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SÚŤAŽ ROADSHOW VSTUPUJE
DO DRUHEJ ČASTI
Aj v roku 2017 pripravil Úrad vlády SR pre študentov stredných
škôl súťaž, ktorej cieľom je priblížiť mladým ľuďom tematiku
podpory eurofondov a inšpirovať ich k príprave konkrétneho
projektového zámeru. S ním môžu vyhrať zaujímavé ceny pre
seba aj pre školu, ktorú navštevujú.

P

rvá časť Roadshow skončila v polovici októbra, keď lektori Úradu
vlády SR zavítali do viacerých
miest a škôl – v Gelnici, Bardejove, Starej
Ľubovni, Levoči, Námestove, Kysuckom
Novom Meste, Dolnom Kubíne, Senici
či Skalici. Spolu navštívili 17 miest a 28
škôl, kde oslovili takmer 700 študentov.
Každá návšteva sa skladala z informačného stretnutia a prezentácie, počas
ktorej mali žiaci možnosť oboznámiť
sa s princípmi čerpania fondov, ako aj
s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Lektori Úradu vlády
SR vysvetlili súťažné zadanie – ako vypracovať vlastný a originálny projektový
zámer.
Už dnes sa dá konštatovať, že študenti
aj pedagógovia sa o tematiku eurofondov
veľmi živo zaujímajú. V diskusii zaznievali zaujímavé konkrétne nápady, analýza
už realizovaných projektov v ich blízkom
okolí či regióne. Lektorov milo prekvapili v Hotelovej akadémii v Brezne, kde
si pre túto príležitosť pripravili originálny balíček v rámci projektu Erasmus+.
Originálne otázky kládli aj študenti zo
Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach. Záujem o súťaž bol
takisto na Orave a západnom Slovensku.
Roadshow 2017 ukázala, že výber miest,
do ktorých boli zahrnuté aj menej rozvinuté regióny, bol správny.
Študenti mali možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 štvorčlenné družstvá, ktoré vypracujú do 31. decembra
2017 súťažný projektový zámer. Projekty

S princípmi čerpania eurofondov a so súťažným zadaním sa oboznámili aj študenti v Starej Ľubovni.

Ceny pre školy:
1. cena - tovar podľa potrieb školy
v hodnote 10 000 eur
2. cena - tovar podľa potrieb školy
v hodnote 8 000 eur
3. cena - tovar podľa potrieb školy
v hodnote 6 000 eur
Každý člen víťazného tímu získa:
1. cena - Smart TV 4K Ultra
2. cena - Videokamera 4K
3. cena - Ipad Pro

bude posudzovať odborná porota zložená
zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých
riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých
troch miestach. Súťaží sa o zaujímavé
a hodnotné ceny, ako pre školy, tak aj pre
študentov – členov víťazných tímov.
Tí si výhry prevezmú osobne počas
slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave, ktoré sa uskutoční do konca marca budúceho roka. Eurokompas vás bude
o priebehu celej súťaže a víťazoch informovať v prvom budúcoročnom čísle.
Text a foto: Úrad vlády SR
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CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
PRE LEPŠIE ČERPANIE
EUROFONDOV
Ľudia predstavujú pre verejný sektor kľúčový kapitál,
priamo ovplyvňujú úroveň služieb poskytovaných občanom
a podnikateľským subjektom. Kvalita ľudských zdrojov má
výrazný vplyv aj na schopnosť účinne čerpať pomoc z fondov
Európskej únie.

A

j preto Európska komisia odporučila Slovensku venovať zvýšenú pozornosť administratívnym
kapacitám ako jednej z hlavných súčastí
kvalitnejšej implementácie fondov EÚ. Na
základe skúseností z predchádzajúceho
programového obdobia 2007 – 2013 sa
Slovenská republika zaviazala vypracovať
v Partnerskej dohode stratégiu riadenia
ľudských zdrojov zapojených do využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), vrátane systému
vzdelávania.
Na Úrade vlády SR vznikol začiatkom
roka 2016 samostatný odbor administratívnych kapacít EŠIF, ktorý vypracoval
komplexný vzdelávací systém administratívnych kapacít pre Programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečuje realizáciu
z neho vyplývajúcich vzdelávacích aktivít
pre subjekty zapojené do riadenia, implementácie, kontroly a finančného riadenia
EŠIF počas celého programového obdobia 2014 – 2020. Základom jeho činnosti je vytvorenie a realizácia Centrálneho
plánu vzdelávania (CPV) ako kľúčového
nástroja koncepčného vzdelávania administratívnych kapacít pracujúcich s EŠIF.
Medzi jeho ciele patrí rozvoj ľudského
kapitálu, moderné vzdelávanie, orientácia
na kompetencie, dostupnosť vzdelávania
a stabilizácia administratívnych kapacít.
V zmysle CPV bolo od začiatku roka 2016
spustených 20 typov školiacich aktivít, kde
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V zmysle Centrálneho plánu vzdelávania bolo od začiatku roku 2016 spustených 20 typov školiacich aktivít.

bolo do dnešného dňa vyškolených viac
ako 6 700 administratívnych kapacít EŠIF
vo viac ako 200 vzdelávacích aktivitách.
Základným východiskom pri tvorbe CPV bolo zosúladenie kompetencií
pracovníkov s požiadavkami, úlohami
a výzvami, ktorým čelia vo svojej každodennej práci. Koncepcia vychádza zo
všeobecných zásad celoživotného vzdelávania a reaguje na potreby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov podieľajúcich sa na
implementácii politiky EÚ na Slovensku.
Centrálny plán vzdelávania nadväzuje aj
na snahy o systematické riešenie rozvoja
ľudských zdrojov vo verejnej správe. Momentálne sa pripravuje jeho aktualizácia,

predmetom ktorej bude doplnenie dvoch
nových školení, zameraných na praktické
zručnosti v oblasti verejného obstarávania
a finančného riadenia projektov EŠIF.
Novinkou v oblasti eurofondového
vzdelávania bude vytvorenie dvoch dištančných kurzov formou e-learningu –
Úvod do systému finančného riadenia
a kontroly a Úvod ku kontrole verejného
obstarávania, ktorých spustenie plánuje
Úrad vlády SR v roku 2018. E-learning je
najmodernejší spôsob vzdelávania s využitím informačných technológií, kde
má účastník kurzu možnosť samoštúdia
a zároveň má k dispozícii chat s lektorom,
ktorý mu odpovedá na nejasnosti v učive.

aktuality

E-learning predstavuje efektívny prostriedok odovzdania cenných informácií
na diaľku administratívnym kapacitám
EŠIF. Moduly dištančnej formy obsahujú
teoretické poznatky, potrebné pre úspešné absolvovanie nadstavby v praktickej
prezenčnej časti – vo forme prípadových
štúdií.
V roku 2018 pripravuje odbor administratívnych kapacít EŠIF viac ako 80 školení v zmysle CPV, ktoré budú realizované
od marca 2018. Školiace aktivity sú vždy
priebežne zverejňované spolu so študijnými materiálmi na portáli CPV https://cpv.
vlada.gov.sk/. Na stránke nájdete aj novinky v oblasti vzdelávania, hodnotenia vzdelávacieho procesu a vydania metodických
pokynov.
Marcela Malatinská.
riaditeľka odboru
administratívnych kapacít EŠIF
Sekcia operačných programov
Foto: Úrad vlády SR

E-learning je najmodernejší spôsob vzdelávania administratívnych kapacít s využitím informačných technológií.

eurokompas | 5

operačný program výskum a inovácie

NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA
V PODNIKOCH SMERUJE VIAC
AKO 160 MILIÓNOV EUR
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Výskum a inovácie pripravilo 3 výzvy
zamerané na podporu výskumných, vývojových a inovačných
aktivít v podnikoch s celkovou alokáciou viac ako 160 miliónov
eur.

J

ednou z hlavných priorít Operačného programu Výskum a inovácie
(OP VaI) je podpora výskumu, technologického rozvoja a inovácií. S cieľom
zabezpečiť kontinuálnu a systematickú
podporu v tejto oblasti pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy zamerané
na podporu inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Ich cieľom je podporiť výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch
a zoskupeniach podnikov (realizovaných
prostredníctvom uplatnenia inštitútu
partnerstva) a podporiť aktivity zamerané
na ochranu práv duševného vlastníctva.
V rámci výziev môžu byť podporené malé,
stredné aj veľké podniky a projekty môžu
byť realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.
Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných
opatrení. Každý projekt musí pozostávať
z výskumno-vývojovej a inovačnej časti,
pričom v prípade výskumno-vývojových
aktivít musí byť dosiahnutý výstup v podobe hmotného majetku (prototyp, štúdia, dokumentácia) alebo nehmotného
majetku (oceniteľné práva, vyvinutý softvér).
Cieľom realizácie výskumno-vývojovej časti projektu musí byť dosiahnutie
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Zoznam hlavných odvetví pre jednotlivé oblasti:

DOMÉNA

HLAVNÉ RELEVANTNÉ SK NACE
ODVETVIA

Priemysel pre 21. storočie

Výroba chemikálií a chemických výrobkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem
strojov a zariadení
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i n.
Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu

Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov
Výroba ostatných dopravných
prostriedkov

Zdravé potraviny a životné prostredie

Poľnohospodárstvo
Lesníctvo a ťažba dreva

Pozn.: Podrobný obsah jednotlivých produktových línií, ako aj postup pri ich stanovení v podmienkach konkrétneho projektu sú uvedené v prílohe výzvy.

inovácie minimálne nízkeho stupňa,
pričom v prípade inovačných aktivít
musí dôjsť k zabezpečeniu praktického
uplatnenia výsledku výskumno-vývojovej časti projektu, to znamená k zavedeniu do produkčného procesu dosiahnutej inovácie, ktorou môže byť inovácia
procesu, produktu alebo organizačná
inovácia.
Každý projekt musí preukázať zameranie na niektorú z produktových línií

stanovených v rámci príslušnej domény inteligentnej špecializácie. Každá
z troch výziev sa vzťahuje k inej doméne, a teda je tematicky zameraná na inú
oblasť špecializácie. Ide o nasledujúce
oblasti (domény):
• Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
• Priemysel pre 21. storočie,
• Zdravé potraviny a životné prostredie.
Zároveň musí podnik žiadateľa, ako
i každého z partnerov pôsobiť:

operačný program výskum a inovácie/aktuality

a) buď v jednom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná príslušná doména,
b) alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci
príslušného hlavného odvetvia, pričom
v danom prípade musí byť väzba na hlavné odvetvie vyjadrená prostredníctvom
odberateľského, respektíve dodávateľsko-odberateľského vzťahu.
Na výzvy je zo zdrojov Európskej únie
vyčlenených spolu 164 miliónov eur. Minimálna výška príspevku je pri všetkých
troch výzvach 200-tisíc eur, maximálna
výska príspevku je pre každú výzvu iná,
a to v rozmedzí od 2 do 4 miliónov eur.
Všetky 3 výzvy sú vyhlásené ako otvorené, teda k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, respektíve na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Elektronické predkladanie žiadostí
a menej administratívy
Ministerstvo hospodárstva SR v snahe
zjednodušiť žiadateľom proces prípravy a predkladania žiadostí pokračuje
v znižovaní administratívnej záťaže pre
podnikateľov. V rámci všetkých výziev je
možné predkladať žiadosti plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh.

Počet povinných príloh žiadostí sa aj naďalej znižuje.
Žiadatelia už nemusia predkladať
potvrdenia vydané verejnými úradmi,
ktoré si poskytovateľ môže overiť sám
z dostupných registrov. K zjednodušeniu práce s výzvami by mala pomôcť aj
celková koncepcia výziev v užívateľsky
priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh
alebo rôznych metodických pomôcok
s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektov.
Všetky potrebné informácie v súvislosti s vyhlásenými výzvami sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo hospodárstva SR

KOMU VĎAČÍME ZA STARÝ MOST?
HVIEZDAM, TÝM EURÓPSKYM
Odbornú porotu súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu
regiónu a mestu 2017 najviac oslovil slogan autorky víťazného
videospotu, ako aj inovatívny spôsob spracovania témy opravy
a obnovy bratislavského Starého mosta.

S

úťaž pre študentov slovenských
stredných a vysokých škôl vyhlásil
v júni tohto roku už po šiesty raz
Úrad vlády SR. Mladí ľudia opäť dokázali svoju originalitu, šikovnosť, tvorivosť
a ukázali veľkú dávku talentu a schopností. Do súťaže prihlásili práce, v ktorých vlastným pohľadom ukázali, čo
všetko sa podarilo za eurofondy zmeniť
v ich blízkom okolí – mosty, električky,
hrady a zámky, školy, ihriská... Videospoty hodnotila odborná komisia podľa
týchto kritérií:
• uchopenie témy,
• tvorivosť,
• originalita,

• spracovanie,
• inovatívnosť.
Víťazkou sa stala Sophia Cígerová
z Gymnázia Metodova v Bratislave. Za
svoj príspevok, v ktorom zachytila Starý most, si odniesla HD kameru SONY
FDR AX 53.
Druhé miesto obsadil Matej Rolko
z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Pripravil video s názvom Vígľaš,
získal zaň externý HDD 1TB Wireless a powerbanku Genius ECO-u540
5400mAh.
Tretí skončil Štefan Matús zo Strednej
priemyselnej školy v Snine, ktorý natočil
videospot o kaštieli v tomto meste. Za

Na prvom mieste skončilo video Sophie Cígerovej
s názvom Starý most.

tretie miesto dostal tablet Lenovo TAB
2 A7-10 a USB kľúč Kingston 32 GB.
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Víťazné spoty si môžete pozrieť na

alebo na www.eufondy.sk. V priebehu
decembra ich odvysielajú celoplošné
televízie, nájsť sa dali aj na webových
stránkach online denníkov.
Súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu
regiónu a mestu 2017 zodpovedá požiadavkám Joint Communication Actions,
teda 7 spoločným komunikačným činnostiam, ktoré vzišli z aktivít euroko-

Druhé miesto v súťaži obsadil Matej Rolko s videom
o zámku Vígľaš.

Na treťom mieste skončil Štefan Matús s videospotom
predstavujúcim kaštieľ v Snine.

misárky pre regionálnu politiku Coriny
Creţu a eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti
a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen,
prezentovaných v apríli 2017 v Luxemburgu. Slovensko je jednou z mála eu-

rópskych krajín, ktorá vo väčšine bodov
plní tento plán.
Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.gov.sk

NAJNÁROČNEJŠÍ ÚSEK DIAĽNICE JE UŽ OTVORENÝ

Ú

sek Žilina Strážov – Žilina Brodno je súčasťou diaľničného prepojenia na Poľsko a zároveň tvorí
severozápadný obchvat mesta. Jeho otvorenie skráti vodičom smerujúcim na sever
čas za volantom a odľahčí dopravnú situáciu v Žiline.
Takmer 4,3 kilometra dlhá časť diaľnice
D3 patrí medzi technicky najnáročnejšie
na Slovensku. Prakticky celá vedie buď
po mostoch, alebo cez tunel. Jej výstavba
začala v júni 2014 a bola financovaná za
pomoci eurofondov ako fázovaný projekt
v rámci Operačného programu Doprava
a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
„Každé otvorenie diaľnice je pre Slovensko významným míľnikom. Je to dobrou
správou pre obyvateľov regiónu, ktorým sa
bude ľahšie dýchať a hlavne jazdiť. Zároveň
sme doplnili ďalší kúsok v mozaike nášho
cieľa, ktorým je európsky koridor smerom
na sever,“ povedal pri slávnostnom otváraní diaľnice Árpád Érsek, minister dopravy
a výstavby SR.
Dominantou celého úseku je estakáda
s dĺžkou 1,5 kilometra ponad priehradu,
ktorá stojí na 57 pilieroch. Tie boli po-
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Z tunela Považský Chlmec sa novootvorený diaľničný úsek napája na cestu smerujúcu do Kysuckého
Nového Mesta.

stavené hlavne vo vodnej nádrži Hričov
z prístupovej komunikácie vybudovanej
priamo na priehrade. Počas prác bolo potrebné neustále sledovať a vyhodnocovať
hladinu vody. Celková dĺžka mostných
objektov na novom úseku je viac ako 3,7
kilometra.
Zaujímavosťou stavby je, že uprostred
celkovej dĺžky tunela Považský Chlmec
bola otvorená „stredová stavebná jama“,
ktorá umožnila razenie obidvoma smermi – na východ aj západ. Razenie tunela
tak bolo možné zo šiestich strán súčasne,
v nepretržitej prevádzke na ňom pracovalo

240 robotníkov. Tunel má dve samostatné
rúry pre jednosmernú premávku s dĺžkou
okolo 2,2 kilometra, 6 prechodových chodieb pre chodcov a 2 prechodové chodby
pre obslužné a záchranné vozidlá.
Trasa sa z tunela pod vrchom Chlmec
napojí na most ponad cestu a rieku Kysuca. Úsek na svojom konci vyúsťuje do
križovatky s cestou prvej triedy, ktorá je
začiatočným bodom nasledujúceho úseku
plánovanej diaľnice D3 po Kysucké Nové
Mesto.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Foto: Vladimír Tošovec
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O E-SLUŽBY ŠTÁTU JE ŠTYRIKRÁT
VÄČŠÍ ZÁUJEM AKO PRED ROKOM
Ústredné kontaktné centrum portálu slovensko.sk vybavilo
tento rok takmer 70-tisíc žiadostí. Je to skoro o 51-tisíc viac
ako za to isté obdobie v roku 2016.

V

o väčšine prípadov telefonujú do
kontaktného centra používatelia
e-schránok a e-služieb. Najviac,
až 46 %, ich zaujímajú základné informácie a funkcionality elektronických schránok. Napríklad, ako sa prihlásiť či kde
na portáli nájsť požadovanú informáciu.
Ďalším dôvodom vyhľadania pomoci sú
technické problémy. „Používatelia môžu
mať zle nainštalované aplikácie, prípadne im niektoré chýbajú alebo môžu spôsobiť zmätok v nastavení vo webovom
prehliadači,“ povedal Lukáš Sojka, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).
Úlohou kontaktného centra je zabezpečiť podporu občanom, ktorých otázky
sa týkajú portálu slovensko.sk, prípadne
nevedia vyriešiť určitú situáciu spojenú
s elektronickými schránkami a ich servisom. Často sa stáva, že občania majú
aj špecifickejšie otázky. „Telefonovala
napríklad mladá slečna, ktorá sa chcela
vydávať a nenadobudla ešte plnoletosť.
Alebo nás žiadali o vyriešenie problému
s nefunkčnou tlačiarňou. Ľudia často volajú, pretože potrebujú vyriešiť situáciu,
ktorá sa elektronických služieb netýka.
Naši operátori v tom prípade človeka
nasmerujú na kompetentnú inštitúciu,“
vysvetlil Lukáš Sojka.

Ušetrené viac ako 3 milióny eur
V septembri 2017 sa na portál slovensko.
sk prihlásilo vyše 1,5 milióna používateľov. Elektronickú komunikáciu si osvojujú aj podnikatelia, ktorých sa pripojilo
o štvrtinu viac ako mesiac predtým. Štát
v septembri elektronicky doručil viac
ako milión rozhodnutí fyzickým a právnickým osobám, ale aj orgánom verejnej

V septembri 2017 sa na portál slovensko.sk prihlásilo viac ako 1,5 milióna používateľov.

Na kontaktné centrum portálu
slovensko.sk sa môžete obrátiť
telefonicky na čísle +421 2 35 803 083
od pondelka do piatka v čase od 8.00
do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h.
moci. Je to štvornásobný nárast oproti
januáru a viac ako dvojnásobný oproti
júlu 2017. Sumárny počet správ, ktoré
boli zaslané cez slovensko.sk ku koncu
septembra, predstavuje číslo 35 181 500.
Od 1. júla, teda od začiatku povinnej e-komunikácie s právnickými osobami,
štátne orgány odoslali 2 093 008 rozhodnutí. „Využívaním elektronickej komunikácie len na poštovnom a obálkach štát
za posledné tri mesiace ušetril takmer
3,25 milióna eur,“ doplnil generálny riaditeľ NASES.
Elektronicky sa komunikuje stále viac
Právnické osoby sú v práci s elektronickou schránkou čoraz aktívnejšie. Dokazuje to počet podaní, ktorý sa mesačne

znásobuje. Kým začiatkom augusta sa
denne doručovalo približne 32-tisíc podaní a rozhodnutí, v septembri to bolo aj
viac ako 90-tisíc za deň. V septembri sa
v systéme e-schránok uskutočnilo vyše
1,44 milióna transakcií. „Teší nás záujem
podnikateľov o online služby štátu. V porovnaní s augustom sme zaznamenali nárast o viac ako 25 percent. Fyzické osoby
tiež čoraz viac využívajú online služby
štátu na dobrovoľnej báze, u týchto nastal medzimesačný nárast o 14 percent,“
zhodnotil Lukáš Sojka.
Sankcie dodávateľovi
Prevádzkovateľ portálu slovensko.sk
bude musieť Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby uhradiť sankciu vo výške vyše 71-tisíc eur. Dôvodom
je nedostupnosť elektronickej služby
„Podanie žiadosti o peňažný príspevok
na opravu pomôcky“ v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v máji 2017.
Pri riešení tohto incidentu dodávateľ nesplnil časovú lehotu na vyriešenie,
a preto si podľa zmluvných podmienok
NASES uplatňuje sankciu. Agentúra s dodávateľom rozporuje niekoľko ďalších incidentov súvisiacich s nedostupnosťou či
obmedzenou dostupnosťou služieb portálu vrátane oneskoreného doručovania
rozhodnutí po potvrdení doručenky v prvých septembrových týždňoch. Aby sa
prevádzkovateľ systému sankciám vyhol,
musí jasne preukázať, že k problémom
nedošlo jeho zavinením.
Zdroj: Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby
Foto: archív
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Reštaurácia Humno prešla rekonštrukciou.

Z LYŽIARSKEHO STREDISKA
SA STALO CELOROČNÉ CENTRUM
Vyznávači zimných športov už určite vytiahli svoje lyže
či snoubordy a vyskúšali ich na snehu. Aj túto sezónu na
nich čakajú strediská určené pre začiatočníkov aj tých
najnáročnejších. Do Valčianskej doliny, asi 12 kilometrov
od Martina, sa môže vybrať celá rodina.

A

j zásluhou eurofondov tu postupne
budujú prímestské stredisko trávenia voľného času s celoročnou
prevádzkou. Okrem lyžovania a snoubordovania na 8 zjazdovkách ponúka množstvo doplnkových služieb. „Nielen v zime,
ale aj v lete máme možnosti na rôzne druhy
športov. K dispozícii je požičovňa športových potrieb, detské ihrisko s veľkou pirátskou loďou, paintbalová zóna a priestor
na ďalšie zaujímavé aktivity,“ informovala
Mária Hořavová zo strediska Snowland
Valčianska dolina. Okolitá príroda s lesmi,
lúkami a nádhernými výhľadmi je atraktívnym prostredím aj pre detské športové
kempy a rôzne tematické tábory.
Významnou etapou v rozvoji tohto turčianskeho strediska bol projekt, v rámci
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Vo Valčianskej doline postupne vytvárajú možnosti na športové vyžitie detí aj dospelých.

realizované projekty
ktorého prestavali a obnovili reštauráciu
Humno. Pribudla k nej terasa, priestory
pre zákazníkov sú modernejšie, vďaka
čomu im môžu poskytnúť kvalitnejšie
a rôznorodejšie služby. Vznikol tu aj salónik a bar so samostatným vstupom,
vhodný na organizovanie spoločenských
akcií. Prístavbou prevádzkovej časti budovy s tromi nadzemnými podlažiami
a čiastočným podkrovím vznikli nové
priestory určené na športové a relaxačné
aktivity, informačné a servisné služby pre
návštevníkov vrátane kancelárskych a sociálnych priestorov pre zamestnancov
strediska a ošetrovne horskej služby.
Týmito krokmi vo Valčianskej doline
smerujú k vytváraniu turistických produktov na podporu cestovného ruchu
počas celého roka. Súvisí s tým vyššia
kvalita poskytovaných služieb a podpora
zamestnanosti. Zo zimného lyžiarskeho strediska sa postupne darí vytvoriť
centrum s celoročným využitím, s možnosťami na športovo-rekreačné činnosti pre deti aj dospelých. Perspektívou je
prepojenie letných a zimných aktivít do
uceleného produktu a prilákanie domácich, ale i zahraničných turistov na dlhšiu
dobu pobytu.
Turiec môže konkurovať Liptovu
Na zvýšenie rozsahu a kvality služieb slúžil aj projekt, ktorého predmetom bol nákup snežného automatického ventilátorového kanóna, pásu pre nástup na lanovú
dráhu, dopravníkového pásu pre deti a 2
snežných pásových skútrov. Okrem modernizácie vybavenia projekt prispel aj
k vytvoreniu nového pracovného miesta.
„Týmito krokmi sme vytvorili predpoklady na prilákanie väčšieho počtu hostí,
predovšetkým rodín s deťmi z regiónu
Turiec, ale aj tých, ktorí sú ubytovaní
v chatách a v penziónoch v okolí. Firemnou stratégiou je byť súčasťou produktu,
ktorý hosťom poskytne komplexný balík
kvalitných služieb počnúc stravovaním,
spoločenskými a športovými aktivitami,
celodennou starostlivosťou pre deti a dospelých v krásnom prírodnom prostredí
s vysokým štandardom sociálneho zázemia,“ doplnila Mária Hořavová.
Zvýšený počet návštevníkov vytvoril vo
Valčianskej doline dopyt po ďalších pro-

Dominantou detského ihriska je veľká pirátska loď.

Názov projektu: Skicentrum Valčianska
dolina – prestavba a obnova Humna
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Miesto realizácie: Valčianska dolina
Nenávratný finančný príspevok:
799 905, 50 eur

Názov projektu: Snowland – zvýšenie
kvality poskytovaných služieb
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Miesto realizácie: Valčianska dolina
Nenávratný finančný príspevok:
181 720 eur

Nástupný pás pre lanovú dráhu pribudol do strediska vďaka eurofondom.

jektoch, napríklad po využití blízkej vodnej nádrže, úprave jej okolia, vybudovaní
asfaltovej dráhy pre in-line korčuliarov
s osvetlením, lavičkami a rôznymi atrakciami. Doterajšia realizácia projektov
prináša okrem konkrétnych výsledkov
vo vybavení a ponuke strediska aj vyš-

šiu konkurencieschopnosť Turca v súťaži
s dosiaľ turisticky atraktívnejšími regiónmi Slovenska, ako sú Liptov alebo Spiš.
Jaroslav Kizek
Foto: Snowland Valčianska
dolina, Shutterstock
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ŽUPA ZÍSKALA PENIAZE NA NOVÉ PROJEKTY
Úspešné čerpanie eurofondov v Žilinskom kraji pokračovalo
aj v tomto roku.

Ž

ilinský samosprávny kraj (ŽSK)
zotrváva v trende z predchádzajúceho programového obdobia
a získava financie na projekty v oblasti
dopravy i kultúry v rámci cezhraničnej
slovensko-poľskej a slovensko-českej
spolupráce. V októbri schválil monitorovací výbor žiadosti ŽSK vo výške 4,9
milióna eur na rekonštrukcie ciest na
Kysuciach a Orave.
Ide o úseky na ceste Čadca – Makov
– Podvysoká a Čadca – Makov – Vysoká nad Kysucou, v rámci ktorých župa
obnoví aj osem mostov v obciach Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov, Staškov
a Raková. EÚ schválila aj spolufinancovanie modernizácie cesty a mosta v smere z Vitanovej na Oravice. V minulom
období bol Žilinský kraj lídrom v čerpaní eurofondov. Aj teraz robia všetko pre
to, aby si túto pozíciu udržali a dostali
na svoje územie čo najviac financií. Projekty podáva nielen župa, ale tiež obce
a mestá, investície teda prúdia do všetkých regiónov kraja.

Opravy na prístupovej ceste k turisticky lákavej lokalite Megoňky na Kysuciach.

menného cez Novoť až po štátnu hranicu
s Poľskom a zároveň získali financie na
opravu mostov v Krušetnici a Lokci. Na
Kysuciach obnovia napríklad aj cestu do
známeho geoparku Megoňky.

Medzi projektmi, ktoré kraj pripravuje do nadchádzajúcich výziev, je aj
predĺženie trate obľúbenej železničky
v Skanzene vo Vychylovke, obnova
najstaršej Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku i renesančného kaštieľa
v obci Divinka.

Dočkajú sa aj na Orave
Medzi očakávané projekty patria rekonštrukcie oravských ciest. Popri opravách
zo zdrojov samosprávneho kraja môžu
na Orave realizovať aj modernizácie
spolufinancované z eurofondov. Okrem
najnovšie schválených projektov boli
úspešní aj na cestách v smere na Lokcu,
Zákamenné a Oravskú Lesnú, zo Záka-
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Cestári pri oravskej obci Mútne.

Pokračovať budú aj v Budatíne
Úspešným príkladom čerpania eurofondov v Žilinskom kraji sa za posledné roky stal hlavne hrad Budatín. Aj
v novom programovom období už župa

aktuality

získala investície na jeho pokračujúcu
obnovu. V pláne majú rekonštrukciu
hospodárskej budovy a ďalších vnútorných priestorov hradu. Otvoria tu veľkú
expozíciu drotárstva.
Eurofinancie chce ŽSK využiť aj pri
budovaní cyklotrasy v smere z Budatína na Vodné dielo Žilina po ľavej strane
Váhu či pri otvorení unikátnej železničky
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.
Medzi projektmi, ktoré kraj pripravuje
do nadchádzajúcich výziev, je aj predĺženie trate obľúbenej železničky v Skanzene vo Vychylovke, obnova najstaršej
Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku
i renesančného kaštieľa v obci Divinka.
Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK
Foto: ŽSK

Na Budatínskom hrade budú pokračovať rekonštrukčné práce s pomocou eurofondov .

DATABÁZA, KTORÁ POMÔŽE ROZVOJU REGIÓNU TOKAJ

V

ytvorenie webstránky, na ktorej budú formou geografických
informačných systémov (GIS)
uvedené súbory dát z Tokajskej vinohradníckej oblasti na slovenskej aj maďarskej strane, je cieľom prebiehajúceho
cezhraničného projektu.
Spoločná geoinformatická databáza
bude poskytovať všetky súbory dát –
katastrálne, topografické, geologické,
meteorologické, dáta inžinierskych sietí, pôdohospodárske, lesnícke či vodohospodárske. „Je reálny predpoklad, že
Web-GIS portál bude slúžiť ako zdroj
dôležitých informácií potrebných pre
ďalší ekonomický rozvoj Tokajských
vinohradníckych regiónov na Slovensku i v Maďarsku,“ zhodnotil profesor
Vladimír Sedlák z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(UPJŠ).
Projekt realizuje od 1. septembra 2017
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ v Košiciach s partnerskou inštitúciou Univerzity Károlya Eszterházyho
v maďarskom Jágri. Trvať bude necelé
dva roky a je financovaný z eurofondov

Vinohradnícka oblasť Tokaj je považovaná za región s jedinečným potenciálom.

v rámci programu slovensko-maďarskej
cezhraničnej spolupráce. Celkový grant
pre obe partnerské univerzity je vo výške takmer 427 400 eur, z toho slovenský
partner získava s 10-percentnou štátnou
podporou 145 642 eur.
„Cieľom projektu je zhromaždiť odborné skúsenosti a poznatky oboch inštitúcií a uľahčiť spoločné vzdelávacie
procesy pomocou prevádzky modulárneho geoinformatického systému vinohradníckej oblasti,“ priblížil Vladimír
Sedlák.

Trojjazyčný tematický obsah GIS databázy zverejnený na internetovej stránke môže byť podľa neho použitý ako
overený zdroj informácií pre výrobcov
vína, štátnu správu, miestnu samosprávu, verejnosť, miestnych obyvateľov, ako
aj pre účastníkov cestovného ruchu na
strane dopytu i ponuky. Okrem toho
poskytuje ľahko dostupnú platformu na
zverejnenie výsledkov výskumu v danom regióne.
Úrad vlády SR
Foto: Shutterstock
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NOVÉ CYKLOTRASY ZA 81,8 MILIÓNA EUR
V mestách a obciach pribudnú prostredníctvom 14 projektov
ďalšie cesty pre cyklistov.
„Chceme zdravšie a čistejšie mestá, preto podporujeme alternatívne riešenia
dopravy. Skúsenosti z iných európskych
miest hovoria jednoznačne v prospech
cyklistickej dopravy. Bicykle neznečisťujú ovzdušie, nespôsobujú hluk a nevytvárajú zápchy. S bicyklom sa dá ľahko
zaparkovať a pohybom prospievame aj
nášmu zdraviu,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka.
Ministerstvo spustilo v decembri 2016
cez Integrovaný regionálny operačný
program výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej

dopravy, predovšetkým cyklistickej, na
celkovom počte prepravených osôb.
Zároveň vyhodnotilo v poradí už
druhú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z eurofondov.
V druhom kole podporili 14 projektov
zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry.
„Výzva s alokáciou 81,8 milióna eur
je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových
cyklistických komunikácií, výstavbu
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry,
a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

Výzva s alokáciou 81,8 milióna eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu existujúcich a budovanie nových
cyklistických komunikácií.
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Do druhého hodnotiaceho kola výzvy,
ktoré bolo uzavreté v júni, bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme
8,6 milióna eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) schválilo 14 projektov v celkovom
objeme 5,9 milióna eur zo zdrojov EÚ,“
spresnil Marek Mitošinka, generálny
riaditeľ sekcie programov regionálneho
rozvoja MPRV SR. Doteraz bolo v troch
kolách na Ministerstvo predložených 87
žiadostí za 37,7 milióna eur.
Do tretieho kola, ktorého uzávierka
bola 21. septembra 2017, bolo predložených 31 projektov v hodnote 17,7
milióna eur. V súčasnosti prebieha administratívne overovanie predložených
žiadostí. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy sa konajú v trojmesačnom cykle až
do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Uzávierka štvrtého kola bude 21.
decembra 2017. K dispozícii bolo ešte
44,1 milióna eur. Predpokladaná piata
výzva by mala byť v marci 2018.
V rámci výzvy na cyklotrasy môžu
predkladať projekty obce, samosprávne
kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú
osobnú dopravu. Oprávnenými výdavkami sú rekonštrukcia, modernizácia
a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, propagácia a zvyšovanie
atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Žiadať o finančné prostriedky je
možné aj na budovanie prvkov upokojovania dopravy, napríklad pešie zóny,
zdieľané priestory či vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z ulíc.
Z výzvy je tiež možné podporiť zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov
cestnej premávky, ako je odstraňovanie
úzkych miest v pešej doprave alebo odstraňovanie bariér pri prestupovaní.
MPRV SR
Ilustračné foto: Shutterstock

Historická lesná úvraťová železnica spája po rekonštrukcii trate regióny Kysuce a Orava.

Foto: Milan Kosec.
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Historické centrum Kremnice.

Foto: Shutterstock.
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Renovovaný interiér Vígľašského zámku.

Foto: ÚV SR.

2018
APRÍL
2
3
4
5
6
7
1 8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

MÁJ
23 30
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

JÚN
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

eurokompas | 17

cezhraničná spolupráca

Nové moderné trolejbusy v Prešove.

Foto: DPMP.
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V OPERAČNOM PROGRAME TECHNICKÁ
POMOC UŽ LEN ELEKTRONICKY

P

rijímatelia z Operačného programu
Technická pomoc (OP TP) majú
možnosť komunikovať rýchlejšie
a modernejšie. Úrad vlády SR ako riadiaci
orgán pripravil od 6. novembra 2017 pre
prvý z operačných programov možnosť
využívať elektronickú komunikáciu na zasielanie dokumentácie súvisiacej s implementáciou projektov v rámci OP TP.

Ide najmä o tieto dokumenty:
• žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
• žiadosť o platbu,
• monitorovacia správa,
• žiadosť o kontrolu verejného obstarávania,
• žiadosť o zmenu projektu/zmluvy.

Plná elektronizácia sa dotýka aj ostatnej
dokumentácie, ktorou sú napríklad stanoviská, doplnenia informácií, doplnenia
podporných materiálov, podkladov a podobne.
Elektronická komunikácia je zabezpečovaná cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na stránke www.slovensko.sk
prostredníctvom novej elektronickej služby Úradu vlády SR – Podanie na RO OP

TP – dokumenty k projektom. Do elektronickej schránky každého prijímateľa na
www.slovensko.sk budú zároveň zasielané
všetky rozhodnutia a súvisiaca dokumentácia za riadiaci orgán pre OP TP.
V súčasnosti je v platnosti prechodné
obdobie používania listinnej aj elektronickej komunikácie, avšak riadiaci orgán pre
OP TP odporúča prijímateľom už v tejto
chvíli využívať jednoduchšie predkladanie dokladov. V blízkej budúcnosti bude
OP TP vyžadovať od svojich prijímateľov
výlučne elektronickú komunikáciu.
Úrad vlády SR,
sekcia operačných programov

POCHVÁĽTE SA
SVOJÍM PROJEKTOM
Starostovia, primátori, predstavitelia regiónov či občianskych združení,
ste úspešní realizátori projektov a chcete, aby sa o tom
dozvedela širšia verejnosť?
Podeľte sa o svoje skúsenosti pri využívaní eurofondov,
predstavte svoj projekt.
Prídeme za Vami, pripravíme o Vás článok do časopisu
EUROKOMPAS.
Viac informácií získate na telefónnom čísle 0917 236 138
alebo na e-mailovej adrese editor@mkreo.sk.
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vzdelávanie

AUDIT POMÁHA ÚSPEŠNÉMU
ČERPANIU EUROFONDOV
V júnovom článku sme predstavili orgán auditu, priblížili sme
jeho základné úlohy, definovali jeho postavenie a vzťahy s inými
národnými a medzinárodnými inštitúciami. Teraz pokračujeme
v sprostredkovaní ďalších informácií o činnostiach orgánu auditu.

K

eď sa pozrieme na výkon práce
orgánu auditu vo vzťahu k životnosti projektu, orgán auditu
prichádza na scénu až po tom, ako sú
realizované výdavky z projektov skontrolované v rámci nastaveného systému
riadenia a kontroly a následne deklarované Európskej komisii (pričom pod
deklaráciou rozumieme zaslanie žiadostí
o platbu na Európsku komisiu za účelom
ich preplatenia členskému štátu).
Prvostupňovú kontrolu projektov,
ktoré sa uchádzajú o príspevok z eurofondov a žiadajú o preplatenie finančných prostriedkov od Európskej komisie, vykonáva riadiaci orgán (respektíve
sprostredkovateľský orgán) toho operačného programu, z ktorého prostriedkov
sa príslušný projekt financuje. Po tom,
ako riadiaci orgán vykoná svoju kontrolu výdavkov vyplatených prijímateľom projektu, kontroluje vybrané realizované výdavky projektu certifikačný
orgán. Certifikačný orgán vykoná svoje
overenie vybraných výdavkov formou
certifikačného overenia a po vykonaní
certifikácie zasiela žiadosti o preplatenie
výdavkov daného operačného programu za určité obdobie priamo Európskej
komisii. Tá, pokiaľ v nich neidentifikuje
závažné pochybenia, následne prepláca
sumu členskému štátu do výšky 90 %
požadovaných prostriedkov. Až po týchto procesoch prichádza na rad orgán auditu, ktorý vykonáva nezávislé overenie
formou vládneho auditu. Orgán auditu

1

sa zameriava pri auditovaní výdavkov
najmä na overenie, či výdavky, ktoré
boli riadiacim orgánom a certifikačným
orgánom od Európskej komisie požadované na preplatenie, boli dostatočne
skontrolované pred ich zaslaním Európskej komisii, či boli zákonné a správne,
vynaložené na určený cieľ a či pri ich realizácii boli dodržané ostatné podmienky vyplatenia nenávratného finančného
príspevku.
Systémový audit a audit operácií
Orgán auditu pri plánovaní overovania
oprávnenosti výdavkov – stretnúť sa
môžete v tomto prípade so zaužívaným
pojmom „audit operácií“ – vychádza
z údajov a informácií, ktoré mu poskytuje prioritne certifikačný orgán. Audit
operácií prebieha v podstate každý rok,
pokiaľ boli v danom období (označovanom ako „účtovné obdobie“, respektíve
„účtovný rok“) za príslušný operačný
program certifikačným orgánom deklarované výdavky Európskej komisii. Zoznamy výdavkov, ktoré boli deklarované,
sú orgánu auditu v rámci všetkých operačných programov poskytované certifikačným orgánom raz ročne vo vopred
stanovenom termíne a tvoria populáciu
pre výber vzorky, ktorá je overená orgánom auditu. Orgán auditu totiž spravidla
neoveruje 100 % populácie, ale zo sumy
týchto výdavkov vyberá reprezentatívnu
vzorku, ktorú následne overí vládnym
auditom, a na základe ktorej formuluje

svoje uistenie. Nie zriedkavo sa stáva, že
orgán auditu svojou vybranou vzorkou
overuje až 30 %1 objemu populácie, čo
znamená rádovo desiatky miliónov eur
(najmä v prípade projektov realizovaných v oblasti dopravy a životného prostredia, keďže často ide o veľké a finančne
náročné projekty).
Proces výberu vzorky je podmienený veľkosťou populácie. Výber vzorky
prebieha v súlade s prísnymi požiadavkami stanovenými v usmerneniach Európskej komisie pomocou špecifického
informačného systému na výber vzorky.
Orgán auditu vyberá vzorky štatistickými, prípadne neštatistickými metódami
v závislosti od charakteristík populácie,
najmä jej veľkosti či zloženia. Zároveň
pri výbere vzorky platí pravidlo, že každý
výdavok v populácii musí mať rovnakú
šancu „spadnúť“ do vzorky na overenie.
Popri overovaní výdavkov na vzorke
orgán auditu pravidelne každý rok plánuje aj overenie systému riadenia a kontroly eurofondov, ktoré je vykonávané
v rámci takzvaného systémového auditu. Cieľom systémového auditu je overiť
jeho správne nastavenie a efektívne fungovanie. Systémový audit je vykonávaný
najmä na úrovni riadiacich orgánov, ich
sprostredkovateľských orgánov, certifikačného orgánu či centrálneho koordinačného orgánu.
Cieľom systémových auditov a auditov
operácií je poskytnúť Európskej komisii
uistenie, že systém riadenia a kontroly

Uvedený údaj je priemerným údajom za overovanú vzorku za obdobie posledných štyroch rokov.
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S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie prijímateľov vykonáva orgán auditu overenia primárne
na úrovni riadiacich orgánov.

eurofondov funguje správne, výdavky
preplatené Európskou komisiou sú zákonné a správne a boli realizované v súlade so schválenými pravidlami a postupmi.
Oba typy auditov – audit operácií aj
systémový audit – sú podľa národných
legislatívnych pravidiel vykonávané ako
vládne audity.
Plánovanie vládnych auditov
Zámerom orgánu auditu je výkon vládnych auditov dopredu plánovať s cieľom
využiť čo najefektívnejšie dostupné personálne kapacity orgánu auditu tak, aby
bol vládny audit vykonaný v súlade s požiadavkami Európskej komisie. Za týmto
účelom orgán auditu vypracováva plán
vládnych auditov. Plán vládnych auditov
je živý dokument, ktorý sa neustále vyvíja. Do plánu sa zaraďujú nielen vládne
audity, ktoré orgán auditu vopred plánuje na určité časové obdobie, ale aj audity,
ktoré sa do plánu dostanú napríklad na
základe externých podnetov. Fyzické aj
právnické osoby majú možnosť pri podozrení zo zneužitia eurofondov podať
orgánu auditu podnet na preverenie.
Každý podnet je podrobne analyzovaný
a v prípade relevantnosti zaradený do
plánu vládnych auditov v rámci takzvanej doplnkovej vzorky. Okrem toho samotný orgán auditu má právo zaradiť do
plánu aj vládne audity z vlastnej iniciatívy, pokiaľ disponuje indíciami o možných rizikových projektoch alebo považuje za potrebné overiť medializované
kauzy.

Po fáze plánovania auditov nasleduje
príprava a otvorenie auditu a po nich samotné overovanie a výkon auditu.
Výkon vládnych auditov
Postup výkonu vládneho auditu je primárne upravený zákonom č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite, kde
sú zakotvené základné pravidlá auditu,
proces výkonu auditu, podmienky pre
vymenovanie audítorov a ich odborné
vzdelávanie. Všetky procesy sú ďalej podrobnejšie rozpracované v interných dokumentoch orgánu auditu, a to v postupoch pre výkon vládneho auditu, manuáli
a metodických usmerneniach orgánu auditu, ktoré podrobne zachytávajú postupy
a procesy týkajúce sa nielen plánovania,
prípravy, priebehu a výkonu vládneho
auditu, ale aj úkonov a povinností orgánu
auditu nasledujúcich po ukončení vládneho auditu, vrátane popisu dokumentácie,
ktorú treba vypracovať v súvislosti s auditom. Všetky dokumenty na národnej
úrovni zohľadňujú medzinárodne uznávané audítorské štandardy a požiadavky
usmernení Európskej komisie.
Výkon vládnych auditov zabezpečuje
orgán auditu, ale samotné overenie vykonáva prioritne Úrad vládneho auditu ako
spolupracujúci orgán. Spolupracujúci orgán vykonáva svoje overovanie samostatne, avšak orgán auditu dohliada nad jeho
činnosťou. Spolupracujúcim orgánom
môže byť aj externá audítorská spoločnosť, a to najmä v prípadoch, kedy nie sú
na výkon vládnych auditov postačujúce
personálne kapacity alebo v prípadoch

vybraných programov cezhraničných
spoluprác, keď sú predmetom overenia aj
výdavky projektov realizovaných v iných
krajinách Európskej únie.
S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie samotných prijímateľov, ktorí
čerpajú príspevky z eurofondov, vykonáva
orgán auditu overenia primárne na úrovni riadiacich orgánov. V prípadoch, ak
dokumentácia nachádzajúca sa u riadiacich orgánov nie je pre overenie postačujúca, orgán auditu je oprávnený požiadať
o poskytnutie informácií a dokumentácie
aj prijímateľa a vykonať overenie priamo
na mieste realizácie projektu. Pre efektívny výkon vládneho auditu je v takomto
prípade potrebná spolupráca zo strany
prijímateľa, a to prípravou dokumentov,
podkladov, sprístupnením priestorov, dodržiavaním dohodnutých termínov, čím
sa pomôže zabezpečiť bezproblémový
priebeh pri overovaní na mieste.
Výkon vládneho auditu a dohľad nad
jeho výkonom personálne zabezpečuje
37 zamestnancov sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií so sídlom v Bratislave a 157 zamestnancov Úradu vládneho auditu so sídlom vo Zvolene, ktorý
má pracoviská súčasne aj v Bratislave
a v Košiciach (údaj aktuálny k 4. kvartálu 2017). Vládni audítori orgánu auditu
a Úradu vládneho auditu vykonali za
tretí účtovný rok programového obdobia
2014 – 2020, to jest za obdobie od 1. 7.
2016 do 30. 6. 2017, celkovo 47 vládnych
auditov, v ktorých overili nastavenie riadiaceho a kontrolného systému na rôznych úrovniach subjektov zapojených do
implementácie operačných programov
a vzorku výdavkov deklarovaných Európskej komisii v hodnote viac ako 404
miliónov eur.
V snahe rozšíriť povedomie o práci orgánu auditu a v snahe priniesť verejnosti
informácie z prvej ruky by orgán auditu
v nasledujúcom čísle časopisu pokračoval
v téme eurofondov so zámerom priblížiť
čitateľom ďalšie podrobnosti zo sveta auditu.
Odbor plánovania a metodiky
sekcia auditu a kontroly
Ministerstva financií SR
Ilustračné foto: Shutterstock
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ČASTÁ MÁ TVÁR, CHLIEB
A BOHATÚ HISTÓRIU
Miestna pekáreň patrí už od roku 1961 k najznámejším
prevádzkam v okolí. Príspevok na modernizáciu pece získala
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Bratislavský kraj.

S

tarú pec zbúrali a nová vypeká chlieb,
rožky, vianočky, buchty, koláče ešte
podľa starých tradičných receptúr
vďaka drožďovým kváskom bez prísad
do pečiva na udržanie trvanlivosti. „To
je aj jediná cesta, ako si udržať zákazníka
v čase, keď monopolní výrobcovia pekárenských výrobkov vlastnia aj mlyny, čiže
múku majú oveľa lacnejšiu, než my,“ dodáva majster pekár Juraj Vadovič. Chuťové
vlastnosti sú dôvodom, vďaka čomu Častá
vonia po okolí po čerstvom chutnom chlebe, a prečo sem chodia ľudia nakupovať aj
zďaleka. Zákazník Tibor Turčan si nevie
tunajší chlieb vynachváliť: „Chutí výborne,
nie ako vo veľkopredajniach.“
Každodenný boj
Cieľom podpory z európskych fondov
je zachovanie pôvodnej výroby. Pekáreň
v Častej zamestnáva 42 ľudí a 4 brigádnikov. Denne rozvezú chlieb a pečivo v objeme 3,5 tony, pritom každý deň bojujú
o existenciu. „Stačilo, že sa zdvihla cena
múky, a len tak-tak sme prežili,“ spomína
Juraj Vadovič.
Ak zanikne pekárstvo v Častej, odíde
aj kus histórie. Mnoho tunajších ľudí, nakoniec aj mama pána Vadoviča, v pekárni pracovalo. Pani Vadovičová tu prežila
vyše 50 rokov. Dnes už ženy pri peci nevidno, lopaty zručne obracajú iba muži.
„Pekárčina je jedno z najťažších povolaní
na svete. Robil som aj s motorovou pílou,
ale sádzať chlieb na lopate pri horúčavách
vďaka sálaniu z pece je riadna drina,“
konštatuje Juraj Vadovič.
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Majster pekár Juraj Vadovič z Častej.

Sami na to nestačia
Keby nemali 5 podnikových predajní,
pekáreň v Častej by bola už zrejme len
múzeom. Cez vlastné predajne v Modre a v okresnom meste Pezinku predajú
takmer 50 percent výrobkov.
Pekáreň by si na vlastné náklady nemohla dovoliť kúpiť pec podľa súčasných
technických trendov, ktorá významne šetrí
energie: „Pec, postavená vďaka príspevku z eurofondov, nám pomohla, hlavne
uľahčila prácu pekárom,“ vysvetľuje Juraj
Vadovič.
Zo starej pece zostala už len pamiatka
v podobe bazéna vykurovaného odpadovou teplou vodou, čo oceňujú najmä
v zime. Ale pekári sa tu môžu zasa schladiť
v horúcich letných mesiacoch. Pekáreň vy-

peká 24 hodín denne. V 3 smenách sa tu
ľudia točia okolo pece po 8 hodín.
Nad výrobnými halami postavili administratívne priestory a 2 byty. V nich prespávajú pekári, ktorí robia v nočnej smene.
Pekárenská stratégia
„Snažíme sa využiť aj priestor za pekárňou.
Už ho chceli od nás odkúpiť na postavenie
čerpacej stanice, ale nepredali sme ho,“ vysvetľuje stratégiu Juraj Vadovič.
Pekáreň v Častej zatiaľ odoláva konkurenčnému boju monopolov a veľkých obchodných reťazcov. V dnešnom svete to
nie je vôbec jednoduché. „Ja som spokojná,
dnes roboty veľa nie je, každý je rád, že ju
má,“ zhrnie úvahy o dnešnej situácii pekárka Gabriela Setnická.

z regiónov

OPERAČNÝ PROGRAM
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Prioritná os 1 – Infraštruktúra
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením
kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej
dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Revitalizácia námestia obce Častá
Začiatok a ukončenie realizácie
projektu: 1/2009 – 1/2011
Zdroje EÚ: 559 365,91 eur

V pekárni zamestnávajú takmer 50 ľudí.

Prioritná os 2 – Vedomostná
ekonomika
Cieľom prioritnej osi je podpora
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným
technológiám najmä v oblasti malých
a stredných podnikov.

Pekár Peter Homoky sádže do 6 poschodí novej pece dohromady 12 plechov. Na
každom je 18 rožkov. Rovnako sa narobí
aj druhý pekár Tomáš Drozda. Nastavia
pec na 7 minút, kým sa rožky vypečú do
chrumkava.
O ručnom miesení chleba vie svoje aj
majster pekár Peter Komár: „Práve miesime cesto na ražný chlieb.“ Šišky vysmáža
a plní Ružena Blahová: „Veľmi sme spokojní, že pekáreň ešte funguje, a páči sa nám,
ako vyzerá Častá po prestavbe.“
Ocenenie poteší
Dnes je v Častej v rámci Malokarpatskej
vínnej cesty 5 veľkých vinárstiev a tešia sa
záujmu turistov najmä zo zahraničia. Nové
centrum obec potrebovala ako soľ. Nielen
preto, že je vstupnou bránou na hrad Červený Kameň, ale aj sama sa stala turistami
vyhľadávanou lokalitou. Za realizáciu centra získali v roku 2011 ocenenie od Academia Istropolitana Nova za architektonický
nápad a spracovanie.
„Častá nevymiera, ale ročne pribúda do
obce aj 30 občanov,“ teší sa starosta Stanislav Jablonovský z prisťahovalcov, ktorí
hľadajú spojenie oddychu a kvalitného bývania. Veď do Bratislavy je to 25 kilometrov a do krajského mesta Trnavy rovnaká
vzdialenosť opačným smerom.
História sa vrátila
Častá leží na frekventovanej spojnici mesta Modra s krajským centrom Trnavou.
Premávka tu teda takmer nikdy neutícha.

Zefektívnenie pekárenskej prevádzky
Začiatok a ukončenie realizácie
projektu: 7/2011 – 9/2011
Zdroje EÚ: 97 820,55 eur
Podľa zákazníkov je chlieb priamo z pekárne lepší
ako vo veľkopredajniach.

Centrum obec navyše využíva na množstvo akcií, na ktoré doteraz nemali vyhradený priestor. Bývajú tu festivaly vína, piva,
oslavy hasičov, miestneho futbalového klubu, výročné trhy či obecné jarmoky.
Nadviazali tak na vlastnú históriu, veď
Častá mala výsady od kráľa už v roku 1560
s právom týždenných trhov a s právom na
tri jarmoky ročne. V obci tvorí podstatnú
časť pracovných možností cestovný ruch.
Spomínaní vinári, ale aj tenisové kurty,
viacero reštaurácií a pekáreň. V podnikovej predajni sa dvere nikdy nezavrú. Na
sladkom pečive si deti pochutia aj pri prechádzke.
„Pokoj je u nás len v sobotu poobede,“
usmieva sa účtovníčka pekárne Viera
Schwarzová, „v nedeľu poobede sa už pečie
na pondelok a v nedeľu večer sa aj predáva.“

Kontakty:
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
www.mpsr.sk
Sekcia programov regionálneho
rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
e-mail: inforop@land.gov.sk
www.ropka.sk
Stanislav Háber
Foto: autor
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SKALICKÝ TRDELNÍK MÁ UŽ
TAKMER 20 NASLEDOVNÍKOV
Zázrivský korbáčik, Slovenská parenica, Žitavská paprika už sme si aj na Slovensku zvykli, že niektoré potraviny majú
chránené označenie pôvodu. V praxi to znamená, že pod
ich názvom sa nesmie vyrábať a predávať produkt, ktorý by
nespĺňal charakteristiky spojené s výrobou alebo miestom
vzniku originálu.

A

ko prvý zo Slovenska sa zápisom do
databázy chránených poľnohospodárskych výrobkov a potravín vedenej Európskou komisiou môže pochváliť
Skalický trdelník. Bolo to v roku 2007, keď
sa táto originálna sladká pochúťka dostala
do registra chránených zemepisných označení. Odvtedy sa počet slovenských výrobkov v databáze výrazne zvýšil. Celkovo
máme v systéme Politiky kvality EÚ zaregistrovaných 19 produktov, z toho 10 má chránené zemepisné označenie, 7 je vedených
ako zaručená tradičná špecialita a 2 výrobky
majú chránené označenie pôvodu.
Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja
kvality originálnych poľnohospodárskych
výrobkov a podpory tradícií a regiónov,
v ktorých sa vyrábajú. Systém vznikol ako
odpoveď na narastajúce falšovanie a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na
dobrej povesti regionálnych produktov.

Skalický trdelník bol prvý slovenský produkt zapísaný do databázy chránených poľnohospodárskych výrobkov a potravín vedenej Európskou komisiou.

CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU (CHOP)
Výrobky majú osvedčené charakteristiky vyplývajúce výlučne zo sféry a schopnosti výrobcov
v regióne výroby, s ktorým sú spojené. Pri takýchto produktoch sa preto všetky štádiá výroby potravín musia vykonávať v príslušnej oblasti.
Chránené označenie pôvodu znamená názov
regiónu, osobitého miesta alebo krajiny, ktorý
sa používa na opis poľnohospodárskeho alebo
potravinárskeho výrobku.
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Registrované slovenské poľnohospodárske výrobky v systéme
Politika kvality EÚ ako CHOP

Žitavská
paprika

Stupavské
zelé

z regiónov

CHRÁNENÉ ZEMEPISNÉ OZNAČENIE (CHZO)
Výrobky majú osobitné charakteristiky alebo povesť, ktoré ich spájajú s danou oblasťou a najmenej jedno štádium ich výrobného procesu sa musí vykonávať v danej oblasti, zatiaľ čo suroviny použité v ich výrobe môžu pochádzať z iného regiónu.
Chránené zemepisné označenie znamená názov regiónu, osobitného miesta alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny, ktorý sa používa na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo
potravinárskeho výrobku (zemepisná súvislosť je užšia pre CHOP než pre CHZO).

Registrované slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v systéme Politika kvality EÚ ako CHZO:

Skalický
trdelník

Slovenská
bryndza

Slovenská
parenica

Slovenský
oštiepok

Tekovský
salámový syr

Zázrivský
korbáčik

Zázrivské
vojky

Oravský
korbáčik

Levický
slad

Klenovecký
syrec

ZARUČENÁ TRADIČNÁ ŠPECIALITA (ZTŠ)
Používa sa pre výrobky so špecifickým charakterom, ktoré buď obsahujú tradičné prísady, alebo sa vyrábajú tradičnými postupmi.
Zaručene tradičná špecialita musí byť vyrobená z tradičných surovín, musí mať tradičné zloženie, spôsob výroby či spracovanie. Toto označenie sa teda nevzťahuje na pôvod, ale vyzdvihuje tradičný charakter výrobku, jeho zloženia či spôsobu jeho výroby.

Registrované slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v systéme Politika kvality EÚ ako ZTŠ:

Ovčí hrudkový
syr - salašnícky

Ovčí salašnícky
údený syr

Spišské párky

Tradičná
lovecká saláma

Bratislavský rožok

Liptovská
saláma

Tradičné
špekačky

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
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O INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRÁ
JE ZÁUJEM AJ NA VÝCHODE REPUBLIKY
Záujemcovia o podporu z európskych štrukturálnych a investičných
fondov, ale aj prijímatelia, ktorí už svoje projekty realizujú, majú
už viac ako rok možnosť získať bezplatné informácie z tejto oblasti
v informačno-poradenských centrách vo všetkých slovenských
krajoch okrem Bratislavského. Dnes sa pozrieme do Košíc
a Prešova.

I

nformačno-poradenské
centrum
(IPC) pre európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji zriadili k 1. septembru
2016. Jeho 3 zamestnanci poskytujú bezplatné poradenstvo – osobné, telefonické
a e-mailové konzultácie, organizujú informačné aktivity, semináre a školenia v súvislosti s fondmi EÚ na území Košického
samosprávneho kraja (KSK).
„Počas prvého polroka tohto roka sme
poskytli spolu 186 konzultácií. Osobne sa
prišlo informovať 56 klientov, 34 sa pýtalo
telefonicky, 96 prostredníctvom e-mailu.
Najviac otázok, až 108, smerovalo k výzvam z jednotlivých operačných programov, 54 ľudí sa zaujímalo o prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 24
požadovalo všeobecné informácie. Miera
návratnosti klientov sa v prvom polroku
2017 pohybovala na úrovni takmer 3 %,“
informoval Martin Mojžiš, koordinátor
Informačno-poradenského centra v Košiciach.
Najčastejšou témou osobných konzultácií boli náležitosti aktuálne vyhlásenej
výzvy, informácie ohľadom výšky alokácie výzvy, typy výziev, oprávnené aktivity, oprávnenosť subjektu a oprávnených
výdavkov a poradenstvo s vypĺňaním
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v systéme ITMS2014+. Priemerná dĺžka
trvania osobnej konzultácie bola takmer
59 minút.
Pri telefonickom poradenstve sa záujemcovia pýtali na podobné témy ako pri

26 | eurokompas

osobných návštevách, rozhovor trval priemerne takmer 18 minút.
Najviac e-mailových otázok sa týkalo
oprávnenosti žiadateľov v rámci jednotlivých výziev, oprávnenosti aktivít realizácie
projektu, oprávnených výdavkov a samotného nastavenia výzvy, často na základe
konkrétnej žiadosti, ktorú plánoval poten-

piteľstva Košického samosprávneho kraja.
V rámci sekcie IPC vytvorili na webovej
stránke kraja mapu realizovaných projektov z programového obdobia 2007 – 2013,
kde sú znázornené čerpané a zazmluvnené
projekty, graficky odlíšené podľa jednotlivých operačných programov, s príslušnými
informáciami o jednotlivých projektoch.

Informačný seminár pre zástupcov mimovládnych organizácií z Košického kraja.

ciálny žiadateľ predložiť. Zamestnanci IPC
odpovedali na e-mailové otázky priemerne do 4 dní. Najdlhšie trvala odpoveď 13
dní z dôvodu zložitosti konzultovaného
problému, v rámci ktorého bolo potrebné
zohnať stanoviská a vyjadrenia viacerých
riadiacich orgánov.
Zamestnanci IPC pravidelne pripravujú informačný materiál o svojej činnosti
a aktuálnych výzvach na rokovanie Zastu-

„Košické informačno-poradenské centrum aktívne spolupracuje pri organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov k jednotlivým výzvam,
spolupracuje aj so Sprostredkovateľským
orgánom pre Integrovaný regionálny
operačný program (IROP). Na osobných
konzultáciách s potenciálnymi žiadateľmi
sa aktívne zúčastňujú aj kontaktné body
pre Program cezhraničnej spolupráce Slo-
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vensko – Maďarsko a Program cezhraničnej spolupráce ENI, ktoré sídlia v budove
KSK,“ doplnil Martin Mojžiš.
Od svojho vzniku do júla 2017 košické
IPC zorganizovalo 13 informačných školení a seminárov pre verejnosť, na ktoré
prišlo 628 účastníkov..
IPC na KSK aktívne spolupracuje tiež

s Úradom splnomocnenca vlády SR pre
najmenej rozvinuté okresy (NRO). V Košickom kraji sú v súčasnosti 4 okresy , ktoré sú zaradené medzi NRO. Informačné
centrum poskytuje jednotlivým centrám
podpory regionálneho rozvoja potrebnú
metodickú a informačnú súčinnosť pre
prípravu kvalitných projektov.

INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM V PREŠOVE

I

nformačno-poradenské centrum, ktoré bolo v Prešove zriadené o mesiac
neskôr ako v Košiciach – 1. októbra
2016, je zaradené do organizačnej štruktúry Úradu Prešovského samosprávneho
kraja (PSK). Aj jeho pracovníci poskytujú
bezplatné poradenstvo potenciálnym žiadateľom a prijímateľom pomoci z fondov
Európskej únie.
Pre lepšiu dostupnosť klientov je pracovisko IPC PSK od decembra 2016 k dispozícii v budove Úradu PSK na prízemí.
Od marca 2017 je tu k dispozícii aj rokovací a konzultačný priestor s kapacitou 10

Najviac potenciálnych žiadateľov – 94
– sa zaujímalo o výzvy súvisiace s operačnými programami, 32 klientov si žiadalo
poskytnutie všeobecných informácií a 3
klienti mali záujem o informácie súvisiace
s prípravou žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Približne 97 % návštevníkov
bolo spokojných a nepotrebovali ďalšie
informácie, 3,1 % klientov sa na pracovisko IPC PSK obrátilo so žiadosťou o poskytnutie nových informácií alebo ďalších
doplnení.
Osobné konzultácie trvali od 15 do 45
minút, podľa náročnosti odpovedí. Te-

Prešovské informačno-poradenské centrum zorganizovalo v prvom polroku 2017 19 seminárov a školení.

ľudí. Na informačné semináre spoluorganizované IPC slúži malá a veľká zasadačka v priestoroch Úradu PSK. Klienti majú
možnosť parkovať za budovou, kde je zároveň zabezpečený bezbariérový prístup.
Podľa informácií prešovského IPC poskytli jeho pracovníci počas prvej polovice roku 2017 49 osobných, 43 telefonických a 37 e-mailových konzultácií a ich
počet narastá.

lefonické rozhovory trvali priemerne 10
minút. Ak bola téma rozsiahlejšia, zamestnanci poskytli záujemcom osobné
stretnutie alebo e-mailovú konzultáciu.
E-mailové otázky, na ktoré vedeli zamestnanci odpovedať ihneď, napríklad oprávnenosť výdavkov, či možnosť účasti na
informačnom seminári z organizačného
hľadiska, vybavili najneskôr v nasledujúcom pracovnom dni. Odpovede, ktoré

bolo nutné konzultovať s Riadiacim orgánom, boli zodpovedané vo väčšine prípadov do jedného týždňa.
S Riadiacim orgánom realizovali pracovníci IPC PSK 11 e-mailových konzultácií, na základe čoho odpovedali na všetky otázky, ktoré dostali od potenciálnych
žiadateľov.
Prešovské IPC nadviazalo spoluprácu
s odborom Cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. Pracovníci sa navzájom
zúčastnili 5 konzultácií.
Úrad PSK je tiež sídlom Sprostredkovateľského orgánu (SO) pre Integrovaný
regionálny operačný program (IROP).
Zamestnanci IPC začali spolupracovať aj
s týmto odborom, mali približne 20 konzultácií a zúčastnili sa na dvoch poradách.
Informačno-poradenské
centrum
v Prešove nadviazalo spoluprácu aj so zástupkyňou Úradu vlády SR Dominikou
Benickou, riaditeľkou odboru podpory
regionálneho rozvoja, sekcia regionálneho rozvoja.
Ku plánovaným aktivitám patrí spolupráca s Informačno-poradenskými centrami a centrami podpory regionálneho
rozvoja zriadenými v okresoch Kežmarok, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou. Tieto sú zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Slovenska.
Kancelária IPC nadviazala spoluprácu
s viacerými združeniami uchádzajúcimi
sa o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS), ktorých chod bude financovaný z IROP.
IPC v Prešovskom samosprávnom kraji
pravidelne organizuje informačné školenia a semináre.
Jaroslav Kizek
Foto: Košický samosprávny kraj,
Prešovský samosprávny kraj
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implementácia ešif

INFORMÁCIA O IMPLEMENTÁCII
EŠIF K 31. 10. 2017

Z

celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na
programové obdobie 2014 – 2020
(15,48 miliardy eur) sprístupnili
riadiace orgány v platných výzvach
a vyzvaniach pre potenciálnych
žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31. 10. 2017
finančné prostriedky vo výške
11,57 miliardy eur, čo predstavuje
74,93 % z celkovej alokácie (zdroj
EÚ).

Graf č. 1: Podiel alokovaných zdrojov vo výzvach/vyzvaniach na celkovej alokácii (zdroje EÚ) jednotlivých programov a za EŠIF
celkom k 31. 10. 2017.
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Zdroj: ÚPPVII/OMH na základe exportu údajov z ITMS2014+ dňa 1. 11. 2017 a RO pre PRV
Poznámka: V rámci PS INTERACT III sa nevyhlasujú výzvy, v rámci PRV sa v grafe uvádzajú len zverejnené výzvy na projektové opatrenia, na neprojektové opatrenia sa zverejňujú iba takzvané „Oznámenia o predkladaní žiadostí o podporu“ a v rámci nich sa nestanovuje alokovaný objem finančných prostriedkov na oznámenie.
Ku dňu 31. 10. 2017 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote
4,98 miliardy eur, čo predstavuje 32,19 % z celkovej alokácie (zdroj EÚ).
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Graf č. 2: Podiel kontrahovania na alokácii jednotlivých programov a za EŠIF celkom (zdroje EÚ) k 31. 10. 2017.

120 %
100 %

100 %

80 %
60 %

47,81 %

47,44 % 45,95 %

40 %

33,34 %

32,22 % 32,19 %

31,16 %

26,14 %

20 %

13,86%
0%

0%
INERACT
III

OP TP

PRV

OP ĽZ

OP VaI

OP KŽP SPOLU
EŠIF

OP EVS

OP II

IROP

OP RH

0%

0%

Interreg Interreg
SK - CZ SK - AT

Zdroj: ÚPPVII/OMH na základe exportu údajov z ITMS2014+ dňa 01.11.2017 a RO pre PRV a RO pre INTERACT III.
Poznámka: Kontrahovanie - suma príspevku zo zdrojov EÚ po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených
projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe zmlúv o poskytnutí NFP alebo rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP, ak
je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu (len neprojektové opatrenia PRV).
Ku dňu 31. 10. 2017 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni takmer
1,456 miliardy eur, čo predstavuje 9,41 % z celkovej alokácie (zdroj EÚ).
Graf č. 3: Podiel čerpania na alokácii jednotlivých programov a za EŠIF celkom (zdroje EÚ) k 31. 10. 2017.
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ENGLISH SUMMARY
“ROADSHOW” COMPETITION ENTERS ITS SECOND ROUND
The first part of the “Roadshow” competition ended in midOctober, when lecturers from the Government Office of the
Slovak Republic visited several cities and schools. Altogether,
they went to 17 towns and 28 schools, where they approached
nearly 700 students. Now, the students from each school can
form a maximum of 3 four-member teams that will develop
project intents by 31st December 2017. The projects will be
judged by a jury consisting of representatives of the Government
Office of the Slovak Republic, Central Coordinating Body,
and individual Managing Authorities of the Operational
Programmes.
LIFE-LONG LEARNING FOR BETTER USE OF EU FUNDS
Human resources are the key capital for the public sector.
The quality of human resources also has a significant impact
on the ability to effectively draw on the EU funds. Therefore,
the European Commission has recommended Slovakia to pay
increased attention to administrative capacities as one of the
key components of better EU funds implementation. Based on
the experience from the previous Programming Period 2007
– 2013, the Slovak Republic is committed in the Partnership
Agreement to develop a strategy for managing human resources
involved in the use of the European Structural and Investment
Funds, including a thereupon appropriate educational system.
MORE THAN EUR 160 MILLION COMING TO SUPPORT
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ENTERPRISES
The Ministry of Economy of the Slovak Republic has prepared
three calls intended to support research, development and
innovation activities in firms and enterprises. The overall
allocation is more then EUR 160 million. The goal of the calls
from the Operational Programme Research & Development is
to support research, development and innovation activities in
enterprises and associations of firms, and activities intended to
protect intellectual property rights. Within the calls, this form
of support involves small, medium-sized and large enterprises,
and the projects can be implemented throughout Slovakia,
with the exception of the Bratislava Region.
WHO DO WE THANK FOR THE OLD BRIDGE?
THE EUROPEAN STARS
The expert jury of the 2017 “How the EU funds helped my
region and city” competition most enjoyed the slogan of the
winning videospot´s author, as well as the innovative way of
grasping the theme of the Bratislava Old Bridge repair and
renovation. In June this year, the Government Office of the
Slovak Republic launched the competition for students of
secondary schools and universities for the sixth time.
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A NEW D3 MOTORWAY OPENED NEAR ŽILINA
The Žilina Strážov – Žilina Brodno motorway section is part
of the motorway connection to the Republic of Poland and the
Czech Republic. At the same time, this brief piece of motorway
forms the north-west bypass of the city of Žilina. The bridges and
tunnel opened for public, reducing the time needed for drivers
heading north. The structural masterpiece will also ease the traffic
situation in the city of Žilina. The nearly 4.3-kilometre-long part
of the D3 Motorway is one of the most technologically demanding
motorway sections in Slovakia. As such, it is practically entirely
passing over bridges and/or through a tunnel.
E-GOVERNMENT SERVICES ARE FOUR-TIMES MORE
DEMANDED THAN A YEAR AGO
The central contact point of the “slovensko.sk” portal has managed
up to 70 thousand applications just this year. This is an almost
51-thousand increase compared to the same period in 2016. In
September 2017, the “slovensko.sk” portal was attended by more
than 1.5 million users, with even legal entities taking up the benefits
of electronic communication. There was a 25% increase compared
to the previous calendar month. In September, Government
electronically delivered more then one million decisions to natural
persons and legal entities, as well as to public authorities. This
represents a four-fold increase compared to January, and more
than a two-fold growth compared to July 2017. The total number
of messages sent via the “slovensko.sk” portal was 35,181,500 as of
the end of September 2017.
SKI CENTRE BECOMES A YEAR-ROUND “HOT SPOT”
Entire families love coming to “Valčianska dolina” (valley), situated
approximately 12 kilometres south of the city of Martin. Thanks to,
inter alia, EU funds, the ski resort is now gradually constructing
a suburban leisure centre operated all year round. There is skiing
and snowboarding on 8 slopes, as well as a number of additional
services. An important milestone in the centre’s development was
the project involving rebuilding and restoration of the “Humno”
restaurant. Following the rebuilding and renovation work, the
restaurant features a new terrace. The premises for customers are
more modern, providing higher quality and more varied services.
SUCCESSFUL DRAWING OF THE EU FUNDS IN THE ŽILINA
REGION CONTINUED EVEN THIS YEAR
The Žilina Self-governing Region (ŽSK) remains in the trend of
the previous Programming Period, and keeps receiving funding
for projects in transport and culture, as part of the cross-border
Slovak-Polish and Slovak-Czech cooperation. In October, the
Monitoring Committee approved the ŽSK request in the amount
of EUR 4.9 million for road reconstruction in the sub-regions of
Kysuce and Orava.
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DATABASE TO HELP DEVELOP THE TOKAJ REGION
To create a web site featuring geographic information systems (GIS)
and including data sets from the “Tokaj Winemaking Region” on
the Slovak and Hungarian border sides is an objective of the ongoing
cross-border project. The jointly shared and used geo-informational
database will provide all data sets – regarding the cadastre,
topography, geology, meteorology, utility network engineering,
forestry management, and water management.
NEW CYCLING ROUTES WORTH EUR 81.8 MILLION
The Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak
Republic has already evaluated the second series of applications
for non-repayable funds from the EU funds. The second round
supported 14 projects aimed at developing cycling infrastructure.
The call, with an allocation of EUR 81.8 million, is aimed at restoring
and reconstructing existing and building new cycling roads,
building additional cycling infrastructure, and also promoting and
increasing the attractiveness of cycling in the general public.
ALL COMMUNICATION NOW ELECTRONIC
IN THE OPERATIONAL PROGRAMME TECHNICAL ASSISTANCE
Beneficiaries of the Operational Programme Technical Assistance
(OPTA) have the ability to communicate faster and in a more
up-to-date fashion. As of 6th November 2017, the Office of the
Government of the Slovak Republic, as the Managing Authority,
prepared for the first of the Operational Programmes the possibility
to use electronic communication to send the documentation related
to the implementation of projects under the OPTA.
AUDIT HELPS THE EU FUNDS TO BE SUCCESSFULLY SPENT
When looking at the work of an Audit Authority in relation to the
life expectancy of a project, the Audit Authority does not arrive
on the scene until the project expenditure has been spent under
the management and control system that had been set up, and
subsequently declared to the European Commission. The firstlevel inspection of projects requesting contribution from the EU
funds, and requesting reimbursement of funds from the European
Commission, is carried out by the Managing Authority of that
Operational Programme, from which the project is funded. Then,
the Certifying Body checks the selected project expenditure. Only
after these processes, there arrives the Audit Authority, which
carries out independent verification in the form of a government
audit. The Audit Authority focuses on expenditure audits, in
particular to verify that the expenditure required to be reimbursed
by the European Commission via the Management Body and the
Certifying Authority was sufficiently scrutinized before being
sent to the European Commission, whether it was lawfully and
correctly approved, spent for the intended purpose, and whether
the other conditions for the payment of the non-repayable financial
contribution have been observed.
VILLAGE OF ČASTÁ HAS ITS FACE, BREAD, AND A RICH HISTORY
Since 1961, the local bakery has been one of the most famous
establishments in the area of the village’s surroundings. This

undertaking received a contribution to modernise the oven from
the European Regional Development Fund under the Operational
Programme Bratislava Region. The support from the European
Funds is to maintain the original production volume. The bakery in
Častá employs 42 people and four part-time workers (volunteers).
Every day they deliver fresh bread and pastries worth three and
half tons, yet struggling for existence on daily basis. Had it not
five business outlets, the bakery in Častá would probably be just
a museum. The company has never managed to afford buying an
oven compliant with today’s requirements and demands. Now the
oven is compliant to the current technical trends, and significantly
saves electric power. The EU funds were a significant assistance in
the above case. They helped to build the new oven and made work
easier for bakers.
“SKALICKÝ TRDELNÍK” SWEET BREAD HAS HAD UP TO
20 FOLLOWERS
“Zázrivský korbáčik”, “Slovenská parenica”, “Žitavská paprika” – we
have already got used to these Slovak proper names. Well, some
of our unique foodstuffs have protected designations of origin. In
practice, this means that a product not meeting the characteristics
of the original, or of its place of origin, cannot be manufactured
and sold under the same name. The first Slovak item with the entry
in the European Commission database of protected agricultural
products and foodstuff is, proudly, the “Skalický trdelník” sweet
bread. The local speciality entered the database in 2007. Since
then, the number of Slovak products in the database has increased
significantly. Overall, Slovakia has registered 19 products in the EU
Quality Policy system.
INFORMATION & COUNSELLING CENTRES ARE IN FOCUS
EVEN IN EAST SLOVAKIA
The European Structural and Investment Funds Information
& Counselling Centre in the Košice Self-governing Region was
established on 1st September 2016. Its three employees provide
free-of-charge advice – in person, on the phone, as well as via
e-mail. They organise information activities, seminars and trainings
related to EU funds in the territory of the Košice Self-governing
Region. One month later, on 1st October 2016, an Information
& Counselling Centre was established in Prešov. This Centre is
included in the organisational structure of the Office of the Prešov
Self-governing Region. Its employees provide free-of-charge advice
to potential applicants and recipients/beneficiaries of the European
Union fund assistance scheme.
INFORMATION ON THE ESIF IMPLEMENTATION
AS OF 31ST OCTOBER 2017
Out of the total allocation of the European Structural and
Investment Funds for the 2014 – 2020 Programming Period, which
stands at EUR 15.48 billion, the Managing Authorities, as of 31st
October 2017, have made funds available, in valid calls to potential
applicants for non-repayable financial contributions, in the amount
of EUR 11.57 billion, representing 74.93% of the total allocation
(source: EU).
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