
z revidovanej alokácie OPBK) vyhlásenej v roku 2011 a zameranej na elektronizáciu 
služieb samosprávy. RO OPBK zrušil výzvu na základe zrušenia národného projektu 
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov, ktorý 
implementuje MF SR ako SORO pre OPIS. Výzva bola opätovne vyhlásená 
25. januára 2012 v rovnakej hodnote (kód výzvy OPBK/2012/2.2/09). 

d. pozastavením kontrahovania projektov schválených na 2. zasadnutí výberovej komisie 
v rámci výzvy č. OPBK/2010/2.1/06 v hodnote 3,462 mil.Eur (NFP) (3,20 % 
z revidovanej alokácie OPBK) z dôvodu zistení vládneho auditu A382. RO OPBK 
predpokladá  podpisovanie zmlúv o poskytnutí NFP v mesiacoch september  – október 
2012. 

e. obmedzeným vyhlasovaním výziev v roku 2011, nakoľko finančná alokácia na výzvy 
závisela od výsledku revízie OPBK, o schválení ktorej EK rozhodla dňa 16.9.2011 
(takmer 11 mesiacov po schválení Monitorovacím výborom pre OPBK dňa 
25.10.2010). RO OPBK v roku 2011 vyhlásil len 2 výzvy (opatrenie 1.2 a opatrenie 
2.2), z toho výzva na opatrenie 2.2 bola v decembri 2011 zrušená (viď bod c). 

 

K bodu e. uvádzame nasledovný aktuálny stav výziev OPBK 

Kontinuita procesu kontrahovania je zabezpečená 4 výzvami na predkladanie ŽoNFP a 1 
Oznamom o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej aj 
„Oznam“) vyhlásenými v januári 2012: 

- OPBK/2012/2.2/08 – výzva bola vyhlásená pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 
Oprávnení prijímatelia sú MSP podnikajúce v oblasti výroby na území BSK.  
Cieľom výzvy je podporiť rozvoj informačno – komunikačných technológií v MSP 
(sieťovanie, nákup HW, SW, CMS systémy, webstránky,...).  Ide o v poradí už o piatu 
výzvu tohto typu. Maximálny výška pomoci na jeden projekt je 75 tis. Eur (NFP), pomoc sa 
poskytuje prostredníctvom schémy de minimis. Výzva je vyhlásená na zostatkovú sumu 
určenú na skupinu aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP.  

- OPBK/2012/1.1/09 – výzva bola vyhlásená pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. 
Oprávnení prijímatelia  sú subjekty verejnej správy na území BSK (obce, mestá, BSK, 
združenie miest a obcí).  
Cieľom výzvy je podporiť rozvoj sídiel v BSK revitalizáciou verejných priestranstiev 
a budovaním cyklotrás a náučných chodníkov. Ide v poradí už o tretiu výzvu tohto typu, 
pričom alokácia na uvedenú výzvy vyplýva z navýšenia finančných zdrojov na opatrenie 
1.1 v rámci revízie OPBK.  Výzva bola vyhlásená na zostatkovú sumu určenú na skupiny 
aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel a 1.1.3 
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklotrás s cieľom rozvoja 
cestovného ruchu. 

- OPBK/2012/1.2/09 - výzva je vyhlásená pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská 
hromadná doprava. Oprávnení prijímatelia  sú subjekty verejnej správy na území BSK 
(Bratislava, okresné mestá, BSK).  
Cieľom výzvy je zatraktívniť hromadnú dopravu na území BSK. Ide v poradí už o piatu 
výzvu tohto typu. Keďže opatrenie 1.2 je v rámci OPBK hodnotené ako najmenej úspešné, 
RO OPBK v revízii programu znížil alokáciu na uvedené opatrenie o 6 mil. Eur (ERDF), t.j. 
6,705 mil. Eur (NFP)  a presunul ich do opatrenia 1.1.  Výzva bola vyhlásená na zostatkovú 
sumu určenú na všetky skupiny aktivít opatrenia 1.2.  
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Na základe požiadavky Hl. mesta SR Bratislavy bola výzva predĺžená z 15.5.2012 do 
31.10.2012. 

- OPBK/2012/2.2/09 - výzva je vyhlásená pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 
Oprávnení prijímatelia  sú subjekty verejnej správy na území BSK (Bratislava, okresné 
mestá, BSK).  
Cieľom výzvy je vytvorenie kvalitného back office samosprávy a zavádzanie efektívnych 
elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických 
služieb poskytovaných štátnou správou. Ide v poradí o druhú výzvu tohto typu. Keďže prvá 
výzva bola v dôsledku zrušenia projektu ÚPVS (realizuje MF SR) zrušená, RO OPBK po 
doručení usmernení zo strany SORO pre OP Informatizácia spoločnosti prepracoval 
pôvodnú výzvu č. OPBK/2011/2.2/07 a vyhlásil ju s novými podmienkami v roku 2012. 
Výzva bola vyhlásená na sumu vyplývajúcu zo štúdie uskutočniteľnosti pre elektronizáciu 
samosprávy v rámci OPBK. 

- ISRMO/2012/01 – Oznam nepredstavuje výzvu v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci 
a podpore a uvedený zákon sa na neho nevzťahuje. V prípade Integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí (ISRMO) sa uplatňuje systém predvýberu, na základe ktorého 
sa posudzujú ISRMO a k nim priradené stručne spracované projektové návrhy. Na základe 
výsledkov predvýberu bude na vybrané ISRMO vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP, 
pričom bude uplatňovaný štandardný mechanizmus vyhlasovania výziev a schvaľovania 
ŽoNFP. 
Projekty ISRMO sú zamerané na povinné tematické oblasti (regenerácia sídiel a podpora 
škôl a školských zariadení, vybraných zariadení sociálnych služieb a komunitných centier) 
a nepovinné tematické oblasti (podpora bývania).  

Súhrnná hodnota výziev a Oznamu je 38 571 850 EUR z ERDF t.j. 40,51 % z revidovanej 
alokácie ERDF na OPBK. K 30.6.2012 boli tri výzvy ukončené. V rámci týchto výziev je 
k doručeným ŽoNFP ukončené odborné hodnotenie a prebieha overovanie postupov odborného 
hodnotenia. RO OPBK predpokladá zasadnutie výberových komisií v mesiacoch 10-11/2012.   
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Príloha č. 4b: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                   
správe o implementácii - prioritná téma 

Oblasť 1 

Prioritná téma / Priority theme 

Kód a názov Suma v EUR 

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

6 639 444,90 

06 – Pomoc pre MSP na podporu  ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie 
účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti 
znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)             

12 128 663,36 

07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou(inovačné technológie, 
zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 

1 158 678,03 

09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP 1 815 532,91 

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

1 872 305,46 

14 – Služby a aplikácie pre MSP(elektronický obchod, vzdelávanie a odorná príprava, 
vytváranie sietí atď.) 

1 278 476,90 

24  – Cyklistické dráhy 
397 514,54 

28  – Inteligentné dopravné systémy 2 059 224,49 

52 – Podpora čistej mestskej dopravy 4 232 038,79 

56  – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva (vrátane území NATURA 2000) 983 063,55 

61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka  16 243 089,18 

85  – Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola  
2 022 559,06 

86  – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia  
1 122 066,62 

Celkom 51 952 657,79 

Zdroj: RO OPBK 

 
 
Príloha č. 4c: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                 
správe o implementácii – forma financovania 

Oblasť 2 

Forma financovania / Type of financing 

Kód Suma v EUR 

01 - nenávratná dotácia 48 952 657,59 

02 Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky- v prípade OPBK JESSICA) 0 

03 Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond – v prípade OPBK JEREMIE) 3 000 000,20 

Celkom 51 952 657,79 

Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 210 

Príloha č. 4d: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                 
správe o implementácii - územie 

Oblasť 3 

Územie / Territory 

Kód Suma v EUR 

00 – neuplatňuje sa  3 144 625,68 

01 - mestské oblasti 48 808 032,11 

Celkom 51 952 657,79 

Zdroj: RO OPBK 

 
 
Príloha č. 4e: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                   
správe o implementácii – hospodárska činnosť 

Oblasť 4 

Hospodárska činnosť / Economic activity 

Kód Suma v EUR 

03 – výroba potravín a nápojov 682 982,05 

04 – výroba textílií a odevov 328 734,87 

06 – nešpecifikované výrobné odvetvia 23 256 789,99 

08 – dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody 0,00 

11 –  doprava 6 688 777,82 

12 –  stavebníctvo 624 594,65 

17 – verejná správa 3 144 625,68 

18 – školstvo 0,00 

20 – sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby 0,00 

21 – činnosti súvisiace so životným prostredím 17 226 152,73 

Celkom 51 952 657,79 

Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
Príloha č. 4f: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                  
správe o implementácii - lokalizácia 

Oblasť 5 

Lokalizácia / Localisation (NUTS 3) 

Kód Suma v EUR 

SK01 – Bratislavský kraj 51 952 657,79 

Celkom  51 952 657,79 

Zdroj: RO OPBK 
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Príloha č. 5: Žiadosti o platbu predložené Európskej komisií 
 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 162 PO 001 
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj  
Stav: k 31.12.2011 

            (v EUR) 

Prioritná os 
Záväzok            

2007 - 2013 

Žiadosť o 
platbu č. 

2230900701           
dátum: 

9.11.2009 

Žiadosť o 
platbu č. 

2231000701           
dátum: 

24.2.2010 

Žiadosť o 
platbu č. 

2231000702           
dátum: 

22.11.2010 

Žiadosť o 
platbu č. 

2231100701           
dátum: 

5.5.2011 

Žiadosť o 
platbu č. 

2231100702           
dátum: 

6.12.2011 

Celkový objem 
prostriedkov za 
žiadosti o platbu 

% záväzku 
2007 - 
2013 

Prioritná os 1 54 140 147,00 405 716,93 646 782,95 2 960 940,97 4 675 335,45 5 405 327,10 14 094 103,40 26,03 

Prioritná os 2 37 587 460,00 0,00 3 363 702,97 1 542 704,38 3 025 778,07 2 506 737,72 10 438 923,14 27,77 

Prioritná os 3 3 480 000,00 57 704,90 200 860,65 217 690,13 189 042,54 281 628,06 946 926,28 27,21 

Spolu 95 207 607,00 463 421,83 4 211 346,57 4 721 335,48 7 890 156,06 8 193 692,88 25 479 952,82 26,76 
Zdroj: CO 
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Príloha č. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK a SO/RO OPBK 
 
Príloha č. 6a: Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK v období 1.1.2007 - 31.12.2011 

P.č. Prijímateľ Názov projektu/ kód ITMS 
 Čas fyzického vykonania 

kontroly na mieste 

Objem 
skontrolovaných 

finančných 
prostriedkov 

(COV v €) 

% podielu 
skontrolovaných 
prostriedkov na 

oprávnených 
výdavkoch projektu 

Objem 
identifikovaných 
neoprávnených 

výdavkov 

Hlavné zistenia, 
vrátane prípadných 

nezrovnalostí 

Návrhy opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov 

Odpočet prijatých 
opatrení 

1. 
KOMANDOR 

Slovensko, a.s. 
Komplexný informačný 
systém 22320220002 

6.11.2009 74 971,45 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

2. 
Eurofluid Hydraulik 

SR, s.r.o. 
Nákup licencie inovatívnej 
prevodovky 22320120002 

6.11.2009 96 926,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

3. Vladimír Vaňo 
Inovácia firemnej IKT a 
tvorba elektronického 

obchodu 22320220001 
9.11.2009 5 876,38 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

4. Alexander Kobera 

Využitie progresívnej 
technológie pri ochrane 

životného prostredia 
22320120001 

9.11.2009 227 900,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

5. 
Emília Harmathová - 

DONNA ROSI 
Inovácia firmy DONNA ROSI 

22320120007 
27.1.2010 137 990,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

6. Pavel Benkovič 

Rozvoj firmy 
prostredníctvom efekt. 

využitia IKT          
22320220004 

3.3.2010 69 682,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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7. TERMMING, a.s. 

Napojenie kotolne K2 na 
teplovodné rozvody z 

kotolne K8 v Malackách 
22320120016 

6.4.2010 188 782,62 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a boli 

prijaté opatrenia, aby prijímateľ 
doplnil potvrdenie o uložení 
odpadu na skládku a poistnú 

zmluvu 

Prijímateľ prijaté opatrenia 
splnil a potvrdenie o 

uložení odpadu na skádku 
a poistnú zmluvu doplnil 

8. Lórant Matus MAGAZ 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT vo výrobnom 
podniku MAGAZ stolárstvo 

22320220011 

13.4.2010 50 090,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a bolo 

prijaté opatrenie, aby prijímateľ 
doplnil inventárne karty o 

zaradení do majetku  

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil a doplnil inventárne 

karty o zaradení do 
majetku 

9. Digital Systems, s.r.o. 

Budovanie informačného 
systému a realizácia 

elektronických služieb a 
aplikácií 22320220003 

13.4.2010 74 389,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a bolo 

prijaté opatrenie, aby prijímateľ 
doplnil doklady o zaradení do 

majetku 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil a doplnil doklady o 

zaradení do majetku 

10. 
Štefan STICZA- 

Drevovýroba 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT v 

Drevovýrobe Nová Dedinka 
22320220006 

26.4.2010 38 460,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

11. EUBOIA, s.r.o. 
Elektronizácia pri výrobe 

interiérového skla 
22320220007 

18.5.2010 74 641,37 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

12. KOPLATEC, s.r.o. 

Zavedenie progresívnych 
technológií na výrobu 

zariadení pre energetiku a 
ekológiu 22320120010 

21.5.2010 199 516,60 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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13. SLOVCEM, s.r.o. 

Zvýšenie úrovne 
informačno-komunikačných 

technológií v spoločnosti 
SLOVCEM, s.r.o. 

22320220010 

29.6.2010 53 833,24 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

14. 
AT-ENGINEERING, 

spol. s r.o.  

Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti AT- 

ENGINEERING, s.r.o. 
22320120009 

21.7.2010 196 820,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a bolo 
prijaté opatrenie, ktoré mal 

prijímateľ splniť v termíne do 
31.8.2010 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil 

15. KASICO, a.s. 
Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 

KASICO, a.s. 22320120020 
21.7.2010 199 000,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a bolo 

prijaté opatrenie, aby prijímateľ 
doplnil preklad faktúry č. 

12292/10 z nemeckého jazyka do 
slovenského jazyka 

Prijímateľ prijaté opatrenia 
splnil a preklad faktúry 
predložil na RO OPBK 

mailom dňa 22.7.2010 a 
následne listom dňa 

28.7.2010 

16. 
Bratislavský 

samospráv. kraj,                  
SO RO pre OPBK 

Technická pomoc SO/RO       
22330120005 

29.7.2010 18 704,24 € 32% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

17. Juraj Chmela - Aktiv 
Inovácia technologických 

procesov v stolárskej výrobe 
22320120021 

12.8.2010 98 651,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

18. Eduard Pribul 
Zavedenie a účinné 

využívanie IKT v spoločnosti 
Eduard Pribul 22320220019 

26.8.2010 47 839,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

19. 
Ing. Jozef Gubo- 
EKOREPLAST 

rec&ycling plastov 

Recyklácia plastov s nízkou 
energetickou náročnosťou 

22320120035 
26.8.2010 187 000,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 
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20. M-PROFEX, s.r.o. 
Nové informačné systémy v 

spoločnosti M-PROFEX 
22320220020 

2.9.2010 68 831,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

21. HYCA, s.r.o. 
Obstaranie inovatívnych 
technológií 22320120008 

4.10.2010 286 048,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

22. 
Tibor Vajner- 
Sklenárstvo 

Obstaranie progresívnej 
technológie spoločnsoti          

Tibor Vajner- Sklenárstvo 
22320120032 

4.10.2010 192 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

23. KUGLUF, s.r.o. 
Obstaranie progresívnych 
technológií 22320120022 

14.10.2010 187 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

24. DAMONAX, s.r.o. 
DAMONAX- moderná 
výroba 22320220016 

22.10.2010 72 204,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

25. 
Štefan STICZA- 

Drevovýroba 

Zavádzanie progresívnych 
technológií v v Drevárskej 

výrobe Štefan STICZA 
DREVOVÝROBA 

22320120036  

21.10.2010 100 393,64 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

26. Lórant Matus MAGAZ 

Zavádzanie progresívnych 
technológií vo výrobnom 

podniku MAGÁZ- Stolárstvo 
22320120024  

21.10.2010 100 393,64 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

27. 
EMM International 

s.r.o 

Zlepšenie prístupu firmy 
EMM International, s.r.o. na 
trh využitím potenciálu IKT 

22320220005 

22.10.2010 74 988,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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28. 
Firma C&C- 

Staviteľstvo a 
obchod, s.r.o. 

Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 

Firma C&C- Staviteľstvo a 
obchod, s.r.o. 22320120013 

27.10.2010 199 773,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

29. ELV PRODUKT, a.s. 

Nákup a impementácia IKT 
s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti 
spoločnosti ELV Produkt, 

a.s. 22320220014 

27.10.2010 74 795,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a bolo 
prijaté opatrenie, ktoré mal 

prijímateľ splniť v termíne do 
5.11.2010 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil 3.11.2010              

e-mailom 

30. KVANT, s.r.o. 
Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 

KVANT, s.r.o. 22320120018 
3.11.2010 198 909,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

31. 
Ing. Jozef Kubaský- 
Pekáreň u Floriánka 

Inovatívna pekáreň 
22320120030 

3.11.2010 92 444,80 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

32. AMSET, s.r.o. 

Zavedením inovatívnej 
modernej technológie znížiť 
energetickú a materiálovú 

náročnosť výroby 
22320120041 

8.11.2010 191 670,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

33. Intech Slovakia, s.r.o. 
Certifikácia ISO 9000 a ISO 

14000 v energetickej 
spoločnosti 22320120011  

8.11.2010 22 840,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

34. 
Printing International 

ECE, s.r.o. 

Moderné IT v Printing 
International ECE, s.r.o.                              

22320220009 
15.11.2010 74 978,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

35. 
i+i print,                 

spol. s r.o. 

Zavedenie inovatívnych 
technológií v spoločnosti i+i 

print, spol. s r.o. 
22320120038 

24.11.2010 129 900,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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36. SHERLOCK, s.r.o. 
Modernizácia výrobných 
technológií v spoločnosti 

SHERLOCK 22320120033  
25.11.2010 85 060,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

37. SEMEZ JZ, s.r.o. 
Obstaranie progresívnych 
pekárenských technológií 

22320120042 
29.11.2010 144 280,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

38. NECTEL, s.r.o. Rozšírenie infraštruktúry 4.1.2011 62 265,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

39. MONZAR, s.r.o. 

Vybudovanie a 
implementácia 

integrovaného systému 
riadenia kvality a 

enviromentu 

12.1.2011 55 230,00 € 100% 613,72 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

40. MRAMOR, s.r.o. 
Zavedenie systému riadenia 

kvality výroby podľa ISO 
noriem 

17.1.2011 51 000,00 € 100% 679,79 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Bolo prijaté opatrenie aby 
prijímateľ doplnil podporné 

doklady k ŽoP 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil 

41. 
NEUMAHR 

TLAČIAREŇ, s.r.o. 
Inovácia technológie 
tlačiarenskej výroby 

27.1.2011 349 500,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

42. SPIROX, s.r.o. 
Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 

SPIROX, s.r.o. 
31.1.2011 190 269,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

43. KOVIAN, s.r.o 

Zníženie energetickej a 
materiálovej náročnosti 

výroby zavedením 
progresívnych technológií 

25.1.2011 200 000,00 € 100% 1 783,89 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Bolo prijaté opatrenie aby 
prijímateľ doplnil podporné 

doklady k ŽoP 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil 
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44. ART & PRESS, s.r.o. 
Inovácia polygrafických 

zariadení vo firme ART & 
PRESS, s.r.o. 

25.1.2011 192 296,00 € 100% 2 128,48 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Bolo prijaté opatrenie aby 
prijímateľ doplnil podporné 

doklady k ŽoP 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil 

45. DAMONAX, s.r.o. 
DAMONAX- modernizácia 

výroby  
27.1.2011 124 375,40 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

46. 
ISTROMETAL DM, 

s.r.o. 

Informačné a komunikačné 
technológie na zefektívnenie 

výrobnej prevádzky 
28.1.2011 75 000,00 € 100% 853,76 € 

Neoprávnený 
výdavok z dôvodu 

diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

47. 
ISTROMETAL DM, 

s.r.o. 

Zavedenie systému riadenia 
kvality a enviromentu v 

spoločnosti ISTROMETAL 
DM  

28.1.2011 51 150,00 € 100% 753,24 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

48. 
Bratislavský 

samospráv. kraj, SO 
RO pre OPBK 

Technická pomoc pre 
SO/RO 2  

9.2.2011 35 852,66 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

49. Bau3Mex, a.s. 

Informačný systém pre 
zefektívnenie a optimalizáciu 

procesov výrobnej 
spoločnosti  

10.2.2011 74 695,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

50. RETAX, s.r.o. 
Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 

RETAX, s.r.o. 
17.2.2011 201 000,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

51. Enviteam, s.r.o. 

Obstaranie progresívnych 
technológií na výrobu 

zariadení pre energetické 
využitie odpadov z výroby 

biopalív  

22.2.2011 192 665,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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52. FARBOL s.r.o. 
Informačný systém pre 

komplexné riadenie výrobnej 
prevádzky  

24.2.2011 74 793,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

53. 
KOMANDOR 

Slovensko, a.s. 

Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 
KOMANDOR Slovensko, 

a.s.  

7.3.2011 125 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

54. 
BUSINESS AND 

DRIVE, s.r.o. 

Znižovanie energetickej 
náročnosti výroby v 

spoločnosti BUSINESS AND 
DRIVE, s.r.o.  

15.3.2011 153 226,32 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

55. 
DOMOV Slovakia, 

a.s. 

Inovácia firemnej IKT a 
budovanie komplexného 
informačného systému  

21.3.2011 62 596,19 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nezrovnalosti a bolo 

prijaté opatrenie, aby prijímateľ 
doplnil ŽoP o fotodokumentáciu v 

lehote 7 dní 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil 22.3.2011 listom 
predloženým na RO 

OPBK 

56. H2K Group, s.r.o. 

Web2print riešenie pre 
zefektívnenie procesov 

prípravy, objednávania a 
výroby polygrafických 

produktov  

25.3.2011 74 056,00 € 100% 755,00 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

57. 
BUSINESS AND 

DRIVE, s.r.o. 

Systém manažérstva kvality 
a ochrany životného 

prostredia  
25.3.2011 57 300,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

58. APLIK, s.r.o. 
Vybudovanie komplexného 

informačného systému 
spoločnosti APLIK 

7.4.2011 70 841,60 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

59. 

Výskumný ústav 
zváračský- 

Priemyselný inštitút 
SR 

Zvýšenie úrovne 
informačno- komunikačných 

technológií v spoločnosti 
Výskumný ústav zváračský- 

Priemyselný inštitút SR, 
záujmové združenie 

právnických osôb 

11.4.2011 71 158,78 € 100% 2 500,00 € 

Neoprávnený 
výdavok vo výške 
2500,00 EUR, z 

dôvodu zrealizovania 
iných procesorov, aké 

boli zazmluvnené 
zmluvou o NFP 

Neoprávnený výdavok nebude 
prijímateľovi zo strany RO 

uhradený 
N/A 
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60. ZADAKO, s.r.o. 
Zavedenie systému riadenia 

kvality v spoločnosti 
ZADAKO, spol. s r.o.  

11.4.2011 12 717,20 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

61. EUBOIA, s.r.o. 
Zavedenie systému riadenia 

kvality podľa normy ISO 
9000 

11.4.2011 55 480,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

62. WOODCUT, s.r.o. 
Portálové riešenie spol. 

WOODCUT 
27.4.2011 69 936,10 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

63. Techniserv, s.r.o. 

Implementácia systému 
riadenia kvality ISO 9001 a 

enviromentálneho 
manažmentu ISO 14001 v 

spoločnosti Techniserv, 
s.r.o. 

5.5.2011 55 960,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

64. Fibra print, s.r.o. 
Obstaranie progresívnych 
technológií v spoločnosti 

Fibra print, s.r.o. 
11.5.2011 199 000,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

65. 
Exposervice SK,              

spol. s r.o. 

Inovácia výrobnej 
technológie drevo a 

kovovýroby 
13.5.2011 186 240,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

66. Eduard Pribul 
Zavádzanie progresívnych 

technológií v pekárni Eduard 
Pribul 

23.5.2011 104 985,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

67. 
René Švasta -BD 

INTEGRAL 
Obstaranie inovatívnych 

technológií 
1.6.2011 192 975,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 
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68. Digital Systems, s.r.o. Systémy riadenia kvality 1.6.2011 54 400,00 € 100% 753,68 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

69. KALYPSO, s.r.o. 

Zvyšovanie úrovne 
informačno- komunikačných 

technológií v spoločnosti 
KALYPSO, spol. s r.o. 

8.6.2011 72 715,87 € 96,95% 525,23 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

70. 
IPOS- kancelárkse 

potreby 

Zvyšovanie 
konkurencieschopnosti 
spoločnosti zavedením 

systému kvality 

30.6.2011 23 530,00 € 100% 71,25 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

71. TermoPa, s.r.o. 
Využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie 
15.7.2011 200 450,67 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

72. M+M Martinec, s.r.o. 
Modernizácia výrobnej 

prevádzky v spoločnosti 
M+M Martinec, s.r.o. 

27.7.2011 190 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

73. TYPOCON, s.r.o. 
Inovácia výroby 

marketingových produktov 
1.8.2011 183 820,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

74. AMS Com, s.r.o. 

Zavedenie systému riadenia 
kvality v spoločnosti AMS 
Com, spol. s r.o. s cieľom 

zvýšenia 
konkurencieschopnosti 

1.8.2011 12 654,00 € 100% 48,09 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

75. SHERLOCK, s.r.o. 
Modernizácia IT 

infraštruktúry spoločnosti 
Sherlock, s.r.o. 

2.8.2011 71 303,00 € 100% 336,71 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 
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76. MRAMOR, s.r.o. 
Zavedenie integrovaného 

informačného systému 
výroby 

11.8.2011 74 830,00 € 100% 1 176,96 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

77. i+i print, s.r.o. 

Zvýšenie 
konkukencieschopnosti i+i 
print spol. s r.o. zavedením 

nových prístupov IKT 

6.9.2011 70 080,00 € 100% 538,53 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

78. 
Branislav Kráľovič- 

Sklenárstvo 

Zavedenie moderných 
prístupov IKT s cieľom 

zvýšenia 
konkurencieschopnosti 

prevádzky Branislav 
Kráľovič- Sklenárstvo 

7.9.2011 71 091,90 € 100% 176,06 € 
Neoprávnený 

výdavok z dôvodu 
diskontovania pomoci 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti a neboli prijaté 
opatrenia 

N/A 

79. Jozef Gerthofer 

Inovácia strojového parku a 
nákup progresívnych 

technológií pre tlačiareň v 
Zohore 

6.9.2011 142 462,20 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

80. MicroStep-MIS, s.r.o. Obnova firemnej IKT 7.9.2011 74 655,11 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

81. HV print, s.r.o. 
Modernizácia technológií v 
spoločnosti HV print, spol. s 

r.o. 
14.9.2011 189 950,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

82. 
Anton Homola- 
HOMOLA Team 

Výmena a nákup 
technológie za účelom 
zníženia energetickej 

náročnosti 

21.9.2011 192 050,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

83. 
DS Investments, 

s.r.o. 
Progresívne IKT v DS 

Investments 
7.10.2011 74 607,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 
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84. de ADDA, s.r.o. 
Využitie vyspelých IKT vo 

firme de ADDA, s.r.o. 
4.10.2011 68 989,15 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

85. RIVER, s.r.o. Inovácia pekárne 11.10.2011 183 704,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou na mieste neboli 
zistené nedostatky ani 

nezrovnalosti. Bolo prijaté 
opatrenie aby prijímateľ pomoci 

zabezpečil ŽoNFP v mieste 
realizácie projektu, ktoré je 
súčasne sídlom spoločnosti 

Prijímateľ pomoci prijaté 
opatenie splnil čestným 

vyhlásením zo dňa 
17.10.2011 

86. SAMON, s.r.o. 
Inovácia pekárenských 

technológií 
13.10.2011 64 880,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

87. 
Jozefína Vadovičová 

Pekáreň 
Zefektívnenie pekárenskej 

prevádzky 
18.10.2011 121 140,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

88. Jozef Gerthofer 

Obstaranie hardvéru a 
softvéru pre inováciu 

vnútropodnikovej siete  pre 
tlačiareň v Zohore 

21.10.2011 18 890,50 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

89. 
Peter Hupka- 
DREVOOBAL 

Inovatívna stolárska výroba 22.11.2011 190 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

90. Spinner, s.r.o. 

Zavedenie moderných 
informačno-komunikačných 

technológií v spoločnosti 
Spinner, s.r.o. 

11.11.2011 75 330,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

91. 
STAVREM PLUS, 

s.r.o. 
Rozvoj IKT v spoločnosti 
STAVREM PLUS, s.r.o. 

22.11.2011 78 626,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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92. Baumetall, s.r.o. 
Zavedenie progresívnych 
výrobných technológií v 

Baumetall, s.r.o. 
24.11.2011 208 307,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

93. 
RNDr. Hubert Klčo-

FLY 

Dobudovanie a 
modernizácia IT 

infraštruktúry v spoločnosti 
RNDr. Hubert Klčo-FLY 

24.11.2011 20 955,20 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

94. 
RNDr. Hubert Klčo-

FLY 

Zefektívnenie výroby 
prostredníctvom zámeny 
zastaralých vyšívacích 

strojov 

24.11.2011 174 495,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

95. 
MAGUIRES 

Marketing Team, 
s.r.o. 

Zavedenie modernej 
polygrafickej technológie za 

účelom zníženia 
energetickej náročnosti 

23.11.2011 199 800,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

96. DR Unit, s.r.o. 
Zvýšenie úrovne využívania 
IKT v spoločnosti DR Unit 

23.11.2011 34 301,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

97. DOUBLE P, s.r.o. 
Znižovanie energetickej 

náročnosti výroby v 
spoločnosti DOUBLE P 

23.11.2011 218 900,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

98. APLITEC, s.r.o. 
Modernizácia výrobných 
technológií v spoločnosti 

APLITEC, s.r.o. 
23.11.2011 195 200,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

99. SYLEX, s.r.o. 
Implementácia nových 

systémov IKT v spoločnosti 
SYLEX, s.r.o. 

25.11.2011 78 706,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 
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100. BB PRINT, s.r.o. 
Modernizácia výrobných 
technológií v spoločnosti         

BB PRINT, s.r.o 
23.11.2011 188 620,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

101. RUDLA, s.r.o. 
Zavádzanie energeticky 
úsporných technológií v 

pekárenstve 
28.11.2011 191 732,00 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

102. J.F.Hlaváček, s.r.o. 
Zvýšenie produktivity a 

efektívnosti výroby v 
J.F.Hlaváček, s.r.o. 

7.12.2011 192 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Bolo prijaté opatrenie aby 

prijímateľ doplnil doklad o úhrade 
poistnej čiastky na rok 2012. 

Prijímateľ prijaté opatrenie 
splnil emailom dňa 

20.12.2011 

103. 
STAVREM PLUS, 

s.r.o. 

Modernizácia výrobných 
technológií v spoločonosti 
STAVREM PLUS, s.r.o. 

13.12.2011 120 000,00 € 100% 0,00 € N/A 
Kontrolou neboli zistené 

nedostatky ani nezrovnalosti a 
neboli prijaté opatrenia 

N/A 

104. 
Denis Švasta B & D 

Integral 
Výstavba fotovoltaickej 

solárnej elektrárne 
13.12.2011 198 640,50 € 100% 0,00 € N/A 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky ani nezrovnalosti a 

neboli prijaté opatrenia 
N/A 

SPOLU 12 280 960,33 €  - 13 694,39 € -  -  -  

Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 226 

 
Príloha č. 6b: Zoznam kontrol na mieste vykonaných SO/RO pre OPBK v období 1.1.2007 - 31.12.2011 

P.č. Prijímateľ Názov projektu/ kód ITMS 

Čas fyzického 
vykonania 
kontroly na 

mieste 

Objem 
skontrolovaných 

finančných 
prostriedkov 

(COV v €) 

% podielu 
skontrolovaných 
prostriedkov na 

oprávnených 
výdavkoch projektu 

Objem 
identifikovaných 
neoprávnených 
výdavkov (v €) 

Hlavné zistenia a návrhy  opatrení, zistené nezrovnalosti 
Odpočet 
prijatých 
opatrení 

1. 
obec Nová 

Dedinka 

Areál voľného času - II.etapa/ 
22310120001501 

 
28.7.2009 31 172,91 10,50% 0,00 

doloženie vážnych lístkov, potvrdení skládky ohľadom presunu hmôt na 
skládku 

splnené 

2. obec Zohor 

Komplexná revitalizácia centra obce 
Zohor/ 

22310120003501 
 

5.8.2009 43 086,01 18,67% 0,00 doloženie vážnych lístkov, doloženie účtovných dokladov splnené 

3. 
obec Nová 

Dedinka 

Areál voľného času - II.etapa/ 
22310120001503 

 
20.8.2009 30 970,51 10,43% 0,00 bez zistení N/A 

4. mesto Senec 
Rekonštrukcia Farského námestia v Senci 

22310120004501 
 

20.8.2009 30 681,04 9,50% 0,00 bez zistení N/A 

5. 
obec Nová 

Dedinka 

Areál voľného času - II.etapa/ 
22310120001604 

 
25.9.2009 192 242,75 64,76% 0,00 bez zistení N/A 

6. obec Veľký Biel 
Regenerácia sídla v obci Veľký Biel/ 

22310120002501 
 

8.10.2009 303 641,91 77,17% 0,00 
oprava povrchu minerálneho betónu, dosadenie trávnika, oprava 

stavebného denníka, doloženie dokladov o uložení sute na skládke 
splnené 

7. 
Združenie obcí 
Bernolákovo-

Ivanka pri Dunaji 

Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka 
pri Dunaji/ 

22310120005501 
 

5.11.2009 40 088,17 8,57% 0,00 nedostatočne vedený stavebný denník, zdokladovanie výmery splnené 
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8. obec Zohor 

Komplexná revitalizácia centra obce 
Zohor/ 

22310120003604 
 

4.12.2009 50 726,34 21,96% 0,00 bez zistení N/A 

9. obec Sološnica 
Skvalitnenie života v obci Sološnica/ 

22310120008501 
 

10.12.2009 116 229,88 22,90% 0,00 bez zistení N/A 

10. mesto Senec 
Rekonštrukcia Farského námestia v Senci/ 

22310120004608 
 

18.2.2010 68 179,82 20,16% 0,00 bez zistení N/A 

11. 
MČ Bratislava-

Nové Mesto 

Revitalizácia verejného priestranstva – 
Jahodová/ 

22310120007603 
 

4.3.2010 73 350,58 28,55% 0,00 bez zistení N/A 

12. 
obec Plavecký 

Mikuláš 

Rekonštrukcia centrálnej časti v obci 
Plavecký Mikuláš/ 
22310120012301 

 

20.5.2010 25 957,30 7,60% 0,00 zamietnutie ŽoP, ostatné bez zistení splnené 

13. mesto Pezinok 

Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký 
park/ 

22310120014503 
 

17.6.2010 42 856,42 6,72% 0,00 doloženie vážnych lístkov splnené 

14. obec Igram 
Regenerácia sídla v obci Igram/ 

22310120006604 
 

17.6.2010 110 226,64 38,20% 0,00 
odstránenie nedostatku na detskom ihrisku, bezpečnostný povrch 

nedolieha k podkladu 
splnené 
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15. 
MČ Bratislava-

Podunajské 
Biskupice 

Revitalizácia verejného priestranstva v 
Sídlisku Medzi Jarkami/ 

22310120013502 
 

18.6.2010 64 987,23 12,52% 0,00 doloženie vážnych lístkov splnené 

16. obec Boldog 

Úpravy verejných priestorov v centre obce 
Boldog/ 

22310120015305 
 

14.7.2010 71 229,65 20,85% 0,00 doloženie vážnych lístkov splnené 

17. MČ Nové Mesto 
Revitalizácia Nová Doba/ 

22310120009604 
 

21.7.2010 678 903,56 75,47% 0,00 doloženie opravenej poistnej zmluvy a stanoviska p. K. Serbínovej splnené 

18. obec Sološnica 
Skvalitnenie života v obci Sološnica/ 

22310120008604 
 

22.7.2010 60 109,01 11,85% 0,00 nesprávny dátum ukončenia na informačnej tabuli, opraviť splnené 

19. obec Zohor 

Revitalizácia centra obce Zohor - 
Námestie Mládeže/ 
22310120019503 

 

5.8.2010 25 579,72 11,18% 0,00 

Pôvodný počet ks mreže bol 29 v skutočnosti ich je menej, Skutkový stav 
umiestnenia svietidiel Malaga 250 W upevnených na podperné body 

vzdušného NN vedenia nezodpovedá zakresleniu v projektovej 
dokumentácii. 

splnené 

20. obec Suchohrad 

Revitalizácia námestia v centre obce 
Suchohrad/ 

22310120016302 
 

5.8.2010 30 844,21 11,20% 0,00 bez zistení N/A 

21. obec Častá 
Revitalizácia námestia obce Častá/ 

22310120020301 
 

18.8.2010 47 776,78 7,26% 0,00 
Prijímateľ bol vyzvaný inštalovať veľkoplošnú reklamnú tabuľu 

bezodkladne a do 10.9.2010 doručiť na SO/RO pre OPBK 
fotodokumentáciu + doloženie vážnych lístkov 

splnené 
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22. obec Kostolište 

Revitalizácia spoločenskej zóny v obci 
Kostolište s výstavbou multifunkčného a 

detského ihriska 
22310120026303 

 

25.8.2010 78 283,50 17,62% 0,00 doloženie vážnych lístkov splnené 

23. 
obec Veľké 

Leváre 

Revitalizácia centra obce Veľké Leváre/ 
22310120017502    22310120017403 

 
22.9.2010 73 158,38 34,54% 0,00 doloženie vážnych lístkov k obidvom ŽoP splnené 

24. obec Tomášov 

Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v 
obci Tomášov s multifunkčným využitím, 

plocha na stretávku/ 
22310120029301 

 

24.8.2010 31 774,86 7,15% 0,00 
doloženie fotodokumentácie s osadenou informačnou tabuľou projektu + 

doloženie vážnych lístkov 
splnené 

25. obec Vlky 

Oddychová zóna s multifunkčným využitím 
v obci Vlky/ 

22310120023501    22310120023302       
22310120023503 

 

24.8.2010 132 852,13 39,57% 0,00 doloženie vážnych lístkov splnené 

26. 
obec 

Hanuliakovo 

Revitalizácia námestia v Hamuliakove/ 
22310120021501 

 
14.9.2010 10 000,00 1,60% 0,00 bez zistení N/A 

27. 
obec Veľké 

Leváre 

Vybudovanie oddychového areálu s 
multifunkčným športovým využitím/ 

22310120018301 
 

22.9.2010 138 289,99 47,78% 0,00 bez zistení N/A 

28. obec Suchohrad 

Revitalizácia námestia v centre obce 
Suchohrad/ 

22310120016304 
 

22.9.2010 50 343,00 18,29% 0,00 bez zistení N/A 

29. obec Píla 
Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla/ 

22310120024501 
 

30.9.2010 133 827,00 46,74% 0,00 bez zistení N/A 
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30. obec Hrubý Šúr 

Revitalizácia verejného priestranstva s 
multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – 

II. etapa/ 
22310120030501 

 

30.9.2010 5 491,00 1,45% 0,00 bez zistení N/A 

31. 
MČ Bratislava 

Rusovce 

Regenerácia sídla v MČ Bratislava – 
Rusovce/ 

22310120027501 
 

14.9.2010 9 999,99 1,47% 0,00 bez zistení N/A 

32. obec Rohožník 

Revitalizácia verejných priestranstiev obce 
Rohožník - časť pri potoku/ 

22310120033501 
 

14.9.2010 288 710,77 36,54% 0,00 bez zistení N/A 

33. 
MČ Bratislava 

Rača 

Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, 
Nám. A. Hlinku/ 

22310120032302 
 

21.10.2010 11 429,00 1,52% 0,00 
oneskorený začiatok realizácie oproti zmluve u SO 01 Úprava verej. 

priestranstiev a SO 02 Obnova zelene, zdokladovanie prijatia stvebnej 
sute na vymedzenej skládke 

splnené 

34. obec Boldog 

Úpravy verejných priestorov v centre obce 
Boldog/ 

22310120015306 
 

22.10.2010 92 831,00 27,17% 0,00 bez zistení N/A 

35. mesto Senec 

Park oddychu mesta Senec - revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny/ 

22310120025501 
 

28.10.2010 166 696,20 26,13% 1 226,14 

nesúlad dispozičného riešenia projektu (tvar chodníka, umiestnenie 
lavičiek a ich podklad, rozmery záhonového obrubníka) • Predložiť dodací 
list na svietidlá a fotodokumentáciu (zdokumentovanie uskladnenia) do 7 

kalendárnych dní od vykonania kontroly na mieste. 
• Zaznamenávať kontrolné dni do stavebného denníka.  

• Bezodkladne vypracovať žiadosť o zmenu v súvislosti s odchýlkami v 
dispozícii riešenia stavebných objektov a predpokladanými zmenami 

rozpočtu a merateľných ukazovateľov projektu. 

splnené 

36. obec Doľany 

Úprava verejných priestranstiev v obci 
Doľany/ 

22310120031301 
 

28.10.2010 45 459,63 11,02% 3 000,54 

SO 01  2 Položka 29 – z 8 ks fakturovaných bolo zrealizovaných len 6 ks 
  Položka 31 – rúra železobetónová pre dažďové odpadové vody – bola 

zrealizovaná z iného materiálu (plastová). (20,2 ks) 
SO 01 2 Položka 19 a 20 – dopravné značenie a osadenie dopravného 

značenie – vyfakturované avšak nedodané a neosadené 
SO 01  2 Položka 26 a 28 – Zámena cca 40 záhonových obrubníkov za 

cestný (uvedené aj v stavebnom denníku, ide o rozpor s projektovou 
dokumentáciou) 

Takmer na celom realizovanom SO 01 2 nesúlad v osadení záhonových 
obrubníkov, (dĺžka 1m a 0,5 m). Osadené sú v rozpore s projektovou 

dokumentáciou a zmluvou o NFP (rozpočet). Skutočný stav bude 
nevyhnutné skontrolovať po úplnom dokončení spevnených plôch. 

Faktúry neboli zaúčtované správne na správnych analytických účtoch. 
Nedostatok bol odstránený na mieste. 

splnené 
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37. 
obec Plavecký 

Štvrtok 

Regenerácia centrálnej zóny obce 
Plavecký štvrtok/ 

22310120022305   22310120022307 
 

4.11.2010 442 019,50 92,12% 493,77 

SO 01 - Spevnené plochy - položka 51 dlažba pre nevidiacich 45/30/8 
(rovná, sivá) je osadená s inými rozmermi a v inej farbe ako bolo uvedené 
v schválenom rozpočte, kde nebola zaradená dlažba červenej farby, ako to 

vyžaduje Vyhláška MV SR č. 9/2002 (rozmery dlažby 20/20, bolo 
osadených 15 m2 dlažby v červenej farbe). Vysporiadať nezrovnalosť na 

základe pokynov SO/RO. 

splnené 

38. obec Častá 
Revitalizácia námestia obce Častá/ 

22310120020305 
 

10.11.2010 192 481,87 29.25% 1 362,95 

KnM bolo zistené, že namiesto 1m dlhých obrubníkov boli osadené vo 
väčšom množstve 0,5 m obrubníky. Položka SO 01 A2, č. 107 „Obrubník 

záhonový 100 x 20 x 5“ bude zaradená medzi NV. Skutočne bolo 
osadených 213 m obrubníkov dĺžky 1 m. Vysporiadať nezrovnalosť na 

základe pokynov SO/RO. 

splnené 

39. obec Kaplna 

Revitalizácia centrálnej zóny s 
multifunkčným využitím v obci Kaplna/ 

22310120011501 -504  22310120011605 
 

18.11.2010 324 932,52 94,98% 0,00 

Stojany na bicykle nie sú pevne uchytené k zemi. Jeden smetný kôš nie je 
osadený.  

Účtovníctvo nie je vedené v súlade so zmluvou. Projektová dokumentácia 
(fa 317) a výsadba zelene (fa 113) sú zaúčtované nesprávne na bežných 
účtoch. Všetky faktúry ŽoP č. 2 (108, 109, 110) sú nesprávne zaúčtované 

splnené 

40. mesto Pezinok 

Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký 
park/ 

22310120014507 -508  22310120014509 
 

1.12.2010 137 406,42 19,97% 0,00 bez zistení N/A 

41. obec Suchohrad 

Revitalizácia námestia v centre obce 
Suchohrad/ 

22310120016610 
 

8.12.2010 14 779,80 5,37% 0,00 bez zistení N/A 

42. obec Kostolište 

Revitalizácia spoločenskej zóny v obci 
Kostolište s výstavbou multifunkčného a 

detského ihriska/ 
22310120026308 

 

8.12.2010 272 188,83 61,25% 155,72 neosadený stojan na máj, neosadený stĺpik so zábradlím splnené 

43. 
MČ Bratislava 

Rusovce 

Regenerácia sídla v MČ Bratislava – 
Rusovce/ 

22310120027502 
 

14.12.2010 40 489,87 5,95% 0,00 bez zistení N/A 

44. obec Píla 
Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla/ 

22310120024602 
 

15.12.2010 152 474,00 53,26% 0,00 bez zistení N/A 
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45. Veľké Leváre 
Vybudovanie oddychového areálu s 
multifunkčným športovým využitím 

11.1.2011 19 064,67 € 6,57% 0,00 € bez zistení N/A 

46. Blatné Revitalizácia časti obce Blatné 13.1.2011 314 659,34 € 97,38% 0,00 € v účtovníctve obce chýbajú LL k faktúram splnené 

47. Zálesie 
Úprava verejného priestranstva v 

centrálnej časti obce Zálesie 
18.1.2011 90 925,94 € 21,17% 0,00 € Preukázať doklady o uložení odpadu. splnené 

48. Zohor 
Revitalizácia centra obce Zohor - 

Námestie Mládeže 
27.1.2011 94 350,80 € 41,23% 0,00 € neosadená info tabuľa so strieškou, neosadená trvalo vysvetľujúca tabuľa splnené 

49. Boldog 
Úpravy verejných priestorov v centre obce 

Boldog 
10.2.2011 16 958,88 € 4,96% 0,00 € neosadená trvalá pamätná tabula splnené 

50. Bernolákovo 
Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka 

pri Dunaji 
10.2.2011 55 480,32 € 11,86% 0,00 € v stavebnom denníku nebolo zazanmenané ukončenie prác splnené 

51. Báhoň 
Úprava verejného priestranstva v centre 

obce Báhoň 
14.2.2011 423 630,60 € 53,28% 382,76 € Preukázať doklady o uložení odpadu splnené 

52. Ružová dolina 
Revitalizácia verejného priestranstva 

Ružová dolina 
22.2.2011 97 749,73 € 19,13% 0,00 € doložiť vážne lístky k uložení sute a k odvozu drevín splnené 
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53. Rohožník 
Revitalizácia verejných priestranstiev obce 

Rohožník - časť pri potoku 
22.2.2011 261 808,83 € 33,13% 0,00 € bez zistení N/A 

54. Pod. Biskupice 
Revitalizácia verejného priestranstva v 

Sídlisku Medzi Jarkami 
3.3.2011 17 138,42 € 3,30% 0,00 € N/A N/A 

55. Hamuliakovo Revitalizácia námestia v Hamuliakove 1.3.2011 31 480,43 € 4,98% 0,00 € 
neosadená  trvalo vysvetľujúca tabuľa, nesprávne zaúčtovanie bežného 

výdavku do kapitálových výdavkov. 
splnené 

56. Doľany 
Úprava verejných priestranstiev v obci 

Doľany 
10.3.2011 206 693,83 € 50,10% 1 264,52 € 

neosadené obrubníky s požadovanými rozmermi, neosadené koly k 
stromom 

N/A 

57. Veľké Leváre Revitalizácia centra obce Veľké Leváre 15.3.2011 12 791,31 € 5,09% 526,93 € 
Osadiť pamätnú tabuľu do 7 KD odo dňa KnM, opraviť zaúčtovanie info. 

Tabule a jej zaradenie do majetku do 7 KD odo dňa KnM. 
splnené 

58. Dubová 
Obnova verejného priestranstva v obci 

Dubová 
14.3.2011 10 250,02 € 2,19% 0,00 € 

nesprávne zaúčtovanie bežného výdavku do kapitálových výdavkov, 
informačná tabuľa nie je v súlade s manuálom pre informovanosť 

splnené 

59. Rača 
Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, 

Nám. A. Hlinku 
16.3.2011 195 876,90 € 25,92% 0,00 € bez zistení N/A 

60. 
Vysoká pri 

Morave 

Revitalizácia námestia, chodníkov, 
zastávok a prvkov verejnej zelene v obci 

Vysoká pri Morave 
22.3.2011 238 454,52 € 53,84% 0,00 € doložiť potvrdenia o uložení odpadu, chýbajúca info tabula splnené 
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61. Plavecký Mikuláš 
Rekonštrukcia centrálnej časti v obci 

Plavecký Mikuláš 
23.3.2011 16 223,50 € 5,04% 0,00 € bez zistení N/A 

62. Bernolákovo Obnova centra obce Berniolákovo 4.4.2011 120 766,06 € 15,26% 0,00 € doložiť vážne lístky, oprava textu info tabule splnené 

63. Tomášov 
Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v 

obci Tomášov s multifunkčným využitím, 
plocha na stretávku 

21.4.2011 95 609,19 € 23,98% 0,00 € doložiť vážne lístky, výkres skutočného vyhotovenia SO-02, oprava zábran splnené 

64. Nová Dedinka 
Úprava centrálnej časti obce Nová 

Dedinka 
27.4.2011 163 882,71 € 24,17% 0,00 € doložiť doklad o uložení odpadu na skládku splnené 

65. Hrubý Šúr 
Revitalizácia verejného priestranstva s 

multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – 
II. etapa 

27.4.2011 54 266,44 € 14,89% 0,00 € doložiť doklad o uložení odpadu na skládku splnené 

66. Nová Dedinka 
Areál voľného času - II. etapa v obci Nová 

Dedinka 
27.4.2011 - 

NÁSLEDNÁ 
KONTROLA 

0,00 € Zabezpečiť opravu poškodených striech a bočnej steny altánku splnené 

67. Láb Revitalizácia centra obce Láb 4.5.2011 50 108,18 € 22,00% 0,00 € bez zistení N/A 

68. Limbach 
Regenerácia centrálnej zóny obce 

Limbach 
11.5.2011 290 155,95 € 74,47% 0,00 € bez zistení N/A 



 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 235 

69. Báhoň 
Úprava verejného priestranstva v centre 

obce Báhoň 
9.5.2011 330 811,16 € 41,61% 227,82 

identifikované NV. Identifikovaná zmena rozloženia herných prvkov a 
spevnených plôch v rámci objektu SO-03 (zmena bez dopadu na 
rozpočet). Doložený výkres skutočného objektového rozloženia. 

N/A 

70. Častá Revitalizácia námestia obce Častá 17.5.2011 35 778,16 € 5,44% 0,00 € 
odcudzenie 1 ks lavičky, 2 ks stojanov na bicykle nepripevnené pevne k 

zemi, 1 ks stĺpika vyvalený - osadiť všetok materiál, poistná udalosť 
spôsobená prívalovým dažďom 

splnené 

71. Doľany 
Úprava verejných priestranstiev v obci 

Doľany 
17.5.2011 161 890,24 € 39,24% 1 189,35 € 

4 ks svietidla 400 w, asymet. nedodané, neosadené, 135 ks obrubník bet. 
Parkový 500/20/50 nedodaný, neosadený, 60 ks obrubník bet. cestný 

100/15/26 nedodaný, neosadený, pamätná tabuľa nie je v súlade s 
manuálom pre informovanosť a publicitu 

splnené 

72. Rača 
Revitalizácia ul. 

Alstrova,Detvianska,Nám.A.Hlinku 
25.5.2011 396 174,89 € 52,42% 0 bez zistení N/A 

73. Nová Dedinka 
Úprava centrálnej časti obce Nová 

Dedinka 
27/7/2011 448 990,90 € 66,23% 4 631,21 € 

Nezrealizovaná spevnená plocha - vyčísliť výmeru nezrealizovanej 
spevnenej plochy a doručiť na SO/RO. 

Ostatné dispozičné zmeny s vplyvom na celkovú výmeru sadových úprav – 
trávnatých plôch - vyčísliť rozdiel v existujúcej a projektovanej výmere a 

doručiť na SO/RO (v prípade negatívneho výsledku budú výdavky 
zaradené do neoprávnených). 

splnené 

74. Bernolákovo Obnova centra obce Bernolákovo 20.6.2011 316 290,61 € 39,96% 0,00 € nepredložené vážne lístky splnené 

75. Tomášov 
Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v 

obci Tomášov s multifunkčným využitím, 
plocha na stretávku 

20.6.2011 27 471,03 € 6,93% 0,00 € 
preberací protokol stavby nespĺňa požaqdované náležitosti, nebol 
predložený stavebný denník, nenalepená nálepka na stĺpikoch VO 

splnené 

76. Zálesie 
Úprava verejného priestranstva v 

centrálnej časti obce Zálesie 
22.7.2011 190 951,94 € 44,47% 0,00 € 

1. Vyschnuté stromy 2 ks - zabezpečiť vyjadrenie dodávateľa k termínu 
dosadenia. 2. Poistná zmluva - krádež nízka suma (10000,- €), zebezpečiť 

pripoistenie na nadobúdaciu cenu mobiliár, stromy, osvetlenie. 3. 
Chýbajúce dva bezbariérové vstupy - doplniť na vlastné náklady. 

splnené 
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77. Senec 
Park oddychu mesta Senec - revitalizácia 

mestskej oddychovej zóny 
6.7.2011 118 560,12 € 18,70% 0,00 € bez zistení N/A 

78. Pezinok 
Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký 

park 
13.7.2011 65 770,68 € 9,56% 0,00 € 8 ks vyschnutých drevín, vysadiť nové v čase vegetácie 

prebieha - list 
18.11.11.: 

dosadia na jar 
2012 a doložia 

fotodok. 

79. Pezinok Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku 13.7.2011 76 722,62 € 47,75% 0,00 € bez zistení N/A 

80. Karlova Ves 
Regenerácia verejného priestranstva 

centrálnej zóny Dlhých Dielov 
20/7/2011 119 827,24 € 21,18% 0,00 € 

Nedostatočná viditeľnosť informačnej tabule - zabezpečiť viditeľnosť 
informačnej tabule - zaslať fotodokumentáciu potvrdzujúcu viditeľnosť. 

splnené 

81. Dunajská Lužná 

Revitalizácia parku, spevnených plôch s 
deským ihriskom a rekonštrukcia 

multifunkčného ihriska v obci Dunajská 
Lužná 

28.7.2011 165 101,69 € 27,85% 0,00 € nepredložené vážne lístky splnené 

82. Dubová 
Obnova verejného priestranstva v obci 

Dubová 
2.8.2011 147 748.70 € 31,54% 0,00 € doložiť doklad o uložení odpadu na skládku splnené 

83. Rohožník 
Revitalizácia verejných priestranstiev obce 

Rohožník - časť pri potoku 
26.8.2011 239 641.15 € 30,33% 450,49 € 

nezrealizovanie 4 bezbariérových vstupov, neosadenie 4 lavičiek bez 
operadla, neosadená pamätná tabuľa, prijímateľ neosadil 1 ks lavičky s 
operadlom - Pol.12 - SO O1 bola stanovená ako neoprávnený výdavok 

splnené 

84. Vlky 
Oddychová zóna s multifunkčným využitím 

v obci Vlky 
13.9.2011 18 730.65 € 5,58% 0,00 € bez zistení N/A 
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85. Chorvátsky Grob 
Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a 
revitalizácia priľahlej centrálnej zóny 

7.9.2011 99 695.77 € 30,79% 0,00 € bez zistení N/A 

86. MČ Rusovce Regenerácia sídla v MČ BA - Rusovce 14.9.2011 391 987.27 € 57,61% 0,00 € 
neosadené sedačky pre batoľatá (2 ks), sedačky klasik (2 ks), Riadiace PC 

bez dotykového displeja, nepredloženie Preberacieho protokolu so 
závadami 

splnené 

87. Hrubý Šúr 
Revitalizácia verejného priestranstva s 

multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – 
II. etapa 

29.9.2011 20 548,20 € 5,68% 0,00 € nepredložené vážne lístky splnené 

88. Limbach 
Regenerácia centrálnej zóny obce 

Limbach 
03.10.2011 26 143,28 € 7,06% 0,00 € 

Prijímateľovi bola uložená povinnosť opraviť poškodenú dlažbu pri pošte 
(termín nebol stanovený) 

splnené 

89. MČ Rača 
Revitalizácia ul. 

Alstrova,Detvianska,Nám.A.Hlinku 
26.09.2011 - zrušené - zrušené N/A 

90. Dunajská Lužná 

Revitalizácia parku, spevnených plôch s 
deským ihriskom a rekonštrukcia 

multifunkčného ihriska v obci Dunajská 
Lužná 

13.10.2011 191 980,16 € 32,39% 0,00 € doplniť logo RO OPBK na informačnú tabuľu splnené 

91. Láb Revitalizácia centra obce Láb 12.10.2011 12 358,15 € 5,43 47,74 € 
nezrealizovanie položky rozpočtu č. 105 Žľabovka 400/400/150, položka 
bola fakturovaná v ŽoP č. 22310120040304, Vysporiadať nezrovnalosť! 

splnené 

92. 
Vysoká pri 

Morave 

Revitalizácia námestia, chodníkov, 
zastávok a prvkov verejnej zelene v obci 

Vysoká pri Morave 
05.10.2011 34 786,94 € 8,27% 0,00 € 

osadenie trvalo vysvetľujúcej tabule  termín:7 dní, ukončenie stavebného 
denníka t: 7dní,  oprava obrubníkov, zastávky a dosadenie kríkov t:30dní, 

sledovanie zelene a dosadenie vyschnut.drevín t:priebežne 
splnené 
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93. MČ Rača 
Revitalizácia ul. 

Alstrova,Detvianska,Nám.A.Hlinku 
10.10.2011 92 264,59 € 12,85% 0,00 € 

oprava poškodenej dlažby na Detvianskej ul., opätovné dosadenie 
vyschnutých kríkov v novom vegetačnom období 

prebieha 

94. MČ Karlova Ves 
Regenerácia verejného priestranstva 

centrálnej zóny Dlhých Dielov 
10.11.2011 323 566,15 € 60,20% 0,00 € bez zistení N/A 

95. Bernolákovo Obnova centra obce Bernolákovo 18.10.2011 41 384,30 € 5,50% 199,20 € premiestnenie stojanov, skutočnosť 7,00 bm žľabu oproti 7,70 v rozpočte splnené 

96. MČ Rusovce Regenerácia sídla v MČ BA - Rusovce 18.10.2011 112 097.59 € 16,47% 2 222,11 € 

dlažba nie je v súlade s rozpočtom , pamätná tabuľa nie je v súlade s 
Manuálom pre publicitu a informovanosť , neosadenie dvoch poklopov, 

oprava pitnej fontány – položka č. 553, neosadenie poklopu posúvačového 
Hawle , na detskom ihrisku nie je vyvesený prevádzkový poriadok. 

čiastočne 
splnené 

97. Báhoň 
Úprava verejného priestranstva v centre 

obce Báhoň 
26.10.2011 44 008,52 € 5,54% 3 730,11 € 

neosadenie brány 2-kridlovej, stĺpiky poplasované pre rám zábrany sú 
realizované v dĺžke 1,20 m, namiesto  dĺžky 1,80 m , zábrany - 

poplastované panel.  nie sú osadené vo fakturovanom množstve 70 kusov 
(bolo osadených 43 kusov) . Pružinová hojdačka pre deti do 7 rokov - auto 

nebola osadená. 

čiastočne 
splnené 

98. Nová Dedinka 
Úprava centrálnej časti obce Nová 

Dedinka 
7.11.2011 66 960,88 € 9,88% 1 337,44 € 

osadenie  novej sklenenej výplne na zástavke v súčinnosti s poisťovňou, 
dosadenie trvaliek v novom vegetačnom období, osadenie kovového 

stlpika t:14dní odo dňa vykonania  KnM 

čiastočne 
splnené, trvalky 

až 2012 

99. BA hl. mesto Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova 2.11.2011 653 657,17 € 27,73% 0,00 € nepredložený stavebný denník, faktúra nebola zaúčtovaná na analyt. účte splnené 

100. MČ Petržalka Revitalizácia Vlasteneckého námestia 09.11.2011 175 892,40 € 94,94% 0,00 € 
chýbajúce 2 ks stĺpikov, 3 ks bariérových obrubníkov, logo MPaRV SR, 

vážne lístky, neúplný stavbený denník 
splnené 
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101. Dubová 
Obnova verejného priestranstva v obci 

Dubová 
10.11.2011 59 154,60 € 12,91% 1 000,14 € 

Nezrealizované obrubníky cestné so skosením vo fakturovanom množstve 
105,75 kusov, ale len v množstve 7 kusov, poškodená veľkoplošná 

reklamná tabula, neodovzdané vážne lístky 
splnené 

102. MČ Ružinov 
Revitalizácia verejného priestranstva 

Ružová dolina 
15.11.2011 61 987,80 € 13,24% 0,00 € 

Na trvalej informačnej tabuli nie je vyobrazené logo Riadiaceho orgánu. 
Prijímateľovi bolo odporučené logo na tabuľu dolepiť. 

Faktúry z roku 2010 a 2011 musia byť preúčtované na jeden analytický 
účet pre projekt. 

splnené 

103. Pezinok Rekonštrukcia Záhradnej ulice 23.11.2011 23 988,53 € 14,93% 0,00 € 

Poškodené pletivo a jedna bránka (kľučka) na detskom ihrisku. V 
stavebnom denníku nie je zdokumentované z 18.8.2011 vypratanie 

staveniska. Pamätná  tabuľa neobsahuje text: "dopytovo-orientovaný 
projekt". Neboli predložené vážne lístky. 

splnené 

104. Chorvátsky Grob 
Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a 
revitalizácia priľahlej centrálnej zóny 

24.11.2011 218 134,49 67,36% 672,12 € 
prijímateľ nepredložil váž. lístky, nepredložil stav. denník, neosadenie 

smetného koša 
splnené 

SPOLU 12 291 272,74 € - 24 121,06 € - - 

Zdroj: SO/RO pre OPBK
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Príloha č. 7: Príklady dobrej praxe (Informačné listy úspešne zrealizovaných projektov 
v rámci OPBK) 
 

 

 
 
 
Projektom „Revitalizácia námestia v Hamuliakove“ sa podarilo zlepšiť a skvalitniť životné podmienky občanov obce 
Hamuliakovo. Prínosom projektu bolo najmä vytvorenie plnohodnotného centra spoločenského a kultúrneho života 
v obci. Vybudovaním detského ihriska vznikol priestor trávenie  voľného času mamičiek s deťmi. Úpravou 
verejného priestranstva sa vytvorila kľudová zóna vhodná pre oddych a stretávanie obyvateľov a návštevníkov 
obce. Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýšila bezpečnosť v obci a znížila sa aj energetická nákladovosť na 
osvetlenie. Výsledky tohto projektu sú dlhodobo udržateľné. Pravidelná údržba je hradená z rozpočtu obce a tým aj 
hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku budú dlhodobo udržateľné. Projekt negeneruje žiadne prijímy,  bol 
realizovaný ako služba verejnosti za účelom zlepšiť životné podmienky pre všetkých obyvateľov obce 
Hamuliakovo. 

 

opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 

názov projektu: Revitalizácia námestia v Hamuliakove 

celkové oprávnené 
výdavky: 

631 524,49 EUR 

z toho EÚ zdroje 
(ERDF) 

599 948,27 EUR 

stručný opis projektu Projekt sa zameral na revitalizáciu verejného priestranstva s vytvorením námestia pre oddych a detské ihrisko. 
V rámci projektu boli upravené chodníky a vjazdy, vybudované detské ihrisko a parkový mobiliár, bolo 
zrekonštruované verejné osvetlenie a vysadená zeleň. Revitalizáciou centrálneho priestoru obce sa vytvorilo 
prostredie pre oddych, pre trávenie voľného času a takisto miesto pre organizovanie tradičných akcií 
celoobecného charakteru. Realizáciou projektu získala obec Hamuliakovo získala obec miesto, vďaka ktorému 
sa stala celá obec atraktívnejšou a príťažlivejšou.  
 
 
 

Popis príspevku 
k cieľom HP 

TUR Projekt podporí komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia sídla Hamuliakovo a jeho rekreačného územia. Pre rozvoj obce má projekt za cieľ 
podporiť využitie potenciálu obce vzhľadom na hospodárske centrá v bratislavskom 
regióne. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja BSK, strategickým cieľom č.3 . trvalo 
udržateľný rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, s pr. 3.1 Obnova a rozvoj dediny 
a vidieckych oblastí. 

RP Projekt podporí využitie bezbariérových prístupov pre obyvateľstvo, ktoré budú vytvorené 
pri stavebných úpravách. Takisto bude viac obyvateľov žiť v konkurencieschopnejšom 
prostredí. V dôsledku realizácie projektu bude vytvorené jedno pracovné miesto pre 
údržbu obnoveného verejného priestranstva.  

Plnenie hodnôt 
vybraných 
iukazovateľov 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb (počet) 

0 3 3 

Počet nových 
a/alebo technicky 
zhodnotených 
zariadení (počet) 

0 10 10 

Počet zriadených 
prípojok do LAN 
– internet (počet) 

0 6 6 

Počet technický 
zhodnotených 
objektov (počet) 

0 1 1 
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Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu                                 Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2011 

 242 

 
Projektom „Zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby J.F.Hlaváček s.r.o.“ sa podarilo nielen  znížiť spotrebu 
elektrickej energie, ale automatizáciou výrobného procesu sa podarilo zlepšiť kvalitu výrobkov, usporiť značné 
materiálové náklady a prispieť tiež k ochrane životného prostredia.  Vďaka úsporám nákladov  môže spoločnosť 
presunúť finančné zdroje do výskumu a vývoja. Úspory vytvorili priestor aj pre rozšírenie portfólia výrobkov 
a zvýšenie tak konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu.  Projekt svojím zameraním prispieva tiež k Stratégii 
2020,  k prioritnej téme 06. Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie 
účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie 
čistých technológií do podnikovej výroby). Projekt svojím charakterom a zameraním prispieva tiež k Integrovanému 
usmerneniu č.4 v rámci Stratégie 2020 a to k Optimalizácii podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie 
vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva. 

 
Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu                   Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 

 

opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 

názov projektu: Zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby J.F.Hlaváček, s.r.o. 

celkové oprávnené 
výdavky: 

192 000,00 EUR 

z toho EÚ zdroje 
(ERDF) 

182 400,00 EUR 
 

stručný opis projektu Spoločnosť J.F.Hlaváček, s.r.o. sa zaoberá výrobou obalov z vlnitej lepenky. Realizáciou projektu spoločnosť 
získala progresívne zariadenie – nový stroj s digitálnym plotrom, ktorým bol nahradený starý výsekový automat 
z roku 1976. Nové progresívne výrobné zariadenie umožňuje vďaka riadiacemu konštrukčnému softvéru 
využívajúcemu laser vyrábať výrobky bez toho, aby bolo potrebné používať finančne materiálovo náročné 
výsekové formy. Vďaka novému stroju je možné uspokojiť potreby aj tých zákazníkov, ktorí požadujú vyrobiť 
malé množstvá obalov atypických tvarov. Za výrazne kratší časový interval a za bezkonkurenčne najnižšie 
výrobné náklady je možné vyrobiť požadované výrobky v požadovanej kvalite. Veľmi dôležitým ukazovateľom 
efektívnosti nového stroja je až 90% úspora energie. Realizáciou predloženého projektu sa firma stala na trhu 
v segmente výroby obalov z vlnitej lepenky konkurencieschopnejšou, získala nových zákazníkov a vďaka 
materiálovým a energetickým úsporám mohla presunúť usporené zdroje do ďalšej inovácie výrobného 
procesu.  

Popis príspevku 
k cieľom HP 

TUR Prostredníctvom obstarania novej technológie prispeje realizácia projektu k HP trvalo 
udržateľný rozvoj. Nový digitálny ploter nahradí starý výsekový automat, ktorý je vysoko 
energeticky a materiálovo náročný. Vďaka výmene technológie dôjde k zvýšeniu 
produktivity a konkurencieschopnosti firmy. 

Plnenie hodnôt 
vybraných 
iukazovateľov 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

Počet nových 
a/alebo 
technicky 
zhodnotených 
zariadení 
(počet) 

0 1 1 

Počet 
inovovaných 
výrobných 
postupov 

0 1 1 
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Projektom „Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti SLOVCEM, spol. s.r.o.“ získala 
spoločnosť sofistikovaný informačný systém, ktorý je dôležitý pre celkové zefektívnenie procesného manažmentu 
v spoločnosti. Vo vzťahu so zákazníkom sa zlepšila vzájomná komunikácia a prehľad o hotových zákazkách. 
Realizáciou  projektu sa výrazne usporí pracovný čas zamestnancov zodpovedných za jednotlivé fázy výrobného 
procesu, keďže riadenie procesov je plne automatizované a ľahko kontrolovateľné. Realizáciou projektu sa 
zabezpečilo zjednotenie dát v spoločnosti, zvýšila sa úroveň výrobného a logistického procesu a zlepšila sa 
dostupnosť informácií týkajúcich sa jednotlivých oblastí podniku. Zlepšila sa konkurencieschopnosť firmy na trhu, 
úroveň ľudských zdrojov a celková ekonomika spoločnosti 
Projekt svojím zameraním prispieva tiež k Stratégii 2020, k prioritnej téme 11 Informačné a komunikačné 
technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácie, e-obsah atď.) 
a k prioritnej téme 14 Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, 
prepájanie do sietí atď.) Projekty s príspevkom k téme č. 14 sú zamerané na tvorbu elektronických služieb 
a aplikácií, na hardvérové a softvérové vybavenie informačných systémov a rozširovanie IKT vo všetkých 
oblastiach spoločností. Projekt prispieva aj k prioritnej téme č.11. Projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané 
na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k informačno-komunikačných technológiám vo výrobnom procese za 
účelom zefektívnenia výrobnej prevádzky. 
 

 

opatrenie 2.2  Informatizácia spoločnoti 

názov projektu: Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti SLOVCEM, spol. s.r.o. 

celkové oprávnené 
výdavky: 

53 833,25 EUR 

z toho EÚ zdroje 
(ERDF) 

51 141,59 EUR 

stručný opis projektu Hlavnou činnosťou spoločnosti  SLOVCEM, spol. s.r.o. je oprava a rekonštrukcia rozličných zariadení 
v petrochemickom, elektrárenskom, hutníckom, papierenskom, chemickom a ďalších priemysloch. 
Realizáciou projektu spoločnosť získala moderný informačný systém, prostredníctvom ktorého prebieha 
komunikácia medzi zamestnancami jednotlivých článkov organizačnej štruktúry. Došlo k zefektívneniu 
procesného manažmentu spoločnosti, t.j. k širšej podpore vnútorných procesov prebiehajúcich 
v spoločnosti, zvýšila sa stabilita a obnoviteľnosť dát a údaje potrebné vo výrobe sa zjednotili do jednej 
databázy, z ktorej sa získavajú celkové výstupy.  Taktiež realizáciou projektu sa zlepšila vzájomná 
komunikácia a prehľad o hotových zákazkách.  
 
 

Popis príspevku 
k cieľom HP 

IS Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií a ich zavedenie do 
výrobného procesu prispeje k vyššej výkonnosti a zároveň aj rastu 
konkurencieschopnosti spoločnosti SLOVCEM, spol. s r.o. Projektom sa zvýši podiel 
pridanej hodnoty informačných a komunikačných technológií na celkovej vytvorenej 
pridanej hodnote v podniku. IKT zabezpečia efektívnu komunikáciu a prácu 
s informáciami vnútri spoločnosti aj smerom k zákazníkom a budú v rozhodujúcej 
miere vplývať na ďalšie inovácie. Projekt podstatne zvýši informačnú gramotnosť 
v spoločnosti. 

Plnenie hodnôt 
vybraných 
ukazovateľov 

Názov a merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

Počet zriadených 
prípojok do LAN 
(počet) 

0 6 6 

Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb (počet) 

0 3 3 

Počet nových 
a/alebo technicky 
zhodnotených 
zariadení 

0 10 10 
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