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AKO NÁM MÔŽU TECHNOLÓGIE 
ZJEDNODUŠIŤ ŽIVOT?

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini na novembrovom kongrese ITAPA 
2016 v Bratislave.

Jaroslav Kizek
Foto: Vladimír Tošovec

Aj na túto otázku hľadali odpoveď účastníci 15. ročníka 
medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave. Jeho 
hlavnou témou je praktické využitie digitálnych technológií 
v každodennom živote.

„Skončilo obdobie robustných projektov 

a  investícií do ,infraštruktúry’. Budeme 

musieť investovať do menších, inovatív-

nych projektov, viac sa musíme venovať 

prevádzkovým nákladom. Investičné ná-

klady sa zmenia na prevádzkové, máme 

investovaných veľa peňazí do toľkých in-

formačných systémov, že prevádzka za-

čína byť značne náročná. Preto budeme 

musieť pristúpiť k revízii výdavkov a hľa-

dať v  prevádzke naozaj výrazné úspory. 

Podľa toho budeme aj strategicky vybe-

rať, ktoré projekty odsúhlasíme, a  ktoré 

realizované nebudú,“ povedal na úvod 

dvojdňového medzinárodného kongre-

su ITAPA Peter Pellegrini, podpredseda 

vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu.

Okrem dosiahnutých úspechov sa vo 

svojom príhovore nevyhol ani pomeno-

vaniu problémov, s ktorými sa pri zavá-

dzaní projektov do praktického života 

stretávame. „Úrad, ktorý vediem už šesť 

mesiacov, by sa mal zaoberať víziami, 

nastavovať legislatívne rámce, nastavo-

vať prostredie tam, kde dochádza k jeho 

odchýleniam. Musím však povedať, že 

posledných šesť mesiacov sme ako úrad 

pracovali skôr reaktívne. Reagovali sme 

na vzniknutú situáciu. Nachádzame sa 

v  období, kedy dochádza k  vyúčtova-

niu všetkých OPIS projektov, ktoré sme 

realizovali v  predchádzajúcom progra-

movom období. Ukončených bolo 59 

projektov, 10 bolo fázovaných, dva sú 

nefunkčné. Chcem upozorniť aj na to, že 

prebiehajú a budú pokračovať aj kontroly 

na mieste, ktoré fyzicky overia skutočný 

stav jednotlivých projektov. Nespoľahne-

me sa len na deklaráciu, ktorú máme na 

papieri,“ konštatoval Peter Pellegrini. 

Na druhej strane ho potešilo, že Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a in-

formatizáciu sa stal riadnym sprostred-

kovateľským orgánom, prebehol aj audi-

tom pripravenosti, a  to znamená, že sa 

môže rozbehnúť prioritná os 7 Operač-

ného programu Integrovaná infraštruk-

túra a  naštartovať čerpanie fi nančných 

prostriedkov. „Rád by som skonštatoval 

práve tu na kongrese ITAPA 2016, že 

medzi ťaháky novembrovej konferencie 

ITAPA patrili aj odpovede na otázky, aká 

revolúcia v  medicíne nás čaká v  blízkej 

budúcnosti, kedy u  nás začne fungovať 

elektronizácia verejnej správy, aký je stav 

eHealth na Slovensku a  mnohé ďalšie. 

Pozornosť pútali aj diskusie o verejnom 

obstarávaní, ochrane osobných údajov 

a  ich bezpečnosti, elektronickom zdra-

votníctve či elektronickej verejnej sprá-

ve. Pätnásty ročník medzinárodného 

kongresu priniesol takmer stovku pre-

zentácií a diskusií. Prvé miesta v prestíž-

nej Cene ITAPA a Cene Rádia Slovensko 

získali projekty zamerané na odbúranie 

byrokracie pri nahlasovaní poistencov 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jed-

notný informačný systém Ministerstva 

fi nancií SR či Informačný systém kon-

trolných známok – Superkolky.



aktuality

4 | eurokompas

PRÍLEŽITOSŤ PREZENTOVAŤ ÚSPEŠNÉ 
PROJEKTY POČAS SK PRES 2016

Počas prvého dňa predstavili zástupcovia Magistrátu mesta Bratislava zahraničných návštevníkom projekty, 
ktoré zlepšili kvalitu verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska, a tým aj kvalitu života jeho obyvateľov. 

Počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa 
uskutočnilo viacero podujatí v oblasti politiky súdržnosti. 
Jedným z nich bolo aj neformálne výjazdové zasadnutie 
pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia (SMWP), 
počas ktorého malo Slovensko možnosť prezentovať niekoľko 
úspešných projektov fi nancovaných z fondov EÚ.

N
eformálne výjazdové zasad-

nutie SMWP sa uskutočnilo 

v dňoch 30. novembra až 2. de-

cembra 2016. Zúčastnili sa ho členovia 

pracovnej skupiny zo Stálych zastúpení 

členských štátov pri EÚ, ale i  zástup-

covia Európskej komisie, Generálneho 

sekretariátu Rady EÚ a zástupcovia ná-

rodnej úrovne členských štátov.

Podujatie bolo vhodnou príležitosťou 

ukázať konkrétne pozitívne príklady 

využitia fi nančných prostriedkov EÚ 

na Slovensku. Počas troch dní účastní-

ci výjazdového zasadnutia SMWP videli 

výsledky viacerých úspešných projektov 

nielen v hlavnom meste Slovenska, ale aj 

v bratislavskom a žilinskom regióne.

V  rámci prvého dňa predstavili zá-

stupcovia Magistrátu hlavného mesta 

zahraničným návštevníkom projekty, 

ktoré zlepšili kvalitu bratislavskej verej-

nej dopravy, a tým aj kvalitu života oby-

vateľov najväčšieho slovenského mesta. 

Praktickou prezentáciou v  Bratislave 

bola jazda električkou cez obnovený Sta-

rý most. 

Ďalším navštíveným subjektom 

v  rámci Bratislavského kraja bolo vi-

nárstvo Karpatská Perla, kde bola vďa-

ka podpore z Programu rozvoja vidieka 

zrealizovaná prestavba budovy fi rmy, 

výsadba vinohradov a  obstaranie vino-

hradníckej a vinárskej technológie.

Druhý deň delegáti absolvovali viacero 

prehliadok úspešných projektov v Žilin-

skom regióne. Na Žilinskej univerzite, 

ktorá nepochybne patrí na Slovensku 

medzi inovátorov v oblasti vedy a výsku-

mu, si prezreli novovybudovaný vedecký 

park, ktorý je vďaka fi nanciám z fondov 

EÚ vybavený špičkovými technologický-

mi zariadeniami. Príjemným spestrením 

bola možnosť vyskúšať si interaktívnou 

formou aj samotnú aplikáciu inteligent-

ných výrobných systémov vyvinutých 

v  Univerzitnom vedeckom parku Ži-

linskej univerzity. Rovnako zaujímavou 

bola i návšteva Výskumného centra uni-

verzity, ktorého úlohou nie je len realizá-

cia excelentného výskumu v  priemysel-

nej praxi, ale najmä výskum s priamym 

vplyvom na bežný život človeka.

Príklad zvýšenia atraktivity prihranič-

ného regiónu pomocou využitia fi nanč-

ných prostriedkov EÚ v  oblasti cezhra-

ničnej spolupráce mali možnosť vidieť 

účastníci zasadnutia SMWP v rámci náv-

števy rekonštruovaného Budatínskeho 

hradu.  

Posledný deň sa v  Rajeckých Tepli-

ciach uskutočnilo samotné zasadnutie 

SMWP. Hlavnou prerokovávanou té-
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Neformálneho výjazdového zasadnutia sa zúčastnili členovia pracovnej skupiny zo Stálych zastúpení člen-
ských štátov EÚ, zástupcovia Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady EÚ a zástupcovia národnej 
úrovne členských štátov. 

mou bol pokrok pri implementácii Eu-

rópskych štrukturálnych a  investičných 

fondov (EŠIF) v  programovom období 

2014 – 2020, ako aj diskusia k identifi ká-

cii opatrení na urýchlenie čerpania EŠIF 

v rokoch 2016 – 2017 a možností rýchlej-

šieho fi nančného pokroku EŠIF v období 

po roku 2020.

Podľa slov Denisy Žilákovej, generál-

nej riaditeľky Sekcie centrálneho koor-

dinačného orgánu Úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu, 

organizácia výjazdového zasadnutia na 

Slovensku bola skvelou príležitosťou 

ukázať členským štátom a Európskej ko-

misii opodstatnenosť politiky súdržnosti 

Európskej únie a jej prínos pre zlepšenie 

kvality života obyvateľov európskych re-

giónov.

Text a foto: Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu
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EFEKTÍVNE ČERPANIE 
JE NAŠÍM SPOLOČNÝM CIEĽOM 
A ZODPOVEDNOSŤOU

DENISA ŽILÁKOVÁ:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
vstupuje na základe svojich kompetencií prostredníctvom sekcie 
centrálny koordinačný orgán do celého procesu implementácie, 
od vypracovania návrhu výziev až po vyhodnocovanie výsledkov 
realizácie projektov. Na čo chce najviac vplývať, aké sú konkrétne 
možnosti zjednodušení pri realizácii projektov, čo sa deje v prípade 
zistenia nedostatkov? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá Denisa 
Žiláková, generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán 
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
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Do funkcie ste nastúpili priamo v  čase 

vzniku Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu. Ako hodnotí-

te uplynulé polročné obdobie?

Vznik úradu k prvému júnu 2016 prinie-

sol kvalitatívnu zmenu v oblasti koordiná-

cie a riadenia Európskych štrukturálnych 

a  investičných fondov (EŠIF) s  cieľom 

posilniť priebeh implementácie. Prostred-

níctvom zmeny kompetenčného zákona 

a  následného vykonávacieho nariadenia 

sa posilnilo postavenie sekcie centrálny 

koordinačný orgán (CKO), ktorú ve-

diem. CKO získal tri mimoriadne dôležité 

kompetencie. Po prvé, schvaľuje záväzné 

plány operačných programov s  cieľom 

zabezpečiť plnenie výkonnostného rámca 

prostredníctvom jasne stanovených a me-

rateľných kvantitatívnych kritérií. Ďalej 

sa CKO v  prípade závažného neplnenia 

schválených záväzných plánov podieľa na 

krízovom riadení dotknutých operačných 

programov (OP). To predstavuje vecný 

a  časový harmonogram opatrení schvá-

lených vládou na základe návrhu CKO, 

ktoré majú viesť k  opätovnému plne-

niu záväzných plánov. Poslednou novou 

kompetenciou je schvaľovanie výziev. To 

znamená posúdenie súladu predložených 

výziev s  legislatívou Slovenskej republi-

ky a Európskej únie,  Partnerskou doho-

dou, operačným programom, Systémom 

riadenia EŠIF, metodickými pokynmi, 

usmerneniami a  ďalšími záväznými do-

kumentmi upravujúcimi poskytovanie 

EŠIF. Okrem toho sa predložené výzvy 

skúmajú aj z  hľadiska prípadnej diskri-

minácie, administratívnej záťaže žiadate-

ľov a zabezpečenia synergických účinkov 

a  komplementarít EŠIF so zreteľom na 

podporu využívania integrovaných prí-

stupov. Z uvedených kompetencií je zrej-

mé, že úrad prostredníctvom CKO veľmi 

pragmaticky vstupuje do celého procesu 

implementácie, teda od vypracovania 

návrhu výziev až po vyhodnocovanie 

výsledkov implementácie. Cieľom je, aby 

CKO prostredníctvom svojich kompe-

tencií synergicky vplýval na všetky fázy 

procesu implementácie bez narušenia jej 

priebehu. V uplynulom období od vzniku 

úradu sme sa teda zamerali na nastavenie 

uvedených procesov, ktoré umožnia CKO 

plniť úlohu koordinátora pri implementá-

cii EŠIF v  aktuálnom programovom ob-

dobí. Túto úlohu sme, myslím, dôstojne 

zvládli, o  čom svedčí aj postupný nárast 

počtu vyhlasovaných výziev.  

Viete povedať z pohľadu schvaľovania vý-

ziev, koľko stanovísk vydal do súčasnosti 

úrad a v akej indikatívnej alokácii z EŠIF 

boli predložené výzvy posudzované?

Doposiaľ bolo vydaných 41 stanovísk 

k predloženým výzvam v celkovej indika-

tívnej alokácii okolo 1,176 miliardy eur. 

Z toho bolo 16 výziev pre dopytovo orien-

tované projekty vo výške okolo 870 milió-

nov eur, 13 výziev na projekty technickej 

pomoci vo výške okolo 56 miliónov eur 

a 12 vyzvaní na národné projekty v celko-

vej výške okolo 250 miliónov eur.

Aké sú vaše najčastejšie odporúčania 

pre jednotlivé riadiace orgány vo vzťahu 

k predloženým výzvam?

Kvalita predkladaných výziev je rôzna 

a snahou úradu je prispieť k zosúladeniu 

obsahovej ako aj formálnej stránky výziev 

pred ich vyhlásením. Medzi najčastejšie 

odporúčania patria predovšetkým tie, 

ktorými sa snažíme upozorniť na poten-

ciálnu diskrimináciu žiadateľov v  prípa-

de, že napríklad dôjde k  uzavretiu výzvy 

na základe neodôvodneného rozhodnutia 

príslušného rezortu ako riadiaceho orgánu 

(RO). Zároveň sa prostredníctvom odpo-

rúčaní snažíme o  odbúranie administra-

tívnej záťaže žiadateľov, napríklad vyhnúť 

sa predkladaniu žiadostí o nenávratný fi -

nančný príspevok na neprepisovateľnom 

nosiči, napríklad DVD/CD. Tiež odporú-

čame stanoviť fi nančné limity na skupiny 

oprávnených výdavkov, ktoré vychádzajú 

napríklad z  prieskumu trhu, aby násled-

nými auditmi a  kontrolami neboli tieto 

výdavky identifi kované ako neoprávnené 

a  nevznikali tak negatívne následky pre 

štátny rozpočet. Prostredníctvom našich 

odporúčaní sa snažíme aj o  elimináciu 

nejednoznačnosti odkazov vo výzvach na 

dokumenty či webové stránky, a  tým aj 

zvýšenie prehľadnosti výziev pre žiadateľa. 

Vo všeobecnosti naše odporúčania smeru-

jú k transparentnosti a zjednodušeniu pri-

pravovaných výziev pre žiadateľov.

CKO po prvýkrát plní funkciu nezávislé-

ho monitorovacieho subjektu. Môžete či-

tateľom priblížiť, o čo presne ide?

Táto právomoc je pre CKO nová. Podob-

ne ako pri overovaní súladu s  plnením 

požiadaviek výkonnostného rámca ide 

o včasný mechanizmus zistenia nedostat-

kov, v tomto prípade z hľadiska fungova-

nia riadiacich orgánov a  certifi kačného 

orgánu. Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu (ÚPPVII) ako 

nezávislý monitorovací subjekt (NMS) 

má v zmysle legislatívy EÚ povinnosť mo-

nitorovať takzvané kritériá určenia ria-

diacich orgánov a certifi kačného orgánu. 

Ide vlastne o sledovanie a monitorovanie 

fungovania systémov riadenia a kontroly 

riadiacich orgánov a certifi kačného orgá-

nu s  cieľom overiť, či plnia svoje legisla-

tívne funkcie počas celého programového 

obdobia. NMS monitoruje riadne plnenie 

kompetencií riadiacich orgánov a  certi-

fi kačného orgánu na základe výsledkov 

auditov a  kontrol, ktoré sú vykonávané 

na jednotlivých orgánoch. NMS vychá-

dza z  auditov vykonaných orgánom au-

ditu, ako aj auditov Európskej komisie, 

Európskeho dvora audítorov či OLAF-u. 

V prípade, ak sa monitorovaním zistí, že 

RO/CO nedostatočne plnia svoje funkcie, 

je ÚPPVII oprávnený stanoviť skúšobnú 

dobu, v  ktorej by mali dotknuté orgány 

prijať a splniť adekvátne opatrenia na ná-

pravu. V  prípade, že neprijme, prípadne 

nesplní nápravné opatrenia v  stanovenej 

lehote, ÚPPVII dá návrh na odňatie ur-

čenia dotknutého orgánu vláde SR. V ta-

komto prípade potom vláda určí nový 

orgán, ktorý bude zabezpečovať úlohy 

relevantného riadiaceho orgánu.

Nepredstavujú posilnené kompetencie 

CKO zásah do právomocí orgánov imple-

mentácie?

Ako som už spomenula, nové úlohy CKO 

majú predovšetkým preventívny charak-

ter. CKO je najmä článkom na rozvoj 

spolupráce pri implementácii EŠIF, nie 

bičom, ktorý vám stojí za chrbtom, len 

čaká na zaváhanie a  trestá previnilcov. 

To si uvedomujú aj naši partneri na mi-

nisterstvách, takže legislatívu, ktorá nám 

ukladá nové úlohy, prijala vláda jednomy-
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seľne. Z toho zároveň vyplýva, že zo stra-

ny našich partnerov existoval dopyt po 

posilnení koordinačnej úlohy CKO a my 

sme tieto očakávania prostredníctvom 

nových kompetencií naplnili. Napokon, 

efektívne čerpanie je naším spoločným 

cieľom a zodpovednosťou. Nedostatočná 

koordinácia alebo, naopak, akékoľvek ne-

primerané zásahy do procesu implemen-

tácie by sa nám všetkým vrátili ako bu-

merang v podobe neplnenia stanovených 

cieľov. Jednoducho potrebujeme dostať 

hodnotu za vynaložené peniaze a CKO je 

práve tým článkom v  implementačnom 

reťazci, ktorý zabezpečuje koordináciu 

dosahovania cieľov.  

Aké sú hlavné výzvy pre CKO v prebieha-

júcom programovom období?

Popri nastavení kompetenčných pro-

cesov implementácie, o  ktorých sme 

hovorili, sa CKO, samozrejme, zaobe-

rá aj procesmi priamo vstupujúcimi do 

implementácie.  Na jednej strane totiž 

vidíme nespochybniteľný prínos politi-

ky súdržnosti pre rast a stabilitu EÚ. Na 

strane druhej máme zložité procesy, kto-

ré sú prekážkou pre dosiahnutie lepších 

výsledkov pri implementácii EŠIF. Naším 

cieľom je zjednodušiť implementáciu pre 

prijímateľov, ale aj pre orgány implemen-

tácie. Zjednodušovanie implementácie 

je možno na začiatku administratívne 

náročnejší proces. Vráti sa nám to však 

v  podobe znižovania administratívnych 

nákladov, prehľadnejších a  jednoduch-

ších procedúr a hlavne zvýšenia efektív-

nosti pri čerpaní a dosahovaní výsledkov. 

Zavádzanie napríklad zjednodušeného 

vykazovania výdavkov či elektronizácie 

v  komunikácii medzi žiadateľom/prijí-

mateľom a  inštitúciami verejnej správy 

sú preukázateľne pozitívnymi opatrenia-

mi smerom k zjednodušeniu implemen-

tácie. 

Aké sú konkrétne možnosti zavedenia 

mechanizmov zjednodušenia pri imple-

mentácii?

Na Slovensku už máme pozitívnu skú-

senosť s  využívaním zjednodušeného 

vykazovania výdavkov v  operačných 

programoch Európskeho sociálneho fon-

du. Radi by sme na túto prax nadviazali 

aj v  náročnejšom prostredí operačných 

programov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. V tejto súvislosti dôsledne 

monitorujeme prebiehajúci legislatívny 

proces v  Rade EÚ, ktorého výsledkom 

má byť ďalšie zjednodušovanie pravi-

diel v programovom období 2014–2020. 

Pravidelne konzultujeme možné dopa-

dy týchto legislatívnych zmien s  našimi 

partnermi na RO a identifi kujeme možné 

spôsoby ďalšieho zavádzania zjednodu-

šeného vykazovania výdavkov, samozrej-

me, bez narušenia procesu implementá-

cie. 

Úrad zohráva úlohu lídra v  oblasti in-

formačných technológií vo verejnej sprá-

ve. Ako sa proces elektronizácie verejnej 

správy prejavuje v oblasti eurofondov?

Programové obdobie 2014–2020 predsta-

vuje v  porovnaní s  minulosťou zreteľný 

pokrok nielen z  hľadiska využívaných 

technológií, ale aj z  pohľadu zvýšenia 

komfortu používateľov ITMS pri sprí-

stupňovaní údajov širokej verejnosti 

z informačného systému ITMS. Ako som 

už naznačila, sústreďujeme sa na prepá-

janie údajových databáz v  rámci verej-

nej správy, čím sa odbremenia žiadatelia 

napríklad pri dokladovaní určitých po-

vinných príloh pri žiadosti o nenávratný 

fi nančný príspevok. Znamená to, že žia-

dateľ nebude musieť potrebné informácie 

dokladovať viacnásobne, pretože si ich 

budú relevantné inštitúcie medzi sebou 

elektronicky vymieňať. Zároveň tým, že 

ITMS testujeme na koncových používa-

teľoch, sme schopní včas zachytiť chyby 

či nejasnosti pri používaní informačného 

systému, čím zvyšujeme komfort užívate-

ľov informačného systému ITMS.

Implementácia nie sú predovšetkým 

procesy, ale najmä aktivity, konkrétne 

oblasti podpory. Občanov v  regiónoch 

zaujíma, ako sa dostať k relevantným in-

formáciám.

V  programovom období 2014–2020 sa 

zásadným spôsobom posilňuje územný 

charakter implementácie EŠIF. Dôraz sa 

kladie na využívanie nástrojov územného 

rozvoja v podobe integrovaných stratégií 

na úrovni regiónov, miest, ale aj lokálnych 

spoločenstiev. To nevyhnutne predpokla-

dá informačnú podporu potenciálnym 

žiadateľom na regionálnej úrovni. To je 

práve úloha nášho Úradu, ktorý prostred-

níctvom integrovanej siete informačno-

-poradenských centier (IPC) zriadených 

pri vyšších územných celkoch (VÚC) za-

bezpečuje prístup k  informáciám o pod-

pore z  EŠIF. Stanovili sme si cieľ spustiť 

začiatkom októbra šesť IPC. S potešením 

konštatujem, že tento cieľ sa nám poda-

rilo splniť. V súčasnosti už svoje poslanie 

vykonávajú IPC v Nitre, Trenčíne, Trnave, 

Košiciach, Prešove a Žiline. Rozsah pora-

denských aktivít je skutočne široký. Len 

stručne vymenujem niektoré: poskytova-

nie informácií o pripravovaných výzvach 

a  existujúcich metodických pokynoch, 

školenia zamerané na prípravu žiados-

tí, pravidelné vyhodnocovanie záujmu 

o granty s cieľom identifi kovať oblasti naj-

väčšieho záujmu či poskytnutie publicity 

úspešným projektom z regiónov. Predsta-

vitelia samospráv či miestni podnikatelia 

museli v  minulosti často hľadať nemalé 

dodatočné fi nančné prostriedky, aby si za-

platili sprostredkovateľov, ktorí im umož-

nili pripraviť a podať žiadosť o grant. Túto 

úlohu dnes preberajú práve informačno-

-poradenské centrá. Ich zriadenie priamo 

pri VÚC je jasným dokladom fungujúce-

ho partnerstva medzi vládou a  regionál-

nymi samosprávami.

Prostredníctvom našich 
odporúčaní sa snažíme aj 

o elimináciu nejednoznačnosti 
odkazov vo výzvach na 
dokumenty či webové 

linky, a tým aj zvýšenie 
prehľadnosti výziev pre 

žiadateľa. Vo všeobecnosti 
naše odporúčania smerujú 

k transparentnosti 
a zjednodušeniu 

pripravovaných výziev pre 
žiadateľov.
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Akým spôsobom je zabezpečená príprava 

personálu v IPC na plnenie ich úloh?

Činnosť informačno-poradenských cen-

tier je hradená z Operačného programu 

Technická pomoc. Prijímateľom je náš 

Úrad, ktorý v  partnerskej spolupráci 

s VÚC umožnil zriadenie IPC. Týmto je 

daná aj zodpovednosť Úradu za školenie 

pracovníkov centier. Preto sme začali so 

školením zamestnancov IPC prostred-

níctvom série informačných seminá-

rov. Účastníci seminára majú možnosť 

stretnúť sa so zástupcami RO a získať 

užitočné informácie o  jednotlivých ope-

račných programoch, pripravovaných 

a prebiehajúcich výzvach, o systéme ko-

munikácie a  formách spolupráce v  bu-

dúcnosti. Zároveň sa zamestnanci IPC 

oboznamujú s  prácou v  informačnom 

systéme ITMS 2014+. Navyše, školenie 

pracovníkov IPC prebieha  interaktív-

ne. To znamená, že skúsenejší kolegovia 

sprostredkujú ostatným informácie z ich 

doterajšieho pôsobenia.

Ako sú do projektu zapojené jednotlivé 

riadiace orgány, ministerstvá, ktoré majú 

priamu zodpovednosť za svoje operačné 

programy?

Pri poskytovaní poradenstva zo strany 

informačno-poradenských centier je ne-

vyhnutná spolupráca s  jednotlivými ria-

diacimi orgánmi. Centrálny koordinačný 

orgán sprostredkuje zapojenie riadiacich 

orgánov do činnosti IPC. CKO vyžiadal 

RO na identifi kovanie kontaktnej osoby 

pre komunikáciu s  IPC, vyškolenie za-

mestnancov informačno-poradenských 

centier z oblasti programových a riadia-

cich dokumentov operačného programu, 

zasielanie zmeny v riadiacej dokumentá-

cii a pod. Spolupráca s riadiacimi orgán-

mi pri zabezpečení fungovania informač-

no-poradenských centier bola nastavená 

výborne. Riadiace orgány priebežne za-

sielajú IPC aktuálne informácie. CKO, sa-

mozrejme, priebežne monitoruje proces 

vzájomnej spolupráce medzi RO a IPC.

Z vašich doterajších vyjadrení je zrejmé, 

že aktivity CKO si vyžadujú vysokú mieru 

koordinácie nielen dovnútra, ale aj sme-

rom k vašim partnerom.

Komunikáciu a budovanie vzťahov pova-

žujem za zásadný nástroj pri dosahovaní 

našich cieľov. Pravidelne sa stretávam 

s  kolegami z  riadiacich orgánov. Tieto 

stretnutia sú mimoriadne prínosné pre 

obe strany. Nejde len o  vzájomnú vý-

menu informácií, ale spoločne hľadáme 

aj riešenia k  aktuálnym otázkam, ktoré 

majú vplyv na implementáciu EŠIF po 

celom Slovensku. Naši partneri vníma-

jú intenzívny záujem zo strany CKO, čo 

vytvára pozitívny tlak smerom k dosiah-

nutiu praktických riešení. Týmto spôso-

bom sa nám napríklad podarilo vyriešiť 

otázku dlhodobo zablokovaných štyroch 

operačných programov a  ušetriť takmer 

pol miliardy eur zo štátneho rozpočtu. 

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj 

spoluprácu s Európskou komisiou. Z náš-

ho pohľadu ide o strategické partnerstvo. 

Od môjho nástupu som sa zamerala na 

budovanie pozitívnych vzťahov s riadiaci-

mi článkami na Generálnom riaditeľstve 

pre regionálnu a mestskú politiku, čo sú 

naši kľúčoví partneri v Komisii. Korektné 

vzťahy sú predpokladom korektných rie-

šení v niekedy zložitých situáciách, ako sa 

ukázalo v prípade už zmieneného odblo-

kovania štyroch operačných programov. 

Úloha CKO pri sprostredkovaní riešenia 

medzi dotknutými riadiacimi orgánmi na 

národnej úrovni a Európskou komisiou sa 

ukázala ako nezastupiteľná. 

Keď už sme pri fi nančných prostriedkoch, 

približne tretina rozpočtu Európskej únie 

smeruje do politiky súdržnosti, ktorá pro-

stredníctvom EÚ fondov podporuje pro-

jekty v jednotlivých regiónoch EÚ. Aké sú 

konkrétne výsledky?

Podľa generálnej riaditeľky sekcie centrálny koordinačný orgán Denisy Žilákovej je snahou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prispieť k zosúladeniu obsahovej ako aj formálnej 
stránky výziev pred ich vyhlásením.
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Politika súdržnosti na základe dosiah-

nutých výsledkov jasne preukázala pri-

danú hodnotu na podporu rastu, za-

mestnanosti a  konkurencieschopnosti 

regiónov v  Európskej únii, a  preto ne-

možno spochybňovať jej opodstatnenie. 

Na európskej úrovni sa v programovom 

období 2007 – 2013 vďaka politike sú-

držnosti vytvorilo takmer 1 milión pra-

covných miest, čo je približne tretina zo 

všetkých vytvorených pracovných miest 

v  celej EÚ, podporených bolo viac ako 

120-tisíc startupov, posilnil sa výskum 

a  inovácie prostredníctvom viac ako 

114-tisíc výskumných projektov a  za-

bezpečil sa prístup k  širokopásmové-

mu pripojeniu pre viac ako 8 miliónov 

obyvateľov. Finančná podpora pomohla 

400-tisíc malým a stredným podnikom 

k  tomu, aby odolali negatívnym dopa-

dom hospodárskej a  fi nančnej krízy 

a  zvýšila sa ich celková konkurencie-

schopnosť prostredníctvom inovácií. 

Modernizovali sa vodovody pre skoro 

6 miliónov obyvateľov EÚ, vybudovalo 

sa vyše 4 600 kilometrov ciest a takmer 

300 kilometrov železníc. Odhaduje 

sa, že 270 miliárd eur investovaných 

v  programovom období 2007 – 2013 

vrátane národného spolufi nancovania 

dodatočne vygeneruje 1 bilión eur na 

tvorbe HDP vo všetkých členských štá-

toch EÚ až do roku 2023. 

Slovenská republika je od 1. júla 2016 

predsedajúcou krajinou v  Rade Eu-

rópskej únie. Aké priority presadzuje 

SR v  rámci slovenského predsedníctva 

v Rade EÚ v oblasti politiky súdržnosti 

EÚ a aké aktivity sa uskutočnili v tejto 

oblasti?

Cieľom slovenského predsedníctva 

v Rade EÚ (SK PRES) je viesť v oblasti 

politiky súdržnosti vyváženú diskusiu 

o jej hlavných úlohách a ďalšom smero-

vaní, a  to aj v nadväznosti na aktuálnu 

reformu. Východiskom pre diskusiu sú 

dosiahnuté výsledky z  programového 

obdobia 2007 – 2013, ale i prvé imple-

mentačné skúsenosti z  obdobia 2014 – 

2020, vrátane zhodnotenia prínosu no-

vých reformných prvkov. Ambíciou SK 

PRES je zachovať významné postavenie 

politiky súdržnosti a zjednodušiť imple-

mentáciu európskych fondov po roku 

2020. Uvedeným prioritám v  oblasti 

politiky súdržnosti sa venovalo viacero 

sprievodných podujatí organizovaných 

v rámci SK PRES. V septembri 2016 sa 

pod záštitou Petra Pellegriniho, pod-

predsedu vlády SR pre investície a  in-

formatizáciu, uskutočnila v  Bratislave 

medzinárodná konferencia k  politike 

súdržnosti EÚ. Hlavnými témami kon-

ferencie boli Výkonnosť a výsledky eu-

rópskych štrukturálnych a investičných 

fondov, Prepojenie medzi politikou sú-

držnosti EÚ a  správou ekonomických 

záležitostí EÚ a Ďalšie zjednodušovanie 

politiky súdržnosti v budúcom období. 

Konferencia bola podujatím na vysokej  

úrovni. Príspevok predniesla aj komi-

sárka pre regionálnu politiku Corina 

Cretu, zástupcovia Európskeho parla-

mentu, Európskej komisie, Európskeho 

dvora audítorov, OECD, ale i predstavi-

telia štátnej správy a regionálnej samo-

správy viacerých členských krajín EÚ. 

Téme budúcnosti politiky súdržnosti 

sa venovali aj generálni riaditelia člen-

ských štátov EÚ, zodpovední za politiku 

súdržnosti, na svojom zasadnutí v  ok-

tóbri 2016 v Bratislave. Výstupy z oboch 

spomenutých podujatí boli dobrým zá-

kladom a  východiskovým podporným 

podkladom na prípravu záverov Rady 

Európskej únie k  výsledkom a  novým 

prvkom politiky súdržnosti EÚ.

Ako vidíte smerovanie politiky súdržnosti 

v  ďalšom období? Aké zmeny môžu túto 

politiku čakať po roku 2020?

Európa v súčasnosti čelí viacerým ekono-

mickým, sociálnym a bezpečnostným vý-

zvam. Migračná vlna, prejavy extrémizmu, 

výsledok britského referenda a  tiež zatiaľ 

otázna budúca podoba transatlantického 

partnerstva najmä v  oblastiach bezpeč-

nosti a vzájomnej obchodnej výmeny me-

dzi EÚ a USA po prezidentských voľbách 

v  USA sú súčasťou dnešnej reality. Stále 

doznievajú dôsledky globálnej hospodár-

skej a  fi nančnej krízy, ktoré sa prejavujú 

krehkým hospodárskym rastom a  nesta-

bilitou globálneho prostredia. V kontexte 

týchto výziev sa začínajú diskusie o budú-

cej podobe politiky súdržnosti, pričom je 

zrejmé, že táto hlavná európska investičná 

politika bude musieť na tieto výzvy rea-

govať. Ako som už uviedla, politika sú-

držnosti prináša konkrétne výsledky, ktoré 

sú na prospech celej EÚ a  jej obyvateľov. 

K udržaniu významnej pozície politiky sú-

držnosti však bude potrebné v konkuren-

cii iných európskych politík a programov 

ďalej zvyšovať efektívnosť pri dosahovaní 

výsledkov a naďalej zjednodušovať progra-

mové a implementačné procesy. Rovnako 

politika súdržnosti bude musieť vedieť 

v budúcnosti fl exibilne reagovať na zmeny.  

Pri nastavovaní jej budúcej architektúry 

s väčšou mierou fl exibility však  nesmieme 

stratiť zo zreteľa napĺňanie hlavného cieľa 

politiky súdržnosti EÚ, ktorým je znižova-

nie regionálnych rozdielov a prispievanie 

k  hospodárskemu rastu a  zamestnanosti. 

Vyššie uvedené skutočnosti tvoria výcho-

disko pre prípravu legislatívneho a  kon-

cepčného rámca pre programové obdobie 

po roku 2020. Dôležitosti včasnej prípravy 

na programové obdobie po roku 2020 sú 

venované aj závery Rady Európskej únie 

schválené 18. novembra, ktoré boli pripra-

vené, vyjednávané a schválené pod vede-

ním nášho predsedníctva. Ide o  záväzný 

dokument pre členské štáty a  Európsku 

komisiu. Závery sú dôležitou diplomatic-

kou iniciatívou pri príprave obdobia po 

roku 2020. 

Text: Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu

Foto: Vladimír Kampf

Nedostatočná koordinácia 
alebo, naopak, akékoľvek 

neprimerané zásahy do 
procesu implementácie 

by sa nám všetkým vrátili 
ako bumerang v podobe 

neplnenia stanovených cieľov. 
Jednoducho potrebujeme 

dostať hodnotu za vynaložené 
peniaze a CKO je práve tým 
článkom v implementačnom 

reťazci, ktorý zabezpečuje 
koordináciu dosahovania 

cieľov. 
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„ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM” PODPORUJE 
VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV 

Text a foto: SIEA

Národný projekt Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry (SIEA) umož-
ňuje domácnostiam získať príspevok na 
zariadenia na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie. Zároveň ich motivuje 
k tomu, aby ešte pred ich inštaláciou 
vykonali opatrenia zamerané na úsporu 
energie.

Viac ako 3 000 podporených zariadení
Projekt Zelená domácnostiam bol spuste-

ný v decembri 2015 ako prvý z národných 

projektov nového programového obdobia 

v rokoch 2014 až 2020. Zároveň je to vô-

bec prvý národný projekt, ktorý umožňuje 

európsku podporu využiť domácnostiam.  

Celkovo je na podporu inštalácie malých 

zariadení na využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie (OZE) v rodinných a by-

tových domoch do roku 2020 vyčlenených 

115 miliónov eur. Rozpočet pilotného ná-

rodnémho projektu SIEA je stanovený na 

45 miliónov eur. Tie majú slúžiť na inštalá-

ciu viac ako 14-tisíc zariadení s celkovým 

výkonom 55 MW. Príspevky môžu domác-

nosti získať vo forme poukážok, ktoré zvy-

čajne pokryjú 30  % oprávnených nákladov 

na inštaláciu celého systému. Maximálne 

to môže byť 50  %. S touto výnimočnou prí-

ležitosťou súvisia aj špecifi cké podmienky 

čerpania podpory. Zariadenia musia byť 

uvedené do prevádzky až po vydaní po-

ukážok, ktoré majú obmedzenú platnosť. 

Po treťom kole je preplatených 6,7 milióna 

eur pre viac ako 3 000 zrealizovaných in-

štalácií. Do začiatku decembra by malo byť 

nainštalovaných ďalších 1  600 zariadení 

s podporou vyše 3,5 milióna eur. V prie-

behu novembra 2016 budú vydané ďalšie 

poukážky, na ktoré je vyčlenených 6,5 mi-

lióna eur. Najviac sa týka slnečných kolek-

torov a  fotovoltaických panelov. Z  oboch 

zariadení sa už s  podporou nainštalovalo 

po vyše tisíc. Inštalovaných bolo vyše 600 

tepelných čerpadiel a viac ako 200 kotlov 

na biomasu. 

Minimum administratívy
Záujem domácností o poukážky v prvých 

kolách niekoľkonásobne prekročil mož-

nosti vyčlenených prostriedkov. Dôvodom 

bol aj fakt, že zámer podporiť zariadenia 

pre domácnosti bol zverejnený ešte kon-

com roku 2013 a mnohé z domácností in-

štalácie odkladali. Významný vplyv má aj 

skutočnosť, že získanie poukážky je spojené 

s minimom administratívy, keďže žiadosti 

podávajú domácnosti elektronicky. Po vy-

daní poukážky majú 30 dní na to, aby do-

kumenty odovzdali zhotoviteľovi a ten ich 

po inštalácii predloží SIEA spolu so žiados-

ťou o preplatenie poukážky. Zodpovednosť 

za kvalitu inštalácie preberajú zhotovitelia, 

ktorí uzatvoria so SIEA zmluvu o preplá-

caní poukážok. V zozname zhotoviteľov je 

už viac ako 800 oprávnených subjektov. Na 

stránke www.zelenadomacnostiam.sk je 

priebežne aktualizovaný aj zoznam 2  600 

zariadení, ktoré spĺňajú stanovené technic-

ké požiadavky. 

Motivácia k úsporám
Systémy na využívanie OZE umožňujú na-

hradiť spotrebu energie, na ktorú by inak 

boli spotrebované fosílne palivá. Projekt 

tak prispieva k  znižovaniu emisií sklení-

kových plynov, najmä CO2. Hodnota po-

ukážky je vypočítaná na základe výkonu 

konkrétneho zariadenia. Pri jednotlivých 

druhoch je určená sadzba za 1 inštalovaný 

kW výkonu a  zároveň maximálna výška. 

Pri nastavení podpory je zohľadnený pri-

meraný výkon zariadení, ktoré sa zvyčajne 

v  slovenských podmienkach využívajú. 

Maximálne limity majú domácnosti záro-

veň motivovať k  tomu, aby väčšinu vyro-

benej elektriny spotrebovali sami a  pred 

inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrea-

lizovali opatrenia na zníženie jeho potreby 

v  domoch. Domácnostiam potom stačia 

zariadenia s nižším výkonom, ktoré sú aj 

cenovo prijateľnejšie. 

Projekt Zelená domácnostiam je fi nan-

covaný prostredníctvom Operačného 

programu Kvalita životného prostredia, 

ktorý riadi Ministerstvo životného prostre-

dia Slovenskej republiky.

Ide o prvý národný projekt, ktorý umožňuje domácnostiam využiť podporu z Európskej únie.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja
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INOVÁCIE A PODPORA MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKOV
Prioritami operačného programu Výskum a inovácie sú 
podpora inovácií v podnikoch a komplexná podpora malých 
a stredných podnikov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky má v súčasnosti vyhlásené tri výzvy, ktoré sú 
zamerané práve na podporu týchto oblastí.

M
inisterstvo hospodárstva plní 

úlohu sprostredkovateľského 

orgánu pre operačný program 

Výskum a  inovácie, pričom zodpovedá 

za oblasti podpory, ktoré sú zamerané 

na posilnenie technologického rozvo-

ja a  inovácií a  zvýšenie konkurencie-

schopnosti malých a  stredných pod-

nikov. Zámerom špecifických cieľov 

v  pôsobnosti ministerstva hospodár-

stva je podporiť investície podnikov 

do výskumu, vývoja a  inovácií za úče-

lom tvorby nových produktov, služieb 

a  zlepšovania technologickej úrovne 

podnikov. Samostatnú oblasť predsta-

vuje komplexná podpora podnikania 

vo všetkých jeho fázach. 

Aktuálne výzvy Ministerstva hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie (november 2016).

Zámerom špecifi ckých cieľov v pôsobnosti ministerstva hospodárstva je podporiť investície podnikov do 
výskumu, vývoja a inovácií s cieľom zlepšovania ich služieb a technologickej úrovne.

Zameranie výzvy Alokácia (prostriedky 
vyčlenené na výzvu) Typ výzvy Oprávnené územie 

(miesto realizácie)

Podpora inovácií 
a technologického transferu 175 000 000 eur Otvorená (aktuálna až do 

vyčerpania prostriedkov)
Celé územie Slovenska 

okrem Bratislavského kraja

Podpora nových a začí-
najúcich mikro-, malých 

a stredných podnikov
30 000 000 eur Otvorená (aktuálna až do 

vyčerpania prostriedkov)
Celé územie Slovenska 

okrem Bratislavského kraja

Podpora existujúcich 
mikro-, malých a stredných 

podnikov
40 000 000 eur Otvorená (aktuálna až do 

vyčerpania prostriedkov)
Celé územie Slovenska 

okrem Bratislavského kraja
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Text:  Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Ministerstva hospodárstva SR

Foto: Shutterstock

Výzva na podporu inovácií 
a technologického transferu
Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť 

projekty zamerané na zvyšovanie kvali-

ty a efektivity výrobných a technologic-

kých procesov prostredníctvom zvyšo-

vania technologickej a inovačnej úrovne 

v  podnikoch. V  rámci výzvy môžu byť 

podporené malé, stredné aj veľké pod-

niky, pričom medzi oprávnené výdavky 

patrí obstaranie dlhodobého hmotné-

ho majetku (nákup výrobných zariade-

ní a  zariadení na poskytovanie služieb 

a  pod.) a  nehmotného majetku (nákup 

soft véru, oceniteľných práv a  ostatného 

dlhodobého nehmotného majetku), a to 

za účelom realizácie inovačných opat-

rení, výsledkom ktorých bude inovácia 

produktu alebo procesu (s možným do-

plnením o organizačnú inováciu).

V  rámci výzvy sú k  dispozícii pro-

striedky vo výške 175 miliónov eur. 

Oprávnení žiadatelia môžu predkladať 

svoje žiadosti kedykoľvek odo dňa vy-

hlásenia výzvy v  auguste 2016 až do 

vyčerpania prostriedkov vyčlenených 

na výzvu. Podporené môžu byť projekty 

realizované na území celého Slovenska 

s  výnimkou Bratislavského kraja. Uzá-

vierka prvého hodnotiaceho kola bola 

30. septembra 2016, ďalšie uzávierky sú 

plánované priebežne každé dva mesiace 

až do vyčerpania vyčlenených fi nanč-

ných prostriedkov. 

Výzvy pre podnikateľov
V novembri 2016 vyhlásilo ministerstvo 

hospodárstva dve výzvy zamerané na 

podporu mikro-, malých a  stredných 

podnikov. Jedna z  výziev je určená na 

podporu nových a  začínajúcich pod-

nikov existujúcich menej ako 3 roky, 

druhá na podporu podnikov existujú-

cich viac ako 3 roky. V rámci výziev sú 

k dispozícii prostriedky spolu vo výške 

70 miliónov eur, z toho 30 miliónov eur 

je určených pre nové a začínajúce pod-

niky a  40 miliónov eur pre existujúce 

podniky. Realizáciou projektu podpore-

ného v rámci daných výziev musí dôjsť 

k  uvedeniu nového alebo inovovaného 

produktu na trh alebo k  inovácii pro-

dukčného procesu. Predmetom projek-

tu musí byť nákup nového dlhodobého 

majetku, ktorý bude využívaný na pro-

dukciu produktu a/alebo zavádzanie 

nástrojov elektronického podnikania. 

Súčasne môžu byť predmetom projektu 

aj marketingové aktivity súvisiace s uve-

dením nového/inovovaného produktu 

na trh.

V rámci oboch výziev môžu byť pod-

porené projekty realizované na celom 

území Slovenska okrem Bratislavského 

kraja. Vyššiu intenzitu pomoci môžu 

získať projekty realizované v  okresoch, 

ktoré sú vedené v zozname Ústredia prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny ako najme-

nej rozvinuté. Uzávierky prvých kôl vý-

ziev sú naplánované v polovici februára 

2017, uzávierky ďalších kôl budú násled-

ne každé dva mesiace až do vyčerpania 

vyčlenených fi nančných prostriedkov.  

Podpora pokračuje ďalej
O  výzvy ministerstva hospodárstva je 

zo strany podnikateľov veľký záujem. 

Len v  rámci výzvy na podporu inová-

cií a  technologického transferu bolo 

zatiaľ doručených viac ako 300 žiados-

tí. Okrem toho bolo podnikateľom po-

skytnutých približne 900 konzultácií 

a informácií k tejto výzve. 

Počas roka 2017 ministerstvo hos-

podárstva plánuje vyhlásenie ďalších 

výziev. Pribudne napríklad podpora 

inovácií prostredníctvom priemyselné-

ho výskumu a  experimentálneho vý-

voja v  podnikoch, podpora sieťovania 

podnikov, podpora zapájania malých 

a  stredných podnikov do programov 

Európskej únie, ale aj podpora zvyšova-

nia štandardov výkonnosti a funkčnosti 

malých a stredných podnikov. 

Všetky informácie ohľadom pláno-

vaných aj vyhlásených výziev sú zverej-

ňované na webovom sídle operačného 

programu www.opvai.sk v rámci sekcie 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky.

V novembri 2016 boli vyhlásené ďalšie dve výzvy zamerané na podporu malých a stredných podnikov.
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BRUSELSKÉ NÁMESTIE ZDOBÍ 
VIANOČNÝ STROM ZO SLOVENSKA
Zimné radosti – tak nazýva bruselská radnica tradičné 
vianočné trhy spojené s výzdobou. Tento rok im dominuje 
22-metrová jedľa, ktorú doviezli do hlavného mesta Európskej 
únie z Malých Karpát.

Jaroslav Kizek
Foto: Diana Černáková (MZV a EZ SR) 
a Ministerstvo pôdohospodárstva SR

S
  iniciatívou prišiel slovenský veľvy-

slanec v  Belgickom kráľovstve Sta-

nislav Vallo. Predstaviteľov Bruselu 

oslovil ešte v lete tohto roku. Dar Sloven-

skej republiky obyvateľom a  návštevní-

kom mesta má pripomínať aj naše pred-

sedníctvo v  Rade Európskej únie. Strom 

sa podarilo zabezpečiť zásluhou podpory 

z Ministerstva zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR a Ministerstva pôdo-

hospodárstva SR. Pochádza zo súkrom-

ného pozemku, kde svojou výškou začínal 

ohrozovať budovu, pri ktorej rástol.

Vianočná jedľa vyrazila na náročnú ces-

tu zo slovenskej obce Horné Orešany pri 

Trnave. Spílili ju 14. novembra, na hlavné 

námestie v Bruseli Grand Place sa dostala 

v  poriadku 17. novembra ráno. Prepra-

vu nadrozmerného nákladu zabezpečila 

belgická spoločnosť pôsobiaca v  Torna-

li. Strom slávnostne rozsvietili v  piatok 

25. novembra. Vianočné trhy spojené 

s  výzdobou potrvajú v  Bruseli do konca 

roka 2016.

Slovenská vianočná jedľa sa vydala na dlhú cestu z Horných Orešian 14. novembra 2016, do Bruselu dorazila o tri dni neskôr.

Návštevníkov bruselského námestia Grand Place čaká pohľad na rozsvietený vianočný strom zo Slovenska.
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operačný program

Dve výzvy z OP Ľudské zdroje sú zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl.

V ŠKÔLKACH CHCÚ VYTVORIŤ 
TISÍCKY NOVÝCH MIEST. 
PRIHLÁSTE SVOJU OBEC A MESTO
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje výzvy zamerané na výstavbu, 
rekonštrukciu a prestavbu materských škôl v 7 slovenských 
krajoch. Vďaka projektom sa kapacity škôlok navýšia 
a poskytnú priestor aj deťom, pre ktoré by inak neostalo miesto. 
Potenciálni prijímatelia majú stále možnosť podávať svoje 
žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok.

D
ve prioritné osi Operačného 

programu Ľudské zdroje sú 

zamerané na pomoc margina-

lizovaným rómskym komunitám. Prvé 

výzvy z  januára tohto roku sa orientujú 

na materské školy. Medzi potenciálnymi 

prijímateľmi pomoci v celkovej výške 50 

miliónov eur (zdroje EÚ) je 1 044 obcí 

a miest zo siedmich slovenských krajov, 

ktoré sa nachádzajú v  Atlase rómskych 

komunít, s  výnimkou Bratislavského 

kraja. Kto v hodnotiacich kolách uspeje, 

dostane šancu použiť fi nancie z  Európ-

skej únie na výstavbu materskej školy, 

rekonštrukciu už existujúcej škôlky ale-

bo na prestavbu budovy s  cieľom zria-

diť takúto inštitúciu. „Chceme takýmto 

spôsobom navýšiť kapacity materských 

škôl a vytvoriť tisícky nových miest pre 

deti. Rodičia mnohých z  nich majú 

každý rok problém s  nájdením voľné-

ho miesta, čo sa, veríme, v budúcnosti 

zlepší,“ vysvetlila riaditeľka odboru in-

klúzie marginalizovaných rómskych ko-

munít Lucia Rozkopálová.

Na fi nancovaní projektov sa z 85 per-

cent budú podieľať eurofondy a z 10 per-

cent štátny rozpočet. Samotný prijíma-

teľ spolufi nancuje zvyšných 5 percent. 

Ministerstvo vnútra SR, ktoré má pre 

programové obdobie 2014 – 2020 vo 

svojej gescii časť Operačného progra-

mu Ľudské zdroje, má súbežne vyhlá-

sené dve výzvy. Prvá (výzva A) sa týka 

konkrétnych 150 obcí, ktoré boli vybra-

né na základe Indexu podrozvinutosti 

z posledného vydania Atlasu rómskych 

komunít a  sú identifi kované v  prílohe 

operačného programu. Druhá (výzva B) 

zastrešuje zvyšných 894 obcí a miest na 

Slovensku z Atlasu rómskych komunít.

V roku 2016 sa uskutočnili tri hodnotia-

ce kolá k  tejto výzve. Uzávierka tretie-

ho hodnotiaceho kola bola 2. decembra 

2016. Na marec 2017 je plánované štvrté 

kolo. Zamestnanci ministerstva vnút-
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Text, graf: Ministerstvo vnútra SR
Foto: ÚSVRK

V rekonštruovaných a nových škôlkach by mali vzniknúť tisícky nových miest pre deti.

Do materskej školy by sa mali dostať aj deti, ktorých rodičia mali problém s nájdením voľného miesta.

Čo je marginalizovaný? Sociálne 
znevýhodňovaný. V kontexte rómskej 
populácie hovoríme o marginalizova-
ných komunitách, ktoré sú vyčleňova-

né zo spoločnosti a nemajú rovnaké 
životné podmienky ako majorita.

ra pravidelne informujú potenciálnych 

prijímateľov o aktualitách týkajúcich sa 

prebiehajúcich výziev prostredníctvom 

e-mailovej komunikácie a svojej webo-

vej stránky. Dobrým príkladom sú aj 

Informačné dni k výzvam, v roku 2016 

sa konali už trikrát. Naposledy boli za-

merané na riešenie najčastejších prob-

lémov v súvislosti s vypĺňaním žiadosti 

o nenávratný fi nančný príspevok.

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo 
v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje v roku 2016 aj výzvu na vý-
stavbu a rekonštrukciu komunitných 
centier a tiež plánuje vyhlásiť výzvu 
zameranú na prístup k pitnej vode. 

Začiatkom roka 2017 sa očakávajú vy-
hlásenia výziev na odpady a bývanie. 

Celková alokácia tejto časti programu 
je 383 miliónov eur (zdroje EÚ).

Vývoj alokácie výzvy č. OP ĽZ-PO6-SC12-2016-1A, 1B
60 000 000 €

50 000 000 €

40 000 000 €

30 000 000 €

20 000 000 €

Celková alokácia

Alokácia

Zostatok alokácie po 1. kole

Zostatok alokácie po 1. kole

Žiadané v 2. kole

Žiadané v 2. kole

10 000 000 €

0 €

50 000 000 €
45 093 653 €

12 354 501 €
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RÓMOVIA SI ZASLÚŽIA 
PRÍLEŽITOSŤ
Lucia Rozkopálová je riaditeľkou odboru inklúzie 
marginalizovaných rómskych komunít. Vo svojej časti 
Operačného programu Ľudské zdroje zastrešuje celkovo 
450 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, vrátane spolufi nancovania. 
Táto fi nančná pomoc z Európskej únie sa dotkne mnohých 
slovenských miest a obcí, no predovšetkým má ambíciu 
pozitívne ovplyvniť životy rómskych komunít.

Tému Rómov časť slovenskej spoločnos-

ti stále vníma kontroverzne. Neobávate 

sa, že sa vaša práca dostane pod paľbu 

kritiky?

Istá časť spoločnosti bude mať vždy 

svoj vyhranený názor bez ohľadu na to, 

čo dokážeme my alebo ktokoľvek iný. 

Je to ťažká, komplexná téma. Ja mám 

vplyv iba na jej časť. Politické a  obsa-

hové otázky sú zvyčajne v kompetencii 

splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity a  na jednotlivých minister-

stvách. Práve preto je pre nás úspešná 

spolupráca s  týmto úradom kľúčová. 

Našimi projektmi chceme pozitívne po-

máhať rómskym komunitám, a  tak ich 

viesť k začleňovaniu do väčšinovej spo-

ločnosti.
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Život v niektorých komunitách nie je pre 

Rómov jednoduchý. Niektorí z  nich po-

moc odmietajú. Myslíte si, že sa vám aj 

napriek tomu podarí uspieť?

Som večný optimista, takže sa o to bude-

me vždy snažiť a robiť všetko pre to, aby 

to tak bolo. Rómov nemôžeme dávať do 

jedného koša. Ak má niekto jednu nega-

tívnu skúsenosť, nemôže odsudzovať celú 

rómsku komunitu. Je ľahké všímať si iba 

negatívne medializované prípady. Samo-

zrejme, ak samotní Rómovia a starostovia 

našu pomoc odmietajú, nebudeme ich 

nútiť. Každému však dávame príležitosť 

zapojiť sa do našich výziev na základe 

transparentne stanovených podmienok 

poskytnutia príspevku. Ak má však su-

sedná obec dobré skúsenosti s  realizá-

ciu projektov, verím v  princíp „snehovej 

gule“, že sa to prenesie aj do susednej obce 

a  tiež sa časom zapojí. Každá komunita 

a obec je iná, preto je individuálny prístup 

priamo na mieste kľúčový. Pomoc je vždy 

obojstranný proces. My ju v tomto prípa-

de poskytujeme, treba ju však aj chcieť, 

prijať a  správne zužitkovať, aby mala re-

álne výsledky a  dokázala zlepšiť životné 

podmienky samotných Rómov.

Vyrastali ste v zahraničí, v mnohých kra-

jinách. Vedeli by ste porovnať prístup nie-

ktorých z nich k ich vlastným minoritám? 

Môžeme sa v niečom od nich inšpirovať?

Podmienky sú v  každej krajine, meste 

a obci iné. Momentálne napríklad na mi-

nisterstve nastavujeme výzvu na bývanie. 

Boli sme sa inšpirovať u kolegov v Brne, 

a už tam je situácia odlišná. Samozrejme, 

vždy vieme nájsť určité paralely, napríklad 

nás upozornili na nevyhnutnosť kombi-

Lucia Rozkopálová pôsobí ako 
riaditeľka odboru inklúzie 

marginalizovaných rómskych 
komunít na sekcii európskych 

programov MV SR. V minulosti 
pracovala v Bruseli v Európskej 

komisii a v mimovládnom 
sektore. V Indonézii pracovala 

pre Európsku delegáciu v oblasti 
obchodu a na odbore prípravy 

projektov v Medzinárodnej 
organizácii pre migráciu. 

Vyštudovala magisterské štúdium 
v medzinárodnom rozvoji 

a migrácii na univerzite v Oxforde 
vo Veľkej Británii.

Prioritná os 5:

INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH 

RÓMSKYCH KOMUNÍT

Prioritná os 6:

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ V OBCIACH 

S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVA-

NÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Investičná priorita 5.1:

Sociálno-ekonomická integrácia 

marginalizovaných komunít, ako sú 

Rómovia

Investičná priorita 6.1:

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej 

a sociálnej regenerácie zanedbaných 

komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Investičná priorita 6.2:

Poskytovanie podpory 

sociálnych podnikov

Špecifi cký cieľ 5.1.1:

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov 

marginalizovaných komunít, predovšetkým 

Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania 

s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Špecifi cký cieľ 6.1.1:

Rast počtu rómskych 

domácností s prístupom 

k zlepšeným podmienkam 

bývania

Špecifi cký cieľ 6.2.1:

Zvýšiť mieru zamestnanosti 

MRK v subjektoch sociálnej 

ekonomiky v územiach 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít

Špecifi cký cieľ 6.1.2:

Zlepšiť prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu, 

vrátane vzdelávania 

a starostlivosti v ranom 

detstve

Špecifi cký cieľ 6.1.3

Zlepšiť prístup ľudí 

z marginalizovaných 

rómskych komunít 

k sociálnej infraštruktúre

Špecifi cký cieľ 5.1.2:

Zvýšiť fi nančnú gramotnosť, 

zamestnateľnosť a zamestnanosť 

marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov

Špecifi cký cieľ 5.1.3:

Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti 

a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej 

osvety a k zlepšeniu štandardov 

hygieny bývania

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA ČASTI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE V PÔSOBNOSTI MV SR
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nácie terénnej práce s podporou v oblasti 

bývania.  

Inšpirovať sa môžeme napríklad inklu-

zívnym vzdelávaním, ktoré perfektne fun-

guje v Kanade a vo Veľkej Británii. Popri 

štúdiu na vysokej škole v  Anglicku som 

viackrát chodila Rómom prekladať do 

škôl a nemocníc. Ak prišli do školy nové 

deti, bez ohľadu na to, či boli rómske ale-

bo nie, vždy do školy pozvali ich rodičov 

a vysvetlili im systém. Deťom bol násled-

ne pridelený takzvaný „buddy“ (kamarát), 

boli „hodené do systému“ a museli sa na-

učiť v ňom „plávať“. Mne osobne to spra-

vili rodičia, keď ma zapísali do nemeckej 

školy v Indonézii a anglickej školy v Kana-

de. V Kanade som absolvovala celú stred-

nú školu. Zbožňovala som ju. Mala som 

spolužiakov, ktorí následne išli na vysokú 

školu, pracovať alebo skončili školu v 16-

tich rokoch. Boli rôznych vierovyznaní, 

niektorí mali zdravotné postihnutie. Boli 

sme však v jednej škole, mali sme spoloč-

né prestávky a mimoškolské aktivity. Pre 

mňa je toto príklad inkluzívneho školstva, 

ku ktorému sa, dúfam, raz dopracujeme aj 

na Slovensku.

V kalendárom roku 2016 ste vyhlásili za-

tiaľ výzvy na materské školy a komunitné 

centrá. V akom sú momentálne stave?

Výzva na škôlky má za sebou tri hodno-

tiace kolá, komunitné centrá svoje prvé. 

Sú to otvorené, dopytovo orientované vý-

zvy a  momentálne stále prijímame nové 

žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok. 

Ďalšie uzávierky hodnotiacich kôl budú 

v marci na materské školy a vo februári na 

komunitné centrá. V najbližšom čase plá-

nujeme vyhlásiť výzvy na prístup k pitnej 

vode, v oblasti odpadového hospodárstva 

a  bývania. O  všetkých aktualitách infor-

mujeme na našej webstránke a pomocou 

e-mailovej komunikácie.

Pôsobenie operačných programov nie je 

iba o  vyhlasovaní výziev. Aké ďalšie ak-

tivity ste absolvovali a máte pred sebou?

Organizujeme napríklad informačné se-

mináre s potenciálnymi žiadateľmi k vy-

hláseným výzvam. Naposledy sme robili 

špecializovaný informačný deň v Prešove, 

ktorý sa venoval riešeniam problémov pri 

podávaní žiadostí o nenávratný fi nančný 

príspevok. Robíme všetko pre to, aby in-

formácie, ktoré potrebujú žiadatelia, boli 

ľahko dostupné. Publikovali sme naprí-

klad často kladené otázky k výzvam, ktoré 

pravidelne aktualizujeme. 

Okrem tradičných podujatí, na ktorých 

sa zúčastňujeme, ako napríklad konfe-

rencie a  iné semináre, veľmi oceňujem 

snahu svojho tímu prispieť k  zlepšeniu 

situácie priamo svojimi rukami. Na Deň 

detí 2016 sme sa aj so zamestnancami zo 

sekcie európskych programov podieľali 

na obnove priestorov a vonkajšieho are-

álu základnej školy v  Plaveckom Štvrt-

ku. V rámci Dobrého trhu na Panenskej 

sme mali stánok, napiekli domáce koláče 

a ponúkali ich za dobrovoľný príspevok. 

Výťažok z podujatia sme následne veno-

vali mimovládnej neziskovej organizácii 

Divé maky. Taktiež sme našu prácu pre-

zentovali na festivale Pohoda. Podob-

ných podujatí plánujeme viacero. Radi 

ich interaktívne prepájame s  publikom 

či budúcimi žiadateľmi, a zároveň ich tak 

môžeme priamo informovať o  tom, čo 

robíme a ako chceme pomôcť.

V minulosti ste pracovali v zahraničí, kde 

sa mohla vaša kariéra uberať ďalej. Prečo 

ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko a riadiť 

časť operačného programu?

Otázku prečo som sa vrátila, keď som viac 

ako polovicu života prežila v  zahraničí, 

a prečo som stále tu, dostávam často. Keď 

má človek vyštudovanú strednú aj vyso-

kú školu v  zahraničí, ani neuvažuje nad 

návratom. Avšak ja som bola vždy amba-

sádorkou pre Slovensko, mám rada svoju 

krajinu a vždy, keď na to bola príležitosť, 

som ju ospevovala. Keď som po škole 

pracovala v Bruseli, dostala som ponuku 

robiť na migračnom úrade. Bolo to v tom 

čase pre mňa veľmi zaujímavé, keďže som 

tú tému vyštudovala a  venovala sa jej aj 

odborne v zahraničí. Lákalo ma vrátiť sa 

späť domov a byť po dlhom čase s  rodi-

nou. Migračný úrad ale nenaplnil moje 

očakávania a začala som sa znovu obzerať 

po zahraničných postoch, až som dostala 

ponuku práce v OSN. Vtedy som spravila 

jedno z najťažších rozhodnutí a neprijala 

som ju. Namiesto toho som začala pôsobiť 

na ministerstve vnútra, ktoré vtedy zača-

lo pripravovať nové programové obdobie 

spolu s Európskou komisiou. 

Momentálne sa v  rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje venujem téme 

inklúzie marginalizovaných rómskych 

komunít. Je to ťažká téma, Slovensko si 

s ňou už dlho nevie poradiť. Keby sa mi 

však k  inklúzii podarilo prispieť, bolo 

by to úžasné zadosťučinenie. Po rokoch 

na Slovensku vidím, že šikovní ľudia na 

správnom mieste vedia priniesť reálne vý-

sledky a posunúť našu krajinu ďalej, a že 

Slovensko je nádherná krajina. Oplatí sa 

venovať tomu, čo je naše. Cieľom je, aby 

sme mali na Slovensku najlepší z  mož-

ných svetov, bez korupcie a s fungujúcimi 

inštitúciami v každej oblasti nášho života.

Text, graf: Ministerstvo vnútra SR
Foto: ÚSVRK, MV SR

Výzvy na materské školy a komunitné centrá sú 
otvorené, dopytovo orientované, stále môžete 
žiadať o nenávratný fi nančný príspevok.

„Každá komunita a obec je iná, 
preto je individuálny prístup 

priamo na mieste kľúčový. Pomoc 
je vždy obojstranný proces. My 

ju v tomto prípade poskytujeme, 
treba ju však aj chcieť, prijať 

a správne zužitkovať, aby mala 
reálne výsledky a dokázala 
zlepšiť životné podmienky 

samotných Rómov.”
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PODNIKAJ VO SVOJOM REGIÓNE

Náborový tréning v Revúcej.

Zahraniční partneri z Rumunska a Slovinska na úvodnej konferencii v Revúcej.

Zabrániť odlivu mladých ľudí a podporiť ich podnikateľské 
aktivity tam, kde žijú, je cieľom projektu PlaNET SOEN – 
ENTERprise your region (voľný preklad – Planéta sociálneho 
podnikania – podnikaj vo svojom regióne). Vychádza z potrieb 
oblasti Gemer-Malohont a je reakciou na najpálčivejšie 
problémy, ktoré ohrozujú jeho efektívny rozvoj.

Z
ámerom je poskytnúť mladým ľu-

ďom kvalitné vzdelanie, praktickú 

prípravu a poradenstvo a vytvoriť 

silnú sieť lokálnych podnikateľov. Pla-

NET SOEN je zameraný na neformálne 

vzdelávanie mládeže do 30 rokov z okre-

sov Revúca a  Rimavská Sobota v  oblasti 

podnikania a  sociálneho podnikania. 

Projekt dopĺňa jedinečný program regi-

onálneho mentoringu a stáží v lokálnych 

i  zahraničných podnikoch. Mladí ľudia 

sa tak v  rámci expertných tréningov ve-

dených neformálnou a  zážitkovou for-

mou naučia, čo podnikanie obnáša a ako 

vhodne sformulovať podnikateľský nápad 

v súlade s potrebami lokálneho trhu. Ná-

sledne svoje nápady zdokonalia vďaka 

osobnej podpore v rámci originálneho re-

gionálneho mentoringu a pretavia ich do 

ucelených podnikateľských plánov. Naj-

šikovnejší dostanú možnosť absolvovať 

i profesionálnu stáž doma alebo v zahra-

ničí, počas ktorej sa naučia získané vedo-

mosti pretransformovať do praxe. Najlep-

šie podnikateľské plány budú podporené 

malými fi nančnými grantmi.

Možnosť vziať život do vlastných rúk
Až 85 mladých ľudí z  okresov Revúca 

a Rimavská Sobota dostane šancu zhmot-

niť svoje myšlienky, zaktivizovať sa. Majú 

možnosť učiť sa od miestnych podnikate-

ľov a zahraničných či domácich profesio-

nálov, ako vziať život v regióne do vlast-

ných rúk. Jedinečnosť tohto projektu tkvie 

hlavne v  nastavení vysokých štandardov 

pri výbere účastníkov a školiteľov, v me-

todike inovatívneho vzdelávania mladých 



eurokompas | 25 

z regiónov

Text a foto: Agentúra pre rozvoj Gemera

ľudí, ako aj v sile regionálnej siete vybudo-

vanej vďaka tomuto projektu, ktorá je zá-

kladom pre jeho rast a udržateľný rozvoj. 

V  revúckom a  rimavskosobotskom 

okrese projekt slávnostne otvorili dvoma 

dvojdňovými konferenciami (20. – 21. 

septembra v  Revúcej a  11. – 12. októbra 

2016 v Rimavskej Sobote). V rámci nich sa 

úspešní lokálni podnikatelia podelili o svo-

je príbehy, účastníci sa dozvedeli viac o so-

ciálnom podnikaní a komunitnom rozvoji, 

ale i o tom, ako sa stať špičkovým progra-

mátorom už v sedemnástich, ako vybudo-

vať úspešnú kaviareň na konci sveta, či ako 

za pár rokov vybudovať silnú kozmetickú 

značku. Obe konferencie ukončila inšpira-

tívna talkshow Štart Ups po slovensky, kto-

rá mladým ľuďom prezradila, ako v regió-

ne rozbehnúť svoj vlastný startup. Cieľom 

bolo pomôcť mladým poznať svoje danosti 

a nazrieť do svojich snov, zanalyzovať po-

treby svojej komunity a regiónu a následne 

navrhnúť individuálne podnikateľské alebo 

projektové zámery, ktoré by pomohli napl-

niť nielen potreby ich komunity, ale rovna-

ko aj osobné sny.

Projekt má aj medzinárodný rozmer
Po úspešnom štarte na PlaNÉTU SOEN 

začala séria odborných tréningov. Úvod-

ný sa konal v Revúcej 26. októbra, rimav-

skosobotské tréningy začali 7. novembra 

2016 v  Mestskej knižnici M. Hrebendu. 

V období od novembra 2016 do februá-

ra 2017 čaká účastníkov projektu spolu 

osem tréningov vedených skúsenými lek-

tormi a odborníkmi z praxe.

Organizátorom projektu je Agentúra 

pre rozvoj Gemera. Na jeho príprave sa 

podieľajú aj projektoví partneri zo Slo-

vinska (E-Zavod) a Rumunska (Asociatia 

Alternative Sociale Millenium) a  odbor-

níci z  praxe ako Maroš Chmelík a  Ve-

ronika Střelcová z  Centra komunitného 

organizovania v  Banskej Bystrici či  Da-

niela Baťová z Úradu splnomocnenca pre 

Rómske komunity. Projekt dokázal získať 

i  medzinárodný rozmer,  bol podporený 

z  grantu EÚ Erasmus Plus, bol  vybraný 

a  podporený z  amerického grantového 

programu AEIF 2016 spomedzi 800 pro-

jektov z  celého sveta. V  neposlednom 

rade získal uznanie a podporu miestnych 

podnikateľov, ako aj aktérov škôl, úradov 

práce a samospráv, čo vytvára nádejnú sieť 

subjektov, ktoré dokážu povzbudiť, aktivi-

zovať a aj udržať mladých ľudí v regióne. 

Nad projektom prebral záštitu prezident 

Slovenskej republiky Andreja Kiska, je do 

neho zapojených päť podnikateľov z okre-

su Revúca a  sedem z  okresu Rimavská 

Sobota.

Agentúra
pre
rozvoj
Gemera
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NA VIANOCE NEMÁ ŽIADNE 
DIEŤA ZOSTAŤ SMUTNÉ
„U nás v Rakúsku je taká tradícia, že na Vianoce myslíme aj na 
opustené a hendikepované deti. Chceli sme ju preto rozšíriť aj 
k vám, veď v Európskej únii už hranice nepoznáme a na Vianoce 
žiadne dieťa nemá ostať smutné,“ odpovedal Miloš Vostřel na 
otázku, prečo prišli s Hannesom Schormom na Slovensko.

V
ianočné dary od dvoch ra-

kúskych kamarátov putovali 

do Trnavy. „Sám mám päť detí, 

a  preto som sa rozhodol, že pred Via-

nocami prinesiem iným deťom na Slo-

vensko malý darček,“ hovorí skromne 

Hannes Schorm z rakúskeho Velmu ne-

ďaleko Viedne. Tu pestuje a spracováva 

kukuricu do rôznych pochutín. Tie na-

ložil do svojej dodávky a  priniesol pre 

zdravotne hendikepované deti do Spo-

jenej školy v Trnave.

Škola na Beethovenovej ulici prešla 

v rokoch 2008 až 2010 celkovou rekon-

štrukciou z  Regionálneho operačného 

programu. Dnes ju navštevuje 165 detí. 

Podľa slov jej riaditeľky Tatiany Uhríko-

vej, za dvanásť rokov sa im zo starých 

budov podarilo urobiť vzdelávaciu in-

štitúciu na vysokej úrovni.

Ako do predného, tak aj do zadného 

vchodu sa dá dostať bezbariérovo cez 

rampu, keďže školu navštevujú aj deti 

s  viacnásobným zdravotným postih-

nutím. Z  rôznych ďalších nadácií a  od 

sponzorov vybavili triedy novým nábyt-

kom a učebnými pomôckami.

„Kto k  nám raz príde, rád sa k  nám 

vracia,“ vysvetľuje Tatiana Uhríková, 

„ľudia sú očarení, aké moderné prostre-

die sa nám podarilo vybudovať.“

Okrem špeciálnych dielní postavili aj 

nové ihrisko. V škole nechýbajú rehabi-

litačné priestory, kde sa snažia zlepšovať 

zdravotný stav detí.

Hannes Schorm robí pekné Vianoce pre svojich päť detí, ale rozhodol sa obdarovať aj deti zo Slovenska.

Výstavka vianočných kresieb žiakov Spojenej školy pre hendikepované deti v Trnave.
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Stanislav Háber
Foto: autor

OS 1 – Infraštruktúra vzdelávania: Spojená škola v Trnave

Cieľom osi 1 je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania 
prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských 
zariadení, základných a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia. 
Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy v Trnave.

Príspevok zo zdrojov EÚ: 383 235,19 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu: 02/2008 – 08/2010

KONTAKTY:
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Tel. 00421 2 59 26 61 11
Fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia programov regionálneho 
rozvoja
Račianska 135/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
e-mail: inforop@land.gov.sk
www.ropka.sk

V dielňach riaditeľka ukázala Hanne-

sovi Schormovi keramickú pec. Dostal 

od nej do daru keramickú misku, výro-

bok detí. Predávajú ich na tradičných 

trnavských a  vianočných jarmokoch. 

Za získané peniaze potom kupujú ďal-

šie učebné pomôcky na modelovanie, 

keramiku či na učenie sa, ako variť aj 

z  invalidného vozíka. Za tým účelom 

majú prispôsobenú aj kuchyňu či tkáč-

sky stav.

Hannes Schorm pokračoval v  rozdá-

vaní darčekov aj v  blízkom Detskom 

domove. Riaditeľka Ivana Klčová mu 

rozprávala o ťažkých osudoch detí, kto-

ré v tu dokážu vytvoriť vzájomne veľmi 

silné putá. „Jeden s druhým sa dokážu 

podeliť aj o  to málo, čo každý z  nich 

má, je to dojemné,“ vysvetlila riaditeľka. 

Každému daru sa teda potešia, a  tobôž 

pred Vianocami, preto ju dar z Rakúska 

príjemne prekvapil.

Pred Vianocami sa tak rozžiarili det-

ské oči, ktorých radosť bola pre Han-

nesa Schorma tým najväčším poďako-

vaním. Hasič z  rakúskeho Laxenburgu 

Pri vianočnom stromčeku si našli opustené deti z Trnavy malý darček.

Hasič s rakúskeho Laxenburgu Miloš Vostřel má 
vzácny dar, dokáže rozosmiať každé smutné dieťa.

Riaditeľka Spojenej školy Tatiana Uhríková darova-
la Hannesovi Schormovi od detí keramickú misku.

Miloš Vostřel, ktorý darcu sprevádzal 

a  tlmočil, deťom zahral na klavíri via-

nočné koledy. Práve vďaka nemu táto 

pekná vianočná akcia vznikla. Rodený 

Rakúšan Miloš Vostřel má dve už do-

spelé deti a viacero vnúčat, predsa však 

myslí aj na postihnuté a  opustené deti 

na Slovensku. Okrem láskavého srdca 

má vzácny dar, každé smutné dieťa do-

káže rozosmiať neustálym žartovaním.  
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ČERPANIE FONDOV EÚ 
STAV K 31. 10. 2016
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 Podiel čerpania na celkovej alokácii programového obdobia 2007-2013 na úrovni CO k 30. 9. 2016
 Podiel čerpania na celkovej alokácii programového obdobia 2007-2013 na úrovni CO k 31. 10. 2016

K
 31. decembru 2015 sa skončilo 

oprávnené obdobie pre reali-

záciu výdavkov programové-

ho obdobia 2007 - 2013 a v roku 2016 

pokračuje proces spracovávania tých-

to výdavkov na národnej úrovni, ako 

aj voči EK. Finálna úroveň čerpania 

bude známa po uzatvorení programo-

vého obdobia 2007 - 2013 na základe 

záverečnej dokumentácie, ktorá bude 

predložená Európskej komisii v marci 

2017.

Graf č. 1: Porovnanie čerpania celkovej alokácie 2007 - 2013 (zdroj EÚ) za sledované OP k 30. 9. 2016 a k 31. 10. 2016.

ČERPANIE ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV, KOHÉZNEHO FONDU A EURÓPSKEHO 
FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO II. PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 - 2013

Zdroj: MF SR

Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 
14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 
Slovenská republika vyčerpala k 31. októbru 2016 prostriedky 
vo výške 11 304,46 milióna eur, čo predstavuje čerpanie 
na úrovni 97,30 %.
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  Alokácia programov programového obdobia 2014-2020 

  Čerpanie programov programového obdobia 2014-2020

Čerpanie prostriedkov štrukturálnych 

fondov, Kohézneho fondu a  EFF na 

úrovni certifi kačného orgánu 

OP NSRR 

K  31. októbru 2016 vyčerpala Sloven-

ská republika z celkového záväzku 2007 

- 2013 vo výške 11  482,76 milióna eur 

prostriedky v  sume 11  179,66 milióna 

eur. Táto suma predstavovala čerpanie na 

úrovni 97,36 %. Oproti predchádzajúce-

mu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 12,03 

milióna eur, t. j. o  0,10 percentuálneho 

bodu. 

Operačný program INTERACT II 

Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rám-

ci Operačného programu INTERACT 

II (29,31 milióna eur za zdroj ERDF) 

boli k 31. októbru 2016 vyčerpané pro-

striedky vo výške 28,74 milióna eur, 

čo predstavovalo čerpanie na úrovni 

98,05 %.

Operačný program cezhraničnej spo-

lupráce Slovenská republika - Česká 

republika 2007 - 2013 

Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci 

Operačného programu cezhraničnej spo-

lupráce SR - ČR 2007 - 2013 (92,74 milió-

na eur za zdroj ERDF) boli k 31. októbru 

2016 vyčerpané prostriedky vo výške 

85,37 milióna eur, čo predstavovalo čer-

panie na úrovni 92,05 %. 

Operačný program 

Rybné hospodárstvo 

Z  celkového záväzku 2007 - 2013 

v rámci OP Rybné hospodárstvo (12,87 

milióna eur za zdroj EFF) boli k 31. ok-

tóbru 2016 vyčerpané prostriedky vo 

výške 10,70 milióna eur, čo predstavo-

valo čerpanie na úrovni 83,12 %.

Graf č. 2: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v eurách.

Z 
celkového záväzku 11 operač-

ných programov programového 

obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 

milióna eur), pri ktorých plní Minister-

stvo fi nancií Slovenskej republiky funk-

ciu certifi kačného orgánu, boli k 31. 

októbru 2016 schválené prostriedky vo 

výške 225,62 milióna eur, čo predstavuje 

čerpanie na úrovni 1,61 %. 

Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla 

n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 642,52 

milióna eur sa bude prvýkrát odpočtovať 

k 31. decembru 2017. Na základe stavu 

k 31. októbru 2016 je pre jeho splnenie 

potrebné na úrovni certifi kačného orgá-

nu schváliť a do 31. decembra 2017 zaslať 

Európskej komisii výdavky v minimálnej 

výške 406,43 milióna eur.

ČERPANIE PROSTRIEDKOV EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH 
FONDOV III. PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2014 - 2020 (BEZ EURÓPSKEHO POĽNO-
HOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA)

Zdroj: MF SR
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ENGLISH SUMMARY
HOW CAN TECHNOLOGY SIMPLIFY LIFE?
Participants to the 15th annual international congress ITAPA 

in Bratislava sought to answer the above question. Th e 

congress leitmotif is practical use of digital technologies in 

everyday life. “Th e era of robust projects and “infrastructure” 

investments is over. We will have to invest in smaller, 

innovative projects. We must focus more on operating costs. 

Investment costs will change to operating ones. We have 

invested a lot of money in so many information systems 

that their operation is becoming considerably demanding. 

We will therefore have to revise spending, and seek really 

signifi cant savings in the operation. Accordingly, we will 

strategically choose the projects to approve and those to not 

implement,” said Peter Pellegrini, Deputy Prime Minister 

of the Slovak Republic for Investments and Informatization 

in his opening speech at the two-day international congress 

ITAPA. In addition to the achievements, Pellegrini in his 

speech also identifi ed the problems and issues we encounter 

in the implementation of new projects in real life.

OPPORTUNITY TO PRESENT SUCCESSFUL PROJECTS 
DURING SK PRES 2016
Several events in the area of cohesion policy were held 

during the Slovak Presidency of the Council of the European 

Union. One of these events was an informal outreach session 

of the EU Council’s Structural Measures Working Party 

(SMWP), at which Slovakia had an opportunity to several 

successful projects fi nanced from EU funds. Th e SMPW 

informal outreach session took place from 30 November 

to 2 December 2016, and was attended by members of the 

Working Group from Permanent Representation to the EU 

Member states, as well as representatives of the European 

Commission, EU Council General Secretariat, and Member 

States national level representatives. Th e event was a good 

opportunity to show particular positive examples of the use 

of EU funds in Slovakia.

DENISA ŽILÁKOVÁ: EFFECTIVE SPENDING IS OUR 
COMMON GOAL AND RESPONSIBILITY
Offi  ce of Deputy Prime Minister of the Slovak Republic 

for Investments and Informatization as the Central 

Coordinating Body section, based on its competence, 

enters in the entire implementation process, from draft ing 

the calls to the evaluation of project implementation 

results. Establishing the offi  ce as of 1 June 2016 brought a 

qualitative change in the coordination and management 

of European Structural and Investment Funds (ESIF) 

to enhance the implementation process. Changes to the 

Competence Act and subsequent implementing regulation 

strengthened the position of the Central Coordinating 

Body (CCB) section, which I lead. Th e CCB received three 

extremely important competences. Firstly, it approves 

binding plans for operational programmes in order to 

ensure the fulfi lment of a performance framework through 

clearly defi ned and measurable quantitative criteria. 

Secondly, the CCB contributes to crisis management 

of the respective operational programmes in the event 

of a major failure to meet the approved binding plans. 

Th irdly, the CCB latest new competence is to approve the 

calls. Th is means assessing the submitted calls compliance 

with Slovak Republic and European Union legislation, 

Partnership Agreement, operational programme, ESIF 

Management System, guidelines, instructions and other 

binding documents governing the provision of ESIF,“ 

said in an interview Denisa Žiláková, Director General of 

the Central Coordinating Body section under the Offi  ce 

of Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for 

Investments and Informatization.

“GREEN LIGHT FOR HOUSEHOLDS” PROMOTES THE USE 
OF RENEWABLES 
Slovak Innovation and Energy Agency’s (SIEA) national 

project allows households to receive a grant for facilities 

to utilise renewable energy sources. At the same time the 

project motivates participants to take measures aimed at 

energy saving before the very facility implementation. Th e 

project entitled “Green light for households” was launched 

in December 2015 as the fi rst national project of the new 

programming period 2014 – 2020. It is also the very fi rst 

national project allowing households to use EU support. 

Overall, the support and promotion of installing small 

facilities to utilise renewable energy sources in family houses 

and apartment buildings by 2020 was allocated 115 million 

EUR.

INNOVATION AND SUPPORT FOR SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Th e priorities of the Operational Programme Research and 

Innovation include promotion of innovation in enterprises 

and comprehensive support to small and medium-sized 

enterprises. Th e Ministry of Economy of the Slovak Republic 

has currently issued three calls that are targeted precisely to 

support the above areas. Th e Ministry of Economy acts as an 

intermediary body for the Operational Programme Research 

and Innovation, and is responsible for those areas of support 

that are aimed at strengthening technological development 

and innovation, and enhancing the competitiveness 

of small and medium-sized enterprises. Th e specifi c 
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objectives defi ned by the Ministry of Economy are aimed at 

encouraging enterprise investment in research, development 

and innovation in order to generate new products and 

services, and to improve the technological standard of 

enterprises. 

BRUSSELS´ SQUARE DECORATED BY A CHRISTMAS TREE 
FROM SLOVAKIA 
Th e initiative came from Stanislav Vallo, Slovak Ambassador 

to the Kingdom of Belgium. Vallo addressed Brussels 

offi  cials this summer. Th e present of the Slovak Republic 

to the city residents and visitors should also remind Slovak 

Presidency of the European Union Council. Th e tree has 

been delivered thanks to the support by the Ministry of 

Foreign and European Aff airs of the SR and the Ministry 

of Agriculture of the SR. It comes from the private land, 

where its height became a threat to the nearby building. 

Th e Christmas fi r was cut down on 14 November, and then 

it set out on a challenging journey from the Slovak village 

of Horné Orešany, near Trnava. Th e fi r arrived OK at the 

main square in Brussels – Grand Place – in the morning on 

17 November. Th e Christmas tree light-up ceremony was 

held on Friday, 25 November. Th e accompanying Christmas 

markets will be held in Brussels until the end of 2016.

THOUSANDS OF NEW JOBS TO BE CREATED IN 
KINDERGARTENS! REGISTER YOUR VILLAGE OR TOWN
As part of the Operational Programme Human Resources 

the Ministry of Education of the Slovak Republic issued calls 

targeted at construction, reconstruction and rebuilding of 

kindergartens in seven Regions of Slovakia. Th ese projects 

will result in increasing the capacity of kindergartens and 

providing room even for children that would otherwise 

be left  out. Potential benefi ciaries are still able to submit 

their applications for grants. Th e two priority axes of the 

Operational Programme Human Resources are focused on 

helping marginalised Roma communities. First calls issued 

in January this year are oriented on kindergartens. Potential 

benefi ciaries of assistance totalling EUR 50 million (EU 

funds) include 1,044 villages and towns in seven Regions of 

Slovakia that are listed in the Atlas of Roma Communities, 

with the exception of the Bratislava Region. Successful 

applicants in the evaluation rounds will get an opportunity 

to use funds from the European Union to construct 

kindergartens, reconstruct existing KG premises, or to 

rebuild a building in order to establish a KG institution.

ROMA DESERVE THE OPPORTUNITY
Lucia Rozkopálová is Director of Inclusion of Marginalised 

Roma Communities Department. In her portion of the 

Operational Programme Human Resources, Rozkopálová 

decides on a total of EUR 450 million from the European 

Social Fund and European Regional development Fund, 

including co-fi nancing. Th is fi nancial assistance from the 

European Union will aff ect many Slovak towns and villages. 

However, its utmost ambition is to positively infl uence 

the lives in Roma communities. “I am an eternal optimist, 

therefore will be forever trying hard and do everything in 

order to make it so. We cannot lump every Roma together. 

If someone has a single negative experience with Roma, 

they should not condemn the whole Roma community. 

However, we give everyone an opportunity to participate 

in our calls based on transparently set conditions of grant 

provision. Each community and each village are diff erent, 

therefore we apply individual approach directly in situ as a 

key factor. Assistance is always a two-way process. We do 

provide assistance in the above cases, but we need to know 

there is, on the other side, a will, a want and a wish to receive 

the assistance and to utilise it in a proper way, so that there 

can be realistic and real results that would improve the living 

conditions of the Roma themselves,” said in an interview 

Lucia Rozkopálová.

ENTERPRISE IN YOUR REGION
Th e “PlaNET SOEN – ENTERprise your region” project 

aims to prevent emigration of young people and support 

their business activities in the place they live in. Th e project 

is based on the needs of the Gemer-Malohont region, and 

is a response to the most acute problems that threaten the 

region’s eff ective development. Th e project activities are 

aimed providing young people with quality education, 

practical training and advice, and creating a strong network 

of local entrepreneurs. PlaNET SOEN focuses on informal 

education of young people under 30 years of age, from the 

Revúca and Rimavská Sobota Districts, in entrepreneurship 

and social entrepreneurship. Th e project includes a unique 

programme of regional mentoring and internships in local 

and foreign companies. 

NO CHILD TO BE SAD AT CHRISTMAS
Christmas presents from two Austrian friends travelled to 

Trnava. “I myself have fi ve children, so I decided before 

Christmas to bring other children in Slovakia little presents,” 

modestly says Hannes Schorm from Velm near Vienna, 

Austria. Here, Hannes grows and processes corn into various 

snacks. He put them onboard his van and brought them to 

physically disabled children in Joined School, Trnava. Th e 

school in Beethoven Street was totally reconstructed in 

2008 – 2010 thanks to the Regional Operational Programme. 

Today, 165 children attend the school.

EU FUNDS SPENDING AS OF 31 OCTOBER 2016
Of the total 2007 – 2013 allocation within all 14 operational 

programmes of the programming period 2007 – 2013, the 

Slovak Republic spending amounted to EUR 11,304.46 

million as of 31 October 2016, which means 97.30 %.
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