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Programový doplnok OPZI

Časť 1. ÚVOD
1.

Úvod

1.1. Ako pouţívať tento dokument
Programový doplnok k Operačnému programu Základná infraštruktúra (OP ZI) je
vypracovaný v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 zakotvujúce všeobecné
ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
V zmysle uvedeného nariadenia, článku 9, je to dokument, ktorý slúţi na vykonávanie
stratégie a priorít pomoci, obsiahnutých v Operačnom programe Základná infraštruktúra na
programovacie obdobie 2004-2006. Zatiaľ čo operačný program Základná infraštruktúra je
dokumentom strategickým, programový doplnok má charakter realizačný, to znamená, ţe
poskytuje podrobné a jasné informácie pre konečných prijímateľov/ príjemcov pomoci.

1.2. Čo obsahuje programový doplnok
Programový doplnok obsahuje podrobný opis opatrení, ktorými sa vykonávajú
zodpovedajúce priority v OP ZI. Na dosiahnutie cieľov v opatreniach slúţia jednotlivé aktivity.
V ďalšej časti sú definovaní koneční prijímatelia/ príjemcovia opatrení. Podstatnou časťou
dokumentu je systém implementácie, ktorý stanovuje celkový proces výberu projektov,
vrátane kritérií na výber projektov, subjektov zapojených do procesu výberu, ako aj samotný
proces hodnotenia projektov. Program bude implementovaný podľa jednotlivých priorít a
opatrení.
Súčasťou programového doplnku OP ZI je podrobný finančný plán, ktorý špecifikuje pre
kaţdé opatrenie predpokladaný prídel finančných prostriedkov z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a z oprávnených verejnoprávnych prostriedkov. Percentuálny podiel
príspevku fondu na opatrenie je určený podľa článku 29 nariadenia Rady 1260/99/ES.
Finančný plán obsahuje zároveň popis mechanizmov, ktoré zabezpečia spolufinancovanie
pre kaţdé opatrenie.
Riadiaci organ pre OP ZI má povinnosť informovania a publicity o moţnosti čerpania pomoci
z OP ZI. Na zabezpečenie dostatočného informovania verejnosti je v programovom doplnku
popísaný komunikačný akčný plán.

1.3. Kto môţe byť ţiadateľom
Operačný program Základná infraštruktúra je prepojený s cieľmi a prioritami Národného
rozvojového plánu, ktorý definuje vyváţený regionálny rozvoj ako jeden zo svojich
špecifických cieľov. Ciele Národného rozvojového plánu znázorňuje schéma v prílohe č. 1.
Operačný program Základná infraštruktúra je zameraný na podporu regionálneho rozvoja
cieľa 1 SR, to znamená, ţe zahŕňa územie siedmich samosprávnych krajov (Trnava,
Trenčín, Nitra, Ţilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice).
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Ciele a priority OP ZI boli rozpracované v úzkej súčinnosti s jednotlivými rezortmi a
predstaviteľmi štátnej správy, ktorí zodpovedajú za národnú stratégiu Slovenska. Zároveň
boli do prípravy programu a programového doplnku zapojené aj regióny, prostredníctvom
pracovných skupín v rámci samosprávnych krajov, nakoľko vyššie územné celky
zodpovedajú za vypracovanie regionálnej stratégie samosprávneho kraja.
Jednotlivé priority a opatrenia, podrobne rozpracované v programovom doplnku OP ZI, boli
spracované na základe dlhodobej národnej stratégie SR v jednotlivých oblastiach (10-15
rokov), so zreteľom na priority Slovenskej republiky v strednodobom horizonte do r. 2006 a
so zreteľom na dlhodobú a strednodobú regionálnu stratégiu. Zároveň bola uskutočnená
odborná analýza súčasnej situácie podľa jednotlivých priorít. Týmto spôsobom boli
stanovené špecifické priority, ktoré budú podporované z doplnkových zdrojov štrukturálnych
fondov EÚ v rámci OP ZI v skrátenom programovacom období 2004-2006.
Na základe uvedených skutočností bolo stanovené, ţe priority Operačného programu
Základná infraštruktúra, najmä priorita 3 Lokálna infraštruktúra, bude zameraná na podporu
verejného sektora v oblasti občianskej infraštruktúry (t.j. školstvo, zdravotníctvo, sociálna
infraštruktúra, kultúra), v oblasti informačnej spoločnosti , v oblasti budovania partnerstiev na
regionálnej úrovni a v oblasti rozvoja vidieka.
Koneční prijímatelia/ príjemcovia pomoci sú presne stanovení v rámci popisu jednotlivých
priorít a opatrení. Definícia konečných prijímateľov/ príjemcov pomoci bola upresnená na
základe terminológie obsiahnutej v jednotlivých legislatívnych dokumentoch SR.
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2.

Ţiadosť

2.1. Webová stránka
Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra poskytuje všetky informácie,
vrátane aktuálnych informácií, o moţnosti uchádzať sa o čerpanie prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ v rámci jednotlivých priorít a opatrení OP ZI na internetovej
stránke: www.build.gov.sk, časť: Operačný program Základná infraštruktúra. Na uvedenej
stránke je vystavený dokument Operačný program Základná infraštruktúra, programový
doplnok OP ZI. Webová stránka bude zároveň poskytovať sprievodné inštrukcie a manuály
pre uchádzačov a konečných prijímateľov/ príjemcov pomoci.
MŢP SR poskytuje všetky informácie o moţnosti uchádzať sa o čerpanie prostriedkov zo
štrukturálnych fondov v rámci priority 2 Environmentálna infraštruktúra na internetovej
stránke: www.enviro.gov.sk. Na tejto stránke bude zároveň zverejnená príručka pre
ţiadateľa o pomoc zo štrukturálnych fondov, ako aj ďalšie aktuálne materiály súvisiace s
čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov na projekty v rámci priority 2
Environmentálna infraštruktúra.

2.2. Interaktívne CD
Dôleţité informácie, týkajúce sa OP ZI, programového doplnku OP ZI, príručky ako sa
uchádzať o fondy EÚ, projektové formuláre pre uchádzačov, nariadenie Rady (ES) č.
1260/1999, štruktúra riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov, proces výberu
projektov, budú súčasťou CD Rom-u.

2.3. Výzva na predkladanie ţiadostí
Frekvencia uverejnenia výziev na predkladanie ţiadostí, ktoré sa týkajú priority 1 Dopravná
infraštruktúra a priority 2 Environmentálna infraštruktúra, je plne v kompetencii
sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom pre OP ZI (MDPT SR, MŢP SR).
Výzvu na predkladanie ţiadostí, týkajúcich sa priority 2 Environmentálna infraštruktúra,
zverejní MŢP SR po schválení príslušných dokumentov (Operačný program Základná
infraštruktúra, schémy štátnej pomoci) EK v Bruseli. Po zverejnení tejto výzvy bude moţné
podávať ţiadosti o finančný príspevok pre projekty v rámci priority 2 Environmentálna
infraštruktúra priebeţne, pričom priebeţne bude prebiehať aj ich schvaľovanie. Výzva na
predkladanie ţiadostí sa uverejňuje v dennej tlači a na stránke MŢP SR www.enviro.gov.sk.
Predkladanie projektov v rámci priority 3 Lokálna infraštruktúra nebude prebiehať na základe
uverejňovania výziev na predkladanie ţiadostí. Riadiaci orgán pre OP ZI bude ţiadosti
zbierať priebeţne. Pracovná skupina pre výber projektov v rámci priority 3 Lokálna
infraštruktúra bude zasadať 3x ročne v mesiacoch február, jún a október. Pracovná skupina
bude vyberať zo ţiadostí, ktoré budú spracované k určitému termínu pred jej zasadnutím.

2.4. Kontaktné osoby a čísla
Riadiaci orgán pre OP ZI:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Špitálska 8
816 44 Bratislava
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Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra:
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Ing. Július Slovák, generálny riaditeľ
Tel.: 02/59753413 – sekretariát

Odbor riadenia Operačného programu Základná infraštruktúra
Ing. Eva Hrčková, riaditeľka odboru
Tel.: 02/59753417 – sekretariát

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre prioritu 1 Dopravná
infraštruktúra:
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava

Koordinačný výbor MDPT SR pre fondy EÚ
Ing. Dušan Rizek, generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie a zahraničných vzťahov
Tel.: 02/59494 537
Ing. Kvetoslav Kmec, výkonný manaţér a riaditeľ odboru zahraničnej pomoci
Tel.: 02/59494 746
Ing. Jozef Sloboda, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja
Tel.: 02/59494 516

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre prioritu 2
Environmentálna infraštruktúra:
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra č. 1
812 35 Bratislava
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Sekcia zahraničnej pomoci a záleţitostí Európskej únie
Ing. Katarína Nováková, generálna riaditeľka sekcie
Tel.: 02/5956 2351 – sekretariát

Odbor riadenia programov
Ing. Roderik Klinda, riaditeľ odboru
Tel.: 02/5956 2517 - sekretariát
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3.

Prehľad programu

3.1. Oprávnené oblasti
Operačný program Základná infraštruktúra je zameraný na riešenie problémov regiónov
spadajúcich do cieľa 1. V zmysle geografických kritérií pre prioritné ciele (Nariadenie Rady
1260/99/ES) sú regióny cieľa 1 definované ako regióny, ktoré zodpovedajú úrovni II
nomenklatúry územných štatistických jednotiek (NUTS úroveň II), ktorých HDP na obyvateľa
meraný paritou kúpnej sily je menší ako 75% priemeru Spoločenstva.
Oprávnenou oblasťou pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov sú pre Operačný
program ZI v podmienkach SR pre programovacie obdobie 2004-2006 nasledovné regióny:
Západné Slovensko (Trnava, Trenčín, Nitra), Stredné Slovensko (Banská Bystrica, Ţilina),
Východné Slovensko (Prešov, Košice).
Právomoci, postavenie a zodpovednosti vyšších územných celkov sú definované zákonom
č. 302/2001 Z.z. o vyšších územných celkoch.
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4.

Oprávnenosť projektov a spolufinancovanie

4.1. Oprávnenosť projektov
Operačný program Základná infraštruktúra bude v programovacom období 2004-2006
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci posudzovania
oprávnenosti projektu sa bude posudzovať súlad s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č.
1783/1999 k Európskemu fondu regionálneho rozvoja.
Kritéria oprávnenosti projektov pre Prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra sú v súlade s vládou
SR schválenou stratégiou rezortu Doprava. Stratégia rozvoja dopravy je plne
v zodpovednosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Kritériá oprávnenosti projektov pre prioritu 2 – Environmentálna infraštruktúra sú podrobne
uvedené v kapitole
9.3. tohto dokumentu a zahŕňajú najmä súlad so základnými
nariadeniami Rady a Európskej komisie v oblasti štrukturálnych fondov, strategickými
dokumentmi rezortu, pripravenosť projektu na realizáciu (platné stavebné povolenie)
a zabezpečenie spolufinancovania projektu konečným prijímateľom.
Ďalším kritériom oprávnenosti projektu bude pre prioritu 3 – Lokálna infraštruktúra, súlad s
národnou stratégiou SR (ktorá je v zodpovednosti jednotlivých rezortných ministerstiev) a
súlad s regionálnou stratégiou (programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sú v
kompetencii samosprávnych krajov).
Z technického hľadiska budú kritériom pre výber projektov vysporiadané vlastnícke vzťahy a
technická pripravenosť projektu (vydané stavebné povolenie a pod.)
Z finančného hľadiska sú oprávnené projekty, definované v programovom doplnku OP ZI tie
projekty, ktoré majú zabezpečené a zdokladované potvrdenie o spolufinancovaní z
národných zdrojov (podiel spolufinancovania z národných zdrojov je pre kaţdú prioritu a
opatrenie uvedený vo finančnej tabuľke).
Špecifické a podrobne rozpísané oprávnené aktivity, ktoré môţu byť financované z OP ZI, sú
popísané pri kaţdom opatrení, v časti ”Kapitálové aktivity”.

4.2. Spolufinancovanie
Tabuľky v prílohách predstavujú reálny finančný plán pre OPZI, ktorý zahŕňa celkové zdroje
financovania z EÚ a národné zdroje a kde je to patričné, celkové oprávnené náklady podľa
jednotlivých opatrení, zdrojov financovania EÚ, rokov, v beţných cenách.
Slovensko poskytne potrebné spolufinancovanie na národnej úrovni napriek skutočnosti, ţe
existuje poţiadavka obmedziť verejné výdavky v záujme zníţiť deficit verejných financií.
Okrem toho aj samosprávne kraje a obce prispejú ku kofinancovaniu na úrovni 5%, nakoľko
tieto subjekty vystupujú v roly konečných prijímateľov.
V súvislosti so zabezpečením spolufinancovania boli podniknuté kroky smerom k EIB
(pôţička) viď 4.2.2
4.2.1. Financovanie niektorých opatrení s vyššou intervenčnou sadzbou
Na poţiadanie slovenských úradov a za schválenia Komisie, budú niektoré opatrenia v rámci
OPZI dotované 80-timi percentami z EFRR. Táto sadzba je odôvodnená nakoľko sú
7
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dotknuté opatrenia adresované riešeniu dôleţitých otázok spojených s Rómskou menšinou
a povodňovou prevenciou. Jedná sa o nasledovné opatrenia:
 Opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúryna ochranu a racionálne vyuţívanie vôd
 Opatrenie 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
4.2.2. Vzťah k Európskej investičnej banke (EIB)
Zmluva o Európskej únii znovu potvrdzuje elementárnu úlohu Európskej investičnej banky
(EIB) pri posilňovaní ekonomickej a sociálnej súdrţnosti v rámci Spoločenstva. V súlade s
článkom 10.2 Nariadenia Rady 1260/99 EIB sa spája s prípravou operačného programu.
Značný podiel predpokladaných investícií je vo forme projektov zväčša financovaných EIB. V
záujme zabezpečenia dostatočného národného spolufinancovania pokrývajúceho roky 2004
– 2006, ktoré má k dispozícii a obzvlášť v kontexte prebiehajúcej reformy verejných financií,
bude slovenská vláda čerpať pôţičku z EIB na spolufinancovanie vybraných opatrení za
Environmentálnu a Lokálnu infraštruktúru v rámci OPZI.
Vo vzťahu k sektoru dopravy, EIB uţ odsúhlasila rámec úveru pre Slovenské ţeleznice v
objeme 400 miliónov Eúr. Tento úver bude čerpaný po čiastkach pre budúce
spolufinancovanie projektov zvlášť z EFRR a Kohézneho fondu. Podobný úver vo výške 350
Eúr bol schválený EIB pre diaľnice a rýchlostné komunikácie .V roku 2003 sa z tohto objemu
úverových prostriedkov podpísala zmluva na dva cestné projekty a to R1 Rudno – Ţarnovica
a D1 Svinia – Prešov západ. V roku 2004 sa uvaţuje prevziať úver na dve rýchlostné
komunikácie a to R2 Oţďany obchvat a R2 Figa obchvat.
Pre environmentálne projekty uţ existuje úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo
výške 30 miliónov Eúr, ktorý sa čerpá na ISPA projekty a bude k dispozícii pre
spolufinancovanie projektov ERFF a z Kohézneho fondu. V prípade jeho vyčerpania bude
moţné si zriadiť ďalší úver. Tento úver je krytý štátnou garanciou a bude zabezpečovať
úvery pre konečných prijímateľov pre pokrytie ich časti financovania projektov.
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Časť 2. STRATEGICKÉ PRIORITY
A HORIZONTÁLNE TÉMY
Operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI) definuje tri priority vzhľadom k bodu 4 v
NDP:

5.

 Priorita 1

Dopravná infraštruktúra

 Priorita 2

Environmentálna infraštruktúra

 Priorita 3

Lokálna infraštruktúra

Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra

5.1. ÚVOD
Programový doplnok Operačného programu Základná infraštruktúra je pokračovaním
operačného programu, ktorého cieľom je poskytnúť príručku na vypracovanie opatrení
programu pre konkrétne priority vyjadrené v OPZI tak, aby bol proces realizácie opatrení a
čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre konečných prijímateľov/
príjemcov pomoci jasný a zrozumiteľný.
Programový doplnok bol vypracovaný spoločne pre všetky tri priority OPZI. Časť venovanú
priorite č. 1 – Dopravná infraštruktúra – modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry,
okrem hlavných medzinárodných dopravných koridorov, vypracovalo Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len MDPT SR) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto
spoločného dokumentu.
Pri vypracovaní PD v rámci častí súvisiacich s prioritou č. 1 – Dopravná infraštruktúra boli
zohľadnené niektoré konkrétne charakteristiky osobitných opatrení, z ktorých hlavným je
nadregionálna povaha dopravnej infraštruktúry vyjadrená potrebou prepojenia v rámci
územia od medzinárodnej aţ na miestnu úroveň. Znamená to, ţe osobitné opatrenia sú
zamerané na zlepšenie dostupnosti regiónov vzhľadom na medzinárodnú dopravnú sieť na
úrovni celej krajiny. Opatrenia priority č. 1 sú výsledkom početných rozvojových a vládou SR
schválených materiálov, ako aj odvetvových štúdií a sú plne v súlade so stratégiou štátnej
dopravnej politiky vyjadrenej najmä v nasledujúcich materiáloch:
Aktualizácia a rozpracovanie zásad štátnej dopravnej politiky SR ako základný
systémový dokument v odvetví dopravy, bol prijatý vládou SR uznesením č. 21/2000.
Hlavným strategickým cieľom štátnej dopravnej politiky v súlade so zameraním európskej
dopravnej politiky a s prioritami Bielej knihy o dopravnej politike EÚ do roku 2010 je
zabezpečenie podmienok trvalej udrţateľnosti za účelom zachovania mobility pri
integrovanom vyuţívaní všetkých druhov dopravy so zvláštnym dôrazom na intermodalitu
a podporu ekologickejšiemu druhu dopravy. V oblasti dopravnej infraštruktúry je základnou
prioritou výstavba a modernizácia infraštruktúry na trasách multimodálnych koridorov IV.,
V. a VI.

9

OPERATIONAL PROGRAM BASIC INFRASTRUCTURE (OPBI) OBJECTIVE 1: PROGRAMME COMPLEMENT

PART II

Odvetvový program rozvoja priorít verejných prác na roky 2004 – 2006 dokladuje ciele
MDPT SR v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. Tvorí podstatnú časť Národného
programu rozvoja na roky 2004 – 2006, ktorý prijala vláda SR.
Dôleţitým východiskom pre vypracovanie konkrétnych častí pre prioritu č. 1 v PD k OPZI boli
tieţ materiály ”Sektorový operačný program Doprava” a niektoré rozvojové dokumenty
MDPT SR prijaté vládou, napríklad ”Aktualizovaný nový projekt výstavby diaľnic a
rýchlostných ciest” schválený uznesením vlády SR č. 523/2003, ”Aktualizácia programu
rozvoja ţelezničných tratí” schválený uznesením č. 963/2001 a ”Koncepcia rozvoja leteckej
dopravy SR” schválená uznesením č. 649/2001. Dôleţitým dokumentom je aj ”Koncepcia
územného rozvoja Slovenska 2001” schválená uznesením vlády SR č. 1033/2001 (KURS
2001).
Na obdobie rokov 2004 – 2006 uvádza Priorita č. 1 tri opatrenia. Z definície opatrení vyplýva
aj špecifikácia konečných prijímateľov. Pre kaţdé opatrenie sú definované určité aktivity,
ukazovatele pre ich monitorovanie a hodnotenie, ako aj kritériá pre výber projektov.
Opatrenia priamo súvisia s realizáciou priority č. 1.
Kaţdé opatrenie má vyčíslený odhad predpokladaných výdavkov, ako aj špecifikované
zdroje na ich pokrytie, členené na zdroje národné a na štrukturálne fondy EÚ.
Vzhľadom na nadregionálny charakter Priority č. 1 nie je moţné vopred priradiť priame
členenie finančných prostriedkov určených pre konkrétne regióny. Dopad projektov podľa
konkrétnych aktivít bude súčasne pôsobiť vo viacerých regiónoch.
ERDF
Opatrenie
1 Modernizácia a rozvoj
ţelezničnej infraštruktúry
2 Modernizácia a rozvoj cestnej
infraštruktúry
3 Modernizácia a rozvoj leteckej
infraštruktúry
Dopravná infraštruktúra
Celkom
Technická asistencia

EUR
1

Národné
zdroje
EUR
2

Celkom

Podiel
(%)

EUR
3=1+2

67 185 655

22 395 218

89 580 873

33

136 744 153

45 581 385

182 325 538

66

2 289 187

763 062

3 052 249

1

206 218 995

68 739 665

274 958 660

100

4 260 000

1 420 000

5 680 000

100

Realizácia zámerov vyjadrených v stratégii a cieľoch priority č.1 Dopravná infraštruktúra je
vysoko finančne náročná. Preto moţnosť čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov
v kombinácii s národnými zdrojmi SR vytvorí predpoklady pre modernizáciu a rozvoj
dopravnej infraštruktúry SR.
5.1.1

Predbeţná podpora počas prípravy PD pre prioritu č. 1

OP ZI ako základ pre vypracovanie PD pre Prioritu č. 1 – dopravná infraštruktúra bol
predloţený v máji 2003. Pre krátkosť času na vypracovanie PD nebolo moţné uplatniť
štandardnú metodiku prípravy predbeţnej podpory. Predbeţná podpora sa sústredila na
nepretrţitú spoluprácu pri monitorovaní prípravy stratégie OP do programového doplnku,
ako aj na okamţité zapracovanie pripomienok k priorite č. 1, na prepojenie stratégie v oblasti
dopravy na vypracovanie priorít a opatrení, na výber a pouţitie ukazovateľov, ako aj na
výber a pouţitie kritérií pre definované činnosti.
Ex-ante hodnotenie bolo vypracované na základe rámcovej zmluvy podporenej PHARE.
Predbeţné vyhodnotenie navrhlo odporúčania, ktoré boli vzaté do úvahy v ďalšom rozvoji
a vo vypracovaní daných opatrení. To následne uľahčilo rozvoj kvantifikovaných cieľov,
ktoré obsahom operačného programu.
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Celkový zoznam indikátorov s definovanými východiskovými a cieľovými hodnotami je
základom pre monitorovanie podpory.

11

OPERATIONAL PROGRAM BASIC INFRASTRUCTURE (OPBI) OBJECTIVE 1: PROGRAMME COMPLEMENT

PART II

5.2. OPATRENIA
Strategický cieľ Národného rozvojového plánu (National Development Plan – NDP) na
obdobie rokov 2004 – 2006 je formulovaný takto:
 ”Pri rešpektovaní trvalo udrţateľného rozvoja zabezpečiť rast HDP tak, aby Slovenská
republika do roku 2006 dosiahla úroveň vyššiu, neţ je 54 % priemeru HDP na obyvateľa
v krajinách EÚ (EÚ 15).”
 Na podporu uvedeného strategického cieľa stanovuje bod 4 NDP nasledovný špecifický
cieľ a prioritu:

4 Špecifický cieľ
Podporovať vyrovnaný regionálny
rozvoj

Priorita
Rozvoj dopravnej, environmentálnej a lokálnej
infraštruktúry

Táto časť programového doplnku je venovaná dopravnej zloţke OPZI, a preto sa vzťahuje
iba na konkrétne strategické prvky NDP súvisiace s rozvojom dopravy.
Priorita č. 1 OPZI pozostáva z troch opatrení:
Opatrenie č. 1.1
Opatrenie č. 1.2
Opatrenie č. 1.3

Modernizácia a rozvoj ţelezničnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj leteckej infraštruktúry

Aktualizované zásady štátnej dopravnej politiky SR a nadväzne vypracovaná Stratégia
rozvoja dopravy tvoria hlavné východiská pre určenie konkrétnych aktivít v rámci
jednotlivých opatrení.
Hlavným cieľom aktivít v odvetví dopravy bude zvýšiť úroveň národnej infraštruktúry, aby
strategické miesta v regiónoch mohli dosiahnuť svoj rozvojový potenciál, a tak podporiť
vyrovnanejší regionálny rozvoj. V národných dopravných sieťach sa nachádzajú niektoré
dobre známe prekáţky dopravných tokov s významným nepriaznivým účinkom, ktoré brzdia
rozvoj strategických miest v regiónoch, pretoţe obmedzujú prístup k hlavným hospodárskym
strediskám. V rámci obmedzeného plánovacieho horizontu tohto programu sa aktivity
zamerajú na počiatočné riešenie takýchto prekáţok dopravného toku na národnej úrovni.
V štádiu príprav je uţ viacero projektov zameraných na odstránenie najvýznamnejších
prekáţok.
Zlepšenie prístupu však nie je jediným spôsobom, akým môţe dopravná infraštruktúra
podporiť vyrovnaný regionálny rozvoj. Zlepšenie infraštruktúry strategických dopravných
uzlov a poskytnutie vhodnej infraštruktúry multimodálnej doprave na kľúčových miestach
môţe mať významný dopad na rozvoj. Slovenská republika má koncepciu rozvoja
multimodálnych dopravných spojení alebo rozvoja uzlov, aj keď sa zdá, ţe by potrebovala
ďalšie rozpracovanie. Zatiaľ čo sa všeobecne očakáva, ţe rozvoj multimodálnych zón bude
prebiehať v rámci iniciatívy súkromného sektoru, naďalej ostáva nevyhnutným poskytnúť
týmto oblastiam novú alebo zdokonalenú infraštruktúru pre priamy prístup.
Pre dané plánovacie obdobie sa v Slovenskej republike navrhuje stratégia rozvoja dopravnej
infraštruktúry o troch líniách/prvkoch:
1.

zmierniť najvýznamnejšie prekáţky dopravného toku na národnej úrovni, čo v krátkej
dobe umoţní významné prínosy,
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2.

zamerať sa na identifikáciu a vypracovanie prioritných projektov, ktoré budú
implementované v strednodobom horizonte,

3.

vypracovať národnú koncepciu rozvoja multimodálnych uzlov a identifikovať prioritné
lokality a súvisiace projekty.
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5.3. Opatrenie 1.1 : Modernizácia a rozvoj ţelezničnej infraštruktúry
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Dopravná infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Modernizácia a rozvoj ţelezničnej infraštruktúry
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
31 Dopravná infraštruktúra
311 Ţeleznica (100%)
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Je tu príleţitosť zefektívniť vyuţitie ţelezničného systému zlepšením technologického
vybavenia fixnej infraštruktúry a tak zvýšiť cestovnú rýchlosť, bezpečnosť, efektívnosť a
kvalitu ţelezničných sluţieb pre cestujúcu verejnosť a dopravcov prepravujúcich náklady.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

Väčšinu prác na príprave projektov vykonávajú v súčasnosti projekčné/dokumentačné
kancelárie/oddelenia s obmedzenými skúsenosťami s prípravou projektov v tej podobe, akú
vyţaduje EÚ pre verejnú súťaţ na medzinárodnom trhu Nedostatok zdrojov na prípravu
projektov/dokumentácie, resp. skúseností s riadením projektov môţe byť prekáţkou pre
optimálne riadenie, alebo monitorovanie projektov.
C) Príklady spôsobov prekonávania prekáţok
Na rôznych stupňoch bude potrebná technická asistencia, napríklad v súvislosti so
súťaţným podkladmi, zmluvnou dokumentáciou a hodnotením súťaţných ponúk. Technické
návrhy a dokumentácia pre ţelezničné projekty sa otvoria pre účasť súkromných domácich
a medzinárodných poradenských spoločností, a nebudú sa obmedzovať na zdroje, ktoré
majú k dispozícii prijímatelia vo svojich oddeleniach/kanceláriách.
D)

Cieľ

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť rozvoj fixnej infraštruktúry ţelezničnej dopravy, t.j. tratí
a staníc.
E)

Spôsob dosiahnutia cieľa

Opatrenie je zamerané na zlepšenie technického stavu ţelezničnej infraštruktúry,
modernizáciu staníc, dokončenie výstavby kľúčových ţelezničných uzlov, zvýšenie kvality
medziregionálnych ţelezníc, zvýšenie rýchlosti sluţieb, zdokonalenie bezpečnosti
a spoľahlivosti a zníţenie vplyvov na ţivotné prostredie. Tým bude zabezpečená úplná
integrácia medziregionálnych ţelezničných sústav ako súčasť národnej ţelezničnej siete
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(poskytujúcej prístup do transeurópskej siete), čím sa vytvorí predpoklad zvýšeného vyuţitia
nákladnej ţelezničnej dopravy a osobnej ţelezničnej dopravy.
F)

Ex-ante hodnotenie

Ex-ante hodnotenie bolo vypracované na základe rámcovej zmluvy podporenej PHARE.
Predbeţné vyhodnotenie navrhlo odporúčania, ktoré boli vzaté do úvahy v ďalšom rozvoji
a vo vypracovaní daných opatrení. To následne uľahčilo rozvoj kvantifikovaných cieľov,
ktoré sú obsahom operačného programu.
Celkový zoznam indikátorov s definovanými východiskovými a cieľovými hodnotami je
základom pre monitorovanie podpory.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
[Poznámka: Toto nie je zoznam projektov, ale výpis „aktivít‟, ktoré boli identifikované na
dosiahnutie cieľov obsiahnutých v opise opatrenia (oddiel 5).]
A) Odstránenie prekáţok

V rámci tejto aktivity budú odstránené prioritné prekáţky v národnom ţelezničnom systéme,
aby sa dosiahol ”rýchly dopad” na najvýznamnejšie oblasti národnej ţelezničnej siete. Je
navrhnutá tak, aby zabezpečila zdokonalené fungovanie existujúcej siete a poskytla
kvalitnejšie spojenie medzi regiónmi a významnými trhmi. Zameriava sa na odstránenie tých
prekáţok, ktoré spôsobujú permanentné obmedzenia rýchlosti a na riešenie tých otázok,
ktoré sú prekáţkou bezpečnej prepravy cestujúcich, ako napríklad:
 zvýšenie kvality a zdokonalenie jestvujúcej infraštruktúry vrátane výmeny starých tratí,
rozšírenej elektrifikácie ţelezníc, modernizácie signalizačných systémov, zmeny
trasovania tratí, prestavby a rekonštrukcie staníc atď.
 prestavba kriţovatiek,
 zmeny trasovania tratí v samostatných oblúkoch/sklonových pomeroch nedosahujúcich
štandard,
 výstavba prostriedkov umoţňujúcich bezpečný prístup cestujúcich na nástupištia,
 zvýšenie bezpečnosti na úrovňových priecestiach,
 riešenie konkrétnych signalizačných nedostatkov,
 dokončenie výstavby/modernizácie kľúčových traťových obvodov (súvisiacich so zmenou
trasovania, pláňou ţelezničného spodku, ţelezničným zvrškom, konštrukciami,
elektrifikáciou, zabezpečením atď.), kde na väčšine trás uţ boli zlepšenia vykonané
a ostáva iba pomerne malá časť dĺţky tratí,
 zvýšenie nosnosti slabých mostov alebo ich výmena a
 prestavba mimoriadne nedostatočných traťových úsekov.
B) Zameranie sa na identifikáciu a vypracovanie prioritných projektov, ktoré budú
implementované v strednodobom horizonte

Táto aktivita bude zaloţená na projektoch, ktoré uţ boli identifikované za účelom zvýšenia
kvality ţelezničnej infraštruktúry Slovenskej republiky. Spolu s projektmi pre iné druhy
dopravy vytvoria zásobník projektov, ktoré sa budú realizovať v strednodobom horizonte.
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C) Vypracovanie národnej koncepcie rozvoja multimodálnych uzlov a identifikácia prioritných
lokalít a súvisiacich projektov

Táto aktivita je určená na podporu rozvoja infraštruktúry multimodálnej dopravy. Najskôr sa
vypracuje koncepcia rozvoja uzlov a identifikujú sa vhodné kľúčový lokality. Na základe tejto
koncepcie sa bude hľadať podpora pri poskytovaní kvalitného prístupu k týmto uzlom po
ţeleznici.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
V súlade s nariadením Rady č. 99/1260/ES o všeobecných ustanoveniach
o štrukturálnych fondoch je výška pomoci 75% z ERDF/ projekt, 25% zo štátneho
rozpočtu.
Oddiel 9 - Koneční prijímatelia
Ţeleznice Slovenskej republiky (ŢSR)
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
Priami uţívatelia
Cestujúci na ţeleznici
Ţelezničné dopravné spoločnosti
Priemyselné odvetvia vyuţívajúce
ţelezničnú dopravu pre svoju výrobu

Nepriami uţívatelia
Stavebné spoločnosti a ich subdodávatelia
Ľudia s bydliskom v blízkosti ciest, na
ktorých sa zníţi premávka
Zamestnanci na ţeleznici
Odvetvia poskytujúce sluţby

Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004-2006

ERDF
Opatrenie
EUR
1
1 Modernizácia a rozvoj
ţelezničnej infraštruktúry

67 185 655

Národné
zdroje (štátny
rozpočet)
EUR
2
22 395 218

Celkom
EUR
3=1+2
89 580 873

Podiel
z Priority č.1
(%)

33

Oddiel 12 - Kvantifikácia cieľov opatrenia
Merateľné výstupy
Dĺţka novoelektrifikovaných tratí

Ukazovateľ
20 km

Dĺţka hrany nástupišťa (m) v rámci peronizácie

2200 m

Dĺţka koľají (m) v rámci peronizácie

3495 m

Uvedená kvantifikácia cieľov je predbeţná a vychádza z Finančného plánu OP ZI pre
Prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra na roky 2004 – 2006.
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Oddiel 13 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Kvantifikovaný cieľ
Opatrenie

1.1 Modernizácia a
rozvoj ţelezničnej
infraštruktúry

Type indikátora

Indikátor

Výstup

dĺţka
novolelektrifikovaných
ţelezničných tratí
(km)

Výsledok
Dopad

Periodicita
merania

východzí

konečný

stav

stav

1555 km

1575 km

ročne

nárast počtu vlakov
premávajúcich na
novoelektrifikovaných
tratiach (%)

0%

2%

ročne

zníţenie emisií (%)

100%

77%

ročne

Oddiel 14 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Environmentálna politika v oblasti dopravy je postavená na zásadách a strategickej línii,
ktoré sú formulované v Akčnom pláne pre oblasť dopravy a ţivotného prostredia, ktorý bol
prijatý uznesením vlády SR č. 102/1999.
Štátna dopravná politika Slovenskej republiky prijatá uznesením vlády SR č. 21/2000 sa
v súlade so Spoločnou dopravnou politikou EÚ okrem iného zameriava na podmienky
dlhodobej ochrany ţivotného prostredia. Ochrana ţivotného prostredia sa tieţ odráţa vo
voľbe dopravných trás a dopravných prostriedkov na základe stanovených
environmentálnych kritérií. Zniţovanie negatívnych účinkov dopravy na ţivotné prostredie
podporou verejnej hromadnej dopravy na rozdiel od dopravy individuálnej znamená aktívnu
účasť dopravného činiteľa pri tvorbe celonárodných a regionálnych rozvojových programov.
Uvedené aspekty plne zohľadňujú Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 prijatú
uznesením vlády SR a zabezpečujú dlhodobú priestorovú rezervu pre výstavbu dopravnej
infraštruktúry.
Kaţdá pripravovaná stavba musí byť posudzovaná podľa Zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje
postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb,
zariadení a iných činností určených podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich povolení
podľa osobitných predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov rozvojových koncepcií (§ 35) a
všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na
ţivotné prostredie.
Opatrenie je zamerané na zlepšenie technického stavu ţelezničnej infraštruktúry,
modernizáciu staníc, dokončenie výstavby hlavných ţelezničných kriţovatiek, zvýšenie
kvality medziregionálnych ţelezníc, zvýšenie rýchlosti sluţieb, zvýšenie bezpečnosti
a spoľahlivosti a zníţenie negatívneho vplyvu na ţivotné prostredie.
Obzvlášť elektrifikácia vybratých ţelezničných tratí bude mať pozitívny efekt na ţivotné
prostredie s vyčísliteľným zníţením určitých znečisťujúcich látok (viď kvantifikované
indikátory).
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Rovnosť príleţitostí

Modernizácia staníc by mala brať do úvahy zabezpečenie a bezpečnosť všetkých
cestujúcich vo vnútri staničných budov, v podchodoch pre peších, na premosteniach koľajíšť,
nástupištiach a na parkoviskách pre motorové vozidlá.
Systémy pre informovanie cestujúcich by mali byť nielen v slovenskom jazyku, ale aj
v angličtine, prípadne v iných jazykoch EÚ.
C)

Inovácia

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť rozvoj fixnej infraštruktúry ţelezničnej dopravy, t.j. tratí
a staníc.
D)

Informačná spoločnosť

Rastúce pouţívanie ţeleznice cestujúcou verejnosťou bude vyţadovať vylepšené
informačné panely pre cestujúcich na staniciach (pravdepodobne elektronické matrixové
panely), ďalej poskytovanie informácií o vlakoch a rezervovanie cez Internet a on-line
spôsob predávania lístkov čo bude viesť k zvýšeniu vyuţívania telekomunikačnej
infraštruktúry.
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6.6. Opatrenie 1.2 : Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Dopravná infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
31 Dopravná infraštruktúra
312 Cesty 100%
3121 Štátne cesty (rýchlostné cesty a cesty 1. triedy) 100 %
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Existujú moţnosti na zníţenie zahltenia ciest, s ktorými sú spojené pozitívne účinky na
ţivotné prostredie.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

Väčšinu prác na príprave projektov vykonávajú v súčasnosti projekčné/dokumentačné
kancelárie/oddelenia s obmedzenými skúsenosťami s prípravou projektov v tej podobe, akú
vyţaduje EÚ pre verejnú súťaţ na medzinárodnom trhu. Nedostatok zdrojov na prípravu
projektov/dokumentácie, resp. skúseností s riadením projektov môţe byť prekáţkou pre
optimálne riadenie, alebo monitorovanie projektov.
C)

Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Na rôznych stupňoch bude potrebná technická asistencia, napríklad v súvislosti so
súťaţným podkladmi, zmluvnou dokumentáciou a hodnotením súťaţných ponúk. Technické
návrhy a dokumentácia pre cestné projekty sa sprístupnia pre účasť súkromných domácich
a medzinárodných poradenských spoločností a nebudú sa obmedzovať na zdroje, ktoré
majú k dispozícii prijímatelia vo svojich oddeleniach/kanceláriách (ktoré sú v súčasnosti
čiastočne privatizované).
D)

Cieľ

Opatrenie má za cieľ zabezpečiť kvalitné cestné spojenia medzi regiónmi, medzi
regionálnymi centrami, medzi regiónmi a hlavným mestom Bratislavou a prístup na
transeurópsku sieť.
E)

Spôsob dosiahnutia cieľa

Zámer bude dosiahnutý hlavne prostredníctvom realizácie programu rýchlostných ciest,
(rýchlostné cesty a cesty 1. triedy). Taktieţ bude dosiahnutý rekonštrukciou uzlov, stavbou
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obchvatov (okolo obývaných oblastí na rýchlostných cestách, kde je beţne prekračovaná
prípustná miera intenzity dopravy).

F)

Ex-ante hodnotenie

Ex-ante hodnotenie bolo vypracované na základe rámcovej zmluvy podporenej PHARE.
Predbeţné vyhodnotenie navrhlo odporúčania, ktoré boli vzaté do úvahy v ďalšom rozvoji
a vo vypracovaní daných opatrení. To následne uľahčilo rozvoj kvantifikovaných cieľov,
ktoré sú obsahom operačného programu.
Celkový list indikátorov s definovanými východiskovými a cieľovými hodnotami je základom pre
monitorovanie podpory.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
[Poznámka: Toto nie je zoznam projektov, ale výpis „aktivít‟, ktoré boli identifikované na
dosiahnutie cieľov obsiahnutých v opise opatrenia (oddiel 5).]
A)

Odstránenie prekáţok

V rámci tejto aktivity budú odstránené prekáţky významné pre sústavu ciest z národného
hľadiska, aby mali ”rýchly vplyv” na najvýznamnejšie oblasti národnej cestnej siete. Je
navrhnutá tak, aby zabezpečila zdokonalené fungovanie jestvujúcej siete a poskytla
kvalitnejšie spojenie medzi regiónmi, významnými trhmi a koridormi TINA. Zameriava sa na
odstránenie prekáţok národného významu prostredníctvom:
 výstavby nových úsekov ciest najmä na prepojenie jestvujúcej diaľnice a národnej
sústavy ciest podľa Aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest,
 modernizácie a zvýšenia kvality jestvujúcich úsekov ciest, ktoré zahŕňa zmenu
trasovania, kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky, obnovu vybavenia ciest atď.,
 zvýšenia kvality kriţovatiek, ako je signalizácia, mimoúrovňové kriţovanie, zmeny
riešenia atď.,
 obchvatov miest a obcí,
 prestavby v prípadoch mimoriadne nevhodnej charakteristiky trasovania, vozovky,
odkanalizovania, nestabilného podloţia alebo svahov zárezov/násypov, atď.
 zvýšenia nosnosti nevyhovujúcich mostov alebo ich výmeny,
 dokončenia výstavby/modernizácie kľúčových cestných spojení, ktorých väčšia časť trasy
je uţ hotová a ostáva dokončiť iba relatívne krátke úseky a
 vyriešenia miest častých dopravných nehôd.
B)

Zameranie sa na identifikáciu a vypracovanie prioritných projektov, ktoré budú
implementované v strednodobom horizonte

Táto aktivita bude zaloţená na projektoch, ktoré uţ boli identifikované za účelom zvýšenia
kvality cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky. Spolu s projektmi pre iné spôsoby dopravy
vytvoria zásobník projektov, ktoré sa budú realizovať v strednodobom horizonte.
Zdroje EFRR budú pouţité hlavne na realizáciu programu výstavby rýchlostných ciest R1
a R2 s cieľom zlepšiť prístup k rastovým pólom Banská Bystrica, Zvolen.
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Vypracovanie národnej koncepcie rozvoja multimodálnych uzlov a identifikácia
prioritných lokalít a súvisiacich projektov

Táto aktivita je určená na podporu rozvoja infraštruktúry multimodálnej dopravy. Najskôr sa
vypracuje koncepcia rozvoja uzlov a identifikujú sa vhodné kľúčový lokality. Na základe tejto
koncepcie sa bude hľadať podpora pre poskytovanie prístupu k týmto uzlom po kvalitných
pozemných komunikáciách.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
V súlade s nariadením Rady č. 99/1260/ES o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych
fondoch je výška pomoci 75% z ERDF/projekt, 25% zo štátneho rozpočtu.
Oddiel 9 - Koneční prijímatelia
Slovenská správa ciest (SSC)
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
Priami uţívatelia

Nepriami uţívatelia

Jednotliví majitelia/cestujúci v automobilovej doprave
(IAT)

Stavebné spoločnosti a ich subdodávatelia

Cestujúci v autobusoch
Autobusoví dopravcovia (napríklad Slovenská
autobusová doprava SAD)
Cestné dopravné spoločnosti

Obyvatelia v blízkosti ciest, z ktorých ubudne dopravné
zahltenie
Obyvatelia v blízkosti ciest, ktoré nahradí obchvat
Malé a stredné podniky na cestách, ktoré nahradí
obchvat (negatívny účinok)
Obyvatelia v blízkosti obchvatov (negatívny účinok)
Orgány zodpovedné za prekáţky premosťované
opravovanými/ prestavovanými mostami

Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004-2006

ERDF
Opatrenie
EUR
1
2 Modernizácia a rozvoj
cestnej infraštruktúry

136 744 153

Národné
zdroje (štátny
rozpočet)
EUR
2
45 581 385

Celkom
EUR
3=1+2
182 325 538

Podiel
z Priority č.1
(%)

66
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Oddiel 12 - Kvantifikácia cieľov opatrenia
Merateľné výstupy

Ukazovateľ

Dĺţka novovybudovaných ciest, resp. zrekonštruovaných ciest

29 km

Vyššie uvedená kvantifikácia cieľov je predbeţná, na základe finančného plánu OP ZI pre
prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra na obdobie rokov 2004 – 2006.
Oddiel 13 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Kvantifikovaný cieľ
Opatrenie

1.2 Modernizácia a
rozvoj cestnej
infraštruktúry

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav

stav

Periodicita
merania

Výstup

dĺţka
novovybudovaných
rýchlostných ciest
(km)

97,38 km

126,38 km

ročne

Výsledok

úspora času (min)

324 min

311 min

ročne

Dopad

zvýšenie intenzity
dopravy v rámci
novovybudovaných
rýchlostných ciest (%)

0%

25 %

ročne

Oddiel 14 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Environmentálna politika v oblasti dopravy je postavená na zásadách a strategickej línii,
ktoré sú formulované v Akčnom pláne pre oblasť dopravy a ţivotného prostredia, ktorý bol
prijatý uznesením vlády SR č. 102/1999.
Štátna dopravná politika Slovenskej republiky prijatá uznesením vlády SR č. 21/2000 sa
v súlade so Spoločnou dopravnou politikou EÚ okrem iného zameriava na podmienky
dlhodobej ochrany ţivotného prostredia. Ochrana ţivotného prostredia sa tieţ odráţa vo
voľbe dopravných trás a dopravných prostriedkov na základe stanovených
environmentálnych kritérií. Zniţovanie negatívnych účinkov dopravy na ţivotné prostredie
podporou verejnej hromadnej dopravy na rozdiel od dopravy individuálnej znamená aktívnu
účasť dopravného činiteľa pri tvorbe celonárodných a regionálnych rozvojových programov.
Uvedené aspekty plne zohľadňujú Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 prijatú
uznesením vlády SR a zabezpečujú dlhodobú priestorovú rezervu pre výstavbu dopravnej
infraštruktúry.
Kaţdá pripravovaná stavba musí byť posudzovaná podľa Zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje
postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb,
zariadení a iných činností určených podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich povolení
podľa osobitných predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov rozvojových koncepcií (§ 35) a
všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na
ţivotné prostredie.
Na celkovej produkcii emisií z dopravy má hlavný podiel cestná doprava. Podiely ostatných
druhov dopravy sú veľmi malé. Mnoţstvo emisií škodlivín v cestnej doprave bezprostredne
súvisí so spotrebou pohonných látok v cestnej doprave pri realizovaní jazdných výkonov, s
prevádzkovaným vozidlovým parkom (jeho rozsahom, štruktúrou, vekom, technickým
stavom), ale aj stavom vozoviek, od ktorých sa odráţajú jazdné vlastnosti a rýchlosti.
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Prostredníctvom zníţeného zahltenia pozemných komunikácií a zlepšením trasovania bude
mať realizácia opatrení sprievodné priaznivé účinky na ţivotné prostredie.
B)

Inovácia

Toto opatrenie je zamerané na zabezpečenie spojenia medzi regiónmi, medzi regionálnymi
centrami, medzi regiónmi a hlavným mestom Bratislavou a prístup do transeurópskej siete
C)

Informačná spoločnosť

Zvýšená prístupnosť a medziregionálna cestná doprava bude vyţadovať zabezpečenie
dokonalejších dopravných informačných systémov, (napr. spravodajstvo v rádiu týkajúce sa
dopravného toku, dopravných zápch a informácií ako sa týmto zápcham vyhnúť), ktoré budú
vyţadovať zber údajov a povedú k zvýšeniu vyuţitia telekomunikačnej infraštruktúry.
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5.5. Opatrenie 1.3: Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Dopravná infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Modernizácia a rozvoj leteckej infraštruktúry
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
31 Dopravná infraštruktúra
314 Letiská
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Existujú moţnosti rastu domácej a medzinárodnej leteckej dopravy pri vyuţití letísk, ktoré
majú najnevyhnutnejšiu infraštruktúru civilného letectva, ale chýbajú im niektoré
zariadenia/systémy ohľadne bezpečnosti civilného letectva ako bezpečnosť cestujúcich,
batoţiny a terminálov.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

Odpor voči nepriaznivým účinkom narastajúcej civilnej leteckej dopravy na ţivotné prostredie
nad environmentálne citlivými oblasťami v blízkosti letísk.
Nedostatok zdrojov na prípravu projektov/dokumentácie, resp. skúseností s riadením
projektov môţe byť prekáţkou pre optimálne riadenie, alebo monitorovanie projektov.
C)

Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Zabezpečenie niektorých zariadení v priestore letísk, ktoré by poskytovali ochranu ţivotného
prostredia a rovnováhu uvedeným nepriaznivým environmentálnych účinkom.
Na rôznych stupňoch bude potrebná technická asistencia, napríklad v súvislosti so
súťaţným podkladmi, zmluvnou dokumentáciou a hodnotením súťaţných ponúk. Technické
návrhy a dokumentácia pre projekty letísk sa otvoria pre účasť súkromných domácich
a medzinárodných poradenských spoločností a nebudú sa obmedzovať na zdroje, ktoré
majú k dispozícii prijímatelia vo svojich oddeleniach/kanceláriách (ktoré sú v súčasnosti
čiastočne privatizované).
D)

Cieľ

Cieľom je napomôcť zvýšeniu vyuţívania civilných letísk a kapacity letového priestoru,
zvýšením spoľahlivosti a bezpečnosti civilných letísk. To bude dosiahnuté vybudovaním
bezpečnostných systémov na vstupoch do civilných letísk, kamerových systémov v
odbavovacom procese a v odbavovacom priestore, a elektronických systémov po obvode
letiska.
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Spôsob dosiahnutia cieľa

Cieľom je podporiť nárast vyuţívania kapacity civilných letísk a vzdušného priestoru
prostredníctvom zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenia civilných letísk. Bezpečnosť sa
dosiahne zavedením systémov zabezpečenia pri vchodoch na letiská, kamerových
systémov ako súčasti procesu odbavenia a elektronických systémov v priestoroch letísk.
F)

Ex-ante hodnotenie

Ex-ante hodnotenie bolo vypracované na základe rámcovej zmluvy podporenej PHARE.
Predbeţné vyhodnotenie navrhlo odporúčania, ktoré boli vzaté do úvahy v ďalšom rozvoji
a vo vypracovaní daných opatrení. To následne uľahčilo rozvoj kvantifikovaných cieľov,
ktoré sú obsahom operačného programu.
Celkový list indikátorov s definovanými východiskovými a cieľovými hodnotami je základom
pre monitorovanie podpory.

Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
[Poznámka: Toto nie je zoznam projektov, ale výpis „aktivít‟, ktoré boli identifikované na
dosiahnutie cieľov obsiahnutých v charakteristike opatrenia (časť 5).]
A)

Odstránenie hlavných prekáţok

Modernizácia civilných letísk zameraná na bezpečnosť cestujúcich, batoţiny, terminálov a
civilného letectva, bude znamenať odstránenie prekáţok pri zavádzaní sluţieb domácimi
a zahraničnými dopravcami. K odstráneniu týchto prekáţok prispeje aj zavedenie
nasledovných systémov zabezpečenia:
 poplachový systém narušenia - violation alarm system (VAS),
 systém pre kontrolu a riadenie - Access Control,
 monitorovací systém (CCTV),
 systém evidencie dochádzky - attendance registration system,
 systém pre evidenciu návštev - visit registration system,
 elektronický poţiarny poplach - electronic fire alarm (EFA),
 systém on-line výroby identifikačných kariet (PHOTO-IB).
Tieto systémy poskytnú plne integrovanú kontrolu:
 pohybov v jednotlivých budovách terminálov, pri ich vchodoch a východoch. Zvýšená
pozornosť by mala byť venovaná bezpečnosti colných priestorov
 vchodov do vonkajších priestorov zo strany letiskových plôch, vonkajších verejných
priestranstiev pre osoby a vozidlá a vonkajších brán.
B)

Zameranie sa na identifikáciu a vypracovanie prioritných projektov, ktoré budú
implementované v strednodobom horizonte

 Táto aktivita bude zaloţená na projektoch, ktoré uţ boli identifikované za účelom
zvýšenia kvality infraštruktúry letísk Slovenskej republiky a tvoria zásobník projektov,
ktoré sa budú realizovať v strednodobom horizonte.
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Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
V súlade s nariadením Rady č. 99/1260/ES o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych
fondoch je výška pomoci 75% z ERDF/projekt, 25% zo štátneho rozpočtu.
Oddiel 9 – Koneční prijímatelia
Slovenská správa letísk (SSL)
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
Priami uţívatelia

Nepriami uţívatelia

Leteckí pasaţieri

Stavebné spoločnosti a ich subdodávatelia

Letecké dopravné spoločnosti

Dodávatelia stavebných materiálov a zariadení

Spoločnosti prepravujúce svoje suroviny/tovary letecky

Trh práce v blízkosti letísk
Obyvatelia v blízkosti letísk (nepriaznivý účinok)

Oddiel 11 - Finančný plán pre roky 2004 – 2006
ERDF
Opatrenie
3 Modernizácia a rozvoj
infraštruktúry leteckej
dopravy

EUR
1

Národné
zdroje
EUR
2

2 289 187

763 062

Celkom
EUR
3=1+2

Podiel
z Priority č1
(%)

3 052 249

1

Oddiel 12 - Kvantifikácia cieľov opatrenia
Merateľné výstupy

Systém

Vybudovanie komplexnej ochrany prevádzkových
plôch a objektov na letiskách

Poplachový systém narušenia (PSN)
Systém pre kontrolu a riadenie prístupu (Acces Control)
Monitorovací systém (CCTV)
Systém evidencie dochádzky
Systém pre evidenciu návštev
Systém elektronickej poţiarnej signalizácie (EPS)
Systém on-line výroby identifikačných kariet (PHOTO-IB)

Uvedená kvantifikácia cieľov je predbeţná, na základe finančného plánu OP ZI pre Prioritu 1
– Dopravná infraštruktúra na obdobie rokov 2004 – 2006.
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Oddiel 13 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia

Kvantifikovaný cieľ
Opatrenie

1.3 Modernizácia a
rozvoj infraštruktúry
leteckej dopravy

Type indikátora

Indikátor

Výstup

počet
modernizovaných
letísk podľa
medzinárodných
štandardov

Výsledok

Dopad

Periodicita
merania

východzí

konečný

stav

stav

2

6

ročne

zvýšenie bezpečnosti
v úplnom súlade s
medzinárodnými
štandardmi (%)

0%

100 %

ročne

zvýšenie bezpečnosti
v úplnom súlade
s medzinárodnými
štandardmi (%)

0%

100 %

ročne

Oddiel 14 - Horizontálne témy
A) Ţivotné prostredie

Environmentálna politika v oblasti dopravy je postavená na zásadách a strategickej línii,
ktoré sú formulované v Akčnom pláne pre oblasť dopravy a ţivotného prostredia, ktorý bol
prijatý uznesením vlády SR č. 102/1999.
Štátna dopravná politika Slovenskej republiky prijatá uznesením vlády SR č. 21/2000 sa
v súlade so Spoločnou dopravnou politikou EÚ okrem iného zameriava na podmienky
dlhodobej ochrany ţivotného prostredia. Ochrana ţivotného prostredia sa tieţ odráţa vo
voľbe dopravných trás a dopravných prostriedkov na základe stanovených
environmentálnych kritérií.
Zniţovanie negatívnych účinkov dopravy na ţivotné prostredie podporou verejnej hromadnej
dopravy na rozdiel od dopravy individuálnej znamená aktívnu účasť dopravného činiteľa pri
tvorbe celonárodných a regionálnych rozvojových programov.
Uvedené aspekty plne zohľadňujú Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 prijatú
uznesením vlády SR a zabezpečujú dlhodobú priestorovú rezervu pre výstavbu dopravnej
infraštruktúry.
Kaţdá pripravovaná stavba musí byť posudzovaná podľa Zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje
postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb,
zariadení a iných činností určených podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich povolení
podľa osobitných predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov rozvojových koncepcií (§ 35) a
všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na
ţivotné prostredie.
Realizácia tohto opatrenia nesmie mať priamy vplyv na zvyšovanie nepriaznivých účinkov
leteckej dopravy.
B) Inovácia

Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenia civilných letísk zavedením bezpečnostných
systémov pri vchodoch na civilné letiská, kamerových systémov ako súčasti procesu
odbavenia a elektronických systémov v priestoroch letísk.
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Informačná spoločnosť

Zvýšené vyuţívanie leteckej dopravy cestujúcou verejnosťou si vyţiada lepšie zobrazovanie
informácií pre cestujúcich na letiskách (na elektronických maticových zobrazovacích
tabuliach a televíznych obrazovkách), poskytovanie informácií o cestovnom poriadku a
rezervácia na internete a on-line systémy predaja leteniek, čo povedie k nárastu pouţívania
telekomunikačných infraštruktúr.
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Priorita 2 – Environmentálna infraštruktúra

6.1. ÚVOD
Priorita č. 2 OP ZI má zabezpečiť zlepšenie ţivotného prostredia a jeho riadenia za účelom
vytvorenia pevného základu trvalo udrţateľného spoločenského a hospodárskeho rozvoja
siedmich regiónov zaradených do Cieľa 1 a zníţenie rozdielov medzi nimi.
Uvedený cieľ bol definovaný na základe súčasného stavu v odvetví ţivotného prostredia,
analýz a strategických dokumentov prijatých vládou Slovenskej republiky v oblasti ţivotného
prostredia pod názvom Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993),
Národný environmentálny akčný plán SR II (1999), Národná stratégia trvalo udrţateľného
rozvoja (2000), Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2005
(2001), Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2005 (2002) a
Národný rozvojový plán (2003).
Navyše sa priorita č. 2 zameriava na dosiahnutie súladu so smernicami EÚ na ochranu
a racionálne vyuţívanie vôd, zníţenie znečistenia ovzdušia, odpadové hospodárstvo
a ochranu prírodného prostredia. OPZI preto vychádza z Integrovanej aproximačnej
stratégie v kapitole Ţivotné prostredie (2001) a zo Zmluvy o pristúpení k EÚ.
V oblasti infraštruktúry na ochranu a racionálne vyuţívanie vôd súvisia hlavné otázky najmä
s nízkou mierou napojenia obyvateľstva na kanalizačné siete a čistiarne odpadových vôd; v
tejto oblasti bol dosiahnutý iba nepatrný pokrok. Neustále dochádza k prekračovaniu limitov
niektorých znečisťujúcich látok v pitnej vode (napríklad ťaţkých kovov a dusičnanov), a
problém povodní nadobúda stále väčšie rozmery. Preto bude v budúcnosti potrebné
sústrediť finančné prostriedky najmä na zvýšenie počtu obyvateľstva pripojeného na
kanalizačné siete a čistiarne odpadových vôd, zásobovanie obyvateľstva vyhovujúcou pitnou
vodou a prijatie opatrení na prevenciu alebo odstránenie nepriaznivých účinkov povodní.
Pokiaľ ide o infraštruktúru ochrany ovzdušia, je potrebné venovať úsilie najmä ďalšiemu
zniţovaniu emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, dosiahnutiu lepšej
kvality ovzdušia najmä v mestách a priemyselných oblastiach, zniţovaniu energetickej
náročnosti slovenského hospodárstva a dosiahnutiu zmien v palivovej základni za účelom
vyššej miery vyuţívania environmentálne prijateľnejších palív a obnoviteľných zdrojov
energie.
V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva bola ukončená prevádzka všetkých
skládok odpadov, ktoré nespĺňali poţiadavky zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a bola vytvorená sieť skládok, ktoré spĺňajú poţiadavky predpisov. V
nastávajúcom období bude potrebné zamerať sa najmä na prevenciu vzniku odpadov a ich
minimalizáciu, zavedenie separovaného zberu odpadov, zhodnocovanie odpadov , ako aj na
uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, pre ktoré nebolo povinné vytvárať účelovú
finančnú rezervu.
Pokiaľ ide o infraštruktúru ochrany, zlepšenia a obnovy prírodného prostredia, táto oblasť sa
sústreďuje najmä na otázky súvisiace so zvýšenou koncentráciou turistických aktivít
v prírodne atraktívnych oblastiach, slabým dohľadom nad chránenými územiami a
nedostatočnou koordináciou rôznych aktivít v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev
v chránených územiach. Na dosiahnutie zlepšenia v tejto situácii by sa úsilie i finančné
zdroje mali sústrediť do výkonných inštitúcií zodpovedných za ochranu prírodného prostredia
a za vypracovanie a realizáciu plánov riadenia chránených území.
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6.2. OPATRENIA
A)

Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne
vyuţívanie vôd

 Infraštruktúra pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 Kanalizačná sústava – verejná kanalizácia
 Ćistiarne odpadových vôd
 Opatrenia na ochranu proti povodniam
B)

Opatrenie č. 2.2: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

 Zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné
a obnoviteľné zdroje
 Inštalácia technológií na zníţenie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu
C)

Opatrenie č. 2.3: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

 Príprava regionálnych plánov integrovaného manaţmentu odpadového hospodárstva
 Podpora aktivít súvisiacich so separovaným zberom odpadov
 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
D)

Opatrenie č. 2.4: Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prostredia

 Posilnenie fyzickej infraštruktúry inštitúcií ochrany prírody a krajiny
 Vypracovanie a realizácia plánov riadenia chránených území
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6.3. Opatrenie č. 2.1 : Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne
vyuţívanie vôd
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Environmentálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne vyuţívanie vôd
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
34 Environmentálna infraštruktúra
344 Pitná voda (získavanie, skladovanie, úprava a distribúcia)
345 Odpadová voda a jej čistenie
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A) Moţnosti

Odvetvie vodného hospodárstva má značný potenciál, ktorý predstavuje napríklad zvyšujúca
sa kvalita pitnej vody, kvalita čistenia odpadových vôd s dopadom na zvýšenie ochrany
ţivotného prostredia a ţivotnej úrovne obyvateľov a zvýšená ochrana pozemkov pred
povodňami. Jednou z podstatných moţností, na ktorú je toto opatrenie zamerané, je prispieť
k schopnosti Slovenskej republiky splniť poţiadavky EÚ a dodrţať dohodnuté prechodné
obdobia po vstupe do EÚ uvedené v Zmluve o pristúpení k EÚ.
B) Prekáţky, ktoré treba prekonať

V odvetví vodného hospodárstva pretrváva viacero obmedzení. Patria k nim:
 jestvujúci rozdiel medzi zabezpečením zásobovania obyvateľstva z verejných vodovodov
a nízkym podielom obyvateľstva pripojeného na verejnú kanalizáciu a na čistiarne
odpadových vôd,
 nedostatočné technické vybavenie čistiarní odpadových vôd, predovšetkým z hľadiska
povinnosti odstraňovania nutrientov (dusík, fosfor)
 v prípade veľkej časti obcí zodpovedných za dodávky pitnej vody a za odvádzanie a
čistenie odpadových vôd nedostatok potrebných finančných prostriedkov na riešenie
situácie,
 nekomplexnosť opatrení na ochranu pred povodňami,
 významný pokles spotreby pitnej vody. Táto situácia by z dlhodobého hľadiska mohla
viesť k zhoršeniu zdravia obyvateľstva,
 poţiadavka na nové vodné zdroje v dôsledku sprísnených noriem kvality pitnej vody –
znečistené zdroje boli odstavené alebo sa voda pripravuje pomocou finančne náročnej
technológie,
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 skutočnosť, ţe napriek nárastu podielu obyvateľstva pripojeného na verejné vodovody je
Slovenská republika v odvádzaní a čistení odpadových vôd hlboko pod priemerom
členských štátov EÚ, a tieţ sú významné rozdiely medzi regiónmi v rámci Slovenska,
 nepriaznivý účinok strát vyrobenej vody naďalej pretrváva, v dôsledku zanedbávania
opráv a údrţby vodovodných a kanalizačných sietí predovšetkým po roku 1989, kedy
štátne podniky vodární a kanalizácií vyuţívali vlastné zdroje prioritne na realizáciu nových
stavieb.
 vysoký počet nedokončených rozostavaných vodohospodárskych stavieb a odsúvanie
výstavby nových zariadení,
 značná výška investícií potrebných na rekonštrukcie, resp. výstavbu zdrojov pitnej vody,
verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a zariadení na
ochranu pred povodňami.
C) Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Je potrebné sústrediť sa na vypracovanie vhodných návrhov projektov počas krátkeho
obdobia, na realizáciu ktorých poskytne toto opatrenie finančnú pomoc. Navyše by bolo
potrebné venovať pozornosť zabezpečeniu spolufinancovania z vlastných zdrojov
konečného prijímateľa.
D) Cieľ

Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie stavu vodohospodárskej infraštruktúry, racionálne
vyuţívanie vodných zdrojov, ochrana ţivotného prostredia pred znečistením vôd a ochrana
územia pred neţiadúcimi účinkami povodní s cieľom dosiahnutia lepšej kvality ţivotných
podmienok obyvateľstva a zniţovanie regionálnych rozdielov. Realizácia tohto cieľa je
zameraná na dosiahnutie záväzkov vyplývajúcich z prechodných období.
E) Spôsob dosiahnutia cieľa

Počas programovacieho obdobia 2004-2006 budú opatrenia zamerané na:
 podporu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou poţadovanej kvality (splnenie
poţiadaviek smernice Rady 98/83/ES) a v poţadovanom mnoţstve, zníţenie disproporcií
medzi jednotlivými regiónmi,
 podporu napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, a tým zníţenie rozdielu medzi
prístupom k verejným vodovodom a verejným kanalizáciám, zníţenie disproporcie medzi
jednotlivými regiónmi a dosiahnutie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS,
 zvýšenie podielu čistených komunálnych odpadových vôd, zvýšenie kvality čistenej vody
a dosiahnutie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS ,
 zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ţivotného prostredia
pred nepriaznivými účinkami povodní a dosiahnutie komplexnejšej ochrany pred
povodňami.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
Investície do zariadení v oblasti zásobovania pitnou vodou a čistenia odpadových vôd
z Kohézneho fondu /ISPA sú veľkého rozsahu (nad 10 miliónov EUR) a týkajú sa hlavných
centier osídlenia. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude zameraná na
aktivity menšieho finančného rozsahu, ktoré vedú k rozšíreniu sietí a zásobovania vodou
v zmienených aglomeráciách. Počas implementácie tohto opatrenia sa budú realizovať tieto
aktivity:
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Infraštruktúra pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 budovanie nových vodných zdrojov, resp. rozšírenie jestvujúcich vodných zdrojov
a príslušných zariadení, za účelom splnenia poţiadaviek smernice Rady 98/83/ES
týkajúcej sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu,
 budovanie nových distribučných sietí s cieľom zabezpečenia zásobovania obyvateľstva
a iných spotrebiteľov pitnou vodou a zníţenie rozdielov v rámci jednotlivých regiónov
v tejto oblasti,
 rekonštrukcia distribučnej siete s cieľom zníţenia strát vo vodovodných systémoch na
úroveň porovnateľnú s priemernými hodnotami v krajinách EÚ
 technické opatrenia na ochranu vodných zdrojov za účelom minimalizovania
nepriaznivých vplyvov, ktoré by viedli k zhoršeniu kvality vôd.
Kanalizačná sústava – verejná kanalizácia
 budovanie nových systémov verejnej kanalizačnej siete za účelom napojenia
obyvateľstva, a tým dosiahnutie zníţenia rozdielov v napojenosti obyvateľstva na
verejnú kanalizáciu a na verejné vodovody; zniţovanie rozdielov medzi jednotlivými
regiónmi s cieľom dosiahnuť postupne súlad so smernicou Rady 91/271/EHS
zabezpečením odvádzania komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000
EO,
 postupná rekonštrukcia existujúcich verejných kanalizácii s cieľom minimalizovania
neţiadúcich únikov znečistenia do prostredia v zmysle smernice Rady 91/271/EHS.
Čistiarne odpadových vôd (ČOV)
 budovanie nových ČOV s cieľom postupného zabezpečenia čistenia komunálnych
odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS zabezpečením čistenia
komunálnych odpadových v aglomeráciách nad 2 000 EO,
 rozšírenie a intenzifikácia ČOV pre kategóriu aglomerácií 2 000 – 10 000 EO
a zabezpečenie technológie terciárneho čistenia komunálnych odpadových vôd
v kategórii aglomerácií nad 10 000 EO (SR – citlivá oblasť) v zmysle smernice Rady
91/271/EHS.
Opatrenia na ochranu proti povodniam
 realizácia technických opatrení na zabezpečenie primeraného stupňa ochrany pred
povodňami na územných celkoch s ľudskými obydliami, priemyslom, dopravnou
infraštruktúrou a intenzívnou poľnohospodárskou výrobou.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
Maximálna výška pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje
75% celkových oprávnených výdavkov projektu. Maximálna výška pomoci zo štátneho
rozpočtu predstavuje 20% (25% v prípade štátnej správy ako konečného prijímateľa)
Maximálna výška pomoci sa stanovuje v súlade s nariadením Rady č. 99/1260/ES
ustanovujúcim všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch (čl. 29).
Oddiel 9 – Koneční prijímatelia
Regionálne vodárenské spoločnosti, Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský
hydrometeorologický ústav
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Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
verejnosť, obyvatelia miest a obcí SR
Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004 – 2006

ERDF
(EUR)
1
46 021135

Zodpovedajúce
verejné
prostriedkyŠR (EUR)
2
12 272 303

Zodpovedajú Projektované
Podiel
ce verejné
zodpovedajúce
Celkom
z Priority
prostriedky súkromné
č.2
prostriedky
(EUR)
Samospráva
1.
(
(EUR)
(EUR)
%)
3
4
5= 1+2+3+4
43
3 068 076
0 61 361 514

Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Opatrenie

Východisková
hodnota (2004)

Cieľová
hodnota (2008)

Dĺţka nových kanalizačných
sietí (km)

0

800

ročne

Dĺţka nových rozvodov pitnej
vody (km)

24 168

25 968

ročne

Výsledok

Počet ekvivalentných
obyvateľov (EO)
a domácností napojených na
novú kanalizačnú sieť a ČOV
(počet obyvateľov)

0

10 425

ročne

Výsledok

Počet domácností pripojených
k novým rozvodom pitnej vody
(ks)

1 738 000 ks

1 765 000 ks

ročne

Dopad

Podiel upravených
odpadových vôd na celkovom
mnoţstve odpadových vôd
(%)

96%

96,40%

ročne

Dopad

Zníţenie úniku vody
z rozvodov pitnej vody (%)

22,10%

21,90%

ročne

Typ
indikátora

2.1. Zlepšenie a
Výstup
rozvoj infraštruktúry
na ochranu a
racionálne vyuţívanie
vôd
Výstup

Názov indikátora

Periodicita
merania
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Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Od implementácie uvedených aktivít sa očakávajú priaznivé účinky na ţivotné prostredie.
Kaţdý investičný projekt sa v prípade potreby bude hodnotiť z hľadiska jeho
predpokladaných vplyvov na ţivotné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň bude
posúdené aj umiestnenie navrhovaných aktivít vo vzťahu ku sústave NATURA 2000.
B)

Rovnosť príleţitostí

Pri implementácií uvedených aktivít bude zohľadňovaný princíp rovnosti príleţitostí tak pre
muţov a ţeny, ako aj pre menšinové a marginalizované skupiny obyvateľstva Slovenska.
C)

Informačná spoločnosť

Od implementácie aktivít v rámci uvedeného opatrenia sa očakáva podpora šírenia
komplexných informácií o kvalite ţivotného prostredia, najmä v odvetví vodného
hospodárstva, prostredníctvom rôznych informačných zdrojov, vrátane médií dostupných
v regiónoch.
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Opatrenie č. 2.2 : Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Environmentálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 2.2: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
34 Environmentálna infraštruktúra
341 Ovzdušie
Oddiel 5 - Opis opatrenia
Opatrenie je zamerané na dosiahnutie súladu najmä so smernicou Rady 2001/80/ES
o obmedzení emisií z veľkých spaľovacích zariadení, ako aj smernicami Rady 96/62/ES,
99/30/ES, 2000/69/ES a 92/72/EHS o kvalite ovzdušia. Opatrenie má prispieť k zníţeniu
znečisťovania ovzdušia škodlivými látkami, najmä tuhými znečisťujúcimi látkami, oxidmi síry
a oxidmi dusíka, ako aj k zníţeniu emisií skleníkových plynov. Opatrenie je zamerané aj na
zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia prostredníctvom zavádzania
technológií zniţujúcich znečisťovanie ovzdušia, ako aj nízko emisných technológií v rôznych
sférach výroby.
A)

Moţnosti

Silnou stránkou v ochrane ovzdušia je významný pokles emisií základných
znečisťujúcich látok v poslednej dekáde, v dôsledku zmeny palivovej základne v prospech
ušľachtilých palív (zemný plyn), palív s lepšími akostnými vlastnosťami a inštaláciou
odlučovacích zariadení na veľkých zdrojoch znečisťovania.
Nový zákon o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacie predpisy transponujú väčšinu poţiadaviek európskej legislatívy a prispievajú
k udrţaniu priaznivého trendu vo vývoji emisií znečisťujúcich látok na území SR.
Nová legislatíva taktieţ upravila poţiadavky na sledovanie kvality ovzdušia v blízkosti
veľkých zdrojov. Stále monitorovanie emisií veľkými zdrojmi podporuje transparentnosť
environmentálneho správania sa znečisťovateľov a prispieva k lepšej komunikácii medzi ním
a verejnosťou.
Legislatíva ochrany ovzdušia uţ od roku 1991 vyuţíva princíp „znečisťovateľ platí“ (poplatky
za kaţdú tonu vypustenej znečisťujúcej látky v závislosti od mnoţstva a kapacity
prevádzkovateľa). Ďalším novo zavedeným ekonomickým nástrojom v ochrane ovzdušia
je uplatňovanie emisných kvót pre oxid siričitý, amoniak a prchavé organické zlúčeniny
(vyhláška MŢP SR č. 60/2003, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty)
,čo do veľkej miery uľahčuje situáciu pre zavedenie európskej schémy obchodovania
s emisiami skleníkových plynov v roku 2005 (podľa Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/87/ES, ktorou sa ustanovuje schéma obchodovania s emisiami skleníkových
plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES). Tento systém
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je jedným z prvých v európskom regióne a prvý medzi krajinami s transformujúcou sa
ekonomikou.
Ďalšie moţnosti vytvárať tlak na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako aj na
štátnu správu v oblasti ochrany ovzdušia, vyplývajú z účasti Slovenska v medzinárodných
dohovoroch v oblasti ochrany ovzdušia, zmeny klímy a ochrany ozónovej vrstvy Zeme.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

Medzi prekáţky, ktoré je potrebné v oblasti ochrany ovzdušia prekonať, patrí najmä
neplnenie emisných limitov u niektorých jestvujúcich zdrojov znečisťovania, čo
do istej miery zhoršuje lokálnu kvalitu ovzdušia. Uvedený problém sa vo veľkej miere
dotýka tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú napojené na štátny rozpočet
(vykurovanie verejných budov) a potýkajú sa s nedostatkom finančných zdrojov.

Ďalšou prekáţkou je pretrvávajúca existencia energeticky náročných prevádzok (výroba
hliníka, výroba ţeleza a ocele, rafinéria...), ktorá posúva Slovensko na popredné miesta
v zozname krajín s vysokou energetickou náročnosťou, čo sa odráţa aj v zaťaţení ovzdušia
znečisťujúcimi látkami a vo vysokej spotrebe energie na jedného obyvateľa.
Taktieţ mnohé z technológií v jednotlivých priemyselných odvetviach sa vyznačujú vysokou
produkciou emisií znečisťujúcich látok. To sa nepriaznivo odráţa na kvalite ovzdušia sídiel,
resp. oblastí, v ktorých sú tieto prevádzky umiestnené.
Kontrola efektívnosti zavedených opatrení na zniţovanie emisií je moţná len adekvátnym
monitoringom. Jeho zabezpečenie vyţaduje inštaláciu rôznych monitorovacích systémov,
ktorými sú prevádzkovatelia povinní vybaviť viaceré zdroje znečisťovania ovzdušia.
C)

Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Najvýznamnejšou príleţitosťou pre Slovensko – podobne ako pre iné krajiny
stredoeurópskeho regiónu – je v súčasnosti integrácia Slovenska do Európskej únie a s tým
spojená moţnosť čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov na aktivity spojené so
zníţením negatívnych vplyvov na kvalitu ovzdušia, ktoré nie je moţné vyfinancovať
z vlastných zdrojov.
K takýmto aktivitám patrí najmä zmena palivovej základne energetických zdrojov v prospech
environmentálne prijateľnejších palív a obnoviteľných zdrojov energie.
Ďalším spôsobom zlepšenia situácie v oblasti ochrany ovzdušia, najmä kvality ovzdušia
v sídlach, je zavádzanie technológií zniţujúcich znečisťovanie ovzdušia ako aj nízkoemisných technológií v rôznych sférach výroby.
Jedným zo spôsobov prekonávania prekáţok v oblasti ochrany ovzdušia je aj dôsledné
plnenie všetkých záväzkov, ktoré pre Slovensko vyplývajú z medzinárodných dohovorov
týkajúcich sa ochrany ovzdušia, zmeny klímy a ochrany ozónovej vrstvy Zeme. Z účasti
na týchto dohovoroch vyplýva povinnosť realizovať také kroky, ktoré povedú k ďalšiemu
zníţeniu emisií základných znečisťujúcich látok, skleníkových plynov, ťaţkých kovov, látok
poškodzujúcich ozónovú vrstvu a iných.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorou sa ustanovuje schéma
obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady 96/61/ES je pre Slovenskú republiku mimoriadne vhodnou príleţitosťou pre
podporu zahraničných investícií prostredníctvom redukcie emisií skleníkových plynov.
Riadenie kvality ovzdušia bude vyţadovať investície do inštalácie monitorovacieho
systému emisií. V rámci týchto investícií by sa mali nakupovať len najmodernejšie prístroje,
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s výhľadom na budúce potreby monitorovania, aby nedochádzalo k opakovaným nárokom
na modernizáciu ešte pred uplynutím doby ţivotnosti prístrojov.
D)

Cieľ

Zníţenie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (tuhých znečisťujúcich látok, SO2, NOX, CO,
organických látok, ktoré sú v odpadových plynoch v plynnej fáze vyjadrené ako celkový
organický uhlík, benzénu a ťaţkých kovov – najmä olova), splnenie záväzkov vyplývajúcich
z Kjótskeho protokolu v oblasti zniţovania produkcie skleníkových plynov, vyuţívanie
environmentálne priaznivých palív a energetických zdrojov a podpora výraznejšieho
vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie a racionálneho vyuţívania neobnoviteľných
zdrojov energie.
E)

Spôsob dosiahnutia cieľa

Podporovaním projektov zameraných na:
 zlepšenie kvality ovzdušia,
 zmenu palivovej základne v prospech environmentálne a energeticky prijateľnejších
palív,
 zvýšenie podielu vyuţívania obnoviteľných zdrojov,
 výrobu tepla a teplej úţitkovej vody prostredníctvom vyuţívania nízkoemisných zdrojov,
 inštaláciu technológií zameraných na zniţovanie emisií znečisťujúcich látok,
 investície do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie
(BAT),
 pouţívanie náhradných surovín a látok, ktorých dôsledkom je zníţenie emisií do
ovzdušia.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
Počas realizácie tohto opatrenia sa uskutočnia tieto aktivity:
 zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné
a obnoviteľné zdroje,
 inštalácia technológií na zníţenie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
Maximálna výška pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje
75% (pre podnikateľské subjekty 35%) celkových oprávnených výdavkov projektu.
Maximálna výška pomoci zo štátneho rozpočtu predstavuje 20% (25% v prípade štátnej
správy ako konečného prijímateľa)
Maximálna výška pomoci sa stanovuje v súlade s nariadením Rady č. 99/1260/ES
ustanovujúcim všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch (čl. 29).
Na aktivity tohto opatrenia sa vzťahuje schéma štátnej pomoci (Schéma štátnej pomoci pre
zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia - evidovaná pod číslom Schéma
ŠP - 012/03) v prípade, ak príjemcami pomoci sú podnikateľské subjekty – malí a strední
podnikatelia, ako aj veľké podniky.
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Právnym základom pre poskytnutie pomoci je Usmernenie o národnej regionálnej pomoci
(Úradný vestník EÚ, OJ C 74, 10.3.1998) a § 6 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov.
Poskytovanie pomoci sa riadi aj príslušnými ustanoveniami Usmernenia spoločenstva na
ochranu ţivotného prostredia (Úradný vestník EÚ, OJ C 37, 3.2.2001) a § 9 zákona o
štátnej pomoci.
Všetky projekty, na spolufinancovanie ktorých sa poskytuje štátna pomoc, musia byť
v súlade s ustanoveniami zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších
predpisov.
Schéma štátnej pomoci sa nevzťahuje na konečných príjemcov, ktorými sú regionálna
samospráva (VÚC), miestna samospráva (mestá a obce a ich zdruţenia) a štátna správa.
Oddiel 9 - Koneční prijímatelia
regionálna samospráva (VÚC), miestna samospráva (mestá a obce a ich zdruţenia), štátna
správa, podnikateľské subjekty
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
verejnosť, obyvatelia miest a obcí SR, podnikateľská sféra
Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004 – 2006

ERDF
(EUR)
1
22 835 345

Zodpovedajúce Zodpovedajúce Projektované
Celkom
verejné
verejné
zodpovedajúce
prostriedkyprostriedky –
súkromné
(EUR)
prostriedky
ŠR
Samospráva
2.
(EUR)
(EUR)
(EUR)
2

3

10 724323

1 205 827

4
2 916 593

Podiel
z Priority
č.2
3.
(%)

Formátované: Vľavo, Bez odrážok a
Formátované: Bez odrážok a číslovania

5=1+2+3+4
26

37 682 088

Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Opatrenie

Typ
indikátora

2.2. Zlepšenie a
Výstup
rozvoj infraštruktúry
na ochranu
ovzdušia

Výsledok

Názov indikátora

Východisko Cieľová
vá hodnota hodnota
(2004)
(2008)

Periodicita
merania

Počet zariadení s nainštalovanými
alebo zmodernizovanými
technológiami zniţujúcimi
1)
znečistenie ovzdušia
(počet)

0

8

ročne

Zníţenie emisií znečisťujúcich
2)
látok a skleníkových plynov

0

-5%

ročne

(%)

39

OPERATIONAL PROGRAM BASIC INFRASTRUCTURE (OPBI) OBJECTIVE 1: PROGRAMME COMPLEMENT

Dopad

Zníţenie
koncentrácie
znečisťujúcich látok v ovzduší
(%)

0

PART II

ročne

-5%

1)

technológie zniţujúce znečistenie ovzdušia – napr. odlučovacie technológie a iné end-ofpipe technológie, ktorých cieľom je zníţenie obsahu znečisťujúcich látok v odpadových
plynoch vo vzťahu k veľkým a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia; najlepšie
dostupné technológie (BAT) v oblasti zniţovania emisií znečisťujúcich látok a technológie
na zmenu palivovej základne na nízkomisné a obnoviteľné zdroje

2)

emisie znečisťujúcich látok (tuhých znečisťujúcich látok, SO2, NOX, CO, organických látok,
ktoré sú v odpadových plynoch v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík,
benzénu a ťaţkých kovov – najmä olova) a skleníkových plynov (CO2, CH4, N2O, freónov
a i.) - percentuálny rozdiel v mnoţstvách emisií pred a po realizácii schválených projektov

Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Od implementácie uvedených aktivít sa očakávajú priaznivé účinky na ţivotné prostredie.
Kaţdý investičný projekt sa v prípade potreby bude hodnotiť z hľadiska jeho
predpokladaných vplyvov na ţivotné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň bude
posúdené aj umiestnenie navrhovaných aktivít vo vzťahu ku sústave NATURA 2000.
Kvalita ovzdušia má významný vplyv na celkovú kvalitu ţivotného prostredia a zdravia
obyvateľstva. Všetky aktivity, vedúce k jej zlepšeniu preto majú priaznivý vplyv aj na ostatné
zloţky ŢP. Aktivity zamerané na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia majú
v konečnom dôsledku aj medzinárodný význam vzhľadom na nadnárodný charakter ochrany
ovzdušia.
B)

Rovnosť príleţitostí

Pri implementácií uvedených aktivít bude zohľadňovaný princíp rovnosti príleţitostí tak pre
muţov a ţeny, ako aj pre menšinové a marginalizované skupiny obyvateľstva Slovenska.
C)

Informačná spoločnosť

Od implementácie aktivít v rámci uvedeného opatrenia sa očakáva podpora šírenia
komplexných informácií o kvalite ovzdušia prostredníctvom rôznych informačných zdrojov,
vrátane médií dostupných v regiónoch.
Informácie o kvalite ovzdušia sú a budú pravidelne zverejňované na internetovej stránke
SHMÚ, v pravidelnej ročnej správe o kvalite ovzdušia a v iných materiáloch.
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6.5 Opatrenie č. 2.3 : Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Environmentálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 2.3: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
34 Environmentálna infraštruktúra
343 Komunálny a priemyselný odpad
Oddiel 5 - Opis opatrenia
Toto opatrenie je zamerané na dosiahnutie súladu najmä so smernicou Rady 75/442/EHS o
odpadoch a smernicou Rady 99/31/ES o skládkach odpadov. Opatrenie podporuje
zavádzanie separovaného zberu odpadov za účelom zvýšenia mnoţstva vyseparovaných
odpadov a ich následného zhodnotenia. Ďalej je opatrenie zamerané na podporu investícií
do budovania zariadení a infraštruktúry na zhodnocovanie odpadov s cieľom zvýšiť celkový
podiel zhodnocovaných odpadov. Cieľom opatrenia je taktieţ zabezpečenie bezpečného
uzavretia skládok odpadov, najmä tých, pre ktoré nebolo povinné vytvárať účelovú finančnú
rezervu, a následne aj ich rekultivácia..
A) Moţnosti

Základom moţností rozvoja odpadového hospodárstva sú duálne vlastnosti odpadov.
Konkrétne aktivity odpadového hospodárstva je preto potrebné na jednej strane zamerať
na rozvoj technológií zhodnocovania odpadov ako druhotných surovín a na druhej strane na
predchádzanie negatívnemu vplyvu odpadov na ţivotné prostredie.
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva je základom pre zlepšenie
úrovne separovaného zberu odpadov, riadenie procesu zniţovania negatívneho vplyvu
odpadov na ţivotné prostredie, ako aj procesu zvyšovania podielu zhodnocovaných
odpadov.
Toto opatrenie prispieva k realizácii princípov udrţateľného rozvoja v SR.
B) Prekáţky, ktoré treba prekonať

Za prekáţky v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré treba prekonať, moţno povaţovať
najmä:
 nedostatočný kvalitatívny a kvantitatívny rozsah separovaného zberu odpadov
 absencia alebo nedostatočná kapacita zariadení na zhodnocovanie niektorých odpadov,
ako napr.: biologicky rozloţiteľných odpadov, starých vozidiel, elektronického šrotu,
odpadov z plastov, malých batérií (monočlánkov gombíkových, valcových, batérií do
mobilných telefónov)
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 nepostačujúca výška finančných prostriedkov potrebných na realizáciu aktivít v oblasti
separovaného zberu odpadov, zhodnocovania odpadov a uzatvárania a rekultivácie
skládok odpadov.
C) Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Je potrebné sústrediť sa na vypracovanie vhodných návrhov projektov počas krátkeho
obdobia, na ktorých realizáciu poskytne toto opatrenie finančnú pomoc. Navyše by bolo
potrebné venovať pozornosť zabezpečeniu spolufinancovania z vlastných zdrojov
konečného príjemcu..
D) Cieľ

Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva a tak
dosiahnutie lepšej úrovne separovaného zberu odpadov, zvýšenie podielu zhodnocovaných
odpadov, ako aj obmedzenie negatívneho vplyvu skládok odpadov na ţivotné prostredie.
E) Spôsob dosiahnutia cieľa

Stanovený cieľ je moţné dosiahnuť týmito spôsobmi:
 zavádzanie a rozširovanie systému separovaného zberu odpadov,
 budovanie zariadení na kompostovanie biologicky rozloţiteľných odpadov, vrátane
zariadení na vyuţitie bioplynu z týchto odpadov,
 budovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, napr. odpadov z viacvrstvových
kombinovaných materiálov, odpadov z plastov, starých vozidiel, elektronického šrotu,
 bezpečné uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
Aktivity na realizáciu opatrenia sa zamerajú najmä na:
 prípravu regionálnych plánov integrovaného manaţmentu odpadového hospodárstva,
 podporu aktivít súvisiacich so separovaným zberom odpadov,
 podporu aktivít na zhodnocovanie odpadov,
 uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
Maximálna výška pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje
75% (pre podnikateľské subjekty 35%) celkových oprávnených výdavkov projektu.
Maximálna výška pomoci zo štátneho rozpočtu predstavuje 20% (25% v prípade štátnej
správy ako konečného prijímateľa)
Maximálna výška pomoci stanovuje v súlade s nariadením Rady č. (EC) 1260/1999
o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (čl. 29).
Na dve aktivity tohto opatrenia, a to podporu aktivít súvisiacich so separovaným zberom
odpadu a podporu zhodnocovania odpadov, sa vzťahuje schéma štátnej pomoci (Schéma
štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva –
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evidovaná pod č. Schéma ŠP – 011/ 03 - 2) v prípade, ak konečnými príjemcami sú
podnikateľské subjekty – malí a strední podnikatelia, ako aj veľké podniky.
Právnym základom pre poskytnutie pomoci je Usmernenie o národnej regionálnej pomoci
(Úradný vestník EÚ, OJ C 74, 10.3.1998) a § 6 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov.
Poskytovanie pomoci sa riadi aj príslušnými ustanoveniami Usmernenia spoločenstva na
ochranu ţivotného prostredia (Úradný vestník EÚ, OJ C 37, 3.2.2001) a § 9 zákona o
štátnej pomoci.
Všetky projekty, na spolufinancovanie ktorých sa poskytuje štátna pomoc, musia byť
v súlade s ustanoveniami zákona č. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
Schéma štátnej pomoci sa nevzťahuje na konečných príjemcov, ktorými sú regionálna
samospráva (VÚC), miestna samospráva (mestá, obce a ich zdruţenia) a štátna správa.

Oddiel 9 - Koneční prijímatelia
regionálna samospráva (VÚC) , miestna samospráva (mestá a obce a ich zdruţenia), štátna
správa, podnikateľské subjekty
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
verejnosť, obyvatelia miest a obcí SR, podnikateľská sféra
Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004 – 2006

ERDF
(EUR)
1
21 817 929

Zodpovedajúce Zodpovedajúce Projektované
verejné
verejné
zodpovedajúce
prostriedky
prostriedky
súkromné
Samospráva
prostriedky
ŠR
(EUR)
(EUR)
(EUR)
2
9 096 455

3
1 137 999

4
4 273 149

Podiel
z Priorit
y č.2

Celkom

Formátované: Vľavo, Bez odrážok a

(EUR)

4.
(%)

5=1+2+3+4
36 325 532

26

Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Opatrenie

Typ indikátora

2.3. Zlepšenie a Výstup
rozvoj
infraštruktúry
odpadového
hospodárstva
Výsledok

Názov indikátora

Východisková hodnota
(2004)

Cieľová
hodnota
(2008)

Periodicita
merania

Počet vybudovaných alebo
zmodernizovaných zariadení na
triedenie odpadu a zariadení na
zhodnocovanie odpadov
(počet)

0

55

ročne

Mnoţstvo vytriedeného
a zhodnoteného odpadu (t)

0

1,1 miliónov

ročne
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Zníţenie podielu skládkového
odpadu z celej produkcie
odpadu (%)

27%

PART II

22%

Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Od implementácie uvedených aktivít sa očakávajú priaznivé účinky na ţivotné prostredie.
Kaţdý investičný projekt sa v prípade potreby bude hodnotiť
z hľadiska jeho
predpokladaných vplyvov na ţivotné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň bude
posúdené aj umiestnenie navrhovaných aktivít vo vzťahu k sústave NATURA 2000.
B)

Rovnosť príleţitostí

Pri implementácií uvedených aktivít bude zohľadňovaný princíp rovnosti príleţitosti tak pre
muţov a ţeny, ako aj pre menšinové a marginalizované skupiny obyvateľstva Slovenska.
C) Informačná spoločnosť
Od implementácie aktivít v rámci uvedeného opatrenia sa očakáva podpora šírenia
komplexných informácií o stave nakladania s odpadmi prostredníctvom rôznych
informačných zdrojov, vrátane médií dostupných v regiónoch.
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Opatrenie č. 2.4 : Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Environmentálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 2.4: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
35 Územné plánovanie a rekonštrukcia
353

Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prostredia

Oddiel 5 - Opis opatrenia
Cieľom opatrenia je dosiahnuť súlad najmä s týmito smernicami EÚ: smernica Rady
92/43/EHS o ochrane prírodných biotopov a voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín upravená
smernicou Rady 97/62/ES (Smernica o biotopoch) a, smernica Rady 79/409/ES o ochrane
voľne ţijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch). Opatrenie je zamerané na posilnenie (najmä
technické) štátnych inštitúcií ochrany prírody a krajiny tak, aby Slovenská republika bola
schopná splniť svoje záväzky predovšetkým v súvislosti s budovaním sústavy NATURA
2000.
A) Moţnosti

Vzhľadom na malú rozlohu územia je Slovenská republika z hľadiska prírodných podmienok
značne rozmanitá krajina, v ktorej je zastúpených pomerne veľa typov ekosystémov (vrátane
jaskynných ekosystémov) a na ne viazaných druhov organizmov, a preto sa vyznačuje
vysokou druhovou a ekosystémovou diverzitou. Významnú moţnosť pre ich ochranu
predstavuje jestvujúci systém starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny..
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je vymedzených 5 stupňov
ochrany a 7 kategórií chránených území.
Podkladom pre zabezpečenie priebeţnej starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny je
dokumentácia ochrany prírody a krajiny, ktorú tvoria najmä: programy starostlivosti
o chránené územia, programy starostlivosti o územia medzinárodného významu a programy
záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny. V prípade tých chránených území, pre
ktoré boli programy starostlivosti uţ vypracované, sa vytvára moţnosť ich efektívnej ochrany
na základe stanovenia zásad a regulatívov vyuţívania týchto území vo vzťahu k jednotlivým
odvetviam ľudskej činnosti.
Ďalšiu moţnosť pre zabezpečenie cieľov ochrany a regenerácie prírodného prostredia
predstavuje sieť štátnych inštitúcií ochrany prírody a krajiny, ktoré je však potrebné ďalej
posilniť najmä z technického hľadiska.
V uplynulom období boli vybudované objekty umoţňujúce sprístupnenie vybraných
chránených území verejnosti. Mnohé z nich, ako napr. budovy a miesta vstupných areálov
sprístupnených jaskýň, predstavujú vďaka vysokej akumulácii návštevníkov optimálny
priestor pre umiestnenie náučných centier a stredísk ochrany prírody so spoločnou
pôsobnosťou pre jaskyne aj chránené územia na povrchu.
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Z legislatívneho hľadiska boli prijatím zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne ţijúcich ţivočíchov
a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov transponované predpisy
EÚ do slovenskej legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti je v tejto oblasti
dôleţité zabezpečiť ich implementáciu do praxe. Jednou z najdôleţitejších súčastí
aproximácie legislatívy EÚ do legislatívy SR je príprava, vyhlásenie a starostlivosť o územia
patriace do sústavy NATURA 2000.
B) Prekáţky, ktoré treba prekonať

-

nedostatok finančných, technických a personálnych kapacít na zabezpečenie
starostlivosti o chránené územia a významné biotopy resp. na vytvorenie
1
realizovateľných plánov ich riadenia ,

-

absencia plánov riadenia v prípade niektorých chránených území, resp. potreba
aktualizácie jestvujúcich plánov,

-

zlý technický stav infraštruktúry, niektorých budov, ako aj objektov umoţňujúcich
sprístupnenie chránených častí prírody verejnosti, vstupných areálov, ich horšia aţ zlá
dostupnosť beţnými dopravnými prostriedkami, náročné terénne podmienky pre stavby,

-

nízka úroveň znalostí širokej verejnosti o funkcii a poslaní prírodných ekosystémov.

C) Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Je potrebné zamerať sa predovšetkým na:
 budovanie sústavy NATURA 2000 a činnosti s tým súvisiace,
 zabezpečenie starostlivosti o tieto územia na základe jej konkretizácie v plánoch riadenia
týchto území,
 zlepšenie stavu a komplexné zhodnotenie potenciálu existujúcich zariadení/budov
a vyhotovenie projektu (-ov) spájajúcich kompatibilné záujmy dotknutých organizácií
ochrany prírody a krajiny do jedného viacfunkčného objektu,
 vyuţitie špecifických technológií stavebných prác,
 vytváranie technických podmienok pre sprístupnenie a prezentáciu prvkov prírody pre
širokú verejnosť, čo prispeje k zlepšeniu environmentálneho povedomia.
D) Cieľ

Cieľom opatrenia je podpora budovania štátnych inštitúcií ochrany prírody a krajiny a ich
technické posilnenie tak, aby bolo zabezpečené najmä plnenie záväzkov SR v súvislosti
s budovaním sústavy NATURA 2000, ako aj vypracovanie a realizácia plánov riadenia pre
tieto chránené územia, čím sa vytvoria predpoklady pre zamedzenie ich devastácie ako
súčasť trvalo udrţateľného rozvoja.
Cieľom opatrenia je aj prostredníctvom investičných aktivít vytvoriť priaznivé podmienky pre
sprístupnenie vybraných chránených častí prírody a krajiny verejnosti a vyuţitie prirodzene
vysokej koncentrácie návštevníkov v nich pre zvyšovanie environmentálneho povedomia
obyvateľstva.

1

pod plánmi riadenia sa v oblasti ochrany prírody a krajiny rozumejú programy starostlivosti o chránené územia, programy
starostlivosti o územia medzinárodného významu (t.j. územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov,
ktorými je Slovenská republika viazaná) a programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny; tieto dokumenty stanovujú
zásady ich vývoja vo vzťahu k činnostiam jednotlivých odvetví, posudzujú dôsledky zásahov do ekosystémov, ich zloţiek a prvkov
alebo do biotopov a navrhujú ich optimálne vyuţitie a spôsob ochrany, obsahujú návrh asanačných, rekonštrukčných, regulačných
alebo iných zásahov do územia a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v územnej alebo druhovej ochrane
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Opatrenie je zároveň zamerané na podporu aktivít medzinárodného významu, súvisiacich
s vytváraním priaznivých podmienok ochrany prírodných biotopov a voľne ţijúcich ţivočíchov
a rastlín , prostredníctvom budovania sústavy NATURA 2000.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
 Posilnenie fyzickej infraštruktúry inštitúcií ochrany prírody a krajiny, vrátane obstarania
budov v riadne odôvodnených prípadoch potrebných pre dosiahnutie celkových cieľov
opatrenia v súlade s pravidlom 6 nariadenia Európskej komisie 2004/448/ES. Cieľom je
celkové posilnenie inštitúcií ochrany prírody a krajiny, najmä v súvislosti so
zabezpečením plnenia záväzkov SR v rámci prístupového procesu do EÚ (NATURA
2000) a odborného zázemia pre tvorbu a realizáciu plánov riadenia ,
 vypracovanie a realizácia plánov riadenia chránených území, vrátane dobudovania
vstupných areálov a technickej infraštruktúry, resp. vypracovanie pilotných projektov pre
manaţment chránených území, vrátane monitorovacieho systému, právnych a
finančných mechanizmov.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
Maximálna výška pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje
75% celkových oprávnených výdavkov projektu. Maximálna výška pomoci zo štátneho
rozpočtu predstavuje 20% (25% v prípade štátnej správy ako konečného prijímateľa)
Maximálna výška pomoci stanovuje v súlade s nariadením Rady č. (EC) 1260/1999
o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (čl. 29).
Oddiel 9 - Koneční prijímatelia
Odborné štátne organizácie ochrany prírody (Štátna ochrana prírody SR, Správa
slovenských jaskýň, atď. ), Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Slovenská agentúra
ţivotného prostredia.
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
verejnosť, návštevníci chránených území
Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004 – 2006
Zodpovedajúce Zodpovedajúce Projektované
verejné
verejné
zodpovedajúce
prostriedky
prostriedky
súkromné
(EUR)
prostriedky
ŠR
Samospráva
(EUR)
(EUR)
(EUR)
1
2
3
4
5 720 141
1 906 713
0
0
ERDF

Celkom
(EUR)

Podiel
z Priorit
y č.2
5.
(
%)

5=1+2+3+4
7 626 854

5
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Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Opatrenie

Typ
indikátora

Názov indikátora

2.4. Ochrana,
zlepšenie a
regenerácia
prírodného
prostredia

Výstup

Počet vybudovaných alebo
zrekonštruovaných objektov pre účely
1)
ochrany prírody a krajiny (počet)

Výsledok

Dopad

Východisková hodnota
(2004)

Cieľová
hodnota
(2008)

0

27ks

ročne

Chránené
územia,
ktoré
majú
vypracované/zrealizované riadiace plány

22%

50 %

ročne

Chránené územia, v ktorých bol zlepšený
stav ochrany

0

10%

ročne

1)

objekty pre účely ochrany prírody a krajiny – objekty na výkon činností inštitúcií štátnej ochrany
prírody a krajiny, technické opatrenia a zariadenia slúţiace na ochranu osobitne chránených častí
prírody a krajiny alebo ich sprístupnenie verejnosti
Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Od implementácie uvedených aktivít sa očakávajú priaznivé účinky na ţivotné prostredie.
Kaţdý investičný projekt sa v prípade potreby bude hodnotiť z hľadiska jeho vplyvov na
ţivotné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň bude posúdené aj umiestnenie
navrhovaných aktivít vo vzťahu ku sústave NATURA 2000.
B)

Rovnosť príleţitostí

Pri implementácií uvedených aktivít bude zohľadňovaný princíp rovnosti príleţitostí tak pre
muţov a ţeny, ako aj pre menšinové a marginalizované skupiny obyvateľstva Slovenska.
C)

Periodicita
merania

Informačná spoločnosť

V dôsledku realizácie uvedeného opatrenia sa očakáva rozšírenie informovanosti
o prírodnom prostredí, umoţnenie prístupu k dátam v digitálnej forme, ako aj zlepšenie
podmienok prezentácie chránených častí prírody, čo prispeje k zlepšeniu environmentálneho
povedomia verejnosti.
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Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra

7.1. ÚVOD
Časový rámec určený pre predloţený operačný program je ohraničený 1. májom 2004, t.j.
predpokladaným dňom vstupu Slovenskej republiky do EÚ a skončením súčasného
programovacieho obdobia pre členské štáty EÚ, 31. decembrom 2006. Toto skrátené
programovacie obdobie je príliš krátke na riešenie všetkých problémov identifikovaných
analýzou súčasného stavu. Preto sa OP Základná infraštruktúra sústredí na tú oblasť
rozvoja základnej infraštruktúry, ktorú je podľa analýzy jedným z hlavných faktorov
spôsobujúcich regionálne rozdiely a oslabujúcich ich konkurencieschopnosť.
Odstránenie alebo zmiernenie jestvujúcich rozdielov v hospodárskej a sociálnej rozvinutosti
jednotlivých regiónov je dlhodobou úlohou regionálnej politiky Slovenskej republiky. Jej
realizácia bude pokračovať aj počas programovacích období po roku 2006.
Tieto ciele programu súvisia s procesom transformácie v Slovenskej republike, kedy
dochádza k posunu od priemyselnej spoločnosti zameranej na kvantitu k modernej
spoločnosti zaloţenej na vedomostiach, tolerancii, neustálom trvalo udrţateľnom vývoji,
sofistikovanej výrobe a kvalitných sluţbách. Tieto prínosy transformačného procesu
postupne badať na celom území SR, ale najvýraznejšie v bratislavskom regióne, ktorý má
výhodu významného potenciálu vďaka polohe Bratislavy, alebo z postupne sa rozvíjajúceho
metropolitného regiónu Bratislavy a Viedne, ako aj z vysokej koncentrácie vzdelaného
obyvateľstva. V blízkej budúcnosti budú dôleţité pozitíva transformačného procesu, ktoré sú
rozšírené vo vyššej miere aj v iných regiónoch SR. V tejto súvislosti vláda SR prijala viacero
politík, stratégií, plánov a konkrétnych opatrení v týchto oblastiach rozvoja:
 Podpora polycentrického systému osídlenia s rozširujúcimi sa aglomeráciami (sídlami) na
území SR v blízkosti sídelných centier medzinárodného a národného významu, pričom
niektoré nadobúdajú cezhraničný charakter. Tieto sídla tvoria kostru osídlenia SR a ich
centrá sú ústrednými bodmi rozvoja potrebnými na zvýšenie konkurencieschopnosti
Slovenska.
 Odvetvia občianskej infraštruktúry, kde počas procesu transformácie došlo k významným
presunom kompetencií z centier na mestá a obce za účelom posilnenia zodpovednosti
regionálnych orgánov a obcí SR v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí
a kultúry, čo predstavuje nielen dôleţitý predpoklad na zabezpečenie primeranej kvality
ţivota, ale tieţ vytvára základný rámec regionálneho hospodárskeho rozvoja
a konkurencieschopnosti regiónov. Nevyhnutným dôsledkom presunu kompetencií bude
hľadanie optimálnej formy fungovania týchto zariadení občianskej infraštruktúry, ktoré sú
prevaţne verejné, a to v prípade, kedy bude proces ich informatizácie zohrávať dôleţitú
úlohu.
 Regionálna politika, v ktorej sa proces plánovania obnovuje na nových základoch, pričom
je potrebné zainteresovať do tohto procesu všetkých účastníkov regionálnej politiky, kam
patrí v prvom rade štát, regionálne a okresné inštitúcie, ktoré organizujú procesy
regionálnej politiky, zainteresovaní hospodárski a sociálni partneri a v neposlednom rade
verejnosť zastúpená partnerstvami vytvorenými za týmto účelom a tretí sektor.
 Zlepšenie príleţitostí pre rómske obyvateľstvo na jeho sebapresadenie v regiónoch.
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7.2. OPATRENIA
Jedným z hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č. 503/2001
o podpore regionálneho rozvoja je “trvalo udrţateľný hospodársky a sociálny rozvoj
regiónov.” Obnova a regenerácia lokálnej infraštruktúry je predpokladom sociálnej prevencie
a rozvoja sluţieb, čo má priamy vplyv na hospodársky rozvoj, zvyšovanie ţivotnej úrovne
a rozvoj spoločenského kapitálu na miestnej a regionálnej úrovni.
7.2.1

Občianska infraštruktúra

Stratégia v oblasti lokálnej infraštruktúry vyplýva okrem iného z Koncepcie obnovy budov
prijatej uznesením vlády SR č. 1999 dňa 8. decembra 1999.
V Koncepcii obnovy budov boli schválené tieto postupové kroky:
a) do roku 2001 pripraviť, realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt budovy základných škôl,
b) v období rokov 2000 – 2005 vykonať obnovu budov štátnej správy postavených v rokoch
1970 – 1990 a v závislosti od finančných moţností vlastníkov budov na ich obnovu:


administratívnych budov v správe štátu



školských budov



zdravotníckych budov

c) v období rokov 2005 – 2010 pokračovať v obnove budov štátnej správy
a prostredníctvom účinných opatrení zainteresovať aj ostatných vlastníkov budov:


na dokončení školských a zdravotníckych budov vo vlastníctve štátu



na dokončení obnovy administratívnych budov vo vlastníctve miest a obcí.

V krátkom vyhodnotení realizácie postupných opatrení ustanovených pre nebytové budovy
moţno konštatovať, ţe tieto ciele neboli splnené vecne ani časovo, pričom hlavnými
príčinami neplnenia boli neuvoľnené finančné prostriedky. Významná časť týchto budov
zmenila vlastníka zo štátu na miestne orgány miest a obcí, ale náklady na rekonštrukciu sa
v roku 2003 ešte zvýšili. Postupné kroky uvedené v b) a c) prijatej koncepcie ostávajú na
ďalšie roky základom pre prioritu č. 3 Lokálna infraštruktúra.
Národný program rozvoja ţivotných podmienok občanov so zdravotným postihnutím
vo všetkých oblastiach ţivota bol prijatý uznesením vlády SR č. 590 dňa 27. júna 2001.
Vychádza z toho, ţe spoločnosť má byť budovaná tak, aby všetky jej kvality – ţivotné
podmienky a prostredie, zdravotná a sociálna starostlivosť, vzdelanie a dostupnosť
informácií, pracovné, spoločenské a kultúrne uplatnenie, sluţby a výrobky, jednoducho
všetky oblasti ţivota – boli dostupné a prispôsobené aj potrebám občanov so zdravotným
postihnutím vzhľadom na druh ich zdravotného postihnutia.
Z hľadiska stratégie priority č. 3 je relevantná aj pripravovaná Koncepcia štátnej kultúrnej
politiky:


Rozvoj manaţérskych zručností a vedomostí pracovníkov inštitúcií a organizácií
v oblasti tvorby, udrţiavania a šírenia kultúrnych hodnôt, projektových manaţérov,
budov a priestorov v oblasti kultúry



Správa, ochrana, vyuţitie a obnova objektov (priestorov, budov a predmetov) v oblasti
kultúry.
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Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry je predpokladom pre vyššiu kvalitu vzdelávania,
ktorá súvisí aj s vyššou mierou zamestnateľnosti. Aktívnejšie obyvateľstvo znamená aj
nárast ţivotnej úrovne a prispievanie k ekonomickému rastu.
Budovanie a rozvoj infraštruktúry zdravotníctva vedie k vyššej úrovni poskytovania
zdravotníckej starostlivosti a sluţieb, vytváranie základu pre zlepšovanie zdravia a kvality
ţivota obyvateľstva. Lepší zdravotný stav obyvateľstva v regiónoch je predpokladom pre ich
zaradenie sa medzi pracujúcich. To vedie k rastu HDP.
Budovanie a tvorba sociálnej infraštruktúry pomáha nárastu poskytovania sociálnej
starostlivosti a sluţieb a tieţ prispieva k zvyšovaniu kvality ţivota občanov, ktorí potrebujú
zariadenia sociálnej starostlivosti. To pomáha marginalizovaným skupinám stať sa súčasťou
hospodárskeho a spoločenského ţivota.
Budovanie a tvorba infraštruktúry v oblasti kultúry je prínosom k vytváraniu nových
pracovných príleţitostí, ktoré vznikajú v prevádzke jednotlivých budov a pri poskytovaní
rôznych sluţieb. Rovnako sú prínosom príjmy prameniace z vyuţívania siete sluţieb zo
strany občanov a návštevníkov. V mnohých prípadoch sú historicky cenné budovy miestami,
ktoré poskytujú nielen sluţby v oblasti kultúry, ale aj v oblasti zdravotníctva, školstva
a sociálnej starostlivosti, čím dochádza k synergickému účinku.
7.2.2

Budovanie “inteligentných regiónov” – verejné internetové sluţby
v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a kultúry

Cielené vyuţívanie potenciálu informačných a komunikačných technológií (IKT) je hnacou
silou rozvoja rozvinutých ekonomík. Cieľom OPZI je podporovať aktivity, ktoré rozširujú
vyuţívanie IKT v menej rozvinutých regiónoch, zvyšuje dostupnosť informácií a vedomostí
pre podnikateľov a obyvateľstvo vzájomným prepojením týchto regiónov s rozvinutými trhmi,
čo je predpokladom hospodárskeho rozvoja Slovenska.
V rámci tohto programu sa v súlade s predstavou európskeho akčného plánu
v podmienkach SR definovanou v prijatej Politike informatizácie SR a vypracovanej Stratégie
a Akčného plánu informatizácie SR zameriavame na podporu informácií o verejných
sluţbách v oblasti školskej sústavy, systému zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry,
ako aj na podporu systému regionálnej politiky tak, aby sa dostupné zdroje určené na
konkrétne účely programu (podpora miestnej infraštruktúry) sústreďovali, a tak sa dosiahla
vyššia účinnosť programu.
V súlade s celosvetovým trendom nesporne predpokladáme proces, akým je budovanie
“inteligentného regiónu/regiónov” prostredníctvom internetu nielen na území SR, ale v celej
Európe, čo následne povedie k dopytu po viacjazyčnom obsahu jednotlivých aplikácií.
Konkrétny cieľ budovania a rozvoja miestnej infraštruktúry je zameraný na výrazné zvýšenie
konkurencieschopnosti regiónov prostredníctvom podpory ich ústredných bodov rozvoja.
Zabezpečenie primeraného rozvoja lokálnej infraštruktúry by sa malo zamerať najmä na
miesta a strediská ľudských sídel, kde sú sústredené hlavné zdroje pracovných príleţitostí –
aţ 86,4 % podnikateľských subjektov je sústredených v mestách. Tieto regionálne centrá
vytvárajú kostru polycentrických veľkomestských aglomerácií predstavujúcich kritické body
hospodárskej stability a potenciálneho rozvoja jednotlivých regiónov.
Stratégia v oblasti miestnej infraštruktúry podporuje hlavné tri osi rozvoja Národného
rozvojového plánu (t.j. hospodársky rast a konkurencieschopnosť, zamestnanosť
a vyrovnaný regionálny rozvoj). Tieto tri rozvojové osi sú potrebné na dosiahnutie
strategického cieľa NDP na obdobie 2004 – 2006 pri súčasnom rešpektovaní zásad trvalo
udrţateľného vyrovnaného rozvoja na zabezpečenie takého rastu HDP, aby Slovenská
republika v roku 2006 dosiahla úroveň vyššiu ako 54 % priemerného HDP na obyvateľa
v krajinách EÚ.
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Zvyšovanie kvality regionálnej politiky a riadenia

Budovanie inštitúcií podporuje regionálny rozvoj. Väčšina regionálnych a miestnych
inštitúcií zameriava svoju činnosť na podporu vzdelávania a školstva, kultúru, sociálnu
starostlivosť, ochranu ţivotného prostredia, sociálny a hospodársky rozvoj regiónov, rozvoj
demokracie a občianskej spoločnosti vrátane občianskeho uvedomovania rómskej komunity.
Z celej šírky lokálnej infraštruktúry je tento program na úrovni regiónov zameraný na oblasť
vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva. Tento úspešný vývoj v rámci procesu
transformácie je podporovaný informatizáciou ich sluţieb, ako aj zvyšovaním kvality
regionálnej politiky a riadenia. V roku 2002 boli prenesené kompetencie v oblasti školstva,
zdravotníctva, sociálnych vecí ako aj kultúry v súvislosti s decentralizáciou verejnej správy
z ústredných orgánov štátnej správy na regióny a obce, v dôsledku čoho je integrovaná
koncepcia a stratégie týchto procesov v štádiu spracovania, schvaľovania alebo príprav.
Nastala nová situácia, kedy je potrebné hľadať spôsoby transformácie prevaţne
nekomerčných sluţieb na nové podmienky. Z toho vyplynie potenciál vyuţitý na budovanie
informačnej spoločnosti pre verejný sektor a regionálnej politiky a riadenia.
Z hľadiska globálneho cieľa programu ide o poskytovanie takých sluţieb v daných
oblastiach, ktoré vytvoria priaznivé podmienky na zvýšenie ich konkurencieschopnosti
a príťaţlivosti. Zabezpečenie kvality ich poskytovania aţ doteraz prevaţne nekomerčne
zameraných sluţieb si vyţiada zabezpečenie primeraných zdrojov. Tu okrem systémových
opatrení spojených s podporou vytvárania systému regionálnej politiky v regiónoch
a zvyšovaním kvality vertikálnej a horizontálnej spolupráce budú potrebné rozhodné kroky.
To si vyţaduje dôsledné vyuţívanie IKT.
7.2.4

Renovácia a rozvoj obcí

Podľa jednotnej metodiky OECD a EÚ (Eurostat) vidiecky priestor na lokálnej úrovni na
NUTS V zahrňuje obce s hustotou niţšou ako 100 obyvateľov na km2. K 31.12.1999
vidiecke oblasti tvorilo 2 241 takýchto obcí, t.j. 78% z celkového počtu 2 878 obcí SR.
Stupeň vidieckosti je podľa metodiky OECD daný podielom obyvateľstva ţijúceho vo
vidieckych obciach. Regióny s podielom obyvateľstva ţijúceho vo vidieckych obciach
vyšším ako 50%, sú uvedené ako okresy s výrazne vidieckym charakterom. Sú to okresy
“prevaţne vidiecke”. Okresy, kde vo vidieckych obciach ţije od 15 do 50% obyvateľstva sú
definované ako okresy so skôr vidieckym charakterom. Sú to okresy “prechodné”. Okresy,
kde vo vidieckych obciach ţije menej ako 15% obyvateľstva sú charakterizované ako
“prevaţne urbanizované”.
Za vidiecke sídla sa všeobecne povaţujú tieţ sídla, ktoré nemajú štatút mesta a majú určitý
charakter a typ osídlenia, ekonomickú štruktúru zaloţenú na poľnohospodárstve a lesníctve,
menej rozvinutú infraštruktúru a nízku hustotu obyvateľstva. Štatisticky sú to sídla do 5 000
obyvateľov.
Opatrenie je komplementárne so Sektorovým operačným programom Poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka, ktoré sa zameriava na rozvoj poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva, vytváranie nových pracovných príleţitostí a rast príjmov v poľnohospodárstve,
čo kladne ovplyvní nepriaznivý stav na vidieku. Oproti tomu, OP ZI rieši problematiku rozvoja
vidieckych oblastí prostredníctvom podpory aktivít, u ktorých prevláda nepoľnohospodárske
vyuţitie.
Opatrenie vyplýva, okrem iného, aj z vládou prijatého Plánu rozvoja vidieka, ktorý popisuje
súčasnú situáciu v relevantných oblastiach. Bol vypracovaný v súčinnosti so Sektorovým
operačným programom Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Uvádza prehľad súčasných
národných politík v oblasti rozvoja vidieka.
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7.3. Opatrenie č. 3.1 : Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Lokálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
1.1.6 Sociálne sluţby (poskytovanie opatery pre rodinných príslušníkov, zdravotníctvo
a bezpečnosť, kultúrne aktivity)
2.2.2 Pomoc pre štruktúry a systémy
3.2.3 Sluţby a zariadenia pre občanov (zdravotníctvo, správa, školstvo)
3.6

Infraštruktúra sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Oblasť občianskej infraštruktúry zahŕňa v sebe širokú škálu aktivít pre verejný sektor, ktorých
cieľom je podporiť trvalo udrţateľný ekonomický a sociálny rozvoj v regiónoch pomocou
obnovy a ďalšieho rozvoja kvality školstva, zdravotníctva, sociálnych sluţieb a kultúry, resp.
kvality infraštruktúry podporujúcej tieto špecifické oblasti. Nakoľko hnacím “motorom”
ekonomického a sociálneho rozvoja sú mestá a obce regionálneho významu, je potrebné
podporovať rovnomerný rozvoj ľudských sídiel v SR.
Pre účely tohto dokumentu sa pojem “občianska infraštruktúra” skladá z týchto
podporovaných oblastí:
 školstvo
 zdravotníctvo
 sociálna starostlivosť a
 kultúra.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

Toto opatrenie je potrebné z viacerých príčin. Regionálne rozdiely v oblasti kvality
občianskej infraštruktúry sú zrejmé v dôsledku rôznych hospodárskych, historických
a geografických faktorov v regiónoch. Väčšina budov a zariadení občianskej
infraštruktúry je v zlom stave a vyţaduje si rekonštrukciu. Mnohé objekty poskytujúce
aktivity v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a kultúry sú
umiestnené v technicky nevyhovujúcich budovách. Pre fyzickú zastaranosť sú náklady
na ich prevádzku vysoké (mimoriadna je energetická náročnosť prevádzky budov
a zariadení). Ďalším dôvodom je nízka spokojnosť so sociálnymi podmienkami klientov
v školských, zdravotníckych, sociálnych a kultúrnych zariadeniach.
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Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Opatrenie je zamerané na vyrovnávanie rozdielov v úrovni školstva, sociálnych,
zdravotníckych a kultúrnych sluţieb medzi jednotlivými regiónmi. Je zamerané na zlepšenie
infraštruktúry škôl a školských zariadení, polyfunkčných vzdelávacích, kultúrnych
a spoločenských stredísk a sociálnych a zdravotníckych stredísk za účelom rekonštrukcie
a revitalizácie týchto zariadení, zvýšenia ich štandardu a obnovy ich technologického
zariadenia.
Príklady spôsobov pre skrátené programovacie obdobie 2004-2006, ktorými chceme
prekáţky prekonať, sú:
 rekonštrukcia škôl a školských zariadení, zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti a
kultúrnych zariadení, napr.: zatepľovanie budov, rekonštrukcia striech, výmena okien,
rekonštrukcia fasád, výmena sanitárneho vybavenia, výmena zastaralého vybavenia
budov, bezbariérový prístup.
 zniţovanie energetickej náročnosti prevádzky budov školskej, zdravotníckej, sociálnej
a kultúrnej infraštruktúry, napr.: oprava a rekonštrukcia kotolní, plynofikácia, ekologizácia
kúrenia (pouţívanie biomasy).
D)

Cieľ

Uvedené opatrenie slúţi na zlepšenie občianskej infraštruktúry v regiónoch v rámci
verejného sektoru (t. j. školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a kultúra). Toto je
podmienkou na zvýšenie kvality ţivota v regiónoch, ich konkurencieschopnosti a prípadne
i na zvýšenie ich atraktivity pre zahraničných investorov a návštevníkov. Zlepšením kvality
poskytovania sluţieb najmä v sociálnej oblasti sa zvýši moţnosť sociálnej a ekonomickej
integrácie mládeţe a marginalizovaných skupín (najmä Rómov a handicapovaných ľudí) do
ekonomicky aktívneho ţivota, čím sa zvýši počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva
a následne sa zvýši moţnosť ekonomického rastu regiónu a jeho konkurencieschopnosti.
Zlepšenie stavu občianskej infraštruktúry priblíţi úroveň regiónov a kvalitu ţivota
obyvateľstva k priemeru EÚ. Rekonštrukcia budov prispeje i k bezbariérovému prístupu
k sluţbám verejného charakteru, čím sa zvýši miera sociálnej inklúzie telesne postihnutých
občanov.
Realizácia opatrenia prispeje k zniţovaniu regionálnych disparít a k vyváţenejšiemu
regionálnemu rozvoju v rámci SR.
Globálnym cieľom tohto opatrenia je zlepšenie ţivotných podmienok občanov v oblasti
občianskej infraštruktúry a integrácie sociálne vylúčených skupín do komunít a na trh práce.
Zvláštna pozornosť sa bude venovať rómskej komunite a iným marginalizovaným skupinám.
Globálny cieľ pozostáva z viacerých špecifických cieľov, ktoré sú základom pre štyri
podopatrenia:
 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry
 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
Tieto ciele sú:
1.

Zlepšiť celkový stav budov a školských zariadení vyuţívaných vo vzdelávacom
procese za účelom podpory celoţivotnej zamestnateľnosti,

2.

Dosiahnutie štandardu zdravotníctva porovnateľného s úrovňou v EÚ za účelom
zlepšenia ţivotných podmienok ako prostriedku hospodárskeho rastu,
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3.

Zlepšiť prístup občanov k primeranej starostlivosti a sluţbám na posilnenie sociálnej
inklúzie detí a marginalizovaných skupín, a tak umoţniť ich začlenenie sa alebo
opätovné začlenenie sa medzi pracujúcich,

4.

Zlepšiť prístup ku kultúrnej infraštruktúre a jej vyuţívaniu a zvýšiť príťaţlivosť
populačných centier a regiónov.

E)

Spôsob dosiahnutia cieľa

Globálny cieľ sa dosiahne ponukou širokého priestoru pre rekonštrukciu a obnovu budov
a zariadení slúţiacich občianskej infraštruktúre. Realizácia týchto investičných aktivít prispeje
k zníţeniu nezamestnanosti v regióne.
Oddiel 6 - Opis podopatrenia

A)

Podopatrenie č. 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

Toto podopatrenie je určené na zlepšenie infraštruktúry škôl, najmä na rekonštrukciu
existujúcich budov a prístavby, kde je to vhodné, aby sa zlepšila úroveň ich štandardu a
technické vybavenie. V rámci zvyšovania kvality vzdelania v regiónoch, je celkovým cieľom
najmä dosiahnuť zvýšený podiel participácie študentov zo sociálne znevýhodneného
prostredia napr. Rómov.
Súčasný technický stav budov a prislúchajúcich zariadení (vrátane učebných pomôcok) je
v havarijnom stave. Tento uvedený stav nastal z dôvodu niekoľkoročného poddimenzovania
financovania škôl a školských zariadení.
Podopatrenie sa zameriava na:
1. rekonštrukciu a prístavbu/nadstavbu školských zariadení vrátane výmeny striech,
rekonštrukcia alebo výmena ústredného kúrenia (zmena palivovej základne na plyn tam,
kde je to vhodné) a modernizácia doplnkových sluţieb v rámci školského komplexu.
Zároveň sa rieši ţivotné prostredie a zníţenie finančných nákladov na opravu a údrţbu
(oprava stien, omietky, exteriéru budov, atď.)

2.

určité vybavenie tried, stravovanie pre ţiakov a študentov a prepravu ţiakov a študentov
školskými autobusmi v súvislosti s racionalizáciou siete školských zariadení. Čo sa týka
informačno-technologického vybavenia, bude riešené v rámci opatrenia 3.2.

Podopatrenie sa zameriava na nasledovné objekty, ktorých klasifikácia vychádza zo:
Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 188/1988 Zb., zákonom č. 171/1990 Zb.,
zákonom č. 522/1990 Zb., zákonom Národnej rady SR č. 230/1994 Z.z., zákonom Národnej
rady SR č. 231/1994 Z.z., zákonom Národnej rady SR č. 6/1998 Z.z., zákonom Národnej
rady SR č. 5/1999 Z.z., zákonom Národnej rady SR č. 229/2000 Z.z., zákonom Národnej
rady SR č. 216/2001 Z.z., zákonom Národnej rady SR č. 416/2001 Z.z., zákonom Národnej
rady SR 506/2001 Z.z., zákonom Národnej rady SR č. 334/2002 Z.z. a zákonom Národnej
rady SR č. 408/2002 Z.z.
Zákona Národnej rady SR č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zmien
a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady SR č.222/1996 Z.z., zákonom Národnej
rady SR č. 230/2000 Z.z., zákonom Národnej rady SR č. 202/2001 Z.z., zákonom Národnej
rady SR 416/2001 Z.z., a zákonom Národnej rady SR č. 334/2002 Z.z.
1. podľa výchovno-vzdelávacej sústavy:
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 základná škola
 spojená základná škola s materskou školou
 učilište
 stredné odborné učilište
 gymnázium
 stredná odborná škola
 špeciálna škola
2. podľa druhu školských zariadení:
 predškolské zariadenia (materská škola, špeciálna škola)
 školské účelové zariadenia (budú predmetom podpory v rámci OP ZI v tom prípade, ak
sú súčasťou školy) ako napr. zariadenia školského stravovania (školská kuchyňa,
školská jedáleň) a telocvične
Celkovým cieľom podopatrenia je zlepšenie stavu školských zariadení so zámerom
zvýšiť kvalitu vzdelávania a najmä zlepšiť kvalitu prístupu ku vzdelaniu.

B)

Podopatrenie č. 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry

Toto podopatrenie je zamerané na rekonštrukciu a opravu existujúcich budov vyuţívaných
zdravotníctvom, čím sa zvýši úroveň zdravotníckych zariadení. Zriaďovateľská pôsobnosť
rezortu zdravotníctva je rozdelená medzi Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje
a obce. Cieľom podopatrenia je zlepšiť technický stav zdravotníckych zariadení za účelom
dosiahnutia výrazného pokroku v efektivite a kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo
prispeje k zvýšenie kvality ţivota občanov.
Dostavby budov zdravotníckych zariadení sú oprávnené jedine v tom prípade ak ide o
dostavbu jednotky, prípadne pavilónu, ktorý je integrálnou súčasťou uţ existujúcej a funkčnej
nemocnice a uţ je sieťami pripadne inak prepojený s hlavnou budovou.
Súčasný technický stav budov a priľahlých priestorov zdravotníckych zariadení je
v havarijnom stave z dôvodu niekoľkoročného poddimenzovania financovania zdravotníctva.
V tomto programovom období je moţné pouţiť 20% z oprávnených nákladov na projekt na
financovanie zariadení, ktoré sú úzko späté s rekonštrukciou tak, aby samotné
zrekonštruované priestory sa následne mohli sprevádzkovať. Prístrojová technika sa nebude
financovať, iba v tom prípade, ţe by nákup minimálneho prístrojového vybavenia zabezpečil
v rámci zrekonštruovaného zariadenia poskytovanie chýbajúcej sluţby v danom regióne.
Podopatrenie sa zameriava na:
 rekonštrukciu a prístavbu/nadstavbu zdravotníckych zariadení vrátane výmeny striech,
rekonštrukciu alebo výmenu ústredného kúrenia (zmena palivovej základne na plyn tam,
kde je to vhodné) a modernizácia doplnkových sluţieb v rámci zdravotníckeho komplexu
(napr. vzduchotechnika). Zároveň sa rieši ţivotné prostredie a zníţenie finančných
nákladov na opravu a údrţbu (oprava stien, omietky, exteriéru budov, atď.) Všetky
dozorné práce budú zabezpečené Ministerstvom zdravotníctva SR a príslušnými
zodpovednými orgánmi na regionálnej úrovni.
Podopatrenie sa zameriava na nasledovné objekty:
1. zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR:
 Nemocnice a Nemocnice s poliklinikou III. typu
 Fakultné nemocnice, fakultné nemocnice s poliklinikou
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 Psychiatrické nemocnice a liečebne
 Odborné liečebné ústavy
 Vysokošpecializované odborné liečebné ústavy
 Centrá pre liečbu drogových závislostí
 Liečebne pre dlhodobo chorých
 Ozdravovne

2. zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
a obcí podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky:
 Polikliniky
 Nemocnice I. typu, nemocnice s poliklinikou I. typu
 Nemocnice II. typu, nemocnice s poliklinikou II. typu
 Ambulancie
 Špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti
Pre zdravotnícke zariadenia definované v bode 2 platí nasledovná zásada (ak majú formu
neziskovej organizácie fungujúcej podľa zákona NR SR č. 213/1997 o neziskových
organizáciách):
V prípade, ţe sú medzi zakladajúcimi členmi a členskými subjektami neziskových organizácií
zaloţených podľa zákona NR SR č. 213/1997 subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa
Obchodného zákonníka alebo Ţivnostenského zákona (napr. spoločnosti s ručením
obmedzeným, akciové spoločnosti a pod.), uplatňujú sa nasledovné pravidlá:
Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie,
nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá hospodárskej súťaţe v zmysle zákona č.
136/2001 a nesmú zisk subjektu pouţiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jeho
zamestnancov, ale musí sa pouţiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti zdravotníckeho
zariadenia.
Konkretizácia týkajúca sa aktérov zapojených do realizácie cieľov prostredníctvom aktivít
podopatrenia 3.1.2 závisí od priorít a aktuálnych tendencií definovaných na nadnárodnej
a národnej úrovni. Podrobnosti budú rozpracované v Inštrukciách k vypracovaniu
projektového spisu pre podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej
infraštruktúry.
Cieľom je dosiahnuť vyšší štandard a kvalitu zdravotníckych zariadení, čím sa vytvoria
podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti porovnateľnej s EÚ tak, aby sa zlepšili
ţivotné podmienky obyvateľstva a marginalizovaných skupín ako prostriedku hospodárskeho
rastu.

C)

Podopatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry

Toto podopatrenie je zamerané na obnovu budov a zariadení sociálnej starostlivosti, aby sa
zlepšila kvalita poskytovania sociálnej starostlivosti a sluţieb pre sociálne marginalizované
skupiny a deti. V období rokov 2004 – 2006 sa toto podopatrenie sústredí na propagáciu
sociálnej inklúzie nezamestnaných, marginalizovaných skupín a detí a pokračovanie trvalo
udrţateľného hospodárskeho rastu na propagáciu pracovných príleţitostí.
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Toto podopatrenie je výrazom snahy o rozvedenie jednej z tzv. horizontálnych tém – rovnosť
príleţitostí, nakoľko predmetné zariadenia sú určené pre znevýhodnené okrajové skupiny
obyvateľstva. Rekonštrukcia alebo vybudovanie uvedených zariadení umoţní väčšiemu
počtu ľudí, ktorých rodinní príslušníci sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, zapojiť sa na trh
práce. Týmto podopatrením sa prispeje k eliminácii nerovností.
Oblasti, na ktoré sa toto podopatrenie zameriava sú:
1. rekonštrukcia a renovácia budov v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR,
2. zabezpečenie prístupu do kontaktných centier pre sprostredkovanie zamestnania pre
telesne postihnutých a matky s deťmi. Tieto vylepšenia sú navrhnuté, aby sa skvalitnili a
zefektívnili sluţby. Podopatrenie taktieţ umoţní budovanie alebo modifikáciu
doplnkových zariadení ako napr. toalety pre telesne postihnutých a inštalovanie
klimatizačných jednotiek tam, kde je to vhodné.
3. prestavba, rekonštrukcia a inštalácia vybavenia v priestoroch pre individuálne alebo
skupinové poradenstvo a výcvik zručností potrebných pre vstup na trh práce. Hlavným
cieľom týchto aktivít je pripraviť uchádzačov o prácu zlepšiť si ich osobné schopnosti
presadiť sa na trhu práce.
4. zlepšenie ţivotných podmienok ľudí v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Toto bude mať
vplyv na zlepšenie zariadení umoţňujúcich realizovať záujmovú činnosť a účasť na
výcviku pre nadobudnutie základných ţivotných zručností.
5. Tento proces modernizácie zabezpečí značné zlepšenie kvality poskytovania sluţieb
v uvedených obnovených zariadeniach. Všetky tieto aktivity budú realizované v kontexte
prebiehajúceho procesu decentralizácie a v kontexte politiky aktívnej racionalizácie na
regionálnej úrovni. Vo vzťahu k zlepšeniu vykurovacieho systému bude bezprostredným
úţitkom zníţenie emisií znečisťujúcich ţivotné prostredie a následné zníţenie nákladov
na prevádzku budov. V súvislosti s poskytovaním sociálnych sluţieb, obnovené priestory
budú mať lepšie podmienky pre interakciu medzi poskytovateľom týchto sluţieb a
klientom.
V zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnej pomoci“) sa bývanie ako jedna zo súčastí nevyhnutnej starostlivosti
poskytuje vo väčšine niţšie spomenutých zariadení. Je potrebné zdôrazniť, ţe tieto sú
určené pre okrajové vrstvy obyvateľstva, teda tú časť populácie, ktorá je na takéto typy
zariadení odkázaná. Tieto zariadenia poskytujú zdravotnú starostlivosť a ďalšie súčasti
nevyhnutnej starostlivosti a sluţby ako sú napr.: vzdelávanie, výchova, pracovná terapia či
poradenstvo. Tým prispievajú k integrácii svojich klientov do spoločnosti a do pracovného
ţivota a práve ich integrácia je jednou z priorít SR a Priority 3 – Lokálna infraštruktúra.
V súlade s § 18 ods. 10 zákona o sociálnej pomoci v zariadeniach sociálnych sluţieb sa
starostlivosť poskytuje celoročne, týţdenne alebo denne; moţno ju poskytovať aj prechodne
na určitý čas.
Zariadenia, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie z EFRR sú vymenované niţšie a delia
sa na dve časti:
A) zariadenia sociálnej starostlivosti, definované v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a
B) zariadenia, ktoré tieto zákon nepokrýva a pri charakteristike ktorých je teda potrebné
vychádzať z činností a cieľových skupín občanov, pre ktorých sú tieto určené.
V súčasnej dobe sa pripravuje zmena platnej legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych
sluţieb, ktorá by mala obsiahnuť aj tieto zariadenia.
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ad A) Vychádzajúc z klasifikácie uvedenej v zákone NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci sa v niţšie uvedených zariadeniach sociálnych sluţieb poskytujú sluţby, ktoré
uvádzame v členení podľa druhu zariadenia, s poukazom na cieľovú skupinu občanov,
ktorým sa poskytuje starostlivosť. Ide o nasledovné objekty:
1. Domovy sociálnych sluţieb pre dospelých
Cieľová skupina: občania so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie,
duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia týchto
postihnutí.
Poskytovanie starostlivosti: výchova, poskytovanie poradenstva, záujmová činnosť,
kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť, rehabilitačná činnosť, podieľanie sa
na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Toto zariadenie utvára podmienky na pracovné uplatnenie pre svojich klientov. Rovnako
prispeje k zamestnanosti aj najbliţších príbuzných, ktorí tak získajú moţnosť začleniť sa na
trh práce.
2. Domovy sociálnych sluţieb pre deti
Cieľová skupina: deti s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami
správania alebo telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania.
Poskytovanie starostlivosti: výchova, poskytovanie poradenstva, záujmová činnosť,
kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť, rehabilitačná činnosť, podieľanie sa
na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti, podieľanie sa na zabezpečovaní
vzdelávania a prípravy na povolanie, podieľanie sa na zabezpečovaní prípravy na prácu a
zaškolenia.
3. Stanica opatrovateľskej sluţby
Cieľová skupina: deti od dvoch rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky
Poskytovanie starostlivosti: pomoc pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie do
školy a zo školy alebo sprevádzanie na záujmovú činnosť a zo záujmovej činnosti, výchovná
starostlivosť o deti predškolského veku, podieľanie sa na zabezpečovaní poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
4. Domovy dôchodcov
Cieľová skupina: občania – poberatelia starobného dôchodku, občania, ktorí pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav vyţadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanom
nemôţe zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej sluţby, alebo poskytovanie
starostlivosti v domove dôchodcov potrebujú z iných váţnych dôvodov.
Poskytovanie starostlivosti: poskytovanie poradenstva, záujmová činnosť, kultúrna
činnosť, rehabilitácia, podieľanie sa
na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
5. Zariadenia pestúnskej starostlivosti
Cieľová skupina: deti zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu
o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. V zmysle § 29 ods. 2 zákona o sociálnej
pomoci v zariadení pestúnskej starostlivosti občan, ktorému bolo dieťa zverené do
pestúnskej starostlivosti, poskytuje náhradnú rodinnú starostlivosť deťom, ktoré sú zverené
do pestúnskej starostlivosti, najmä súrodencom. Zariadenie pestúnskej starostlivosti moţno
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zriadiť najmenej pre štyri deti. Na výkon pestúnskej starostlivosti v zariadení pestúnskej
starostlivosti moţno pouţiť aj byt alebo rodinný dom pestúna (§ 29 ods. 4 zákona o sociálnej
pomoci).
Poskytovanie starostlivosti: poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti.

6. Zariadenie chráneného bývania
Cieľová skupina: občania so zdravotným postihnutím alebo s duševnou poruchou schopní
viesť samostatný ţivot s pomocou inej osoby.
Poskytovanie starostlivosti: poskytovanie dohľadu – sledovania správania a činnosti
občana.
7. Domovy pre osamelých rodičov
Cieľová skupina: osamelí rodičia maloletých alebo osamelí rodičia s maloletým, ktorých
ţivot alebo zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého alebo osamelá
tehotná ţena, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia.
Poskytovanie starostlivosti: poskytovanie poradenstva.
8. Krízové strediská
Cieľová skupina: deti s poruchami správania, s neskončenou prípravou na povolanie alebo
ktorých doterajšia výchova je váţne ohrozená alebo váţne narušená, týrané, pohlavne
zneuţívané deti alebo deti vyuţívané na komerčné účely, deti s poruchami správania.
Poskytovanie starostlivosti: liečebno-výchovná starostlivosť, výchovná starostlivosť na
predchádzanie sociálno-patologickým javom a na ich zmiernenie, poskytovanie sociálneho
poradenstva, psychologického poradenstva a sociálnej práce rodinám, ktoré zlyhali vo svojej
výchovnej funkcii, psychologická, špeciálno-pedagogická, sociálna a lekárska diagnostika,
záujmová činnosť, kultúrna činnosť, rekreačná činnosť.
9. Resocializačné zariadenia
Cieľová skupina: drogovo závislí maloletí so skončenou povinnou školskou dochádzkou,
plnoletí občania po skončení liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu drogovo závislých
osôb.
Poskytovanie starostlivosti: resocializácia a rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné
schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov a sociálnych dôsledkov
drogových závislostí a na zapojenie sa do ţivota v prirodzenom prostredí, poskytovanie
poradenstva, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, liečebno-výchovná
starostlivosť.
10. Detské domovy
Cieľová skupina: deti od narodenia do dosiahnutia plnoletosti a ďalej aţ do osamostatnenia,
najdlhšie do 25 rokov veku.
Poskytovanie starostlivosti: starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie,
zabezpečovanie výchovy, poskytovanie liečebno-výchovnej starostlivosti, ktorou je
špecializovaná odborná činnosť zameraná na odstránenie alebo na zmiernenie porúch
psychického vývinu, osobnostného vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, poskytovanie
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poradenstva, výchovnej starostlivosti rodinám, z ktorých boli deti vyňaté pre zlyhanie
výchovnej funkcie, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, rekreačná činnosť, podieľanie sa na
zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti, podieľanie sa na zabezpečovaní
vzdelávania a prípravy na povolanie.

ad B) V programovom období 2004 – 2006 sú predmetom podpory aj nasledovné
zariadenia, ktoré nie sú definované v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Ide o:
11. Domy krízovej intervencie (domy na „polceste“)
Sú to zariadenia, ktorých cieľom je odstrániť zdroje sociálnej núdze a dosiahnuť
opätovné zaradenie človeka do spoločnosti. Tento typ sluţieb sa poskytuje ohrozeným
a opusteným deťom, obetiam domáceho násilia, bezdomovcom, drogovo závislým,
väzňom a pod. - ťaţisko je v terénnej sociálnej práci, ale v určitej fáze intervencie
musia byť klienti na prechodný čas vyčlenení z pôvodného prostredia, ktoré je väčšinou
zdrojom ich sociálnej núdze.
12. Chránené dielne
Chránené dielne sú podľa zákona č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti definované ako „
pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej
50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorí nie sú schopní
nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce alebo v ktorých sú pracovné podmienky,
vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so
zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
Týmto spôsobom je umoţnené postihnutým osobám zaradiť sa do pracovného
i spoločenského ţivota.
13. Zariadenia pre týrané matky s deťmi poskytujúce poradenstvo
Poskytujú starostlivosť pre týrané matky a ich deti (napr. poradenská činnosť, pedagogickopsychologická činnosť, výchovná činnosť, diagnostická a psychologická pomoc deťom týchto
matiek a pod.)
14. Denné stacionáre pre dôchodcov, mentálne a telesne postihnutých občanov
zariadenia, ktoré poskytujú celodennú zdravotnú a sociálnu starostlivosť geriatrickým
občanom, mentálne a telesne postihnutým občanom. Táto denná sluţba poskytuje moţnosť
príbuzným byť aktívnymi na trhu práce.

15. Kontaktné centrá pre sprostredkovanie zamestnania
Zariadenia, ktorých účelom je sprostredkovanie zamestnania, ktoré môţe vykonávať
právnická alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom č. 5/2004 o sluţbách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, ak má na túto činnosť povolenie vydané
ústredím.
Cieľom kontaktných centier je napomáhať nezamestnaným, ale aj zamestnávateľom zaplniť
voľné miesta.
Účelom týchto centier je prispieť k cieľu Slovenskej Republiky - eliminácii sociálnej chudoby,
zníţeniu nezamestnanosti podporou príleţitostí a modernizáciou sluţieb zamestnanosti.
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Podopatrenie č. 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry

Toto podopatrenie je zamerané na zhodnotenie kultúrnej infraštruktúry v mestách, najmä
degradovaných kultúrnych pamiatok, historicky hodnotných budov s ohľadom na trvalo
udrţateľný rozvoj populačných centier v regiónoch. Zámerom podopatrenia je taktieţ
skvalitnenie prevádzky jednotlivých budov a zariadení poskytujúcich informačné sluţby,
rekonštrukcia špecializovaných pracovísk, rekonštrukcia budov s cieľom zabezpečiť
bezbariérový vstup do budov pre telesne postihnutých občanov a zníţenie nákladov na
energiu a prevádzkových nákladov. Kompetencie v oblasti kultúry sú rozdelené medzi
Ministerstvo kultúry SR, regióny a obce.
V jednotlivých špecifických oblastiach sa podopatrenie bude orientovať na zhodnotenie
degradovaných objektov slúţiacich pre účely kultúry, historicky hodnotných objektov a na ich
obnovu. Podopatrenie tieţ podporuje participáciu miestnych obyvateľov na obnove
infraštruktúry, multifunkčné a integrované vyuţitie historicky hodnotných budov a objektov
slúţiacich pre účely kultúry na miestnej úrovni.
Prioritné oblasti podpory v rámci podopatrenia sú:
1. obnova a oprava nevyuţitých, resp. čiastočne vyuţitých a ohrozených historicky cenných
budov a objektov pre kultúru (obnova, oprava a rekonštrukcia týchto objektov)
2. obnova, zhodnotenie a inštalovanie príslušenstva a vybavenia za účelom zlepšenia a
rozšírenia výstavných a pracovných priestorov vo vnútri budov:
 obnova siete pracovísk, laboratórií, dielní pre účel fyzickej záchrany a ochrany
jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva a obnova priestorov pre prezentáciu
a poskytovanie sluţieb v oblasti kultúry
 vybudovanie integrovaného navádzacieho systému a informačných prícestných tabúľ pre
účel lepšej prezentácie a atraktivity územia, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva
 zlepšenie prístupu a vstupu do budov vrátane ich bezprostredného okolia
3. Zlepšenie energetickej efektívnosti budov najmä zhodnotením vykurovacieho systému
a/alebo zateplenie.
Objekty, na ktoré sa podopatrenie vzťahuje (podľa klasifikácie Ministerstva kultúry SR):
1. stavebné objekty vyuţívané pre kultúru vo verejnom vlastníctve
 monofunkčne vyuţívané objekty, resp. priestory a pracoviská – kniţnice, kultúrnoosvetové zariadenia, laboratóriá a zariadenia pre záchranu, prezentáciu a
sprístupňovanie jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva, kultúrne domy, múzeá,
galérie.
 polyfunkčne vyuţívané budovy kde existuje kombinácia viacerých typov vyuţitia
s dominantným vyuţitím pre účely kultúry s menším vyuţitím aj pre iné účely
2. historicky hodnotné budovy vo verejnom vlastníctve
OP ZI bude v skrátenom programovom období 2004 – 2006 podporovať nasledovné typy
kniţníc, vychádzajúc z klasifikácie podľa Zákona z 12. mája 200 č. 183/2000 o
kniţniciach:
-

Slovenská národná kniţnica

-

verejné kniţnice (obecné a regionálne)

-

školské kniţnice (pre účely základných a stredných škôl)
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Zvyšné typy kniţníc ( vedecké, akademické, špeciálne) sú zahrnuté v rámci Sektorového
operačného programu Priemysel a sluţby.
Cieľom podopatrenia je vytvorenie nových pracovných príleţitostí, zlepšenie prístupu ku
kultúre, kultúrnemu dedičstvu a kultúrnej infraštruktúre a zvýšenie atraktivity sídiel.
Oddiel 7 - Indikatívny zoznam aktivít
Aktivity sú rozdelené do piatich skupín zameraných na školskú, zdravotnícku, sociálnu a
kultúrnu infraštruktúru.
A) Príprava projektov

Časť nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a náklady súvisiace s prípravou a
realizáciou projektu (náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, vypracovanie základných
náleţitostí a dokumentácie stavby, vypracovanie dokumentácie a projektu stavby, platby
architektom, inţinierom, poradcom), ktoré sú priamo spojené s projektom a nepresahujú 8%
z celkových oprávnených nákladov.
B) Rekonštrukcie budov:

napríklad:
 zmeny dokončených stavieb:
-

rekonštrukcie striech a v odôvodnených prípadoch aj nadstavby, ktorými sa
stavby zvyšujú

-

stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy

-

prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom
prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou v odôvodnených prípadoch

 drobné stavby:
-

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m

-

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 5 m

-

kanalizácia všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na kanalizáciu
hlavnej stavby

C) Zvyšovanie energetickej efektívnosti

V záujme zlepšenia energetickej efektívnosti budov budú podporované nasledovné práce:
-

oprava fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech
s cieľom zvýšiť kvalitu budovy,

-

oprava a výmena vnútorných stavebných konštrukcií,

-

údrţba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia
stavby a izolačných systémov, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne
nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby
na okolie alebo ţivotné prostredie (najmä výmena klimatizačného zariadenia,
výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, inštalovanie
solárnych panelov tam, kde je to vhodné)
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D) Modernizácia

 v záujme zabezpečenia maximálneho úţitku z procesu obnovy bude moţné vyuţiť max.
20% celkových oprávnených nákladov na nevyhnutné vybavenie
 zavádzanie poskytovania chýbajúcich sluţieb
E) Dokončenie rozostavaných budov

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je moţné podať projekt aj na dokončenie
rozostavaných budov. V tomto prípade sa oprávnenosť nákladov vzťahuje len na obdobie od
1.1. 2004. V prípade podopatrenia 3.1.2 - Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry sa
táto aktivita týka len tých prípadov, ak ide o dostavbu jednotky, prípadne pavilónu, ktorý je
integrálnou súčasťou uţ existujúcej a funkčnej nemocnice a uţ je inţinierskymi sieťami,
prípadne inak, prepojený s hlavnou budovou.
Oddiel 8 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 9 - Maximálna výška pomoci
80% z ERDF/projekt, 15% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (20% spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu v prípade ministerstiev.)
A)

Podopatrenie 3.1.1:

Minimálne náklady na projekt: 500 tis. SKK
Maximálne náklady na projekt: 120 mil. SKK
B)

Podopatrenie 3.1.2:

Minimálne náklady na projekt: 500 tis. SKK
Maximálne náklady na projekt: 120 mil. SKK
C)

Podopatrenie 3.1.3:

Minimálne náklady na projekt: 500 tis. SKK
Maximálne náklady na projekt: 60 mil. SKK
D)

Podopatrenie 3.1.4:

Minimálne náklady na projekt: 500 tis. SKK
Maximálne náklady na projekt: 36 mil. SKK
Oddiel 10 - Koneční prijímatelia

A)

Podopatrenie 3.1.1

 samosprávne kraje
 obce a mestá
 zdruţenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení)
 Cirkev v prípade cirkevných škôl
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 Štátna správa (Ministerstvo školstva SR a jeho podriadené orgány)
Riadiaci orgán pre OP ZI vstupuje do zmluvného vzťahu s uvedenými konečnými
prijímateľmi, pričom títo koneční prijímatelia predkladajú ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok na objekty, resp. zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle
zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky. Tieto objekty, resp. zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti oprávnených ţiadateľov v zmysle uvedeného zákona sú uvedené v Oddieli
6 – Opis podopatrenia.

B)

Podopatrenie 3.1.2

 samosprávne kraje
 obce a mestá
 zdruţenia miest a obcí
 štátna správa (Ministerstvo zdravotníctva SR a jeho podriadené orgány)
 zdravotnícke zariadenia fungujúce ako neziskové organizácie pôsobiace vo verejnom
záujme podľa zákona NR SR č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné sluţby (transformačný zákon).
Riadiaci orgán pre OP ZI vstupuje do zmluvného vzťahu s uvedenými konečnými
prijímateľmi, pričom títo koneční prijímatelia predkladajú ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok na objekty, resp. zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle
zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky. Tieto objekty, resp. zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti oprávnených ţiadateľov v zmysle uvedeného zákona sú uvedené v Oddieli
6 – Opis podopatrenia.
Pri zdravotníckych zariadeniach fungujúcich podľa zákona NR SR č. 213/1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby sú definovaní
koneční prijímatelia zakladateľmi týchto zdravotníckych zariadení. V tomto prípade
vzniká zmluvný vzťah medzi riadiacim orgánom pre OP ZI a jedným z definovaných
konečných prijímateľov, ktorý je zakladateľom príslušného zdravotníckeho zariadenia,
ktoré má formu neziskovej organizácie v zmysle zákona NR SR č. 213/1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby.
Z oblasti potenciálnych ţiadateľov sú vylúčené subjekty, ktoré sú podnikateľmi v zmysle
Obchodného zákonníka alebo Ţivnostenského zákona. V prípade, ţe sú medzi zakladajúcimi
členmi a členskými subjektami neziskových organizácií zaloţených podľa zákona NR SR č.
13/2002 subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa vyššie spomenutých zákonov (napr.
spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a pod.), uplatňujú sa nasledovné
pravidlá:
Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie,
nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá hospodárskej súťaţe v zmysle zákona č.
136/2001 a nesmú zisk subjektu pouţiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jeho
zamestnancov, ale musí sa pouţiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti zdravotníckeho
zariadenia.
Podrobnosti týkajúce sa predkladania ţiadostí v prípade zdravotníckych zariadení
definovaných v bode 5 budú upravené v Inštrukciách k vypracovaniu projektového
spisu pre podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry.
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Podopatrenie 3.1.3

 samosprávne kraje
 obce a mestá
 zdruţenia miest a obcí
 Štátna správa (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR SR a jeho podriadené
orgány)
 neziskové organizácie (neziskové organizácie podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby, občianske
zdruţenia podľa Zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, neinvestičné fondy
podľa Zákona 147/1997 Z.z. a záujmové zdruţenia právnických osôb podľa Zákona
40/1964 Z.z.)
 nadácie ( podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách)
Riadiaci orgán pre OP ZI vstupuje do zmluvného vzťahu s uvedenými konečnými
prijímateľmi, pričom títo koneční prijímatelia predkladajú ţiadosť o nenávratný finančný
príspevok na objekty, resp. zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle
zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky. Tieto objekty, resp. zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti oprávnených ţiadateľov v zmysle uvedeného zákona sú uvedené v Oddieli
6 – Opis podopatrenia.
Z oblasti potenciálnych ţiadateľov sú vylúčené subjekty, ktoré sú podnikateľmi v zmysle
Obchodného zákonníka alebo Ţivnostnenského zákona. V prípade, ţe sú medzi
zakladajúcimi členmi a členskými subjektami neziskových organizácií a nadácií subjekty,
ktoré vykonávajú činnosť podľa vyššie spomenutých zákonov, (napr. spoločnosti s ručením
obmedzeným, akciové spoločnosti a pod), uplatňujú sa nasledovné pravidlá:
Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie,
nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá hospodárskej súťaţe v zmysle zákona č.
136/2001 a nesmú zisk subjektu pouţiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jeho
zamestnancov, ale musí sa pouţiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti subjektu.

D)

Podopatrenie 3.1.4

 samosprávne kraje
 obce a mestá
 zdruţenia miest a obcí
 Štátna správa ( Ministerstvo kultúry SR a jeho podriadené orgány)
 neziskové organizácie (neziskové organizácie podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby, občianske
zdruţenia podľa Zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, neinvestičné fondy
podľa Zákona 147/1997 Z.z. a záujmové zdruţenia právnických osôb podľa Zákona
40/1964 Z.z.)
 nadácie ( podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách)
V prípade, ak koneční prijímateľ je zároveň zriaďovateľom príslušného zariadenia
v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, riadiaci orgán pre OP ZI vstupuje do
zmluvného vzťahu s týmto konečným prijímateľom. Tento koneční prijímateľ teda
predkladá ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na objekt, resp. zariadenie vo svojej
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zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
Ak medzi konečným prijímateľom a objektom, resp. príslušným zariadením nie je
zriaďovateľská pôsobnosť v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, na príslušný
objekt, resp. zariadenie predkladá ţiadosť ten konečný prijímateľ, ktorý má tento objekt,
resp. zariadenie v kompetencii.
Z oblasti potenciálnych ţiadateľov sú vylúčené subjekty, ktoré sú podnikateľmi v zmysle
Obchodného zákonníka alebo Ţivnostnenského zákona. V prípade, ţe sú medzi
zakladajúcimi členmi a členskými subjektami neziskových organizácií a nadácií subjekty,
ktoré vykonávajú činnosť podľa vyššie spomenutých zákonov, (napr. spoločnosti s ručením
obmedzeným, akciové spoločnosti a pod), uplatňujú sa nasledovné pravidlá:
Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie,
nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá hospodárskej súťaţe v zmysle zákona č.
136/2001 a nesmú zisk subjektu pouţiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jeho
zamestnancov, ale musí sa pouţiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti subjektu.
Oddiel 11 - Končení uţívatelia
 široká verejnosť
 osobitné sociálne skupiny
- rôzne komunity (Rómovia)
- marginalizované skupiny
- osoby s výchovno-vzdelávacími ťaţkosťami
 nezamestnaní
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Oddiel 12 - Finančný plán na roky 2004 – 2006
A)

Podopatrenie 3.1.1
Zodpovedajúce Zodpovedajúce
verejné
verejné
prostriedky zo
prostriedky
(EUR)
štátneho rozpočtu z rozpočtu VÚC
(EUR)
a obce
(EUR)
1
2
3
20 543 897
3 851 980
1 283 993
ERDF

B)

Zodpovedajúce Zodpovedajúce
verejné
verejné
prostriedky zo
prostriedky
(EUR)
štátneho rozpočtu z rozpočtu VÚC
(EUR)
a obce
(EUR)
1
2
3
20 543 897
3 851 980
1 283 993

4=1+2+3
25 679 870

38

Celkom
(EUR)

4=1+2+3
25 679 870

Podiel
z Opatrenia
č.3.1
(%)

38

Podopatrenie 3.1.3

ERDF
(EUR)

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky zo
štátneho rozpočtu
(EUR)

1
6 847 778

D)

(EUR)

Podiel
z Opatrenia
č.3.1
(%)

Podopatrenie 3.1.2

ERDF

C)

Celkom

2
1 283 959

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky
z rozpočtu VÚC
a obce
(EUR)
3
427 987

Celkom
(EUR)

4=1+2+3
8 559 724

Podiel
z Opatrenia
č.3.1
(%)

12

Podopatrenie 3.1.4

ERDF
(EUR)

1
6 847 777

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky zo
štátneho rozpočtu
(EUR)
2
1 283 960

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky
z rozpočtu VÚC
a obce
(EUR)
3
427 987

Celkom
(EUR)

4=1+2+3
8 559 724

Podiel
z Opatrenia
č.3.1
(%)

12
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Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.1
Budovanie a
rozvoj
občianskej
infraštruktúry
v regiónoch

ERDF
(EUR)

1
54 783 349

Zodpovedajú
ce verejné
prostriedky
zo štátneho
rozpočtu
(EUR)

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky
z rozpočtu
VÚC a obce
(EUR)

2

3

10 271 879

Podiel
z Priority
č.3.
(%)

Celkom
(EUR)

4=1+2+3

3 423 960

68 479 188

56

Oddiel 13 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Kvantifikovaný cieľ
Podpatrenie

3.1.1 Budovanie
a rozvoj školskej
infraštruktúry

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

Periodicita
merania

Výstup

Počet
zrekonštruovaných
budov

0

25

ročne

Výsledok

Počet uţívateľov
podporenej
infraštruktúry

0

150 000

ročne

0%

2%

ročne

Dopad

Hrubá/čistá
zamestnanosť v
dôsledku realizácie
projektu (%)

Kvantifikovaný cieľ
Podpatrenie

3.1.2 Budovanie
a rozvoj
zdravotníckej
infraštruktúry

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

Periodicita
merania

Výstup

Počet
zrekonštruovaných
budov

0

10

ročne

Výsledok

Počet uţívateľov
podporenej
infraštruktúry

0

150 000

ročne

0%

2%

ročne

Dopad

Hrubá/čistá
zamestnanosť v
dôsledku realizácie
projektu (%)

Kvantifikovaný cieľ
Podpatrenie

3.1.3 Budovanie
a rozvoj sociálnej
infraštruktúry

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

Periodicita
merania

Výstup

Počet
zrekonštruovaných
budov

0

10

ročne

Výsledok

Počet uţívateľov
podporenej
infraštruktúry

0

75 000

ročne
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Dopad

Hrubá/čistá
zamestnanosť v
dôsledku realizácie

0%

2%

PART II

ročne

projektu (%)

Kvantifikovaný cieľ
Podpatrenie

3.1.4 Budovanie
a rozvoj kultúrnej
infraštruktúry

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

Periodicita
merania

Výstup

Počet
zrekonštruovaných
budov

0

10

ročne

Výsledok

Počet uţívateľov
podporenej
infraštruktúry

0

75 000

ročne

0%

2%

ročne

Dopad

Hrubá/čistá
zamestnanosť v
dôsledku realizácie
projektu (%)

Oddiel 14 - Horizontálne témy
A) Ţivotné prostredie

Pre kaţdý investičný projekt sa v prípade potreby vypracuje hodnotenie vplyvov na ţivotné
prostredie (EIA) podľa zákona č. 127/1994 v zmysle ďalších úprav, osobitne v oblasti
špeciálnych zdravotníckych zariadení. Rekonštrukcia a obnova budov a priestorov povedie
k zvýšenému štandardu danej lokality, čo však zároveň bude mať priaznivý účinok na
ţivotné prostredie.
B) Rovnosť príleţitostí

Projekty sú zamerané na podporu vyváţeného regionálneho rozvoja. Zvyšovanie úrovne
školských, zdravotníckych, sociálnych a kultúrnych stredísk a ich sprístupnenie všetkým
sociálnym skupinám, zvlášť marginalizovému a rómskemu obyvateľstvu, prispeje
k vytváraniu prostredia rovných príleţitostí. Budovanie sociálnej infraštruktúry podporí
zvyšovanie kvality ţivota a integráciu znevýhodnených skupín do spoločenského
a hospodárskeho ţivota.
C) Informačná spoločnosť

Informačné technológie predstavujú veľmi dôleţitú súčasť obnovy zariadení občianskej
vybavenosti. Túto časť investícií bude pokrývať opatrenie č. 3.2. Informačná spoločnosť.
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7.4. Opatrenie č. 3.2 : Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný
sektor
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Lokálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 3.2.: Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
Oblasti intervencie podľa kategorizácie ES
3.2.2 Informačné a komunikačné technológie
3.2.3 Sluţby a zariadenia pre občanov (zdravotníctvo, vzdelávanie, správa)
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Slovenská republika (SR) je na ceste k modernej rozvinutej spoločnosti. Jednou zo
základných poţiadaviek úspešného prechodu k plne rozvinutej a hospodársky silnej
spoločnosti v 21. storočí je existencia a neustály rozvoj informačnej spoločnosti. V tomto
smere je kľúčovou poţiadavkou ľahká a rýchla dostupnosť moderných komunikačných
zariadení (osobných počítačov) a médií (internet) na celom území SR.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

Toto opatrenie má názov Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
a jeho cieľom je prispieť k odstráneniu jednej z príčin hospodárskej a spoločenskej stagnácie
jednotlivých regiónov, a teda aj celku, ktorou je ťaţká dostupnosť informácií, slabá alebo
ţiadna komunikačná výmena, nízka úroveň zručností v oblasti informačných technológií,
nedostatok skúseností s prácou s osobným počítačom a inými nástrojmi komunikácie.
Vidiecke regióny alebo mikroregióny vzdialené od väčších miest (centier) vo väčšine
prípadov nevyuţívajú alebo len v nízkej miere vyuţívajú moderné komunikačné technológie,
a preto je efektívnosť komunikácie, spolupráca a následne hospodárky rozvoj niţší, neţ
v centrách, kde je dostupnosť a vyuţívanie informačných technológii viac rozšírené. Rozdiely
na úrovni rozvoja informačnej infraštruktúry medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú
významné. Zatiaľ čo v mestách je úroveň porovnateľná v okolitými krajinami, úroveň
informačnej infraštruktúry a stupeň rozvoja informačnej spoločnosti vo vidieckych oblastiach
a regiónoch vzdialených od centier je absolútne nedostatočný. Významnú úlohu tu zohráva
aj strach z moderných zariadení a ich úplné odmietanie, najmä ako dôsledok veľmi
obmedzených skúseností s ich pouţívaním a neznalosť ich výhod. Úlohou opatrenia
Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor je zabezpečiť ľahkú
dostupnosť moderných informačných technológií pre ľudí a podporovať normalizáciu
v regiónoch, preklenovacie stimuly hospodárskeho, spoločenského i kultúrneho potenciálu
jednotlivých regiónov.
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Štruktúra tohto opatrenia má podporiť rozvoj informačnej spoločnosti prostredníctvom
budovania informačných centier v slovenských mestách a obciach, ktoré by slúţili
miestnemu obyvateľstvu ako centrá pre vyhľadávanie a získavanie informácií, elektronickú
komunikáciu so svetom a vzdelávanie. Tieto centrá sú súčasťou širšie koncipovaných
komunitných centier, ktorým je podrobnejšie venovaná ďalšia časť NDP. Ľudia by sa tu mali
pohodlne a so sebadôverou vstupovať do sveta informácií, ponuky a dopytu trhu práce.
Informačné centrum by mali občania pouţívať na komunikáciu s verejnou správou
(elektronické vládnutie: e-government), miestnou samosprávou, na udrţiavanie kontaktov
s partnermi na Slovensku a v zahraničí. Toto opatrenie zabezpečí komunikáciu a výmenu
informácií z miesta bydliska, z jednej obce do druhej, z periférie do centra a naopak,
informačné prepojenie a integruje Slovensko a jeho občanov podporou spolupráce vo
verejnom a súkromnom sektore. Toto opatrenie predstavuje navyše vysoký vzdelávací
potenciál a poskytuje priestor pre občanov, miestnych a regionálnych podnikateľov
a komunity na stretávanie sa, učenie, prácu a spoluprácu. Okrem komunitných centier
moţno pouţiť tieţ jestvujúce verejné a školské kniţnice. Opatrenie rieši problematiku
zapojenia a vyuţívania internetu a s ním spojených sluţieb v oblasti školstva, zdravotníctva,
sociálnej sféry a kultúry.
Najdôleţitejšia oblasť , ktorú opatrenie rieši je priama nadväznosť na Opatrenie 3.1 a 3.3
a s ním spojená informatizácia a internetizácia škôl, nemocníc, sociálnych a kultúrnych
centier, regionálnej a lokálnej samosprávy v kontexte regionálnych potrieb revitalizácie
občianskej a inštitucionálnej infraštruktúry s vyuţitím novej a dostupnej informačnokomunikačnej infraštruktúry a tvorby jej digitálneho obsahu.
Z dlhodobého hľadiska je toto opatrenie potenciálnym stimulom pre trh práce prispievajúcim
k zvýšenej mobilite pracovnej sily, zvyšovaniu HDP, zniţovaniu nezamestnanosti,
prinášajúcim výhody miestnemu a regionálnemu hospodárskemu, sociálnemu, kultúrnemu
a civilizačnému rozvoju, postupne meniacemu spoločnosť na aktívnu, tvorivú, vzdelanú
a spolupracujúcu. Toto opatrenie však v prvom rade prispieva k zniţovaniu rozdielov v
úrovni rozvoja informačnej spoločnosti medzi Slovenskou republikou a krajinami V4, ako aj
medzi Slovenskom a štátmi EÚ, čo predstavuje jednu z hlavných príčin hospodárskeho
zaostávania Slovenskej republiky.
C)

Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Príklady spôsobov by sme mali nájsť v programe e-Europe a e-Europe + a jeho
implementácii. V SR prebieha diskusia o stratégii rozvoja informačnej spoločnosti.
D) Cieľ

Cieľom tohto opatrenia je podpora hospodárskeho rozvoja regiónov prostredníctvom
rozvíjania spoločnosti zaloţenej na vedomostiach. Cieľom je zredukovať rozdiely medzi
úrovňou rozvoja informačnej infraštruktúry, obsahu a úrovni vzdelávania v oblasti IKT medzi
jednotlivými regiónmi Slovenska a ich obyvateľmi. Následne sa tieto rozdiely postupne zníţia
aj medzi SR a členskými krajinami EÚ.
Cieľom opatrenia je takisto zabezpečiť lacný, široký, celonárodný prístup k informáciám,
informačným technológiám a sluţbám. Ďalej je jeho cieľom zvýšiť úroveň akceptácie
a vyuţívania nových technológií ako aj napomôcť pri vytváraní priestoru pre pracovné
príleţitosti a následné vzdelávanie v oblasti IKT a nových telekomunikačných technológií,
zvýšiť dostupnosť on-line verejných informácií a sluţieb.
Okrem toho je cieľom opatrenia tvorba konkurencieschopnej, digitálne vyspelej spoločnosti
a v tejto súvislosti aj zvýšenie dynamiky trhu s digitálnym obsahom. Cieľom je podpora
rozvoja informačnej spoločnosti ako integrálnej časti lokálnej infraštruktúry.
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Existujúca telekomunikačná infraštruktúra na Slovensku

V SR sú Slovenské telekomunikácie (ST) dominantným operátorom na telekomunikačnom
trhu. ST majú celonárodnú infraštruktúru pevných liniek, ktorá bude ku koncu roka 2004 plne
digitalizovaná. Celkový počet pevný liniek sa v porovnaní s rokom 2002 zníţil o 3,2% na
1 027 000.
Okrem ST existuje viac ako 15 alternatívnych operátorov poskytujúcich prístup na internet
prostredníctvom dial-up, ISDN (integrated services digital network) alebo ADSL (asymmetric
digital subscriber line). Títo operátori však na poskytovanie svojich sluţieb vyuţívajú sieť ST.
Technológia ADSL bola spustená 1. júna 2003 a v súčasnosti ju poskytuje osem operátorov
(vrátane ST).
Počet prístupov do septembera 2003
ISDN (BRA - Basic Rate Access):

67 713

ISDN (PRA – Primary Rate Access):

937

ADSL:

1 557

Zdroj: Slovenské Telekomunikácie a. s.
Okrem chrbticovej siete ST existuje ešte niekoľko iných celonárodných chrbticových sietí
optických káblov. Prvá z nich je sieť Energotelu, ktorá poskytuje telekomunikačné sluţby
produkované v podstatnej miere prenosovými sieťami v majetku akcionárov. Ďalšou
chrbticovou sieťou je sieť ŢSR, ktorá má v súčasnosti 64 uzlov umiestnených na juhu
Slovenska a v súčasnosti je táto sieť modernizovaná.
Ďalšia je chrbticová sieť SANETu (Slovenská akademická sieť). V súčasnosti táto sieť
pokrýva 23 miest a spája tak hlavné populačné centrá. SANET je nezávislé občianske
zdruţenie, ktorého členovia sa dohodli, ţe si budú vzájomne poskytovať sluţby siete
Internet. Je to nezisková organizácia, ktorej členovia prispievajú na prevádzku siete.
Konektivita je realizovaná nenasvieteným optickým vláknom. V súčasnosti sú všetky hlavné
uzly siete SANET plne funkčné. Topológia siete SANET má formu dvoch spojených elíps
formujúcich leţaté číslo osem na území Slovenska.
E)

Spôsob dosiahnutia cieľa

Tvorba projektov na podporu budovania regionálnej a lokálnej informačnej infraštruktúry, ako
aj osobitných sietí informačných systémov v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych
sluţieb, kultúry, vedy a výskumu.
Tvorba projektov zameraných na prienik internetu do regiónov, na tvorbu konkrétneho
obsahu a sluţieb poskytovaných samosprávou a na propagáciu vyuţitia on-line sluţieb
v regiónoch.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
Na základe popisu sietí, ktorý bol načrtnutý v predchádzajúcom oddieli, nebude pri aktivitách
uvedených v bodoch A – D uprednostňovaný ţiadny konkrétny operátor.
Pokiaľ ide o investície do hardvéru a softvéru podpora zo štrukturálnych fondov nebude
uprednostňovať ţiadnu konkrétnu technológiu alebo spoločnosť ani limitovať výber
technológie pre regióny.
Oblasti, na ktoré bude mať opatrenie vplyv:
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Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch

Konkrétne úlohy sú tieto:
 umoţniť vyuţívanie najvhodnejšej telekomunikačnej infraštruktúry pre prístup na Internet
a vylepšenie interných počítačových sietí vo vybraných prípadoch vo verejnom sektore
(nemocnice, úrady miestnej štátnej správy, školy, kniţnice, spoločenské centrá)
Táto aktivita sa môţe rozšíriť o zabezpečenie LAN (Local Area Network – Lokálna
počítačová sieť), ktorá bude vzájomne prepájať nemocnice, úrady miestnej štátnej správy,
školy, kniţnice, spoločenské centrá v tých mestách kde je takéto prepojenie uskutočniteľné.
 zvýšenie počtu VPBI (Verejných prístupových bodov k Internetu)
VPBI centrá budú umiestnené v školách, kniţniciach, úradoch miestnej štátnej správy (v
zdruţených úradovniach miestnej štátnej správy) alebo iných vhodných verejných miestach
s verejným prístupom.
Ich cieľom je slúţiť miestnym komunitám ako centrá pre
vyhľadávanie a získavanie informácií, na elektronickú komunikáciu s verejnou správou
a samosprávou, na vyuţívanie on-line sluţieb e-governmnetu a pod. Čo sa týka
infraštruktúry, najvhodnejšia a zároveň uskutočniteľná telekomunikačná infraštruktúra bude
podporovaná v kaţdom špecifickom regióne. Táto aktivita bude podporovaná poskytnutím
hardvéru (počítačov a iných zariadení), softvéru a nákladov na pripojenie.
 rozšírenie prístupu na Internet do vzdelávacích inštitúcií
Cieľom tejto aktivity je: vybaviť kaţdú základnú a strednú školu (štátnu alebo cirkevnú),
sirotince, sociálne zariadenia tak ako sú definované v opatrení 3.1, multimediálnymi
učebňami s vysoko kvalitným prístupom na Internet, príprava moderných učebných osnov
pre všeobecné a odborné predmety vo všetkých druhoch škôl a podpora digitálnej
gramotnosti poskytnutím multimediálnych učební pre miestnu komunitu po vyučovaní (v
takomto prípade budú tieto učebne zohrávať úlohu VPBI).
V súvislosti s touto aktivitou bude školenie učiteľov ohľadom vyuţívania moderných
informačných a komunikačných prostriedkov v procese vzdelávania podporované z ESF
(Európsky sociálny fond).
Táto aktivita bude podporovaná poskytnutím hardvéru (počítačov a iných zariadení), softvéru
a nákladov na pripojenie.
 vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a zariadenia zdravotnej starostlivosti
Táto aktivita zahŕňa vytvorenie nemocničného informačného systému, ktorý bude
obsahovať: ekonomický informačný subsystém (finančné účtovníctvo, personalistika a mzdy,
MTZ atď.); klinický informačný subsystém, ktorý umoţní sledovať medicínsky stav a
vykonané medicínske výkony u jednotlivých hospitalizovaných a ambulantných pacientov a
vykazovať ich do zdravotných poisťovní; lekárenský informačný subsytém; laboratórne
informačné systémy pre hematológiu a biochémiu; informačný systém pre rádiodiagnostické
oddelenie a vytvorenie informačného systém pre budúci úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Oba informačné systémy a jeho subsystémy budú mať efektívnu
manaţérsku nadstavbu, ktorá umoţní integrovať údaje z jednotlivých subsystémov
a vypočítavať relevantné ekonomické ukazovatele.
Naviac táto aktivita je zameraná na vytvorenie informačného systému pre zdravotnú
záchrannú sluţbu (ZSS), vytvorenie systému na sledovanie pohybu vozidiel ZZS pri
operačnom nasadení pomocou GPS a vybudovanie databázy historických údajov o
pacientoch ošetrených ZZS. Táto aktivita bude podporovaná poskytnutím hardvéru
(počítačov a iných zariadení), softvéru a nákladov na pripojenie.
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Pouţitie internetu na podporu regionálnej politiky a rozvoj
regionálneho digitálneho obsahu

Konkrétne úlohy sú tieto:
 rozvoj centrálneho verejného portálu, ktorý sa nachádza na Úrade vlády SR pre
integráciu a ľahký prístup k on-line verejným sluţbám a informáciám, ako aj rozvoj
špecifických sluţieb pre regióny
Manaţment digitálneho obsahu, ktorý sa týka špecifických sluţieb pre regióny bude
vykonávaný Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja v úzkej spolupráci s inými
relevantnými ministerstvami.
 pilotný projekt on-line sociálnych dávok
Za účelom rozvinutia konceptu interaktívnych on-line sluţieb bude vyvinutý, testovaný
a vyhodnotený pilotný projekt sociálnych dávok.
 podpora on-line sluţieb verejného obstarávania, ktoré budú vykonávať VÚC
a samosprávy v konkrétnych aktivitách (projektoch) vykonávaných v rámci štrukturálnych
fondov
Táto aktivita bude podporovaná poskytnutím hardvéru (počítačov a iných zariadení), softvéru
a nákladov na pripojenie.
 rozvoj regionálneho digitálneho obsahu
Táto aktivita zahŕňa vytvorenie softvérových aplikácií, ktoré budú pouţité na poskytovanie
informácií od ústredných orgánov štátnej správy ako i orgánov miestnej štátnej správy za
účelom tvorby aktuálneho digitálneho obsahu.
Naviac táto aktivita zahŕňa poskytnutie know-how a technickú asistenciu pre vývoj web
stránok pre nemocnice, úrady miestnej štátnej správy, školy, kniţnice, spoločenské centrá.

C)

Zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti

Konkrétne úlohy sú tieto:
 podpora kampaní na zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti
Tieto kampane budú vykonávané profesionálnou firmou za účelom propagácie výhod
informačnej spoločnosti v regiónoch a budú obzvlášť zamerané na špecifické okrajové
skupiny a menšiny v spoločnosti, napr. staršia generácia, študenti, Rómovia atď. Naviac
budú tieto kampane podporované doplňujúcimi seminármi pre verejnosť, ktoré budú
podporovať výhody informačnej spoločnosti a pouţitie informačných a komunikačných
technológií. Táto aktivita bude organizovaná na základe verejnej súťaţe.

D)

Hodnotenie potrieb a príprava návrhov

Vychádzajúc z faktu, ţe v súčasnosti je nie dostupné podrobné hodnotenie potrieb
v súvislosti s informačnou spoločnosťou, na základe verejnej súťaţe bude vykonané takéto
hodnotenie. Zámerom hodnotenia bude zistiť súčasný stav informačných a komunikačných
technológií v nemocniciach, úradoch miestnej štátnej správy, školách, kniţniciach a
spoločenských centrách. Na základe vykonaného hodnotenia budú následne formulované
návrhy na vylepšenie alebo nahradenie existujúcich informačných a komunikačných
technológií. Zadávacie podmienky na podrobné hodnotenie potrieb budú vypracované
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na základe dohody s Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií a inými relevantnými ministerstvami.
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V prípade ak relevantné ministerstvo uţ vykonalo takéto hodnotenie potrieb v rámci svojho
rezortu, je postačujúce, aby bol predloţený projekt v súlade s výsledkami rezortného
hodnotenia.
Po dokončení tohto hodnotenia sa predpokladá, ţe maximálne mnoţstvo zariadení bude
nakúpených centrálne.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
75% z ERDF/projekt, 20% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (25% spolufinancovanie
zo štátneho rozpočtu v prípade ministerstiev.)
Maximálne a minimálne náklady na projekt závisia od charakteru jednotlivých komponentov
opatrenia, typu projektu a špecifických aktivít v rámci projektu. Tieto údaje budú individuálne
rozpracované pre jednotlivé typy projektov v inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu
pre opatrenie 3.2.
Oddiel 9 – Koneční prijímatelia
 štátna správa a jej podriadené orgány (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR)
 samosprávne kraje
 obce a mestá
 zdruţenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení)
 neziskové organizácie (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby)
 nadácie (podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách)
Konkretizácia týkajúca sa aktérov zapojených do realizácie cieľov prostredníctvom
špecifických aktivít opatrenia 3.2 závisia od priorít a aktuálnych tendencií definovaných na
nadnárodnej a národnej úrovni a podrobnosti budú rozpracované v inštrukciách
k vypracovaniu projektového spisu pre opatrenie 3.2.
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
 široká verejnosť
 osobitné sociálne skupiny
 rôzne komunity (rómska)
 marginalizované skupiny
 študenti
 pracovníci vo vedecko-výskumnej oblasti
 návštevníci regiónov
 obyvateľstvo regiónov a obcí
 orgány štátnej správy
 zdruţenia obcí
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Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004 – 2006

ERDF
(EUR)

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky zo
štátneho rozpočtu
(EUR)

1
10 277 036

2
2 740 542

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky
z rozpočtu VÚC
a obce
(EUR)
3
685 137

Celkom

Podiel z
Priority č. 3
(%)

(EUR)

4=1+2+3
13 702 715

11

Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Kvantifikovaný cieľ
Opatrenie

3.2 Budovanie
a rozvoj informačnej
spoločnosti pre
verejný sektor

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

Periodicita
merania

Výstup

Počet verejných
prístupových bodov
na Internet

0

10

ročne

Výstup

Počet škôl
pripojených na
Internet

0

5

ročne

Výstup

Počet nemocníc
pripojených na
Internet

0

5

ročne

Výsledok

Počet obyvateľov
s prístupom na
Internet

0

50 000

ročne

Dopad

Počet obyvateľov
s prístupom na
Internet

0

50 000

ročne

Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Podporovať šírenie informácií o zásadách trvalo udrţateľného rozvoja prostredníctvom
informačných systémov v oblasti školstva, kultúry a najmä v oblasti územného plánovania
a informačnej podpory regionálnej politiky.
B)

Rovnosť príleţitostí

Podpora pre neziskovo orientovaných a verejnoprávnych prijímateľov v oblasti verejných
informačných sluţieb sú základným zameraním na:
 mladých (vzdelávanie)
 starších a chorých (zdravotníctvo)
 Rómov a marginalizované skupiny (sociálna starostlivosť)
 Profesijné organizácie a širokú verejnosť v oblasti ochrany kultúry a regionálnej politiky
Veľký dôraz sa bude klásť na podporu obsahu viacjazyčných a multikulturálnych databáz vo
všetkých oblastiach ako aktivít v rámci tohto opatrenia.
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Informačná spoločnosť

Opatrenie je zamerané na podporu rozvoja informačnej spoločnosti v osobitných oblastiach
elektronického vládnutia a relevantných aktivít v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti, kultúry a regionálnej politiky (vrátane plánovania).

78

OPERATIONAL PROGRAM BASIC INFRASTRUCTURE (OPBI) OBJECTIVE 1: PROGRAMME COMPLEMENT

PART II

7.5. Opatrenie č. 3.3 : Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti
regionálnej politiky
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Oddiel 2 - Priorita
Lokálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej
politiky
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
2.5 Územné plánovanie a obnova
3.5.5 Podpora a rozvoj regionálnej politiky
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Oblasť regionálneho rozvoja determinoval v období posledných rokov prechod od
plánovania a rozvoja na centrálnej úrovni k regionálnemu rozvoju decentralizovanému na
regionálnu úroveň. Zákon č. 503/2001 Z. z. z 18. októbra 2001 o podpore regionálneho
rozvoja vymedzuje hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja nasledovne:
 zabezpečiť vyváţený hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj Slovenskej republiky,
 odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
regiónov,
 zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a ţivotnou úrovňou
obyvateľov,
 trvalo udrţať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov.
Daný zákon je koncipovaný v duchu princípu partnerstva, ktorý je jedným z nosných prvkov
politík Európskej únie. I v oblasti plánovania, koncipovania, realizácie a evaluácie
regionálneho rozvoja je potrebné aplikovať princípy partnerstva a subsidiarity, t. j.
rovnocenné zapájanie a aktívnu participáciu všetkých relevantných aktérov, ku ktorým patria
orgány štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládne organizácie a ďalší sociálnoekonomickí parteri.
Vyššie uvedený zákon definuje ako základ programovania na dosiahnutie cieľov podpory
regionálneho rozvoja nasledovné dokumenty:
 Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 regionálny operačný program
 sektorový operačný program
 program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
 program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
79

OPERATIONAL PROGRAM BASIC INFRASTRUCTURE (OPBI) OBJECTIVE 1: PROGRAMME COMPLEMENT

PART II

Do procesu plánovania regionálneho rozvoja je zapojený celý rad subjektov na všetkých
úrovniach - od centrálnej po miestnu a primárnym predpokladom na dosiahnutie
stanovených cieľov je jasné a odôvodnené definovanie potrieb regiónu a zabezpečenie
prepojenia a nadväznosti jednotlivých rozvojových programov.
Zákon č. 416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky z 20. septembra 2001 definuje pôsobnosť v oblasti regionálneho
rozvoja nasledovne:
 do kompetencie obcí spadá:
a) vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
b) vypracúvanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
c) koordinovanie spolupráce pri vypracúvaní programov rozvoja obcí.
 do kompetencie samosprávnych krajov spadá:
a) vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,
b) koordinovanie
úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja
samosprávneho kraja,
c) koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,
d) poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom
štátnej správy a obci na základe ich ţiadosti.
Vzhľadom na charakter priority 3 OP ZI sú relevantné i ďalšie pôsobnosti prenesené
v zmysle Zákona č. 416/2001 na samosprávne kraje:
 vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych sluţieb, sociálnej prevencie a
sociálneho poradenstva na svojom území,
 obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
regiónu,
 schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu a schvaľovanie
územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.
V zmysle Zákona č. 302/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov
patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja okrem iného:
 zabezpečenie tvorby a plnenia programov sociálneho, ekonomického a kultúrneho
rozvoja územia samosprávneho kraja,
 spolupráca s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí.
Započatá decentralizácia štátnej správy, prechod kompetencií z ústredných orgánov štátnej
správy na samosprávne orgány, konštituovanie vyšších územných celkov v roku 2001 kladú
nové zvýšené nároky na všetkých účastníkov správy vecí verejných. S cieľom zachovania
kontinuity a zúročenia získaných skúseností v oblasti plánovania a implementácie
regionálneho rozvoja opatrenie nadviaţe na aktivity predvstupovej pomoci EÚ - Phare
ECOSOC, Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja, ako aj na aktivity
realizované jednotlivými členskými štátmi EÚ - napríklad projekt MATRA.
Opatrenie bude zamerané na podporu účasti všetkých relevantných subjektov na sociálnoekonomickom rozvoji regiónu, budovanie podpornej inštitucionálnej infraštruktúry,
posiľňovanie integrácie marginalizovaných skupín do procesov regionálneho rozvoja.
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V rámci opatrenia sa budú tieţ podporovať relevantné aktivity realizované Fondom
sociálneho rozvoja (FSR). FSR bol vytvorený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR ako jeden z nástrojov na riešenie problematiky sociálnej exklúzie v SR a cieľovými
skupinami jeho aktivít sú okrem iných marginalizované skupiny a Rómska komunita. V tejto
súvislosti sa bude podporovať program tzv. „inkluzívnych partnerstiev“, ktorých členmi môţu
byť samosprávy, štátne agentúry, mestá, mestské časti, VÚC.
B)

Prekáţky, ktoré treba prekonať

S cieľom dosiahnutia vyššej efektívnosti, synergie a koherencie jednotlivých prvkov
regionálneho rozvoja na všetkých úrovniach sa opatrenie sa zameria na:
 odstránenie slabej inštitucionálnej podpory regionálnej politiky v SR,
 dôslednú aplikáciu princípov partnerstva a subsidiarity v rámci regionálneho rozvoja
 zvýšenie nadväznosti a prepojenia medzi jednotlivými plánmi
C)

Príklady spôsobov prekonávania prekáţok

Opatrenie je zamerané na vyrovnanie rozdielov v administratívnych štruktúrach v oblasti
plánovania, realizácie a vyhodnocovania regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je dosiahnuť
plynulosť v nadväznosti plánovania z najniţšej - lokálnej úrovne aţ po najvyššiu - národnú.
Zároveň vytvorí priestor pre posúdenie a zohľadnenie záujmov všetkých relevantných
subjektov, vrátane marginalizovaných skupín.
Opatrenie sa tieţ bude zameriavať na prepojenie s opatrením 3.1 tak, aby pri obnove a
regenerácii občianskej infraštruktúry boli v dostatočnej miere zohľadnené potreby
marginalizovaných skupín a tieţ na prepojenie s opatrením 3.2 po línii vyuţívania Internetu
na propagáciu a rozvoj regionálnej politiky a informatizácie a internetizácie regionálnej a
lokálnej samosprávy v kontexte regionálnych sluţieb.
D)

Ciele

Globálnymi cieľmi tohto opatrenia je:
 vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja za účelom dosiahnutia vyváţeného
hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých regiónov,
 zapojenie všetkých relevantných aktérov regionálneho rozvoja do procesu jeho
plánovania, realizácie a vyhodnocovania,
 prepojenie medzi administratívnymi štruktúrami na všetkých úrovniach.
E)

Spôsob dosiahnutia cieľa

Globálne ciele sa dosiahnu prostredníctvom vytvorenia funkčných a efektívnych sietí medzi
administratívnymi štruktúrami a aktérmi regionálneho rozvoja po vertikálnej úrovni v rámci
jednotlivých samosprávnych krajov, ako aj po horizontálnej úrovni medzi jednotlivými vyššími
územnými celkami navzájom.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
Opatrenie podporí tieto skupiny aktivít:
A) Príprava stratégií:

 vypracovanie regionálnych a subregionálnych stratégií - plánov miestneho rozvoja,
miestnych akčných plánov, plánov územného rozvoja miest a obcí, koncepcií rozvoja
samosprávneho kraja,
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 náklady na štúdie, analýzy, posudky relevantné pre prípravu stratégií
 vytváranie sietí umoţňujúcich výmenu informácií, skúseností, odporúčaných postupov
medzi verejnými subjektami v rámci jedného samosprávneho kraja, i medzi
samosprávnymi krajmi navzájom
B)

Integrácia marginalizovaných skupín:

 Posilnenie integrácie marginalizovaných skupín integrácie marginalizovaných skupín na
miestnej a regionálnej úrovni a zohľadňovanie ich potrieb a poţiadaviek v stratégiách a
koncepciách regionálneho rozvoja
 podpora aktivít realizovaných v rámci Fondu sociálneho rozvoja po línii tzv. inkluzívnych
partnerstiev
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
75% z ERDF/projekt, 20% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
Maximálne a minimálne náklady na projekt závisia od charakteru jednotlivých komponentov
opatrenia, typu projektu a špecifických aktivít v rámci projektu. Tieto údaje budú individuálne
rozpracované v Inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu pre opatrenie 3.3.
Oddiel 9 – Koneční prijímatelia
 samosprávne kraje
 obce a mestá
 zdruţenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení)
 neziskové organizácie (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby)
 nadácie ( podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách)
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (v zmysle aktivít Fondu sociálneho
rozvoja).
Konkretizácia týkajúca sa aktérov zapojených do realizácie cieľov prostredníctvom
špecifických aktivít opatrenia 3.3 závisia od priorít a aktuálnych tendencií definovaných na
nadnárodnej úrovni (napr. v Tretej správe o ekonomickej a sociálnej súdrţnosti) a národnej
úrovni a podrobnosti budú rozpracované v inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu
pre opatrenie 3.3.
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
 široká verejnosť
Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004-2006

ERDF
(EUR)

1

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky zo
štátneho rozpočtu
(EUR)
2

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky
z rozpočtu VÚC
a obce
(EUR)
3

Celkom

Podiel z
Priority č.3
(%)

(EUR)

4=1+2+3
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4 567 070

4

Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Kvantifikovaný cieľ
Opatrenie

3.3 Budovanie
a rozvoj
inštitucionálnej
infraštruktúry pre
regionálny rozvoj

Type indikátora

Indikátor

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

Periodicita
merania

Výstup

Počet podporených
samosprávnych
krajov

0

7

ročne

Výsledok

Počet pracovníkov
s riadiacimi
schopnosťami a so
znalosťami IT

0

70

ročne

Dopad

Počet aktívnych
partnerstiev v
regiónoch

0

14

ročne

Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Vypracovanie stratégií a plánov pri rešpektovaní zásad trvalo udrţateľného rozvoja tak, aby
sa predišlo neudrţateľným investíciám a dosiahol sa priaznivý vplyv na ţivotné prostredie.
B)

Rovnosť príleţitostí

Dané opatrenie bude podporované opatrením 3.1 - Budovanie a rozvoj občianskej
infraštruktúry tým, ţe sa zohľadní štruktúra obyvateľstva a demografické faktory.
C)

Informačná spoločnosť

Dané opatrenie bude podporované aktivitami spadajúcimi pod opatrenie 3.2 - Budovanie a
rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor prostredníctvom rozvíjania portálu pre
regionálnu politiku v SR.
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7.6. Opatrenie č. 3.4 : Renovácia a rozvoj obcí
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Lokálna infraštruktúra
Oddiel 3 - Opatrenie
Opatrenie č. 3.4: Renovácia a rozvoj obcí
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
13 Podpora adaptácie a rozvoja vidieckych oblastí
1306 Obnova a rozvoj dediny a ochrana a zachovanie dedičstva vidieka
Oddiel 5 - Opis opatrenia
A)

Moţnosti

Analýza zaznamenala, ţe vidiecke oblasti majú obvykle málo rozvinutú nielen technickú ale
aj kultúrnu a sociálnu vybavenosť. Iba pribliţne 69% dedín v regióne je pripojených na
vodovody a iba 17% na verejné vodovody. Podiel domácností s osobnými počítačmi
a prístupom k informačným technológiám v menej rozvinutých chudobných vidieckych
oblastiach je iba polovičný v porovnaní s mestskými oblasťami.
Významný podiel
stavebných objektov zdedenej občianskej vybavenosti v obciach vidieckych regiónov je v
stave rozpadu, pričom v niektorých oblastiach prírodné katastrofy zničili nielen cesty, mosty,
inţinierske siete ale aj inú hmotnú infraštruktúru.
Nedostatok kvalitnej hmotnej i nehmotnej infraštruktúry v porovnaní s veľkými mestami
zniţuje kvalitu ţivota na vidieku, čoho dôsledkom je vyľudňovanie zaostalých regiónov a tieţ
ohrozená stabilita vidieckych komunít.
B)

Cieľ

Hlavným cieľom opatrenia je zlepšenie miestnej hmotnej a nehmotnej (kultúrnej)
infraštruktúry na dedinách, ktoré podporí vidiecke podnikanie a poskytne základné sluţby
vidieckemu obyvateľstvu a návštevníkom vidieka.

Tento hlavný cieľ pozostáva zo špecifických cieľov
1. zlepšiť stav obecného a iného majetku,.
2. vytvoriť nové pracovné miesta,
3. zlepšiť hmotnú a nehmotnú infraštruktúru vidieka,
4. zachovať miestnu identitu a kultúrnu kontinuitu,
5. vyuţívať prírodný a kultúrny potenciál obcí pre ich rozvoj.
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C) Spôsob dosiahnutia cieľa

Cieľ sa dosiahne realizáciou projektov, ktoré sú v zhode s indikatívnym zoznamom aktivít a
poskytovaním financií pre podporu investícií, ktoré prispejú k integrovanému rozvoju vidiek.
Toto prispeje k renovácii a rozvoju dedín v zmysle kultúrno-historickom a rovnako
k zachovaniu hodnoty dedičstva vidieka.
Oddiel 6 - Indikatívny zoznam aktivít
 príprava plánov rozvoja obcí (posúdenie miestnych poţiadaviek, stanovenie priorít,
spracovanie plánov a špecifikácií projektu, príprava tendrovej dokumentácie a riadenia
výberových konaní, dozor nad realizáciou projektu),
 rekonštrukcia a modernizácie budov, stavieb a objektov historického a kultúrneho
významu a ich okolia,
 úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón,
 rekonštrukcia vodovodov, plynovodov a kanalizácie a pripojenie na ich siete,
 rekonštrukcia remeselných dvorov podporujúcich oţivenie tradičných remesiel
a zamestnaní a tam, kde je to vhodné, zmena účelu budov, aby slúţili ako remeselné
centrá,
 zlepšenie vzhľadu ulíc, napr. úprava chodníkov, verejného osvetlenia, atď.,
 obnova turistických, cykloturistických a náučných trás,
 rekonštrukcia miestnych ciest a mostov.
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
75 % ERDF/projekt, 20% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
Minimálne náklady na projekt: 4 mil. SKK
Maximálne náklady na projekt: 20 mil. Sk- 40 mil. SKK
Oddiel 9 - Koneční prijímatelia
 samosprávy (obce, ktoré nemajú štatút mesta)
 zdruţenia obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení)
Oddiel 10 - Koneční uţívatelia
 obyvateľstvo vidieka
 turisti
 nezamestnaní
 marginalizované skupiny, Rómovia
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Oddiel 11 - Finančný plán na roky 2004-2006

ERDF
(EUR)

1
26 674 397

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky zo
štátneho
rozpočtu
(EUR)
2
7 113 172

Zodpovedajúce
verejné
prostriedky
z rozpočtu VÚC
a obce
(EUR)
3
1 778 292

Celkom

Podiel
z Priority č.3
(%)

(EUR)

4=1+2+3
35 565 861

29

Oddiel 12 - Ukazovatele monitorovania a hodnotenia
Kvantifikovaný cieľ
Opatrenie

Type indikátora

Výstup

Výsledok
3.4 Renovácia
a rozvoj obcí
Dopad

Indikátor

Počet podporených
obcí
Počet obyvateľov
ţijúcich v zlepšenom
vidieckom prostredí
Hrubá/čistá
zamestnanosť
v dôsledku realizácie
projektu

Periodicita
merania

východzí

konečný

stav
(2002)

stav
(2008)

0

167

ročne

0

420 000

ročne

0

2%

ročne

(% z celkového počtu
pracovných miest)

Oddiel 13 - Horizontálne témy
A)

Ţivotné prostredie

Zvýšenie investícií do rozvoja vidieka a obnovy obcí bude mať podstatný dopad na fyzické
okolie cieľových oblastí, čím sa zvýši atraktivita týchto oblastí pre ţivot, prácu a návštevnosť.
Opatrenie takisto prispeje k zabezpečeniu racionálnejšieho vyuţívania existujúcej
infraštruktúry a k podpore zachovania a vyuţívania kultúrneho dedičstva vidieka pre
pozdvihnutie vidieckeho rozvoja. Aktivity v oblasti kultúry, turizmu a rekreácie prispejú
k ochrane a zachovaniu prirodzeného prostredia a dedičstva vidieka, čo bude mať
bezprostredný prínos pre zachovanie biodiverzity územia, vrátane ochrany a zlepšenia
kvality ţivotného prostredia, fauny a flóry.
B)

Rovnosť príleţitostí

Projekty sú zamerané na podporu vidieckeho rozvoja. Zvyšovanie úrovne ţivota na vidieku
pomocou realizovania aktivít uvádzaných v popise opatrenia budú mať pozitívny dopad na
rovnosť príleţitostí pre ľudí ţijúcich na vidieku oproti ľuďom ţijúcim v urbanizovaných
oblastiach. Zvláštny dôraz sa bude klásť na rovnosť príleţitostí pre marginalizované
a rómske obyvateľstvo, ktorého väčšina ţije práve vo vidieckych oblastiach. Podpora rozvoja
vidieka zvýši kvalitu ţivota a integráciu vidieckeho obyvateľstva do spoločenského
a hospodárskeho ţivota.
C)

Informačná spoločnosť

Téma informačnej spoločnosti v spojitosti s opatrením 3.4 je riešená v prepojení na opatrenie
3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor.
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8.

Horizontálne témy
Horizontálne témy sú charakterizované v časti 2 tohto dokumentu – v charakteristike
opatrení.

8.1.

Ţivotné prostredie
Budovanie dopravnej infraštruktúry máva vo všeobecnosti negatívny dopad na ţivotné
prostredie, mnoţstvo emisií a hluku, avšak aktivity realizované v rámci priority 1 budú mať
mnoţstvo pozitívnych dopadov na ţivotné prostredie. Vo vidieckych oblastiach, lepší povrch
vozoviek a cestné spojenia ovplyvnia vzhľad krajiny. V urbanizovaných oblastiach,
komunikácie napomôţu k zníţeniu dopravnej zápchy, koncentrácie emisií a zníţia zaťaţenie
na komunikácie vyvolané ťaţkými dopravnými prostriedkami.
Opatrenia priority 2 - Environmentálna infraštruktúra takisto vo veľkej miere prispejú
k zlepšovaniu ţivotného prostredia, nakoľko sú ekologicky orientované. Aktivity v rámci
ochrany vôd prispejú k zatraktívneniu oblastí pre ţivot, prácu i oddych. Aktivity v rámci
odpadového hospodárstva smerujú k separovanému zberu odpadu, k bezpečnému
uzatvoreniu skládok odpadu a k ich následnej rekultivácii, čo má jednoznačne pozitívny
dopad na ţivotné prostredie a na kvalitu ţivota širokej verejnosti.
Aktivity realizované v rámci priority 3 – Lokálna infraštruktúra sú orientované na zlepšenie
kvality ţivota obyvateľstva na lokálnej úrovni, pričom sa bude dbať na realizáciu takých
projektov, ktoré nemajú negatívny vplyv na ţivotné prostredie.
OP ZI v globálnom meradle podporuje trvalo udrţateľný rozvoj Slovenskej republiky v týchto
oblastiach:
 podpora regionálnej politiky a územného plánovania na vypracovanie environmentálnych
stratégií, programov a projektov na regionálnej a miestnej úrovni
 podpora rozvoja modernej dopravy a najmä
 podpora rozvoja environmentálnej infraštruktúry

8.2. Rovnosť príleţitostí
Za účelom zníţenia narastajúcich rozdielov vo vnútri SR hlavne medzi západom
a východom sa bude dôraz klásť na podporu polycentrického rozvoja sídelnej štruktúry tak,
aby sa rozvíjali regionálne a miestne rozvojové vrcholy na prekonanie jestvujúcich prekáţok.
Na túto skutočnosť sa bude dbať pri realizácii projektov v rámci všetkých troch priorít OP ZI.
Zvláštny dôraz sa bude dbať na rovnosť príleţitostí marginalizovaných skupín obyvateľstva
a Rómov, nakoľko jedným z cieľov OP ZI je ich zapojenie do ekonomicky aktívneho ţivota.

8.3. Informačná spoločnosť
Veľmi dôleţitým opatrením s vysokým inovačným potenciálom je rozvoj informačnej
spoločnosti. Toto opatrenie je komplementárne s podobnými aktivitami zaradenými pod SOP
Priemysel a sluţby, ktoré sú určené súkromným prijímateľom, čo najmä v oblasti
vzdelávania predstavujú obrovskú príleţitosť rozvoja v budúcnosti.
Celková inovácia infraštruktúry v rámci tohto programu je zameraná na verejných
a neziskových prijímateľov za účelom vytvorenia vhodnejšieho rámca pre hospodársky
a spoločenský rozvoj. Prevaţná časť aktivít súvisiacich s environmentálnou a lokálnou
infraštruktúrou je orientovaná na rekonštrukciu jestvujúcich zariadení tak, aby boli schopné
plniť súčasné poţiadavky.
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A) Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra
Vplyv na ţivotné prostredie
x
Neutrálny

Negatívny

Pozitívny

Vplyv na rovnosť príleţitostí pre muţov a ţeny
x
Neutrálny

Relatívne nízky vplyv

Relatívne vysoký
vplyv

Vplyv na zamestnanosť

Neutrálny

Pozitívny nepriamy

x
Pozitívny priamy

Vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti
x
Neutrálny

Relatívne nízky vplyv

Relatívne vysoký
vplyv

B) Priorita 2 – Environmentálna infraštruktúra
Vplyv na ţivotné prostredie
Neutrálny

Negatívny

x
Pozitívny

Vplyv na rovnosť príleţitostí pre muţov a ţeny
x
Neutrálny

Relatívne nízky vplyv

Relatívne vysoký
vplyv

Vplyv na zamestnanosť

Neutrálny

Pozitívny nepriamy

x
Pozitívny priamy

Vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti
x
Neutrálny

Relatívne nízky vplyv

Relatívne vysoký
vplyv
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C) Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra
Vplyv na ţivotné prostredie
x
Neutrálny

Negatívny

Pozitívny

Vplyv na rovnosť príleţitostí pre muţov a ţeny

Neutrálny

Relatívne
vplyv

x
nízky Relatívne
vplyv

vysoký

Vplyv na zamestnanosť

Neutrálny

Pozitívny nepriamy

x
Pozitívny priamy

Vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti

Neutrálny

Relatívne
vplyv

x
nízky Relatívne
vplyv

vysoký
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Časť 3. IMPLEMENTÁCIA
PROGRAMU
9.

Implementácia programu

9.1. Spôsob riadenia a implementácie programu
Program bude implementovaný samostatne podľa jednotlivých priorít a opatrení.
Pri podpore rozvoja projektov financovaných z Priority 2 a 3 a pri ich následnom hodnotení,
Riadiaci orgán zavedie mechanizmus, ktorý zabezpečí podporu infraštruktúry pre rómsku
komunitu. Tento mechanizmus povzbudí konečných prijímateľov ako sú municipality
a samosprávne kraje pripravovať projekty, ktoré budú slúţiť tejto komunite. Prostredníctvom
všetkých riadiacich orgánov operačných programov sa zaručí integrovaná podpora takýmto
projektom. V konečnom dôsledku by celé spektrum daných projektov pre túto komunitu,
zahŕňajúc vodu, kanalizáciu, školy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, podporu vzdelávania
a výchovy, malo byť podporované rovnakou mierou. Váţnosť tejto priority je potvrdená aj
súhlasom Európskej komisie, ţe projekty, zamerané na riešenie rómskej otázky budú
dotované aţ 80% z EFRR namiesto zvyčajnej 75% sadzby. Riadiaci orgán bude
monitorovať výdavky za jednotlivé opatrenia Priority 3 a 2 adresované Rómskej komunite,
takţe tieto výdavky budú tvoriť najmenej 10% celkových nákladov z relevantných opatrení.
V záujme implementácie vyššie spomenutých opatrení, riadiaci orgán a relevantné
implementačné agentúry sa budú riadiť prístupom definovaným v kapitole. 9.1.1
9.1.1 Zabezpečenie vyriešenia deficitu infraštruktúry pre rómsku komunitu
prostredníctvom EFRR.
Hlavný zámer vládnej politiky v integrácii rómskej komunity je definovaný v uznesení vlády
SR č. 278/2003. Toto nariadenie zakotvuje hlavné ciele určené na obdobie rokov 2003 –
2006 s výhľadom na rok 2010. Majúc na zreteli dôleţitosť aplikovania integrovaného
horizontálneho prístupu k tejto komplexnej problematike, je takýto prístup zahrnutý do OPZI.
V tomto kontexte je podpora aktivít zameraných na integráciu marginalizovaných skupín,
zvlášť rómskych komunít, jedným z hlavných nástrojov regionálnej politiky v OP ZI. Navyše
neoddeliteľnou súčasťou vyhodnocovacieho procesu projektov sú aj špecifické kritériá, ktoré
hodnotia podporu marginalizovaných skupín.
Preto prístup prijatý na podporu integrácie spočíva v prechode horizontálnej stratégie v
špeciálne aktivity podporované adekvátnymi finančnými zdrojmi z OPZI a ostatných
operačných programov a Rámca podpory spoločenstva. Na implementáciu tohto prístupu
budú podniknuté nasledovné kroky:


Aktivity v rámci existujúcich opatrení sa rozšíria za účelom riešenia integrácie rómskej
komunity. Navrhované aktivity v rámci opatrení budú zamerané na rómsku menšinu
v súlade s uznesením vlády SR č. 278/2001 a Programom rozvoja rómskych osídlení.



Príslušným odborom budú pridelené úlohy, aby podnikali reálne kroky, ktoré budú
implementovať princípy podčiarknuté v Národnom rozvojovom pláne v spojitosti
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s rómskou populáciou a stratégiou v oblasti riešenia rómskej otázky definovanou na roky
2004 – 2010. Proces schvaľovania projektov bude zahŕňať participáciu skupiny
expertov pre hodnotenie projektov z municipalít s registrovanou rómskou populáciou.
Okrem toho bude poţadovaný aj názor Splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu.
Riadiaci orgán zostaví zoznam relevantných opatrení vo vzťahu k rómskej populácii
a identifikuje municipality, v ktorých je táto menšina registrovaná. Toto je nevyhnutnou
podmienkou pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov.


Riadiaci orgán v spolupráci so Splnomocnencom vlády SR pre rómsku komunitu
podnikne kroky, aby bolo zabezpečené, ţe budú predloţené tieto špecifické návrhy
a budú identifikovaní prijímatelia za účelom zaručenia, ţe zdroje budú benefitom výlučne
pre rómsku komunitu. V tejto súvislosti sa zdroje upravia podľa potrieb rómskej
komunity.



Špecifické indikátory a ciele rómskej komunity budú definované spoločne s ich vlastnými
mechanizmami čerpania národných zdrojov a európskych fondov a zahraničnej pomoci.
Tieto prístupy budú zakotvené v stratégii rómskej politiky na obdobie rokov 2004 – 2010.



Na programovacie obdobie 2004 – 2006 bude kľúčovým aspektom pilotný program
zameraný na 13 municipalít, ktorý vychádza z nariadenia vlády SR č. 357/2002, a ktorý
zaručuje integrovaný prístup k implementácii jednotlivých opatrení a aktivít a náleţité
pouţitie poţadovaného financovania.



Špecifickým kritériom pri hodnotení projektov bude tvorba nových a udrţaných
pracovných miest pre znevýhodnených ţiadateľov. V tejto súvislosti slovenská vláda
schváli škálu nástrojov na uľahčenie vytvárania týchto pracovných miest.

Prostredníctvom zdrojov alokovaných v programovom doplnku sa budú podporovať
osídlenia so značnou rómskou populáciou najmä v Priorite 3 a určitých opatreniach v Priorite
2. Tieto Priority sú nápomocné pri eliminácii disparít v štandarde vzdelávania, sociálnych a
zdravotných sluţieb medzi jednotlivými regiónmi cez obnovu uţ existujúcej infrašruktúry a
doplnením základných sluţieb ako je pitná voda. Hlavný dôraz zostáva na zlepšení fyzickej
infraštruktúry, zahŕňajúc školy, zdravotnú a sociálnu starostlivosť a kultúrne zariadenia a
doplnenie pitnej vody a zariadení spojených s odvádzaním odpadovej vody. Celkovým
cieľom týchto akcií je zlepšenie občianskej infraštruktúry menej rozvinutých regiónov za
účelom zvýšenia ţivotnej úrovne a tak prispieť k vyššej konkurencieschopnosti a atraktivite
pre obyvateľov, turistov a investorov.
Sociálna integrácia marginalizovaných skupín je najviac viditeľná v podopatreniach 3.1.1
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej
infraštruktúry, 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry a zlepšenia v oblasti
ţivotného prostredia v spojitosti s vodou, ktoré sú podporované prostredníctvom Priority 2.
Podopatrenie 3.1.1 sa sústredí na zlepšenie fyzického stavu školských budov prevaţne v
oblastiach s vysokým podielom ţiakov rómskeho pôvodu. Hoci je úroveň vzdelania
marginalizovaných skupín rómskej komunity zohľadnená v SOP Ľudské zdroje, OP ZI má v
tomto smere komplementárnu úlohu.
Podopatrenie Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry je zamerané na rekonštrukciu
a obnovu budov vyuţívaných v zdravotníctve, čím sa zvýši štandard zdravotníckych sluţieb.
Hlavným cieľom je zlepšiť technický stav zdravotníckych zariadení, aby sa zvýšila kvalita a
efektívnosť poskytovania zdravotníckych sluţieb. Keďţe marginalizované skupiny sú viac
závislé od verejnej zdravotnej starostlivosti, toto opatrenie bude pozitívne ovplyvňovať kvalitu
ţivota v sociálne znevýhodnených komunitách.
V podopatrení 3.1.3 je hlavným zámerom rekonštrukcia zariadení sociálnej starostlivosti,
ktoré sa sústreďujú na zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín ako nevyhnutná
podmienka ekonomického rastu. Podporou týchto štrukturálnych aktivít v rómskych
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osídleniach sa vytvoria pracovné miesta a posilní sa pracovná motivácia v rómskej
komunite. Toto podopatrenie napomáha zlepšeniu sluţieb nezamestnaným, aby sa zvýšili
ich moţnosti vstupu na trh práce. Zlepšovaním sluţieb pre rodičov s malými deťmi a pre ľudí,
od ktorých sú ich členovia rodiny závislí, sa očakáva zlepšenie príleţitostí, dočasne
vylúčených z trhu práce, najmä pre ţeny.

9.2. Dopravná infraštruktúra
9.2.1. Výber projektov (kritériá a postup)
V prípade dopravnej infraštruktúry budú predkladateľmi projektov Ţeleznice SR, Slovenská
správa ciest a Slovenská správa letísk. Tieto organizácie sú konečnými prijímateľmi a
jedinými správcami štátom vlastnenej dopravnej infraštruktúry. Sú priamo riadené MDPT SR
– sprostredovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre prioritu 1 - Dopravná
infraštruktúra. Z tohto dôvodu nebude MDPT SR vyhlasovať súťaţe pre výber projektov.
MDPT SR v spolupráci s vyššie uvedenými konečnými prijímateľmi pomoci definovalo
zásobník projektov pre programovacie obdobie rokov 2004-2006, čím je zároveň splnená
poţiadavka EK, vyjadrená v Negociačnom mandáte EK.
A) Jednotlivé kritériá oprávnenosti projektu
 umiestnenie v regióne NUTS II západného, stredného alebo východného Slovenska
 prispieva k celkovému cieľu štrukturálnych fondov podporovať vyrovnaný regionálny
rozvoj s cieľom odstraňovať regionálne rozdiely
 prispieva ku konkrétnemu cieľu OP Základná infraštruktúra Modernizácia a rozvoj
dopravnej infraštruktúry
 súvisí s jednou alebo viacerými aktivitami charakterizovanými v oddieli 6 v časti 2:
Opatrenia tohto dokumentu
 má jasne definovaný rozsah prác
 časový rámec implementácie sa zhoduje s limitmi dostupnosti štrukturálnych fondov
 predpokladané náklady nepresahujú výšku dostupných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov a zo štátneho rozpočtu
 ţeleznica, cesta alebo letisko
 súlad s NDP / CSF
 súlad so stratégiou MDPT SR pre dopravnú infraštruktúru
 splnenie administratívnych poţiadaviek na predkladanie projektov
 súlad s dopravnou politikou SR a EÚ

B) Jednotlivé kritériá pre výber projektov
 je uvedený v stratégii MDPT SR pre dopravnú infraštruktúru
 prispieva k vzájomnému prepojeniu regiónov
 rozpracovanosť projektu a výkupu pozemkov
 konečný prijímateľ je schopný projekt vypracovať a implementovať
 zvýšenie dopravnej kapacity
 preukázané zníţenie cestovného času
 zvýšená dostupnosť – ESS (ekvivalentná rýchlosť po priamke)
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 projektované zníţenie nehodovosti
 odhad pomeru vynaloţených prostriedkov k celkovému zisku
 hodnota získaná za vloţené prostriedky
 vplyv na ţivotné prostredie
 navrhované opatrenia na zníţenie nepriaznivých účinkov na ţivotné prostredie
 vyplnenie medzier, a tým doplnenie spojení medzi strategicky dôleţitými uzlami/trhmi
 technická inovácia
 zvýšená bezpečnosť
9.2.2. Implementácia projektov
Implementácia projektov dopravnej infraštruktúry v rámci OP ZI bude prebiehať podobne
ako v prípade projektov ISPA a Kohézneho fondu. Konečnými prijímateľmi pre opatrenia
č.1.1 a č.1.2 budú Ţeleznice SR a Slovenská správa ciest, ktoré
zabezpečujú
implementáciu projektov a majú pre tento účel vytvorené príslušné štruktúry
a administratívne kapacity. Pre opatrenie č.1.3 bude konečným prijímateľom Slovenská
správa letísk.

9.3.

Environmentálna infraštruktúra
Finančná pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekty v rámci priority 2 Environmentálna infraštruktúra bude poskytovaná na základe nasledujúceho mechanizmu:
1. MŢP SR zverejní prostredníctvom tlače a médií výzvu na predkladanie projektov, v ktorej
uvedie najmä program a finančné zdroje, odvolanie sa na schému štátnej pomoci (v
prípade ţiadateľov zo súkromného sektora), povahu aktivít, geografický rozsah a trvanie
projektu, celkovú sumu určenú pre výzvu, maximálnu a minimálnu výšku, kritériá účasti,
predbeţný harmonogram, kritéria pre poskytnutie pomoci, informácie o ţiadosti,
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, doplňujúce informácie.
2. Na svojej internetovej stránke www.enviro.gov.sk zverejní MŢP SR:
 výzvu na predkladanie projektov vo vyššie uvedenom znení,
 kritériá pre výber projektov,
 ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ţiadosť“),
 zoznam povinných príloh,
 záväznú osnovu projektu,
 návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
 príručku pre ţiadateľa.

3. Tlačivo ţiadosti vrátane zoznamu povinných príloh a osnovy projektu a príručka pre
ţiadateľa je k dispozícii na MŢP SR.
4. Ţiadateľ je povinný:
 vyplniť ţiadosť (akceptovateľná je ţiadosť spracovaná len na predpísaných formulároch
vyplnených na počítači),
 vypracovať projekt podľa osnovy projektu,
 pripraviť prílohy podľa zoznamu povinných príloh.
5. V termíne stanovenom vo výzve na predkladanie projektov ţiadateľ predkladá na MŢP
SR dokumentáciu projektu, ktorú tvorí:
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 originál vyplnenej ţiadosti, potvrdený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu
ţiadateľa a 7 kópií ,
 vyplnená ţiadosť na diskete alebo CD,
 originál projektu, potvrdený pečiatkou a podpisom ţiadateľa alebo jeho štatutárneho
zástupcu a 7 kópií,
 originály príloh a 7 kópií kaţdej prílohy.
Dokumentáciu projektu ţiadateľ predkladá v uzavretom obale.
1. Poverený zamestnanec MŢP SR po prevzatí dokumentácie projektu vykoná kontrolu
dokumentácie projektu podľa zoznamu predkladanej dokumentácie. Úplnosť
dokumentácie projektu potvrdí na zozname pečiatkou a svojím podpisom s uvedením
svojho mena a priezviska. Ţiadosť zaregistruje do informačného systému, pridelí kód
projektu. Prevzatie dokumentácie projektu zároveň potvrdí ţiadateľovi vyplnením
potvrdenia o registrácii ţiadosti, pečiatkou a podpisom. Zaloţí spis projektu a označí ho
kódom projektu a následne tento vrátane potvrdeného zoznamu predkladanej
dokumentácie a potvrdenia o registrácii ţiadosti postúpi zamestnancovi MŢP SR
poverenému výkonom formálnej kontroly obsahu spisu projektu.
2. Zamestnanec MŢP SR vykoná formálnu kontrolu obsahu spisu projektu a v prípade
zistenia nedostatkov, najneskôr do 10 pracovných dní od registrácie ţiadosti, vyzve
ţiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov do spisu projektu.
3.

Do 10 pracovných dní od doručenia ţiadosti o doplnenie chýbajúcich údajov do spisu
projektu ţiadateľ doručí chýbajúce údaje. V prípade nedodrţania termínu sa spis projektu
povaţuje za nekompletný. O tejto skutočnosti informuje zamestnanec MŢP SR ţiadateľa
v termíne do 10 pracovných dní a spis projektu postúpi do archívu.

4. Z výkonu formálnej kontroly obsahu spisu projektu vypracuje zamestnanec MŢP SR
správu, ktorá je súčasťou spisu projektu a následne overí oprávnenosť ţiadosti podľa
kritérií oprávnenosti (uvedených v bode 9.3.1. písm. A). V prípade neoprávnenosti (t.j. ak
nie sú splnené všetky kritériá oprávnenosti) sa ţiadosť povaţuje za zamietnutú. O tejto
skutočnosti informuje zamestnanec MŢP SR ţiadateľa v termíne do 10 pracovných dní
a spis projektu postúpi do archívu. V prípade oprávnenosti postúpi spis projektu na
predbeţnú finančnú kontrolu projektu.
5. Najneskôr do 20 pracovných dní od predloţenia spisu projektu na výkon predbeţnej
finančnej kontroly projektu vykonajú poverení zamestnanci MŢP SR predbeţnú finančnú
kontrolu projektu a správu z predbeţnej finančnej kontroly spolu so spisom projektu
postúpia na odborné hodnotenie projektu.
6.

Najneskôr do 20 pracovných dní od predloţenia spisu projektu na odborné hodnotenie
projektu vykonajú zamestnanci odborných útvarov MŢP SR odborné hodnotenie projektu
(kritériá odborného hodnotenia projektu sú uvedené v bode 9.3.1. písm. B), vypracujú
správu z odborného hodnotenia, ktorú súčasne so spisom projektu predloţia výberovej
komisii (Rade environmentálnych projektov).

7. Výberová komisia pri MŢP SR najneskôr do 40 pracovných dní od ukončenia odborného
hodnotenia projektu na základe správy z odborného hodnotenia projektu a správy
z predbeţnej finančnej kontrole odporučí ministrovi ţivotného prostredia :
a) ţiadosť schváliť, alebo
b) ţiadosť zamietnuť.
Pracovný postup členov výberovej komisie je riadený organizačným a rokovacím
poriadkom výberovej komisie.
8. Minister ţivotného prostredia rozhodne o schválení alebo zamietnutí ţiadosti na základe
odporúčania výberovej komisie.
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9. Zoznam schválených ţiadostí bude zverejnený na internetovej stránke MŢP SR.
V zozname schválených ţiadostí bude uvedené:
 konečný prijímateľ (príjemca pomoci – v prípade súkromného sektora)
 názov projektu,
 dátum schválenia ţiadosti, výška schválenej pomoci
 predpokladaný začiatok realizácie projektu.
10. Najneskôr do 10 pracovných dní od rozhodnutia ministra bude ţiadateľ zo strany MŢP
SR písomne informovaný o schválení alebo zamietnutí ţiadosti vrátane odôvodnenia.
V prípade schválenia ţiadosti bude ţiadateľ zo strany MŢP SR vyzvaný na uzavretie
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
11. Ţiadateľ je povinný najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia rozhodnutia
o schválení ţiadosti uzavrieť s MŢP SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Rozhodnutie sa povaţuje za doručené dňom jeho osobného prevzatia
ţiadateľom.
12. Spôsob vyplácania nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi
(príjemcovi pomoci – v prípade súkromného sektora) bude dohodnutý v zmluve.
13. Konečný prijímateľ (príjemca pomoci – v prípade súkromného sektora) musí splniť všetky
podmienky vyplývajúce zo zmluvy najneskôr do 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, ak v
zmluve nie je ustanovené inak.
14. MŢP SR si vyhradzuje právo, na základe rozhodnutia príslušného kontrolného orgánu, v
prípade porušenia podmienok stanovených v zmluve (a v prípade, ak sa pomoc
poskytuje na základe schémy štátnej pomoci, aj podmienok tejto schémy), nenávratný
finančný príspevok krátiť alebo v prípade uţ vyplatenej sumy poţadovať jej vrátenie na
účet určený poskytovateľom. Za porušenie podmienok sa povaţuje významná zmena
projektu voči pôvodnému zámeru, predkladanie nepravdivých údajov a dokumentov.
Porušenie podmienok stanovených v zmluve (a v prípade, ak sa pomoc poskytuje na
základe schémy štátnej pomoci, aj podmienok tejto schémy) je porušením rozpočtovej
disciplíny s následným uplatnením sankcií podľa osobitného predpisu (zákon č. 303/1995
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov).
15. Obsah spisu projektu je povaţovaný za dôverný. Povinnosti z toho vyplývajúce trvajú aj
po ukončení pracovného pomeru zamestnanca MŢP SR.
16. Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku nie je právny nárok.
9.3.1. Kritéria pre výber projektov pre OP ZI – Priorita 2 - Environmentálna
infraštruktúra

A) Kritériá oprávnenosti
 splnenie administratívnych poţiadaviek na predkladanie projektov, vrátane súladu
s podmienkami stanovenými vo výzvach na predkladanie ţiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálynch fondov a smerniciach ministerstva
v oblasti poskytovania podpory zo štrukturálnych fondov, najmä oprávnenosť ţiadateľa
a oprávnenosť umiestnenia v rámci cieľa 1 štrukturálnych fondov (v regióne NUTS II
západného, stredného alebo východného Slovenska)
 súlad s ustanoveniami nariadenia Rady 99/1260/ES a nariadenia Komisie 2000/1685/ES
v znení nariadenia Komisie 2004/448/ES
súlad s prioritami, opatreniami a aktivitami Operačného programu Základná Infraštruktúra
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 súlad s cieľmi Stratégie štátnej environmentálnej politiky, Národného environmentálneho
akčného plánu, Národnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja
 súlad s regionálnou stratégiou
 súlad s pravidlami štátnej pomoci (v prípadoch poskytovania pomoci podnikateľským
subjektom)
 platné stavebné povolenie (SP) vydané ţiadateľovi (v odôvodnených prípadoch iné
rozhodnutie stavebného úradu, ak upustil od vydania SP, resp. stavebného úradu
k ohláseniu podľa § 55 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, resp.
rozhodnutie orgánov štátnej banskej správy, ak to vyţaduje povaha projektu)
 dokladovanie spolufinancovania projektu ţiadateľom
 zhoda časového rámca realizácie projektu s časovým rámcom vymedzeným pre
refundáciu oprávnených výdavkov zo štrukturálnych fondov v programovom období
2004-2006
 predpokladané náklady nepresahujú výšku dostupných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov a štátneho rozpočtu

B) Kritéria špecifické
Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne vyuţívanie
vôd
 logická previazanosť jednotlivých častí projektu a jeho celistvosť
 previazanosť navrhovaných činností s cieľmi a očakávanými výsledkami projektu
 uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít
 súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti vodného
hospodárstva, nadväznosť na záväzky SR vyplývajúce z prechodných období
stanovených pre implementáciu právnych predpisov EÚ v oblasti vodného hospodárstva
 prínos projektu k dosiahnutiu cieľov opatrenia 2.1.
 environmentálne prínosy projektu (príspevok k zlepšeniu environmentálnej infraštruktúry,
environmentálnej situácie)
 širšie prínosy projektu (regionálne, sociálne, politické)
 efektívnosť vynaloţených finančných prostriedkov
 zdroje spolufinancovania
 ekonomická udrţateľnosť prevádzky projektu
 zabezpečenie funkčnosti, etapizácia
environmentálnu infraštruktúru

a nadväznosť

výstavby

na

existujúcu

 zohľadnenie potrieb a podmienok územia (napr. existujúca percentuálna napojenosť
obyvateľstva daného regiónu na verejný vodovod alebo kanalizáciu, kvalita vody, straty
vody v distribučnej sieti, rizikovosť lokálnych vodných zdrojov, ochrana vodného zdroja
pred znečistením, vplyv na kvalitu vody v recipiente)
 úroveň technického riešenia
 pripravenosť projektu z hľadiska verejného obstarávania (v súlade so zákonom č.
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

Opatrenie č. 2.2: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia
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 logická previazanosť jednotlivých častí projektu a jeho celistvosť
 previazanosť navrhovaných činností s cieľmi a očakávanými výsledkami projektu
 uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít
 súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia
 prínos projektu k dosiahnutiu cieľov opatrenia 2.2.
 environmentálne prínosy projektu (príspevok k zlepšeniu environmentálnej infraštruktúry,
environmentálnej situácie, zníţenie koncentrácie znečisťujúcich látok pod zákonný limit)
 širšie prínosy projektu (regionálne, sociálne, politické)
 zabezpečenuie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť investície, väzba na vyuţitie
existujúcich kapacít
 efektívnosť vynaloţených finančných prostriedkov
 zdroje spolufinancovania
 ekonomická udrţateľnosť prevádzky projektu
 celkové zníţenie emisií prepočítané na referenčné tony SO2
 zohľadnenie potrieb oblastí vyţadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§9 zákona č.
478/2002 o ovzduší)
 úroveň technického riešenia (z hľadiska porovnania s BAT)
 pripravenosť projektu z hľadiska verejného obstarávania (v súlade so zákonom č.
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

Opatrenie č. 2.3: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva
 logická previazanosť jednotlivých častí projektu a jeho celistvosť
 previazanosť navrhovaných činností s cieľmi a očakávanými výsledkami projektu
 uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít
 súlad so strategickými dokumentami a právnymi predpismi v oblasti odpadového
hospodárstva
 prínos projektu k dosiahnutiu cieľov opatrenia 2.3.
 environmentálne prínosy projektu (príspevok k zlepšeniu environmentálnej infraštruktúry,
environmentálnej situácie)
 širšie prínosy projektu (regionálne, sociálne, politické)
 efektívnosť vynaloţených finančných prostriedkov
 zdroje spolufinancovania
 ekonomická udrţateľnosť prevádzky projektu
 zabezpečenie funkčnosti, etapizácia, väzba na existujúce kapacity (naplnenie kapacity
zariadenia počas jeho prevádzky)
 zohľadnenie potrieb a podmienok územia (dostatočná kapacita pre dané územie, princíp
blízkosti a sebestačnosti)
 úroveň technického riešenia
 adekvátnosť výberu sanačnej metódy vo vzťahu k riešeniu potenciálneho rizika
ohrozenia podzemných a povrchových vôd, horninovému prostrediu – pôde, ovzdušiu
a zdraviu človeka (v prípade uzatvárania a rekultivácie skládok odpadov)
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 stupeň integrovanosti navrhovaného riešenia (zabezpečenie celého reťazca od pôvodcu
odpadu aţ po vyuţitie finálneho produktu)
 pripravenosť projektu z hľadiska verejného obstarávania (v súlade so zákonom č.
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)
Opatrenie č. 2.4: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia
 logická previazanosť jednotlivých častí projektu a jeho celistvosť
 previazanosť navrhovaných činností s cieľmi a očakávanými výsledkami projektu
 uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít
 súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti ochrany prírody
 prínos projektu k dosiahnutiu cieľov opatrenia 2.4.
 environmentále prínosy projektu (príspevok k zlepšeniu environmentálnej situácie,
súvisiacej environmentálnej infraštruktúry)
 širšie prínosy projektu (regionálne, sociálne, politické)
 efektívnosť vynakladania plánovaných finančných prostriedkov (etapizácia, časovanie
finančných tokov)
 udrţateľnosti prevádzky (výsledkov) projektu, pokračovanie činnosti a aktivít po skončení
projektu
 etapizácia a nadväznosť činností, zabezpečenie funkčnosti projektu
 posilnenie inštitucionálnych kapacít pre účely ochrany, zlepšenia a regenerácie
prírodného prostredia
 úroveň odborného riešenia projektu
 pripravenosť projektu z hľadiska verejného obstarávania (v súlade so zákonom č.
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

9.4. Lokálna infraštruktúra
Celková implementácia systému vytvoreného pre prioritu 3 - Lokálna infraštruktúra si
vyţaduje niekoľko etáp.
Riadiaci orgán pre OP Základná infraštruktúra vytvorí nasledovné pracovné skupiny na
vysokej úrovni a odborné pracovné skupiny na zabezpečenie efektívnej implementácie
v rámci priority 3 - Lokálna infraštruktúra:
1. pracovná skupina na vysokej úrovni pre stratégiu („Strategy Panel Taskforce“)
2. výber projektov („Selection Panel Taskforce“)
3. poradné skupiny pre podopatrenia, resp. opatrenia („Advisory Groups“)
4. pracovná skupina
Taskforce“)

pre

monitorovanie

a hodnotenie

(„Monitoring

Panel
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9.4.1. Strategy Panel Taskforce – Pracovná skupina na vysokej úrovni pre
stratégiu / prioritu 3 – Lokálna infraštruktúra
Postavenie, úlohy, právomoci a zodpovednosti Pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre
stratégiu určuje štatút Pracovnej skupiny.
Postavenie: Medzirezortná pracovná skupina zloţená zo zástupcov/odborníkov štátnej
správy, samosprávnych krajov a sociálno-ekonomických partnerov.
Úlohy:
 Počas riadenia a implementácie Priority 3 - Lokálna infraštruktúra dohliada na súlad
realizovaných priorít prostredníctvom OP ZI s cieľmi národnej a regionálnej stratégie
 Identifikuje, plánuje a podporuje efektívny ekonomický a hospodársky rozvoj počas
programovacieho obdobia
 V rámci jednotlivých etáp procesu posudzuje súčasný stav rozvoja vo väzbe na priority
stanovené v strategických a koncepčných dokumentoch pre nasledujúce obdobie
 V záujme prípravy na ďalšie programovacie obdobie 2007-2013 pracovná skupina
dohliada na vypracovávanie stratégií v rámci jednotlivých sektorov národného
hospodárstva.
 Na úrovni samosprávnych krajov má za úlohu sledovať a napomáhať príprave
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov.
Zodpovednosti:
Zodpovedá za to, ţe všetci účastníci procesu v rámci programového obdobia 2004-2006
a počas prípravy a programovania na obdobie 2007 – 2013 zabezpečujú súlad štátnej
sektorovej koncepcie a stratégie s prioritami regionálnej politiky (programy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov). Zároveň sleduje vývojové trendy Európskej
únie a medzinárodného spoločenstva, ktoré priamo a nepriamo ovplyvňujú regionálnu
politiku Slovenska.
Frekvencia stretnutí: Pracovnej skupine pre stratégiu predsedá Riadiaci orgán pre
OPZI. Pracovná skupina zasadá na pravidelnej báze kaţdých šesť mesiacov, alebo
v prípade potreby.
Zloţenie:







riadiaci orgán pre OP ZI (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)
riadiaci orgán pre CSF (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)
ústredné orgány štátnej správy
sociálno-ekonomický(í) partner(i)
samosprávne kraje
prizvaní odborníci za jednotlivé oblasti

9.4.2. Výberová komisia (Selection Panel) – výber projektov priority 3 –
Lokálna infraštruktúra
Úlohou Výberovej komisie je zabezpečiť výber projektov na základe vopred stanovených
kritérií a bodovacieho systému a notifikovať predkladateľa projektu o záveroch výberu
projektov. Rovnako zodpovedá za opodstatnenosť výsledkov výberu projektov, pričom pri
výbere berie do úvahy stanovisko príslušnej “Poradnej skupiny”, ktorá je zastúpená
zástupcami samosprávnych krajov, relevantných ministerstiev (MŠ SR, MZ SR, MPSVR SR,
MK SR, MDPT SR) a odborníkov z relevantných oblastí (napr. stavebníctva, ekonómie
a pod.)

99

OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (OPZI) - PROGRAMOVÝ DOPLNOK

Frekvencia stretnutí: 3 x za rok (február, jún, október)
Členmi Výberovej komisie sú zástupcovia riadiaceho orgánu, relevantných líniových
ministerstiev a z pozorovateľov za Ministerstvo financií SR, ktorých menuje minister výstavby
a regionálneho rozvoja na základe nominácie líniových ministrov. Tieto skupiny sú
ustanovené zvlášť za jednotlivé opatrenia a podopatrenia a riadia sa podľa štatútu, ktorý si
schvaľujú na svojom zasadnutí.
9.4.3. Advisory Group 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2, 3.3 – Poradná skupina pre
podopatrenie 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 a opatrenie 3.2, 3.3, 3.4
Postavenie, úlohy, právomoci a zodpovednosti poradných skupín určuje štatút poradných
skupín.
Postavenie: Poradná pracovná skupina zloţená zo zástupcov (štátnych zamestnancov)
príslušného ministerstva, odborníkov (ekonóm, stavebný inţinier a pod.) a zo zástupcov
(zamestnancov samosprávnych krajov) regiónov NUTS III pôsobiaca ako poradný zbor pre
“Selection Panel” pri výbere projektov. Členstvo v poradnej pracovnej skupine je zaloţené na
odbornosti a predchádzajúcich skúsenostiach členov v jednotlivých oblastiach. Poradná
skupina zohráva dôleţitú úlohu z hľadiska vypracovania odborného posudku, ktorý je
relevantný pre samotnú fázu výberu projektov. Zároveň prispieva k efektívnosti celkového
procesu výberu projektov najmä z hľadiska časového.
Úlohy:
 špecifické hodnotenie projektu podľa vopred stanovených hodnotiacich kritérií z hľadiska
problematiky, ktorú riešia jednotlivé podopatrenia (školstvo – 3.1.1, zdravotníctvo – 3.1.2,
sociálne veci – 3.1.3, kultúra – 3.1.4), resp. opatrenie (informačná spoločnosť – 3.2,
budovanie inštitúcií – 3.3, renovácia a rozvoj obcí – 3.4)
 vyjadruje odborné stanovisko pre “Selection Panel”, pričom toto odborné stanovisko bude
mať dôleţitú úlohu pri výbere projektov.
Zodpovednosť:
Zodpovedá za kvalitu a opodstatnenosť odborného posudku a stanoviska k projektu
z hľadiska politiky a stratégie, ktorú príslušný rezort sleduje a z hľadiska technického
vypracovania projektu. Zároveň zodpovedá za súlad projektu s regionálnymi špecifikami
a programami hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov.
 Frekvencia stretnutí: 3 x za rok (január, máj, september),
Za účelom zabezpečenia objektivity a nestrannosti celého procesu hodnotenia projektov, sa
poradná pracovná skupina riadi nasledovnými zásadami:
1. počas spracovania odborného posudku má poradná skupina právo, vo výnimočných
a odôvodnených prípadoch, vyţiadať prostredníctvom riadiaceho orgánu od ţiadateľa
dodatočné vysvetlenie/objasnenie niektorých častí, podľa vopred stanoveného termínu.
Týmto je garantované, ţe odporúčania poradnej skupiny sú zaloţené na objektívnych
a dostupných informáciách
2. poradná skupina obdrţí pre potreby vypracovania odborného posudku od riadiaceho
orgánu všetku relevantnú dokumentáciu (operačný program Základná infraštruktúra,
programový doplnok k OP ZI, Inštrukcie pre ţiadateľov a pod.)
3. členovia poradnej skupiny sú povinní konať objektívne a nestranne
4. členovia musia preukázať, ţe v procese hodnotenia ich činnosť nie je charakterizovaná
ako konflikt záujmov
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5. v prípade, ţe projekt, ktorý je predmetom posudzovania danej poradnej skupiny, je
predkladaný inštitúciou, voči ktorej má niektorý člen akýkoľvek vzťah, nemôţe dotknutý
člen zaujať stanovisko voči predkladanému projektu
6. odporúčania poradnej skupiny musia byť dosiahnuté na základe konsenzu
7. členovia poradnej skupiny sa zaväzujú zaobchádzať s informáciami, relevantnými
k celkovému procesu hodnotenia, ako s dôvernými
8. členovia poradnej skupiny nesmú poskytnúť informácie o procese hodnotenia ţiadnej
tretej strane
9. členovia nemôţu konať spôsobom, ktorý akokoľvek ovplyvňuje ostatných členov
poradnej skupiny, resp. ktorý negatívne ovplyvňuje ostatných členov komisie
10. o výsledku výberového procesu (vrátane výsledkov a odporúčaní poradnej skupiny) bude
ţiadateľ informovaný písomne
11. nominovaný člen poradnej skupiny sa musí zúčastniť všetkých zasadnutí poradnej
skupiny, ktorá sa viaţe k hodnoteniu v rámci daného cyklu
Zloţenie:
Advisory Group 3.1.1 – Poradná skupina pre projekty podopatrenia 3.1.1






Ministerstvo školstva SR
zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov
expert pre technické odborné stanovisko (stavebný inţinier, resp. architekt)
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)

Advisory Group 3.1.2 – Poradná skupina pre projekty podopatrenia 3.1.2






Ministerstvo zdravotníctva SR
zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov
expert pre technické odborné (stavebný inţinier, resp. architekt)
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)

Advisory Group 3.1.3 – Poradná skupina pre projekty podopatrenia 3.1.3






Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov
expert pre odborné technické stanovisko (stavebný inţinier, resp. architekt)
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)

Advisory Group 3.1.4 – Poradná skupina pre projekty podopatrenia 3.1.4






Ministerstvo kultúry SR
zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov
expert pre technické odborné stanovisko (stavebný inţinier, resp. architekt)
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)
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Advisory Group 3.2 – Poradná skupina pre projekty opatrenia 3.2







Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
MŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MK SR, MVRR SR (v prípade, ţe opatrenie má priamu
väzbu na opatrenie 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch alebo
na opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry)
zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
expert v oblasti informačných technológií
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)

Advisory Group 3.3 – Poradná skupina pre projekty opatrenia 3.3






Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
sociálno – ekonomický/í partner/i
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)

Advisory Group 3.4 – Poradná skupina pre projekty opatrenia 3.4








Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo podôhospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
zástupcovia samosprávnych krajov
expert pre technické odborné stanovisko (stavebný inţinier, resp. architekt)
expert pre finančné odborné stanovisko (ekonóm)
riadiaci orgán pre OP ZI (bez hlasovacieho práva)

Vzhľadom na špecifický priebeh implementácie Opatrenia 3.4 budú podrobnosti upravené v
Inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu pre Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí.
9.4.4. Pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie
Pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie zodpovedá za zber informácií o realizácii
pomoci na príslušnej úrovni, za monitorovanie projektov podľa ukazovateľov pre výstupy,
výsledky a účinky, za kontrolu na mieste atď.
Zloţenie:
1. riadiaci orgán pre OP Základná infraštruktúra
2. príslušné ministerstvá
3. samosprávne kraje
4. expertné inštitúcie zapojené do monitorovania
Frekvencia stretnutí: 1x/tri mesiace
Čo sa týka monitorovania a kontroly nad fyzickou realizáciou investičných projektov, táto je
zabezpečená stavebným dozorom, ktorý vyplýva zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
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9.4.5. Proces predkladania, hodnotenia a výberu projektov pre Prioritu 3 –
Lokálna infraštruktúra

9.4.5.1. Predkladanie projektov
Predkladanie projektov sa uskutočňuje počas roka v niekoľkých cykloch, v závislosti od
stretnutia a hodnotenia projektov poradnými skupinami (frekvencia stretnutí poradných
skupín je trikrát do roka -január, máj, september). Poradné skupiny vypracujú odporúčania
pre samotný výber projektov, ktorý sa, v nadväznosti na stretnutie poradných skupín,
uskutoční v nasledovných cykloch: február, jún, október. Výnimku tvorí prvé kolo
predkladania, hodnotenia a výberu projektov, ktoré bude, vzhľadom na špecifiká
začiatočného procesu, upravené osobitnými postupmi. Druhé a ďalšie cykly predkladania,
hodnotenia a výberu projektov sa uskutočnia ako je popísané vyššie.
Ţiadatelia o poskytnutie finančného príspevku majú moţnosť predkladať projekty priebeţne
k termínu, ktorý predchádza samotnému hodnoteniu projektov (presné termíny uzávierky
ţiadostí pred začiatkom kaţdého hodnotiaceho cyklu, t.j. pred cyklom začínajúcim
mesiacom január, mesiacom máj, a mesiacom september, sú určené v Inštrukciách pre
ţiadateľov o poskytnutie finančného príspevku pre Prioritu 3/jednotlivé opatrenia). Ţiadosť,
ktorá bude doručená po stanovenom termíne v rámci kaţdého cyklu, prechádza automaticky
do ďalšieho kola a bude predmetom hodnotenia v rámci nasledujúceho cyklu.
Postup predkladania projektov zverejní riadiaci orgán pre OP ZI na internetovej stránke
MVRR SR, v časti Operačný program Základná infraštruktúra (http://www.build.gov.sk).
Všetky dokumenty budú zároveň k dispozícii na všetkých úradoch 7 samosprávnych krajov.
Na internetovej stránke MVRR SR bude zároveň uverejnené:
 dokument Operačný program Základná infraštruktúra
 dokument Programový doplnok k Operačnému programu Základná infraštruktúra
 príručka pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného
programu Základná infraštruktúra
 formulár ţiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Prioritu
3/jednotlivé opatrenia, resp. podopatrenia
 inštrukcie pre ţiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Prioritu
3/jednotlivé opatrenia, ktorých súčasťou sú kritériá hodnotenia
 dodatočné inštrukcie pre ţiadateľa týkajúce sa špecifických oblastí (finančné riadenie,
kontrola)

 ostatné relevantné informácie súvisiace s informovaním a publicitou, najčastejšie kladené
otázky a pod.

9.4.5.2. Hodnotenie ţiadostí (projektov)
Hodnotenie ţiadostí (projektov) predkladaných v rámci priority 3 – Lokálna infraštruktúra
prebieha v dvoch hlavných fázach. Potrebu rozdelenia hodnotiaceho procesu na dve fázy si
vyţaduje charakter priority 3, do ktorej spadajú rôzne oblasti (školstvo, zdravotníctvo,
sociálna starostlivosť, kultúra, informačná spoločnosť, budovanie inštitúcií). Nehomogénnu
problematiku, ktorú priorita 3 rieši v rámci svojich opatrení, povaţuje riadiaci orgán pre OP ZI
ako dostatočný dôvod na rozdelenie hodnotenia ţiadostí (projektov) do viacerých fáz
a medzi rôzne subjekty.
Fázy hodnotenia ţiadostí (projektov) sú nasledovné:
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A) Vecné hodnotenie ţiadostí (projektov)
Vecné hodnotenie projektov vykonáva riadiaci orgán pre OP ZI, t.j. Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR (programový manaţér odboru riadenia OP ZI, zodpovedný za
jednotlivé opatrenie/podopatrenie). Po zaevidovaní projektu vykoná príslušný zodpovedný
zamestnanec vecné hodnotenie projektu podľa zoznamu vopred stanovených kritérií
v súlade s bodovacím systémom pre vecné hodnotenie.
Vecné hodnotenie projektu a kritériá pre vecné hodnotenie sú pre všetky
opatrenia/podopatrenia Priority 3 totoţné. Vecné hodnotenie spočíva v štandardnej kontrole
ţiadosti z hľadiska formálnej stránky a posúdenia, či projekt spĺňa základné poţiadavky
programu Operačný program Základná infraštruktúra.
Vecné hodnotenie projektu sa skladá z dvoch častí:
A 1) Štandardná kontrola ţiadosti z formálnej stránky
Vecné kritériá hodnotenia sú zaloţené na posúdení:
 oprávnenosť projektu
 oprávnenosť ţiadateľa
 súlad s legislatívou SR a EÚ
 súlad časového harmonogramu s časovým rámcom dostupnosti prostriedkov zo
štrukturálnych fondov
 realizovateľnosť projektu so zreteľom na technickú pripravenosť projektu (vydané
stavebné povolenie, dopady na ţivotné prostredie a pod.)
 realizovateľnosť projektu so zreteľom na finančný plán a národné spolufinancovanie
A 2) Splnenie základných poţiadaviek obsiahnutých v Operačnom programe
Základná infraštruktúra
Vecné kritériá hodnotenia pre posúdenie splnenia základných poţiadaviek programu sú
nasledovné:
 projekt dokladuje kvantifikované výstupy a obsahuje podrobné informácie o jasných
a dosiahnuteľných cieľoch
 projekt prispieva k tzv. horizontálnym témam, t.j. realizácia projektu priaznivo ovplyvňuje
ţivotné prostredie, rovnosť príleţitostí a informačnú spoločnosť
 ţiadateľ preukáţe dostatočné administratívne kapacity a skúsenosti, ako predpoklad
úspešnej realizácie projektu
 projekt preukazuje trvalý rozvoj v danej oblasti aj po jeho ukončení
 projekt má priaznivý vplyv na aktivity, realizované v bezprostrednom okolí
Ak sa v priebehu vecného hodnotenia zistia určité nezrovnalosti formálneho charakteru,
formálne nedostatky, vypustenie niektorých častí a vyskytnú sa body, ktoré treba objasniť,
vyzve riadiaci orgán pre OP ZI predkladateľa ţiadosti, aby uvedené časti doplnil/objasnil.
Lehota pre ţiadateľa na doplnenie a objasnenie sporných bodov je určená v Inštrukciách pre
ţiadateľa.
Táto moţnosť sa nevzťahuje na ţiadosti, u ktorých sa zistí zásadná prekáţka (napr. projekt
nespĺňa kritériá oprávnenosti a pod.)
Celkový proces vecného hodnotenia je zaznamenávaný relevantnými subjektami
v kontrolnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou hodnotiaceho procesu. Zároveň je
podkladom pre proces finálneho výberu projektov.
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Ţiadosť, ktorá spĺňa kritériá vecného hodnotenia je spolu s výsledkami vecného hodnotenia
postúpená príslušnej poradnej skupine.
O celkovom procese vecného hodnotenia je vypracovaná stručná správa.
B) Špecifické hodnotenie ţiadostí (projektov)
Špecifické hodnotenie ţiadostí (projektov) je v kompetencii príslušnej poradnej skupiny
(Advisory Group). Poradná skupina vyhodnotí ţiadosť podľa zoznamu špecifických
hodnotiacich kritérií v súlade s bodovacím systémom pre špecifické hodnotenie ţiadostí
(projektov). Pre kaţdé opatrenie, resp. podopatrenie priority 3 je vytvorený samostatný
zoznam špecifických hodnotiacich kritérií. Špecifické hodnotenie pozostáva z troch
komponentov:
B1) Regionálne kritériá
– danú oblasť posúdi a vyhodnotí zástupca príslušného samosprávneho kraja. V rámci tejto
fázy hodnotenia budú vyhodnocované nasledovné oblasti:
 projekt podporuje vyrovnaný regionálny rozvoj s cieľom eliminácie regionálnych rozdielov
 projekt prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu
 projekt je v súlade s regionálnou, resp. lokálnou stratégiou so zreteľom na ciele a aktivity
príslušného opatrenia/podopatrenia
 projekt podporuje aktivity, ktoré sú v rámci daného regiónu nedostatočné
B2) Špecifické kritériá opatrenia/podopatrenia
– danú oblasť posúdi a vyhodnotí zástupca príslušného rezortu. V rámci špecifického
hodnotenia bude vyhodnocovaný súlad s národnými prioritami v oblasti školstva,
zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry, informatizácie spoločnosti a regionálneho rozvoja:
 projekt je v súlade s prioritami národnej stratégie, koncepcií a rozvojových programov
spadajúcich do príslušného opatrenia/podopatrenia
 projekt preukazuje spôsoby vyuţitia vynaloţených prostriedkov do budúceho obdobia
v súlade s cieľom a zameraním pôvodného projektu
 projekt preukazuje ekonomickú efektívnosť po vynaloţení investícií v rámci projektu
 projektu prispieva k multifunkčnému vyuţitiu zariadenia v danom regióne
 ďalšie špecifiká so zreteľom na príslušné opatrenie/podopatrenie
B3) Technické a finančné kritériá
- danú oblasť posúdia a vyhodnotia príslušní odborníci.
V tejto časti budú posudzované základné technické údaje o rekonštruovanej budove a
rozpracovanosť a reálnosť oprávnených výdavkov prostredníctvom týchto oblastí:
 projekt uvádza základné údaje o budove
 projekt uvádza podrobné štruktúrované technické údaje o stave budovy
 projekt dokladuje dokumentáciu potrebnú na realizáciu projektu a deklaruje vysporiadané
vlastnícke vzťahy
 projekt počíta so zavedením obnoviteľných zdrojov energie (napr. solárne panely)
 projekt prispieva k zlepšeniu technického stavu budovy
 projekt prispieva k celkovej architektúre jeho okolia
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V poradných skupinách sú zastúpení odborníci za jednotlivé oblasti. V rámci bodu a)
Regionálne kritériá, kde sa hodnotí súlad projektu so strategickými cieľmi a prioritami daného
regiónu, poskytnú odborné hodnotenie zástupcovia regiónov za príslušnú oblasť.
Špecifické kritériá opatrenia/podopatrenia posudzujú nominovaní zástupcovia jednotlivých
ministerstiev (MŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MK SR, MDPT SR), ktorí hodnotia zameranie
projektu z hľadiska priorít, stratégií a cieľov príslušného rezortu.
Technické a finančné kritériá budú posudzované expertami v danej oblasti, do ktorej
predkladaný projekt spadá.
Poradná skupina obdrţí celkový spis projektu (v kópii) spolu s vyhodnoteným kontrolným
listom pre vecné hodnotenie projektov. Zároveň obdrţí poradná skupina od riadiaceho
orgánu pre OP ZI ostatnú podpornú dokumentáciu pre potreby ďalšieho hodnotenia.
Členovia poradnej skupiny počas hodnotenia zdieľajú individuálne a spoločné poznatky
z danej oblasti v rámci daného opatrenia/podopatrenia Priority 3, pričom zároveň skúmajú
reálnosť projektu a jeho súlad s cieľom OP ZI. Pri hodnotení vychádzajú najmä zo svojich
odborných poznatkov a predchádzajúcich praktických skúseností v príslušnej oblasti.
Poradná skupina má právo, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, vyţiadať
prostredníctvom riadiaceho orgánu od ţiadateľa dodatočné vysvetlenie/objasnenie
niektorých častí, podľa vopred stanoveného termínu (podmienky a termíny sú súčasťou
Inštrukcií pre ţiadateľov o poskytnutie finančného príspevku pre Prioritu 3/jednotlivé
opatrenia).
Na záver vypracuje poradná skupina hodnotiaci hárok za kaţdý projekt v súlade
s bodovacím systémom pre kaţdú oblasť:
a) Regionálne kritériá
b) Špecifické kritériá opatrenia/podopatrenia
c) Technické a finančné kritériá
Poradná skupina postúpi riadiacemu orgánu pre OP ZI výsledné hodnotiace hárky za kaţdý
projekt, súhrnnú hodnotiacu správu a súhrnný zoznam projektov s odporúčaniami na
schválenie/zamietnutie s odôvodnením.

9.4.5.3. Výber projektov
Súčet bodov vecného hodnotenia a špecifického hodnotenia ţiadostí (projektov) tvorí
súhrnné hodnotenie. Proces vecného hodnotenia projektov (súhrnná správa a kontrolný list),
výsledky poradnej skupiny (výsledné hodnotiace hárky za kaţdý projekt, súhrnná hodnotiaca
správa a súhrnný zoznam projektov s odporúčaniami) tvorí spolu so ţiadosťou (projektom)
východisko pre Selection Panel, (výber projektov). Berúc do úvahy všetky odporúčania
a závery všetkých etáp predchádzajúceho hodnotiaceho procesu, ako aj moţnosti
stanovené v Operačnom programe Základná infraštruktúra a v Programovom doplnku k OP
ZI za Prioritu 3 – Lokálna infraštruktúra, minister výstavby a regionálneho rozvoja (riadiaci
orgán pre OP ZI) rozhodne o schválení/zamietnutí ţiadosti.
Schéma znázorňujúca systém schvaľovania ţiadostí (výberu projektov) sa nachádza v
prílohe č.2.

9.4.5.4. Metodológia hodnotenia projektov
Metodológia hodnotenia projektov vychádza z niekoľkých predpokladov. Prvým dôleţitým
faktom, ktorý je potrebné brať do úvahy, je rozdelenie hodnotenia do niekoľkých etáp.
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Druhou dôleţitou oblasťou je zapojenie rôznych subjektov na rôznych úrovniach do
celkového procesu. Nemenej dôleţitým faktorom je aj nehomogénnosť problematiky, ktorá
sa odzrkadľuje v priorite 3 a jej jednotlivých opatreniach/podopatreniach.
Za účelom dosiahnutia objektivity v procese celkového hodnotenia ţiadostí/projektov v rámci
Priority 3 – Lokálna infraštruktúra, sa vyššie uvedené skutočnosti premietajú do metodológie
hodnotenia nasledovným spôsobom.
I. Hodnotenie prebieha v niekoľkých etapách:
1. Vecné hodnotenie ţiadostí/projektov:
 štandardná kontrola ţiadosti z formálnej stránky
 splnenie základných poţiadaviek obsiahnutých v operačnom programe Základná
infraštruktúra
2. Špecifické hodnotenie ţiadostí/projektov:
a)

Regionálne kritériá

b)

Špecifické kritériá opatrenia/podopatrenia

c) Technické a finančné kritériá
II. Bodovací hodnotiaci systém
V rámci kaţdej etapy, uvedenej v časti I, sa pouţije kvalitatívna hodnotiaca škála, ktorá má
5 stupňov:
1. zlý
2. slabý
3. priemerný
4. dobrý
5. výborný
Vzhľadom na rozdielny charakter jednotlivých etáp vecného a špecifického hodnotenia, je
kaţdému kritériu vecného a špecifického hodnotenia pridelený určitý rozsah bodov
(minimálny a maximálny), ktoré je moţné danému kritériu prideliť. Tento rozsah je u kaţdého
kritéria individuálny. Individuálny rozsah bodov u kaţdého kritériá vychádza z váhy, ktoré má
dané kritérium v procese hodnotenia. Na základe pridelenia počtu bodov kaţdému kritériu,
bude daná časť projektu zaradená do kvalitatívnej hodnotiacej stupnice.
Projekt, ktorý dosiahne v procese vecného hodnotenia v rámci niektorého kritéria hodnotu 0,
bude zamietnutý.
Prehľad kvalitatívnej hodnotiacej škály a bodového rozsahu je uvedený v tabuľke niţšie.
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Špecifické hodnotenie

Vecné hodnotenie
Kvalitatívna
hodnotiaca
škála

Štandardná
formálna
kontrola

Základné
kritériá
programu

Regionálne kritériá

Špecifické kritériá

Prioritné
regionálne
kritériá

Ostatné
regionálne
kritériá

Prioritné
špecifické
kritériá

Ostatné
špecifické
kritériá

Technické
a finančné
kritériá

1.zlý

0

1

0-2

1

0-2

1

1

2.slabý

-

1-2

2-4

1-2

2-4

1-2

1-2

3.priemerný

-

2-3

4-6

2-3

4-6

2-3

2-3

4. dobrý

-

3-4

6-8

3-4

6-8

3-4

3-4

5. výborný

1

4-5

8-10

4-5

8-10

4-5

4-5
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9.4.6. Implementácia opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí
Do implementácie opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí budú zapojené samosprávne kraje
spadajúce pod Cieľ 1. V prípade projektov spadajúcich pod uvedené opatrenie, hodnotenie
ţiadostí (projektov) budú vykonávať administratívne kapacity toho samosprávneho kraja,
z ktorého pochádza konečný prijímateľ. Hodnotenie sa bude vykonávať podľa vopred
stanovených hodnotiacich kritérií a bodovacieho systému. Výber projektov bude prebiehať
relevantne procesu popísanom v kapitole 9.4.5.3.
Vzhľadom k tomu, ţe MPSVR SR v rámci stratégie čerpania Európskeho sociálneho fondu
a prístupu k marginalizovaným a rizikovým skupinám obyvateľstva identifikovalo Fond
sociálneho rozvoja ako jeden zo svojich nástrojov na riešenie oblasti sociálnej exklúzie na
Slovensku, vyuţijú sa uvedené kapacity aj v rámci implementácie opatrenia 3.4. Tým sa
dosiahne realizácia aktivít z oblasti fyzickej infraštruktúry na lokálnej úrovni a synergický
efekt s prostriedkami čerpanými z ESF, nakoľko cieľovými skupinami Fondu sociálneho
rozvoja sú aj Rómovia, nezamestnaní, obyvatelia vidieka a marginalizované skupiny.
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9.5. Monitorovací výbor
Monitorovací výbor bol zriadený v súlade s čl. 35 Nariadenia Rady č. 1260/1999.
Monitorovací výbor rozhoduje na základe konsenzu. Ak tento nie je dosiahnutý, Výbor môţe
rozhodnúť, ţe bude hlasovať pod vedením jeho predsedu.
Zloţenie Monitorovacieho výboru pre OP ZI:
 zástupcovia MVRR SR (minister, riadiaci orgán pre CSF, riadiaci orgán pre OP ZI)
 zástupcovia MDPT SR
 zástupcovia MŢP SR
 zástupca MZ SR
 zástupca MŠ SR
 zástupca MK SR
 zástupca MPSVR SR
 zástupca MF SR
 splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 zástupca Grémia tretieho sektora
 Zdruţenie miest a obcí Slovenska
 Únia miest Slovenska
 Zástupcovia samosprávnych krajov (za kaţdý z regiónov úrovne NUTS II bude mať
hlasovacie právo len jeden člen)
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10. Technická pomoc
Oddiel 1 - Operačný program
Operačný program Základná infraštruktúra
Oddiel 2 - Priorita
Oddiel 3 - Opatrenie
Technická pomoc
Oddiel 4 - Kód oblasti intervencie
4.1 Technická pomoc a inovatívne činnosti
4.1.1 Príprava, implementácia, monitorovanie, propagácia
4.1.2 Hodnotenie
4.1.3 Štúdie, analýzy
4.1.4 Informovanie verejnosti
Oddiel 5 – Opis opatrenia
Na podporu implementácie celého Operačného programu bolo vytvorené osobitné
opatrenie, technická pomoc, v rámci priority 3 – Lokálna infraštruktúra. Zároveň v rámci
tohto opatrenia boli vytvorené podmienky na financovanie aktivít na úrovni CSF.
Technická pomoc je predpokladom úspešného riadenia, monitorovania a hodnotenia
operačného programu a CSF vo všeobecnosti.
Program technickej pomoc bol vytvorený Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR na implementáciu opatrenia technická pomoc. V záujme zjednodušenia
administratívy počas tohto programovacieho obdobia bude podpora na úrovni CSF
financovaná v rámci tohto opatrenia. Jedným z hlavných cieľov tohto opatrenia je
posilniť administratívne kapacity. Toto bude zabezpečené podporovaním nákladov na
mzdy na príslušnej úrovni v súlade s ustanoveniami nariadenia 448/2004. Vyváţenosť
zdrojov technickej pomoci bude zaisťovať efektívny manaţment a implementáciu
operačného programu a CSF.
Celkový rozpočet pre opatrenie technická pomoc je 24 589 823 EUR. Tento rozpočet
bol rozdelený na náklady v súlade s limitmi uvedenými v časti 2.4 nariadenia 448/2004
(pravidlo 11) a ďalšími beţnými nákladmi v rámci technickej pomoci. V rámci tohto
rozdelenia sú prostriedky ďalej rozčlenené na CSF a operačný program.
OPZI
Mzdy pracovníkov a ďalšie náklady týkajúce sa OPZI v rámci limitovaných nákladov (8
947 300 EUR) boli tieto rozdelené nasledovne:
 Riadiaci orgán OPZI
 Implementácia priority 1
 Implementácia priority 2
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 Implementácia priority 3
Ďalšie výdavky v rámci technickej pomoci budú pozostávať najmä z podpory pre
vykonávanie auditu, kontrolných činností, informovanie a publicitu.
CSF
V rámci prostriedkov technickej pomoci určených na CSF v rámci limitov
vychádzajúcich z nariadenia 448/2004 boli tieto rozdelené na činnosti vykonávané
riadiacim orgánom pre CSF a kontrolnými a platobnými činnosťami vykonávanými
Ministerstvom financií SR. Ďalšie prostriedky technickej pomoci alokované pre CSF
budú určené najmä na podporu extenzívneho programu publicity a informovania, IT
monitorovacieho systému, auditu a kontrolných funkcií.
Rozvoj programu aktivít technickej pomoci
Na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre OPZI a CSF kaţdé ministerstvo
zapojené do administrácie štrukturálnych fondov navrhne organizačnú štruktúru
s cieľom identifikovať počet zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný/polovičný
úväzok na implementácii a ktorých mzdy budú spolufinancované v rámci technickej
pomoci. Títo zamestnanci budú určení na základe rozhodnutia príslušného
ministerstva. Cieľom týchto aktivít bude zaistiť potrebné zdroje na príslušnej úrovni na
uskutočňovanie efektívnej implementácie. Najmä organizačná štruktúra poskytne údaje
o kritických oblastiach, kde nie je zamestnaný dostatočný počet pracovníkov na činnosť
spojenú so štrukturálnymi fondmi. Tieto oblasti bude potrebné následne posilniť
dodatočným výberom a/alebo presunutím pracovníkov v rámci rezortu. Celkový cieľ
spočíva v odstránení prekáţok implementácie vyplývajúcich z nedostatku adekvátne
vzdelaného personálu.
Cieľ
Cieľom technickej pomoci je podporovať riadiaci orgán OP ZI, sprostredkovateľské
orgány pod riadiacim orgánom a riadiaci orgán CSF pri príprave projektov, riadení,
implementácii, kontrole, monitorovaní a hodnotení projektov a programov. Ďalej je to
informovanie verejnosti, propagácia a výmena skúseností.
Oddiel 6 – Indikatívny zoznam aktivít
Aktivity CSF
 publicita, informačná kampaň
 príprava, výber, hodnotenie, monitorovanie a kontrola programov a projektov
 IT monitorovací systém
 technické, priestorové a prevádzkové vybavenie
 platy zamestnancov CSF
 platy zamestnancov MF SR
 školenia pre pracovníkov CSF
 zasadanie monitorovacieho výboru
 audit, priebeţné kontroly a iné výdavky
 štúdie
Aktivity riadiaceho orgánu pre OP ZI (MVRR SR)
 publicita, informačná kampaň
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 príprava, výber, hodnotenie, monitorovanie a kontrola programov a projektov
 IT monitorovací systém
 technické, priestorové a prevádzkové vybavenie
 platy zamestnancov RO pre OPZI
 platy zamestnancov PJ
 platy zamestnancov zodpovedných za 5% kontrolu a audit
 školenia pre zamestnancov riadiaceho orgánu pre OP ZI
 zasadanie Monitorovacieho výboru pre OP ZI
 zasadanie subjektov relevantných v systéme výberu projektov priority 3
 audit, priebeţné kontroly a iné výdavky
 štúdie
Aktivity sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre
prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra (MDPT SR)
 publicita, informačná kampaň
 príprava, výber, hodnotenie, monitorovanie a kontrola programov a projektov
 IT monitorovací systém
 technické, priestorové a prevádzkové vybavenie
 platy zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre
prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra (MDPT SR)
 platy zamestnancov PJ
 platy zamestnancov zodpovedných za 5% kontrolu a audit
 školenia pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre
OP ZI pre prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra (MDPT SR)
 zasadanie subjektov relevantných v systéme výberu projektov priority 1
 audit, priebeţné kontroly a iné výdavky
 štúdie
Aktivity sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre
prioritu 2 – Environmentálna infraštruktúra (MŢP SR)
 publicita, informačná kampaň
 príprava, výber, hodnotenie, monitorovanie a kontrola programov a projektov
 IT monitorovací systém
 technické, priestorové a prevádzkové vybavenie
 platy zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZI pre
prioritu 2 – Environmentálna infraštruktúra (MŢP SR)
 platy zamestnancov PJ
 platy zamestnancov zodpovedných za 5% kontrolu a audit
 školenia pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre
OP ZI pre prioritu 2 – Environmentálna infraštruktúra (MŢP SR)
 zasadanie subjektov relevantných v systéme výberu projektov priority 2
 audit, priebeţné kontroly a iné výdavky
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 štúdie
Oddiel 7 - Typ podpory
Priama nenávratná pomoc
Oddiel 8 - Maximálna výška pomoci
Maximálna výška pomoci: 75% ERDF, 25% štátny rozpočet
Oddiel 9 – Koneční prijímatelia
 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – Riadiaci orgán pre OPZI a Riadiaci
orgán pre CSF
 Ministerstvo financií SR
 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre OPZI
 Ministerstvo ţivotného prostredia SR - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre OPZI
 Inštitúcie a odborníci zapojení do realizácie technickej pomoci
Oddiel 10 - Finančný plán na roky 2004-2006
Zodpovedajúce
Zodpovedajúce
verejné prostriedky verejné prostriedky
zo štátneho
z rozpočtu VÚC
(EUR)
rozpočtu
a obce
(EUR)
(EUR)
24 589 823
8 196 609
ERDF

Celkom
(EUR)
32 786 432
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11. Informačná stratégia
11.1. Komunikačný akčný plán
11.1.1. Úvod
Slovenská republika sa má stať plnoprávnym členom Európskej únie v máji 2004. V tejto
súvislosti sa otvárajú nové moţnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov.
Len správne a včas podané informácie môţu prispieť k maximálnemu a efektívnemu vyuţitiu
naskytajúcich sa príleţitostí pre ďalší rozvoj SR. Z tohto hľadiska je vypracovanie
informačnej stratégie pre verejnosť nezastupiteľným článkom v celom procese prípravy
Slovenska na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Za vypracovanie komunikačného akčného plánu zodpovedá riadiaci orgán. Jeho zmysel i
poţiadavky na neho sú zakotvené v dvoch základných dokumentoch ES:
 nariadenie rady (ES) č. 1260/1999 z 21.6.1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o
štrukturálnych fondoch,
 nariadenie rady (ES) č. 1159/2000 z 30. 5.2000 o opatreniach pre informovanosť a
publicitu, ktoré majú vykonať členské štáty, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych
fondov.
Informovanie a publicita o pomoci zo štrukturálnych fondov majú slúţiť pre zvýšenie
povedomia a prehľadnosti, čo sa týka aktivít Európskej únie a aby sa vytvoril ucelený obraz o
príslušnej pomoci vo všetkých členských štátoch.
Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra uţ aj v súčasnosti kladie
mimoriadny dôraz na zabezpečenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti.
Zástupcovia riadiaceho orgánu pre OP ZI sa zúčastňujú na rôznych seminároch,
školeniach, výstavách a workshopoch, kde poskytujú komplexné informácie o výhodách a
moţnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Základná
infraštruktúra.
V súvislosti s vytvorením základného rámca pre oblasť publicity bol vypracovaný
Komunikačný akčný plán pre Operačný program Základná infraštruktúra.
Hlavné ciele a cieľové skupiny Komunikačného akčného plánu riadiaceho orgánu pre
Operačný program Základná infraštruktúra
Hlavné ciele v oblasti publicity a informovania:







zlepšiť informovanie širokej verejnosti o Operačnom programe Základná
infraštruktúra
(ďalej len „OP ZI“): o cieľoch,
prioritách, opatreniach OP ZI na obdobie 2004 – 2006
informovať verejnosť o moţnostiach a výhodách, ktoré poskytuje pomoc z EÚ
v záujme zvyšovania pozitívneho imidţu európskych štrukturálnych fondov v regióne
informovať konečných uţívateľov ako aj širokú verejnosť o príleţitostiach, ktoré
poskytuje spoločná pomoc z EÚ a úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR
v rámci štrukturálnej pomoci
dobudovanie a sfunkčnenie informačnej a komunikačnej siete riadiaceho orgánu pre
OP ZI, ktorá bude súčasťou Integrovanej informačnej siete (IIS), s cieľom šírenia
včasných, komplexných, presných a správnych informácií smerom na cieľové
skupiny, aby sa zabezpečilo dostatočné informovanie všetkých potenciálnych a
konečných prijímateľov pomoci
koordinácia všetkých informačných aktivít sprostredkovateľských orgánov pod
riadiacim orgánom pre OP ZI
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11.1.2. Cieľové skupiny
 potenciálni a koneční prijímatelia pomoci
 ekonomickí a sociálni partneri
 súkromný sektor
 široká verejnosť
 orgány regionálnej a miestnej samosprávy
 sprostredkovateľské orgány
11.1.3. Stratégia informovanosti
Informačná stratégia je vyjadrením spôsobu, akým bude riadiaci orgán pre OP ZI uvádzať
Komunikačný akčný plán (KAP) do praxe. Ten bude implementovaný v súlade s nariadením
rady (ES) č. 1159/2000. Samotná stratégia vychádza z globálneho cieľa OP ZI, ktorým je
podpora
vyváţeného
regionálneho
rozvoja
prostredníctvom
zvyšovania
konkurencieschopnosti regiónov. Operačný program Základná infraštruktúra pozostáva
z troch priorít:


Dopravná infraštruktúra



Evironmentálna infraštruktúra



Lokálna infraštruktúra

V zmysle uznesenia vlády SR č. 175/2003 z 12.3.2003 a v súlade s článkom 18. ods. 2,
písm. d) nariadenia rady (ES) č. 1260/1999 bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) schválené ako riadiaci orgán pre OP ZI. Uznesenie
vlády SR č. 175/2003 vymedzilo aj sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom
pre OP ZI nasledovne :
 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) pre prioritu č. 1: Dopravná
infraštruktúra,
 Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP SR) pre prioritu č. 2: Environmentálna
infraštruktúra.
Podľa Organizačného poriadku MVRR SR, platného od 20.1.2003, zabezpečovanie úloh
riadiaceho orgánu pre OP ZI, vykonáva odbor riadenia operačného programu základná
infraštruktúra v rámci Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, ktorá je organizačne
jednou zo sekcií MVRR SR.
Relevantné informácie sa budú z riadiaceho orgánu pre OP ZI dostávať smerom ku
konečným prijímateľom pomoci prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov pod
riadiacim orgánom pre OP ZI, ktoré budú plniť úlohu informačných centier prvého
kontaktu riadiaceho orgánu pre OP ZI pre prioritu 1 a 2.
Informačnými centrami prvého kontaktu riadiaceho orgánu pre OP ZI sú v tomto zmysle:
 odbor komunikácie v spolupráci s odborom zahraničnej pomoci - MDPT SR - pre
prioritu č.1: Dopravná infraštruktúra
 odbor riadenia programov (oddelenie monitorovania a hodnotenia) - MŢP SR - pre
prioritu č.2: Enviromentálna infraštruktúra
V prípade priority č. 3: Lokálna infraštruktúra bude centrom prvého kontaktu samotný
riadiaci orgán pre OP ZI - odbor riadenia operačného programu základná infraštruktúra.
Vzhľadom na to, ţe jednotlivé podopatrenia majú špecifický charakter, nebude riadiaci orgán
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pre OP ZI poskytovať špecifické informácie v rámci podopatrení, ale ţiadateľov bude
smerovať na príslušné rezorty. Jednotlivé ministerstvá budú zodpovedné
za im
prislúchajúce podopatrenia a za vykonávanie informačnej kampane v rozsahu svojej
pôsobnosti. Spôsob zapojenia relevantných ministerstiev do celého projektového cyklu, a
teda aj do informovania a publicity, bude vymedzený rámcovou zmluvou. Vychádzajúc zo
skutočnosti, ţe jednotlivé ministerstvá nedisponujú dostatočnými administratívnymi
kapacitami, bolo zo strany Európskej komisie odporúčané, aby sa v rámci technickej
asistencie vyčlenili finančné prostriedky na informačnú stratégiu aj na dobudovanie
administratívnych štruktúr na jednotlivých ministerstvách. Z uvedených dôvodov boli
finančné prostriedky na technickú asistenciu navýšené, aby sa do procesu informovania
mohli zapojiť aj iné ministerstvá zodpovedné za národnú stratégiu.
Na regionálnej úrovni budú funkciu regionálnych informačných centier riadiaceho orgánu pre
OP ZI plniť:
 odbory regionálneho rozvoja úradov vyšších územných celkov (VÚC)
V zmysle zákona č. 302/2001 Z. Z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov
patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja okrem iného:
 zabezpečenie tvorby a plnenia programov sociálneho, ekonomického a kultúrneho
rozvoja územia samosprávneho kraja,
 spolupráca s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí.
Pri tvorbe programového dokumentu OP ZI, ale najmä pri spracovaní programového
doplnku k OP ZI, sa postupovalo v úzkej súčinnosti s VÚC, ktoré vytvorili pracovné skupiny a
v ich spolupráci sa zadefinovali a vyšpecifikovali jednotlivé opatrenia a podopatrenia v rámci
priority č.3: Lokálna infraštruktúra. Vzhľadom na túto skutočnosť bude pri zabezpečovaní
informovania verejnosti dôleţitou súčasťou činností koordinácia informačných aktivít a
spolupráca s VÚC v oblasti informovanosti. Na základe konzultácií riadiaceho orgánu pre OP
ZI so zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku,
Európska komisia odporúča v procese schvaľovania a výberu projektov pre prioritu č. 3:
Lokálna infraštruktúra, ţiadať odborné stanovisko, či uvedený projekt je v súlade so
stratégiou regionálneho rozvoja.
V budúcnosti sa predpokladá aj zapojenie regionálnych rozvojových agentúr do procesu
informovania a publicity.
11.1.4. Zodpovednosti riadiaceho orgánu pre OP ZI vo vzťahu k oddeleniu pre
komunikáciu s verejnosťou MVRR SR
Komunikačný akčný plán pre OP ZI má priamu väzbu na koncepciu masmediálnej politiky
MVRR SR. V rámci toho zabezpečuje riadiaci orgán pre OP ZI spoluprácu s oddelením pre
komunikáciu s verejnosťou:
 poskytuje podklady do obsahovej náplne stránok ministerstva na internete a podieľa sa
na propagácii ministerstva v médiách
 vypracúva a poskytuje informácie a podklady pre tlačové agentúry a elektronické médiá
za odbor riadenia pre OP ZI
 podieľa sa na zabezpečení komunikácie ministerstva s verejnosťou
 vypracúva a poskytuje informácie pre publikačnú činnosť ministerstva.
11.1.5. Zodpovednosti sprostredkovateľských orgánov vo vzťahu k riadiacemu
orgánu pre OP ZI
Na základe KAP, ktorý vypracoval riadiaci orgán vypracujú sprostredkovateľské orgány
svoje vlastné KAP pre ich prioritu. To znamená, ţe budú pripravovať informácie za svoje
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priority OP ZI a tie budú rozširovať na miestnu, regionálnu a národnú úroveň. Rovnako sú
zodpovedné za vypracovanie KAP voči svojim sociálno – ekonomickým partnerom a
konečným uţívateľom. V rámci svojho KAP budú organizovať vlastné akcie za
zodpovedajúcu prioritu a sú povinné o nich podať informáciu riadiacemu orgánu.
Sprostredkovateľské orgány dodávajú, podľa potreby, riadiacemu orgánu potrebné podklady
za svoje priority. Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe sprostredkovateľské orgány sú
zodpovedné za svoje priority a za dodávanie čiastkových podkladov riadiacemu orgánu.
V tomto zmysle má MVRR SR voči sprostredkovateľským orgánom koordinačnú funkciu a
finálnu zodpovednosť za KAP. Zodpovedá za distribúciu všetkých relevantných nariadení
rady, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov, sprostredkovateľským orgánom. Informuje o
aktivitách, ktoré súvisia s OP ZI, zvoláva pracovné koordinačné stretnutia riadiaceho orgánu
so sprostredkovateľskými orgánmi. Vyhodnocuje KAP za prioritu 3: Lokálna infraštruktúra a
kompletizuje súhrnný prehľad o všetkých aktivitách podniknutých v rámci KAP. Na základe
toho vypracuje riadiaci orgán polročne súhrnné hodnotenie KAP za celý OP ZI. Za účelom
koordinácie a sprehľadnenia jeho aktivít súvisiacich s informovaním verejnosti, zriadi riadiaci
orgán tzv. Technickú pracovnú skupinu, ktorej členovia budú referenti zodpovední za
publicitu a ktorej zloţenie je nasledovné:
MVRR SR – 3 členovia
MDPT SR – 1 člen
MŢP SR - 1 člen
Keďţe priorita č. 3: Lokálna infraštruktúra sa skladá z troch opatrení, pričom opatrenie 3.1
Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry pozostáva zo 4 podopatrení, do ktorých sú
zainteresované aj Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo
kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR – odbor pre štátny informačný systém a informatizáciu spoločnosti, budú
mať tieto rezorty tieţ svoje zastúpenie:
MŠ SR - 1 člen
MZ SR - 1 člen
MK SR - 1 člen
MPSVR SR - 1 člen
MDPT SR – 1 člen
Rovnako aj samosprávne kraje budú nominovať svojich zástupcov, jedného za kaţdý VÚC.
Táto skupina sa bude schádzať podľa potreby resp. raz za dva mesiace.
Kaţdá z vyššie spomenutých inštitúcií si vytvorí vlastné centrá prvého kontaktu za jej
prislúchajúcu prioritu resp. opatrenie a je zodpovedná za zabezpečenie informačnej
kampane v rozsahu svojej pôsobnosti.
Riadiaci orgán pre OP ZI je vo vzťahu k riadiacemu orgánu pre CSF centrom prvého
kontaktu, pričom je riadiaci orgán pre OP ZI povinný poskytovať aktuálne informácie,
dokumenty, príručky pre predkladateľa a pod.
11.1.6. Spoločné nástroje Integrovaného informačného systému
Riadiaci orgán pre CSF v spolupráci s riadiacim orgánom pre OP ZI a ostatnými riadiacimi
orgánmi jednotlivých operačných programov zabezpečí vybudovanie a vedenie internetovej
stránky „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ so spoločným informačným portálom.
118

OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (OPZI) - PROGRAMOVÝ DOPLNOK

V rámci Integrovanej informačnej siete (IIS) bude tieţ zriadené komunikačné centrum IIS
s info – linkou, kde budú môcť záujemcovia získať všetky relevantné informácie od
špeciálne školených operátorov, pričom uvedení operátori budú v priamom prepojení na
informačný portál, ktorý poskytne potenciálnym konečným prijímateľom/ príjemcom
pomoci aktuálne informácie aj o OP ZI, o moţnostiach čerpania prostriedkov zo
štrukturálnych fondov v rámci OP ZI. Ďalšou aktivitou realizovanou v rámci implementácie
KAP RO pre CSF na ktorej sa RO pre OP ZI aktívne podieľa, resp. bude podieľať, je výroba
a distribúcia úvodných informačných broţúr „Aby európske fondy slúţili Slovensku I a
II. a spravodaja „Štrukturálne fondy pre Slovensko“.
11.1.7. Financovanie
Náklady súvisiace s aktivitami Komunikačného akčného plánu pre OP ZI budú plne hradené
z rozpočtu technickej asistencie pre OP ZI, ktorý je 32 786 432 EUR. Z toho príspevok
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 24 589 823 EUR a spolufinancovanie 8 196
609 EUR.
Po realokácii a po prehodnotení technickej asistencie boli z uvedenej sumy vyčlenené
finančné prostriedky v rámci OP ZI na jednotlivé priority nasledovne:
 priorita č.1: Dopravná infraštruktúra – 4 814 687,3434 EUR
 priorita č.2: Enviromentálna infraštruktúra – 6 093 358,1394 EUR
 priorita č.3: Lokálna infraštruktúra – 6 100 735,0863 EUR
 technická asistencia pre CSF – 7 581 042,4309 EUR
11.1.8. Informačné aktivity
A) Metódy a formy informačných aktivít zamerané a všetky cieľové skupiny


publikácie programov a príručiek - budú k dispozícii pre verejnosť na webovej
stránke riadiaceho orgánu, na diskete alebo CD



vydávanie informačného bulletinu - bude k dispozícii v tlačenej forme a na webovej
stránke



webová stránka MVRR SR - na webovej stránke sa bude nachádzať OPZI,
programový doplnok a spojenia na iné príslušné stránky



Logo EÚ a operačného programu bude uvedené na všetkých materiáloch
zameraných na publicitu, na ţiadostiach, na označeniach projektov, ...



Rôzne druhy propagácie/publicity: plagáty, prospekty, vlajky, plakety, billboardy,
projektové vývesné štíty



Informačné panely - navrhujú sa na zverejňovanie Operačného programu Základná
infraštruktúra a budú sa pouţívať na všetkých akciách MVRR SR



Tlač, rozhlas, televízia: budú sa konať tlačové a mediálne konferencie na
zverejňovanie udalostí , kaţdoročné tlačové dni a brífingy pre média, pravidelné
tlačové správy, uverejňovanie článkov v tlači a príloh k novinám



zabezpečovanie účasti v interview vysielaných médiami
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B) Metódy a formy informačných aktivít zamerané na vybrané cieľové skupiny


prezentácie - iniciatívne organizované riadiacim orgánom pre OP ZI na základe
priebeţne avizovaných potrieb cieľových skupín



semináre, konferencie - tieto akcie sa budú vyuţívať na spustenie programu
a šírenie myšlienok o odporúčaných postupoch v priebehu programu a budú
venované otázkam ako je stratégia programu, ako poţiadať o príspevok
a informáciám o technických otázkach pre partnerov



workshopy, veľtrhy, výstavy - zabezpečenie informačných panelov, distribúcia
informačných materiálov (letáky, broţúry)



návštevy EÚ partnerov

11.1.9. Implementácia
Za realizáciu KAP je na úrovni riadiaceho orgánu pre OP ZI určená kontaktná osoba, resp.
referent riadiaceho orgánu pre publicitu. V rámci organizačnej štruktúry je v Agentúre na
podporu regionálneho rozvoja vytvorené štátnozamestnanecké miesto, ktoré má v opise
činností informovanie a publicitu riadiaceho orgánu pre Operačný program Základná
infraštruktúra.
Úlohy referenta pre publicitu sú:
 koordinácia a realizácia informačnej stratégie,
 zabezpečenie jednotnej podoby informačného materiálu,
 podpora informovanosti verejnosti prostredníctvom poskytovania
skupinám a aktualizácia týchto informácií,

informácií cieľovým

 plnenie funkcie kontaktnej osoby pre verejnosť a poskytovanie informácií o ďalších
kontaktných miestach pre ţiadateľov,
 zabezpečenie efektívneho vyuţívania finančných prostriedkov pre oblasť publicity
a informovanosti,
 spolupráca s pracovnou skupinou pre publicitu,
 príprava pravidelnej správy o uskutočňovaní a výsledkoch činnosti v oblasti publicity
a informovanosti,
 uskutočňovanie prieskumov o stave informovanosti verejnosti na základe spätnej väzby,
 spolupráca pri tvorbe a aktualizácii internetovej stránky, nadväzovanie kontaktov s členmi
novinárskej obce, organizácie prednášok, konferencií, seminárov, informačných miest na
výstavách,
 zabezpečenie publicity o príleţitostiach, ktoré pomoc ES ponúka pre prípadných
konečných prijímateľov/ príjemcov pomoci,
 informovanie verejnosti o príslušnej pomoci ES a o jej výsledkoch,
 spolupráca s pracovnou skupinou pre publicitu pri riadiacom orgáne pre CSF
11.1.10.Hodnotenie a jeho kritériá
Riadiaci orgán je zodpovedný za to, ţe všetky aktivity súvisiace s čerpaním pomoci
z eurofondov budú zviditeľnené. Túto úlohu splní na základe uplatňovania princípov svojho
komunikačného akčného plánu v praxi. Riadiaci orgán pre OP ZI bude výsledky tejto
realizácie hodnotiť na základe nasledovných kritérií:
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 počet úspešných projektov
 počet vydaných, rozdistribuovaných a vyţiadaných informačných materiálov (manuály,
publikácie, spravodaj...) a počet odoziev zo spätnej väzby (vyplnených formulárov pre
spätnú väzbu, ktoré budú priloţené k informačným materiálom)
 hodnotenie spätnej väzby, ktorej úlohou bude aj zahrnúť pripomienky do budúcich
publikačných materiálov
 počet zverejnených správ vo všetkých druhoch masmédií
 návštevnosť internetovej stránky a spätná väzba od jej uţívateľov, pravidelná kontrola
obsahu a dizajnu internetovej stránky riadiacim orgánom
 počet uskutočnených seminárov, prednášok, prezentácií, konferencií..., a ich úroveň,
hodnotená na základe spätnej väzby (formuláre rozdané pre účastníkov podujatí)
 počet vyrobených propagačných materiálov (perá, bloky....)

11.1.11.

Monitorovací výbor

Monitorovacie výbory zabezpečia, aby boli médiá neustále informované o ich aktivitách a
dosiahnutých výsledkoch v oblasti čerpania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.
Riadiaci orgán pre OP ZI predkladá na posúdenie Monitorovaciemu výboru záverečnú
výročnú správu, súčasťou ktorej je aj kapitola o informovanosti a publicite. Bude obsahovať
informácie o kvalite a efektívnosti publicity a informovanosti, miere efektívnosti vyuţitia
finančných prostriedkov, ako aj úspešnosť ovplyvnenia cieľových skupín.
11.1.12.Princíp partnerstva
Riadiaci orgán o uskutočňovaní svojich aktivít informuje Európsku komisiu, aby sa mohla čo
najefektívnejšie spolupodieľať na ich realizácii. Zároveň Európska komisia poskytuje
technickú pomoc všetkým tým, ktorí sú zainteresovaní do procesu publicity a šírenia
informácií.
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11.2. Doprava – publicita
A) Poţiadavky nariadení

Dokumenty ustanovujúce poţiadavky na poskytovanie informácií a publicitu v súvislosti
z implementáciou operačných programov štrukturálnych fondov sú nariadenie Rady (ES)
1159/2000/ES z 30. mája 2000 a nariadenie Rady (ES) 1260/1999 z 21. júna 1999 (článok
18 (3) (d) a článok 46). Odporúčania Európskej komisie a riadiaceho orgánu pre CSF bude
v tejto súvislosti zohľadnené tieţ.
B) Ciele

 Maximálne zvýšiť povedomie slovenských občanov o pomoci EÚ (v spolupráci s vládou
Slovenskej republiky) v rámci programu, ich porozumenie zdrojov financovania
a potenciálnych prínosov
 Preukázať transparentnosť a efektívnosť vyuţívania štrukturálnych fondov
 Propagovať pozitívny imidţ programu, štrukturálnych fondov a EÚ v očiach verejnosti
Informácie pre potenciálnych konečných prijímateľov (Ţeleznice Slovenskej republiky,
Slovenská správa ciest a Slovenská správa letísk) o programe, opatreniach, aktivitách
a ako predkladať projekty na schválenie (poţiadavky/súťaţné postupy)
 Informovať o dostupnosti fondov na aktivity technickej pomoci (napríklad školenie
pracovníkov riadiacich projekty o predmetoch ako je FIDIC) a o postupoch pri ţiadaní
o takúto pomoc
 Monitorovanie poskytovania informácií a revidovanie, doplňovanie alebo zvyšovanie
plánov podľa potreby
 Uverejňovanie usmernení.
C) Rozdelenie zodpovedností

MVRR SR v úlohe riadiaceho orgánu bude zodpovedať za výkon všetkých informačných
aktivít v spolupráci s Európskou komisiou a za informovanie samotnej Európskej komisie.
Riadiaci orgán poskytne monitorovaciemu výboru komunikačný akčný plán, ako aj aktuálne
informácie o kvalite a efektívnosti opatrení prijatých za účelom poskytovania informácií.
D) Prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov

 priama korešpondencia (elektronická pošta/listy/telefax)
národných, regionálnych a miestnych úradov

kľúčovým

pracovníkom

 semináre a workshopy
 webová stránka (informácie, ktoré majú obsahovať príklady projektov)
 inzeráty na verejných oznamovacích tabuliach
 verejné stretnutia
 tlačové vyhlásenia
 projektové vývesné štíty
 broţúry, plagáty, mesačný informačný bulletin
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11.3. Environmentálna infraštruktúra
11.3.1. Úvod

Slovenská republika sa stane plnoprávnym členom Európskej Únie v máji 2004. V tejto
súvislosti sa otvárajú nové moţnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov.
Len správne a včas podané informácie môţu prispieť k maximálnemu a efektívnemu vyuţitiu
naskytajúcich sa príleţitostí pre ďalší rozvoj SR. Z tohto hľadiska je vypracovanie
informačnej stratégie pre verejnosť nezastupiteľným článkom v celom procese prípravy
Slovenska na čerpanie zo štrukturálnych fondov.
Za vypracovanie Komunikačného akčného plánu (KAP) pre OP ZI zodpovedá riadiaci orgán,
ktorým sa na základe uznesenia vlády SR č. 175/2003 z 12.3.2003 a v súlade s článkom 18.
ods. 2, písm. d) Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 stalo MVRR SR. Vypracovanie
a implementácia KAP je zakotvená v dvoch základných dokumentoch ES:
 Nariadenie Rady 1260/1999 z 21.6.1999
 Nariadenie Rady 1159/2000 z 30.5.2000
Informovanie a publicita o pomoci zo štrukturálnych fondov majú slúţiť pre zvýšenie
povedomia a prehľadnosti o aktivitách Európskej Únie a pre vytvorenie uceleného obrazu o
príslušnej pomoci vo všetkých členských štátoch.
11.3.2. Informačná stratégia
Riadiaci orgán pre OP ZI vypracoval informačnú stratégiu pre uvedenie Komunikačného
akčného plánu do praxe (Nariadenie Rady č. 1159/2000). Samotná stratégia vychádza z
globálneho cieľa OP ZI, ktorým je podpora vyrovnaného regionálneho rozvoja
prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov, čím by sa zvýšila atraktivita
územia. Operačný program Základná infraštruktúra pozostáva z troch priorít:
1. Dopravná infraštruktúra
2. Environmentálna infraštruktúra
3. Lokálna infraštruktúra
Na základe uznesenia vlády SR č. 175/2003 boli určené nasledujúce sprostredkovateľské
orgány pod riadiacim orgánom pre OP ZI:
 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) pre Prioritu 1 – Dopravná
infraštruktúra,
 Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP SR) pre Prioritu 2 – Environmentálna
infraštruktúra.
Podľa organizačného poriadku MVRR SR, platného od 20.1.2003, zabezpečovanie úloh
riadiaceho orgánu pre OP ZI vykonáva Odbor riadenia regionálneho operačného programu
v rámci Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, ktorá je organizačne jednou zo sekcií
MVRR SR.
V tomto zmysle má MVRR SR voči sprostredkovateľským orgánom koordinačnú funkciu a
finálnu zodpovednosť za KAP. Zodpovedá za distribúciu všetkých Nariadení Rady, ktoré sa
týkajú štrukturálnych fondov, sprostredkovateľským orgánom. Informuje o aktivitách
súvisiacich s OP ZI, zvoláva pracovné koordinačné stretnutia riadiaceho orgánu so
sprostredkovateľskými orgánmi. Vyhodnocuje KAP za Prioritu 3 a kompletizuje súhrnný
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prehľad o všetkých aktivitách podniknutých v rámci KAP. Na základe neho riadiaci orgán
vypracuje polročne súhrnné hodnotenie KAP za celý OP ZI.
Za účelom koordinácie a sprehľadnenia aktivít súvisiacich s informovaním verejnosti zriadi
riadiaci orgán pracovnú skupinu pre Prioritu 1 a 2 (tzv. technickú pracovnú skupinu), ktorej
členovia budú manaţéri zodpovední za publicitu a ktorej zloţenie je nasledujúce: MVRR SR
- 3 členovia, MDPT SR - 1 člen, MŢP SR - 1 člen.
Pre Prioritu 3, Lokálna infraštruktúra, bude zriadená pracovná skupina so zastúpením po 1
členovi z MŠ SR, MZ SR, MK SR, MPSVR SR a MDPT SR.
Pracovné skupiny sa budú schádzať podľa potreby, resp. raz za dva mesiace a na ich
stretnutiach sa budú zúčastňovať aj zástupcovia samosprávnych krajov, jeden za kaţdý
VÚC.
Riadiaci orgán pre OP ZI, konkrétne Oddelenie riadenia a informovania MVRR SR, je vo
vzťahu k riadiacemu orgánu pre CSF centrom prvého kontaktu.
11.3.3. Východiská, hlavné ciele a cieľové skupiny KAP vypracovaného MŢP SR ako
sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Základná infraštruktúra – Priorita 2 Environmentálna infraštruktúra

A)

Východiská

KAP pre Prioritu 2 - Environmentálna infraštruktúra vychádza z KAP pre OP ZI
vypracovaného MVRR SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP ZI. MŢP SR ako
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) pre OP ZI zodpovedá za dozor
nad vypracovaním a implementáciou štyroch opatrení v rámci priority Environmentálna
infraštruktúra a za prípravu príslušných čiastkových podkladov pre potreby operačného
programu. MŢP SR v rámci svojho KAP zorganizuje vlastné akcie relevantné pre prioritu
Environmentálna infraštruktúra a bude o nich podávať informácie riadiacemu orgánu.
KAP zároveň zohľadňuje smernicu EP a Rady 2003/4/ES z 28.1.2003 o prístupe verejnosti
k informáciám o ţivotnom prostredí.

B)

Hlavné ciele v oblasti publicity a informovania

Hlavné ciele KAP pre Prioritu 2 - Environmentálna infraštruktúra vychádzajú z cieľov KAP
pre OP ZI, ktoré sú:
 zlepšiť informovanie širokej verejnosti o Operačnom programe Základná infraštruktúra
(OP ZI), o jeho cieľoch, prioritách, opatreniach na obdobie 2004 – 2006
 informovať verejnosť o moţnostiach a výhodách, ktoré poskytuje pomoc z EÚ v záujme
zvyšovania pozitívneho imidţu európskych štrukturálnych fondov v regiónoch
 informovať konečných uţívateľov ako aj širokú verejnosť o príleţitostiach, ktoré poskytuje
spoločná pomoc z EÚ a o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci
štrukturálnej pomoci.
KAP pre EI slúţi na informovanie verejnosti o úlohách a moţnostiach pomoci poskytovanej
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, o spôsobe predkladania ţiadostí o poskytovanie
finančnej podpory z ERDF, o rozsahu a spôsobe vypracovania projektov a podmienkach pre
maximálnu moţnú úspešnosť implementácie schválených projektov a to v oblastiach
zameraných na ochranu a racionálne vyuţívanie vôd, ochranu ovzdušia, odpadové
hospodárstvo a ochranu, zlepšenie a regeneráciu prírodného prostredia. KAP pre EI
zároveň bude aktívne propagovať programový dokument, priority a opatrenia v ňom
obsiahnuté, ako aj prínos ERDF pre Slovenskú republiku.
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C)

Cieľové skupiny

V nadväznosti na cieľové skupiny KAP pre OP ZI, cieľovými skupinami KAP pre EI sú:
 orgány regionálnej a miestnej samosprávy,
 podnikateľská sféra,
 sociálno-ekonomickí partneri,
 orgány štátnej správy,
 odborné organizácie ochrany prírody,
 potenciálni koneční prijímatelia/ príjemcovia pomoci v oblasti ţivotného prostredia,
 široká verejnosť.

D)

Centrum prvého kontaktu

Vychádzajúc z organizačnej štruktúry, platnej od 1.7.2003, MŢP SR zriadilo za účelom
realizácie KAP centrum prvého kontaktu pre uvedenú prioritu, ktorým je Odbor riadenia
programov MŢP SR – Oddelenie monitorovania a hodnotenia, v rámci Sekcie zahraničnej
pomoci a záleţitostí EÚ.
11.3.4. Prostriedky pre informovanie a publicitu zamerané na všetky cieľové skupiny
a) Samostatná internetová stránka MŢP SR www.euroenviro.sk
 bude obsahovať OP ZI, programový doplnok a ďalšie relevantné dokumenty, aktuálne
informácie, odkazy na webstránky MVRR SR, ÚV SR a ďalšie relevantné inštitúcie
b) Programové dokumenty a publikácie
 prístupné pre verejnosť aj na internetovej stránke, na prezentačných CD, disketách
c) Logo EÚ, Operačného programu ZI a logo priority EI
 bude na všetkých propagačných materiáloch, prihláškach, tlačivách a pod.
d) Rôzne propagačné tlačoviny a predmety
 perá, podloţky pod myš, kľúčenky, tašky, nálepky, písacie bloky
 plagáty, letáky, vlajky, plakety
e) Reklamné tabule, pamätné plakety
f) Informačné panely
 navrhnuté s cieľom informovať o OP ZI a jeho priorite Environmentálna infraštruktúra pre
vyuţitie na relevantné podujatia organizované MŢP SR
g) Tlač, rádio, televízia
 organizovanie tlačových konferencií
 poskytovanie tlačových informácií
 pravidelné uverejňovanie tlačových správ
 uverejňovanie článkov a príloh do novín a odborných časopisov (napr. Obecné noviny,
Enviromagazín, Trend, Verejná správa a iné)
 zabezpečenie účasti na diskusných a publicistických reláciách
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 komunikácia s regionálnymi médiami
11.3.5. Prostriedky pre informovanie a publicitu zamerané na vybrané cieľové skupiny
a) Príručky a manuály
b) Informačné a vzdelávacie semináre, konferencie, roadshow, workshopy
c) Stretnutia a diskusie s partnermi z EÚ
11.3.6. Financovanie
Náklady súvisiace s aktivitami komunikačného akčného plánu budú hradené z rozpočtu
technickej pomoci pre Operačný program Základná infraštruktúra.
11.3.7. Implementácia

Za realizáciu KAP je na úrovni SO/RO zodpovedný manaţér pre publicitu, ktorým je
vedúci/vedúca Oddelenia monitorovania a hodnotenia v rámci Odboru riadenia programov,
Sekcie zahraničnej pomoci a záleţitostí EÚ.
Manaţér pre publicitu úzko spolupracuje najmä s Odborom prípravy projektov, s tlačovým
oddelením, s hovorcom ministra, s Odborom pre styk s verejnosťou, s Implementačnou
agentúrou environmentálnych investičných projektov, prípadne s ďalšími odbornými útvarmi
MŢP SR a s regionálnymi informačnými centrami (SAŢP, VÚC, ZMOS).
Komunikácia manaţéra pre publicitu sa bude uskutočňovať vo vnútri rezortu, ako aj smerom
navonok, t.j. vo vzťahu k verejnosti a potenciálnym konečným prijímateľom/ príjemcom
pomoci . V rámci pracovnej skupiny pre publicitu zriadenej na MVRR SR sa bude
uskutočňovať komunikácia na medzirezortnej úrovni.
Úlohy manaţéra pre publicitu sú:
 koordinácia a realizácia informačnej stratégie
 zabezpečenie jednotnej podoby informačných materiálov,
 podpora informovanosti verejnosti prostredníctvom poskytovania informácií cieľovým
skupinám a aktualizácia týchto informácií,
 plnenie funkcie kontaktnej osoby pre verejnosť a poskytovanie informácií o ďalších
kontaktných miestach pre ţiadateľov,
 zabezpečenie efektívneho vyuţívania finančných prostriedkov pre oblasť publicity
a informovanosti,
 spolupráca s pracovnou skupinou pre publicitu zriadenou na MVRR SR,
 príprava pravidelnej správy o uskutočňovaní a výsledkoch činnosti v oblasti publicity
a informovanosti,
 uskutočňovanie prieskumov o stave informovanosti verejnosti na základe spätnej väzby,
 spolupráca pri tvorbe a aktualizácii web-stránky, pravidelná kontrola obsahu a dizajnu
web stránky, nadväzovanie kontaktov s členmi novinárskej obce, organizovanie
prednášok, konferencií, seminárov, informačných miest na výstavách.
Na regionálnej úrovni sú za implementáciu KAP zodpovedné kancelárie Regionálnych
environmentálnych poradenských a informačných centier Slovenskej agentúry ţivotného
prostredia. V daných regiónoch zabezpečujú priamy kontakt s potenciálnymi konečnými
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prijímateľmi/ príjemcami pomoci a verejnosťou, zastávajú rolu školiteľov a projektových
konzultantov.
11.3.8. Hodnotenie a jeho kritériá
MŢP SR ako SO/RO je zodpovedné za to, ţe všetky aktivity a výsledky súvisiace s čerpaním
pomoci zo štrukturálnych fondov budú zviditeľnené.
Realizácia KAP bude hodnotená na základe nasledujúcich kritérií:
 počet predloţených projektov, z toho schválených
 analýza dotazníkov vyplnených priamo predkladateľmi projektov pre posúdenie dopadu
informačných aktivít a opatrení pre publicitu, pričom pripomienky budú zahrnuté do
budúcich publikačných materiálov a umoţnia korigovať informačnú stratégiu
 počet vydaných, rozdistribuovaných a vyţiadaných informačných materiálov (manuály,
publikácie, broţúry, letáky a pod.) a odozvy zo spätnej väzby (na základe vyplnených
formulárov pre spätnú väzbu, ktoré budú priloţené k informačným materiálom)
 počet zverejnených správ vo všetkých druhoch masmédií
 návštevnosť web stránky a spätná väzba od jej uţívateľov,
 počet uskutočnených seminárov, prednášok, prezentácií, konferencií a ich úroveň,
hodnotená na základe spätnej väzby (formuláre rozdané pre účastníkov podujatí)
 počet vyrobených a rozdistribuovaných propagačných materiálov (perá, bloky a pod.)
Výsledky hodnotenia KAP pre EI bude manaţér pre publicitu predkladať riadiacemu orgánu
pre celkové hodnotenie KAP pre OP ZI.
11.3.9. Monitorovací výbor
SO/RO zašle podklady o realizácii KAP riadiacemu orgánu pre OP ZI, ktorý ich ako
komplexný materiál bude predkladať Monitorovaciemu výboru pre OP ZI.
11.3.10. Princíp partnerstva
SO/RO pri uskutočňovaní svojich aktivít bude plne uplatňovať princíp partnerstva.
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12. Monitorovanie a hodnotenie
12.1. Monitorovanie programu
Monitorovanie štrukturálnych fondov sa uskutoční prostredníctvom IT monitorovacieho
systému pre štrukturálne fondy. Ide o ucelený informačný systém, ktorý bude zastrešovať
jednotlivé procesy v rámci modulov:


správa systému



programová štruktúra



správa ţiadateľa



správa projektov



monitorovanie



finančné riadenie



vnútorný audit



následná finančná kontrola

IT monitorovací systém bude v rámci procesu programovania zabezpečovať:
 vypracovanie a schvaľovanie programových dokumentov
 vypracovanie a schvaľovanie programových doplnokov
 spracovanie a zmeny finančných plánov
 alokácie a limity prostriedkov
 zmena programovacích dokumentov a presuny prostriedkov
 informovanie verejnosti – informačné okienko
 výber a schválenie projektov
IT monitorovací systém bude v rámci procesu monitorovania zabezpečovať:
 finančné a fyzické indikátory
 ex-ante a záverečné hodnotenie
 prehľad realizácie projektov, finančné tabuľky
 spravodajstvo
Tieto subsystémy bude spravovať a riadiť riadiaci orgán pre CSF. Na IT monitorovací
systém budú zapojené všetky subjekty podieľajúce sa na riadení štrukturálnych fondov.
IT monitorovací systém bude v rámci procesu finančného riadenia zabezpečovať:
 zoznam výdavkov a kontrola oprávnenosti výdavkov
 zoznam dokladov k ţiadosti o platbu
 predbeţná finančná kontrola
 kontrola disponibility finančných prostriedkov
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 spracovanie a schvaľovanie ţiadostí o platbu
 spracovanie súhrnných ţiadostí o platbu
 prevod finančných prostriedkov
 ţiadosti o platbu na EK
 vrátenie finančných prostriedkov

IT monitorovací systém bude v rámci procesu vnútorného auditu zabezpečovať:

 definovanie plánovacích období
 tvorbu plánov auditov
 mimoriadny audit
 programy audítorských akcií
 vypracovávanie audítorských správ
 súhrnnú správu o výsledkoch vnútorného auditu

IT monitorovací
zabezpečovať:

systém

bude

v rámci

procesu

následnej

finančnej

kontroly

 definovanie plánovacích období
 tvorbu plánov kontrol
 neplánované kontroly
 vypracovávanie poverení, oznámení, správ o následnej finančnej kontrole, záznamov
a zápisníc

 nezrovnalosti k projektom
 súhrnnú správu o výsledkoch finančnej kontroly

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy bude spĺňať nasledovné poţiadavky:
 kompatibilita a vzájomné prepojenie na systém štátnej pokladnice a rozpočtový
informačný systém,
 súlad systému s právnymi predpismi ES a SR (a to najmä nariadenie Rady 1260/99/ES,
nariadenia EK 438/2001/ES a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch),
 adekvátna infraštruktúra umoţňujúca on-line prepojenie všetkých subjektov zapojených
do riadenia a realizácie štrukturálnych fondov,
 zabezpečenie ochrany a bezpečnosti počítačových systémov na všetkých hierarchických
úrovniach.
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Platobný orgán prostredníctvom IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy sleduje
stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni jednotlivých štrukturálnych fondov,
operačných programov, jednotných programovacích dokumentov, opatrení a projektov.
Vnútorný obsah a metodika riadenia procesov budú upresnené v manuáli pre riadenie IT
monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy, vypracovanej riadiacim orgánom pre CSF
v spolupráci s platobným orgánom.
IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy bude prepojený s Informačným systémom
štátnej pokladnice a Rozpočtovým informačným systémom, čo výrazne uľahčí riadenie
disponibilných zdrojov a zabezpečenia príslušných rozpočtových mechanizmov
v nadväznosti na finančné riadenie štrukturálnych fondov.
Elektronickú výmenu údajov, správ a informácií s Európskou komisiou týkajúcich sa
finančného riadenia uskutočňuje platobný orgán. Tieto informácie sú zoskupené na úrovni
opatrení a poskytujú sa Európskej komisii v podobe e-mail správ (do veľkosti 5 MB)
komprimovaných do formátu ZIP, cez prenos FTP (nad 5 MB), komprimovaný do formátu
ZIP, alebo pomocou tzv. flat-file – plochý súbor (napr. ţiadosti o platbu a certifikovaný výkaz
výdavkov).
Prípravu IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy zabezpečuje Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR.

12.2. Dopravná infraštruktúra
A)

Mechanizmy pre výmenu údajov pomocou výpočtovej techniky

MVRR SR bude zodpovedať za prípravu jednotného informačného systému (kompletne
s príručkami/návodmi tak, ako to bude potrebné) v spolupráci s ministerstvom financií na
pokrytie týchto aktivít výmeny údajov o štrukturálnych fondoch:

B)

Aktivity súvisiace s výmenou údajov

Programovanie – riadi MDPT SR
 vypracovanie dokumentov operačného programu
 vypracovanie a schválenie programových doplnkov
 spracovanie finančných plánov projektov
 zmeny programových dokumentov a prevody finančných prostriedkov
 informovanie verejnosti
 výber a schvaľovanie projektov
Finančné/fyzické monitorovanie – riadené zo strany MDPT SR (na úrovni štrukturálnych
fondov, operačného programu, opatrení, krokov a projektov)
 finančné a fyzické ukazovatele
 predbeţné a konečné hodnotenie
 overovanie dodatkov
 prehľad o implementácii projektov, finančné tabuľky
 správy o nezrovnalostiach, vymáhanie pohľadávok
 audit (fyzická kontrola, finančná kontrola, náhodná kontrola a vyhlásenie o vypovedaní
pomoci)
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Monitorovanie finančného riadenia – riadené zo strany MF SR
(na úrovni štrukturálnych fondov, operačného programu, opatrenia a projektov)
 ţiadosti o platbu na EK
 ţiadosti o platbu KP / PP
 prevody finančných prostriedkov
 sledovanie čerpania
 hlásenia a finančné výkazníctvo
Elektronickú výmenu údajov a dát vo forme hlásení Európskej komisii týkajúcich sa
finančného riadenia (na úrovni opatrení) bude zabezpečovať MF SR.
Kópie elektronicky prenášaných údajov a dát sa v prípade potreby poskytnú v tlačenej
podobe.

C)

Tok údajov

Európska komisia

Ministerstvo financií
SR

platba

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

program

finančné/fyzické monitorovanie

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ţeleznice Slovenskej
republiky

Slovenská správa
ciest

Slovenská správa
letísk

Predpokladá sa pyramídový tok údajov podľa predchádzajúcej ilustrácie
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12.3. Environmentálna infraštruktúra
A)

Mechanizmy pre výmenu údajov pomocou výpočtovej techniky

MVRR SR bude zodpovedať za prípravu jednotného informačného systému (kompletne
s príručkami/návodmi tak, ako to bude potrebné) v spolupráci s ministerstvom financií na
pokrytie týchto aktivít výmeny údajov o štrukturálnych fondoch:

B)

Aktivity súvisiace s výmenou údajov

Programovanie – riadi MŢP SR
 vypracovanie dokumentov operačného programu
 vypracovanie a schválenie programových doplnkov
 spracovanie finančných plánov projektov
 zmeny programových dokumentov a prevody finančných prostriedkov
 informovanie verejnosti
 výber a schvaľovanie projektov
Finančné/fyzické monitorovanie – riadené zo strany MDPT SR (na úrovni štrukturálnych
fondov, operačného programu, opatrení, krokov a projektov)
 finančné a fyzické ukazovatele
 predbeţné a konečné hodnotenie
 overovanie dodatkov
 prehľad o implementácii projektov, finančné tabuľky
 správy o nezrovnalostiach, vymáhanie pohľadávok
 audit (fyzická kontrola, finančná kontrola, náhodná kontrola a vyhlásenie o vypovedaní
pomoci)
Monitorovanie finančného riadenia – riadené zo strany MF SR
(na úrovni štrukturálnych fondov, operačného programu, opatrenia a projektov)
 ţiadosti o platbu na EK
 ţiadosti o platbu KP / PP
 prevody finančných prostriedkov
 sledovanie čerpania
 hlásenia a finančné výkazníctvo
Elektronickú výmenu údajov a dát vo forme hlásení Európskej komisii týkajúcich sa
finančného riadenia (na úrovni opatrení) bude zabezpečovať MF SR.
Kópie elektronicky prenášaných údajov a dát sa v prípade potreby poskytnú v tlačenej
podobe.
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C|

Tok údajov

Európska komisia

Ministerstvo financií
SR

platba

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

program

finančné/fyzické monitorovanie

Ministerstvo ţivotného prostredia SR

Predpokladá sa pyramídový tok údajov podľa predchádzajúcej ilustrácie
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13.

Finančné tabuľky a oblasti intervencie

Finančný plán pre programový doplnok Operačného programu Základná Infraštruktúra podľa priorít a opatrení na roky 2004-2006 v EUR
Referenčné číslo EK pre OP ZI :____________________
Názov: ___________________________________________
Posledné rozhodnutie EK ohľadne OP ZI: __ z __/__/__
Verejné
zdroje
Podiel
Celkové
Priorita/
Oblasť 6.
( náklady
Opatrenie intervencie %)
spolu
Spolu

ES

274 958 660 274 958 660 206 218 995 206 218 995
89 580 873 89 580 873 67 185 655 67 185 655

Centrálne Samosprá
Ostatné
(ŠR)
vy
68 739 665 68 739 665
22 395 218 22 395 218

182 325 538 182 325 538 136 744 153 136 744 153

45 581 385 45 581 385

Spolu
Priorita 1
Opatrenie
1.1
Opatrenie
1.2
Opatrenie
1.3
Priorita 2

100
3.1
3.1
3.1

33
66
1

Národné zdroje

3 052 249

3 052 249

2 289 187

ERDF

ESF EAGGF FIFG

2 289 187

763 062

96 394 550

39 411 696

61 361 514 61 361 514 46 021 135 46 021 135

15 340 379

142 995 988 135 806 246 96 394 550

3.4
3.4
3.4
3.5

43
26
26
5
100

3.6

56

33 999
5 411 7 189
79437 067 9022 343 742
870
826
12 272 303 3 068 076

11 930 150 10 724 323 1 205 827

36 325 532 32 052 383 21 817 929 21 817 929

10 234 454

7 626 854

5 720 141

5 720 141

122 314 834 122 314 834 95 160 084 95 160 084
68 479 188 68 479 188 54 783 349 54 783 349

Pôţičky od
EIB
Formátované: Bez odrážok a číslovania

763 062

37 682 088 34 765 495 22 835 345 22 835 345

7 626 854

Kohézny Ostatné
fond
finančné
nástroje

Spolu

100
Opatrenie
2.1
Opatrenie
2.2
Opatrenie
2.3
Opatrenie
2.4
Priorita 3
Opatrenie
3.1

Súkromn
é zdroje

Formátovaná tabuľka

1 906 713

9 096 455 1 137 999

Formátované: Vľavo

2 916
593
4 273
149

1 906 713

27 154 750 21 039 007 6 115 743
13 695 839 10 271 879 3 423 960
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Podopatre
nie 3.1.1
Podopatre
nie 3.1.2
Podopatre
nie 3.1.3
Podopatre
nie 3.1.4
Opatrenie
3.2.2
3.2
Opatrenie
3.5
3.3
Opatrenie
1.3
3.4
Technická pomoc
Spolu ERDF
Spolu ESF
Spolu EAGGF
Spolu FIFG
Spolu

Spolu ERDF
Spolu ESF
Spolu EAGGF
Spolu FIFG

38
38
12
12
11
4
29

25 679 870 25 679 870 20 543 897 20 543 897

5 135 973

3 851 980 1 283 993

25 679 870 25 679 870 20 543 897 20 543 897

5 135 973

3 851 980 1 283 993

8 469 724

8 469 724

6 847 778

6 847 778

1 621 946

1 283 959

337 987

8 469 724

8 469 724

6 847 777

6 847 777

1 621 947

1 283 960

337 987

13 702 715 13 702 715 10 277 036 10 277 036

3 425 679

2 740 542

685 137

3 425 302

1 141 768

913 414

228 354

35 565 861 35 565 861 26 674 397 26 674 397

8 891 464

7 113 172 1 778 292

32 786 432 32 786 432 24 589 823 24 589 823
24 589 823
24 589 823 24 589 823

8 196 609

8 196 609

573 055 914 565 866 172 422 363 452 422 363 452

143 502 720

4 567 070

4 567 070

3 425 302

131 975
11 527
075135 043 6458 459
151
569

7 189
742

422 363 452 422 363 452
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Finančný plán pre programový doplnok Operačného programu Základná Infraštruktúra podľa priorít a opatrení na rok 2004 v EUR
Referenčné číslo EK pre OP ZI :____________________
Názov: ___________________________________________
Posledné rozhodnutie EK ohľadne OP ZI: __ z __/__/__
Verejné
zdroje
Priorita/
Oblasť
Celkové
Opatrenie
interve
náklady spolu
ncie
Spolu
Spolu

Súkromné
zdroje

ES
ERDF

EAG
ESF
FIFG
GF

Národné zdroje
Centrálne
Spolu
Samosprávy Ostatné
(ŠR)
16 067 606
16 067 606
5 234 787
5 234 787
10 654 457
10 654 457
178 362
178 362
9 212 318
7 947 308 1 265 010 1 680 572

Priorita 1
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Priorita 2

3.1
3.1
3.1

64 270 424
20 939 150
42 617 824
713 450
33 424 709

64 270 424
20 939 150
42 617 824
713 450
31 744 137

48 202 818
15 704 363
31 963 367
535 088
22 531 819

48 202 818
15 704 363
31 963 367
535 088
22 531 819

Opatrenie 2.1

3.4

14 342 995

14 342 995

10 757 246

10 757 246

3 585 749

2 868 599

717 150

8 808 028
8 490 941
1 782 745
28 590 574
16 006 720
6 002 561

8 126 287
7 492 110
1 782 745
28 590 574
16 006 720
6 002 561

5 337 665
5 099 849
1 337 059
22 243 267
12 805 376
4 802 049

5 337 665
5 099 849
1 337 059
22 243 267
12 805 376
4 802 049

2 788 622
2 392 261
445 686
6 347 307
3 201 344
1 200 512

2 506 765
2 126 258
445 686
4 917 779
2 401 008
900 384

281 857
266 003
1 429 528
800 336
300 128

6 002 561

6 002 561

4 802 049

4 802 049

1 200 512

900 384

300 128

2 000 799

2 000 799

1 600 639

1 600 639

400 160

300 120

100 040

2 000 799

2 000 799

1 600 639

1 600 639

400 160

300 120

100 040

3 202 952
1 067 534
8 313 368
7 663 690
5 747 767

3 202 952
1 067 534
8 313 368
7 663 690

2 402 214
800 650
6 235 027
5 747 767
5 747 767

2 402 214
800 650
6 235 027
5 747 767
5 747 767

800 738
266 884
2 078 341
1 915 923

640 590
213 507
1 662 674
1 915 923

160 148
53 377
415 667

Opatrenie 2.2
3.4
Opatrenie 2.3
3.4
Opatrenie 2.4
3.5
Priorita 3
Opatrenie 3.1
3.6
Podopatrenie
3.1.1
Podopatrenie
3.1.2
Podopatrenie
3.1.3
Podopatrenie
3.1.4
Opatrenie 3.2
3.2.2
Opatrenie 3.3
3.5
Opatrenie 3.4
1.3
Technická pomoc
Spolu ERDF
Spolu ESF

Kohézny
fond

Ostatné Pôţičk
finančné y od
nástroje EIB

681 741
998 831
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Spolu EAGGF
Spolu FIFG
Spolu
Spolu ERDF
Spolu ESF
Spolu EAGGF
Spolu FIFG

133 949 397

132 268 825

98 725 671

98 725 671

98 725 671

98 725 671

33 543 154

30 848 616

2 694 538 1 680 572
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Finančný plán pre programový doplnok Operačného programu Základná Infraštruktúra podľa priorít a opatrení na rok 2005
Referenčné číslo EK pre OP ZI :____________________
Názov: ___________________________________________
Posledné rozhodnutie EK ohľadne OP ZI: __ z __/__/__
Verejné
zdroje
Priorita/
Opatrenie

Oblasť
Celkové
interve náklady spolu
ncie

Priorita 1
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Priorita 2

3.1
3.1
3.1

Opatrenie 2.1

3.4

Spolu

Súkromné
zdroje
Spolu

ES
ERDF

ESF EAG FIFG
GF

Národné zdroje
Centrálne Samosprá
(ŠR)
vy
22 947 516
22 947 516
7 476 246
7 476 246
15 216 535
15 216 535
254 735
254 735
13 156 895
11 350 227 1 806 668
Spolu

91 790 063
29 904 983
60 866 141
1 018 939
47 736 670

91 790 063
29 904 983
60 866 141
1 018 939
45 336 502

68 842 547
22 428 737
45 649 606
764 204
32 179 607

68 842 547
22 428 737
45 649 606
764 204
32 179 607

20 484 451

20 484 451

15 363 338

15 363 338

5 121 113

4 096 890 1 024 223

12 579 496
12 126 634
2 546 089
40 832 635
22 860 560
8 572 768

11 605 843
10 700 119
2 546 089
40 832 635
22 860 560
8 572 768

7 623 174
7 283 528
1 909 567
31 767 504
18 288 448
6 858 215

7 623 174
7 283 528
1 909 567
31 767 504
18 288 448
6 858 215

3 982 669
3 416 591
636 522
9 065 131
4 572 112
1 714 553

3 580 125 402 544
3 036 690 379 901
636 522
7 023 498 2 041 633
3 429 084 1 143 028
1 285 915 428 638

8 572 768

8 572 768

6 858 215

6 858 215

1 714 553

1 285 915

428 638

2 857 512

2 857 512

2 286 009

2 286 009

571 503

428 627

142 876

2 857 512

2 857 512

2 286 009

2 286 009

571 503

428 627

142 876

4 574 408
1 524 635
11 873 032
10 945 167

4 574 408
1 524 635
11 873 032
10 945 167

3 430 806
1 143 476
8 904 774
8 208 875

3 430 806
1 143 476
8 904 774
8 208 875

1 143 602
381 159
2 968 258
2 736 292

914 881
304 927
2 374 606
2 736 292

228 721
76 232
593 652

Kohézny
fond

Ostatné
finančné Pôţičky
nástroje od EIB

Ostatné

2 400 168

Formátované: Vľavo

7.

Opatrenie 2.2
3.4
Opatrenie 2.3
3.4
Opatrenie 2.4
3.5
Priorita 3
Opatrenie 3.1
3.6
Podopatrenie
3.1.1
Podopatrenie
3.1.2
Podopatrenie
3.1.3
Podopatrenie
3.1.4
Opatrenie 3.2
3.2.2
Opatrenie 3.3
3.5
Opatrenie 3.4
1.3
Technická pomoc

Formátované: Bez odrážok a číslovania

973 653
1 426 515
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Spolu ERDF
Spolu ESF
Spolu EAGGF
Spolu FIFG
Spol
u
Spolu ERDF
Spolu ESF
Spolu EAGGF
Spolu FIFG

8 208 875

191 304 535

8 208 875

188 904 367

8 208 875

140 998 533 140 998 533

47 905 834

44 057 533 3 848 301

2 400 168

140 998 533 140 998 533
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Finančný plán pre programový doplnok Operačného programu Základná Infraštruktúra podľa priorít a opatrení na rok 2006
Referenčné číslo EK pre OP ZI :____________________
Názov: ___________________________________________
Posledné rozhodnutie EK ohľadne OP ZI: __ z __/__/__

Priorita/
Opatrenie

Oblasť
Celkové
interve
náklady spolu
ncie

Priorita 1
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Priorita 2

3.1
3.1
3.1

Opatrenie 2.1

3.4

Opatrenie 2.2
3.4
Opatrenie 2.3
3.4
Opatrenie 2.4
3.5
Priorita 3
Opatrenie 3.1
3.6
Podopatrenie
3.1.1
Podopatrenie
3.1.2
Podopatrenie
3.1.3
Podopatrenie
3.1.4
Opatrenie 3.2
3.2.2
Opatrenie 3.3
3.5
Opatrenie 3.4
1.3
Technická pomoc
Spolu ERDF
Spolu ESF

Verejné
zdroje

Súkromné
zdroje
ES

Spolu

Spolu

ERDF

EAG
ESF
FIFG
GF

Národné zdroje
Centrálne Samosprá
Spolu
(ŠR)
vy
29 724 543
29 724 543
9 684 185
9 684 185
19 710 393
19 710 393
329 965
329 965
17 042 483
14 702 259 2 340 224

118 898 173
38 736 740
78 841 573
1 319 860
61 834 609

118 898 173
38 736 740
78 841 573
1 319 860
58 725 607

89 173 630
29 052 555
59 131 180
989 895
41 683 124

89 173 630
29 052 555
59 131 180
989 895
41 683 124

26 534 068

26 534 068

19 900 551

19 900 551

6 633 517

5 306 814 1 326 703

16 294 564
15 707 957
3 298 020
52 891 625
29 611 908
11 104 541

15 033 365
13 860 154
3 298 020
52 891 625
29 611 908
11 104 541

9 874 506
9 434 552
2 473 515
41 149 313
23 689 525
8 883 633

9 874 506
9 434 552
2 473 515
41 149 313
23 689 525
8 883 633

5 158 859
4 425 602
824 505
11 742 312
5 922 383
2 220 908

4 637 433
521 426
3 933 507
492 095
824 505
9 097 730 2 644 582
4 441 787 1 480 596
1 665 681
555 227

11 104 541

11 104 541

8 883 633

8 883 633

2 220 908

1 665 681

555 227

3 701 413

3 701 413

2 961 130

2 961 130

740 283

555 212

185 071

3 701 413

3 701 413

2 961 129

2 961 129

740 283

555 213

185 071

5 925 355
1 974 901
15 379 461
14 177 575
10 633 181

5 925 355
1 974 901
15 379 461
14 177 575

4 444 016
1 481 176
11 534 596
10 633 181
10 633 181

4 444 016
1 481 176
11 534 596
10 633 181
10 633 181

1 481 339
493 725
3 844 865
3 544 394

1 185 071
394 980
3 075 892
3 544 394

296 268
98 745
768 973

Kohézny
fond

Ostatné Pôţičk
finančné y od
nástroje EIB

Ostatné

3 109 002

1 261 199
1 847 803
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Spolu EAGGF
Spolu FIFG
Spolu
Spolu ERDF
Spolu ESF
Spolu EAGGF
Spolu FIFG

247 801 982

244 692 980

182 639 248 182 639 248

62 053 732

57 068 926 4 984 806

3 109 002

182 639 248 182 639 248
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14. Prílohy
14.1. Zoznam skratiek
OPZI

Operačný program Základná infraštruktúra

p.e.

populačný ekvivalent (smernica 91/271/EHS)

RIWM

Research Institute of Water Management - Výskumný ústav vodného hospodárstva

SR

Slovenská republika

SŠÚ

Slovenský štatistický úrad

WFD

Rámcová smernica o vode
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