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  Príloha 5  

 

 REGIONÁLNY ROZVOJ  

 

Operačný program v kompetencii sekcie programov regionálneho rozvoja  

Sekcia  programov  regionálneho rozvoja MPRV SR plní v programovom období 2014 

– 2020 úlohy Riadiaceho orgánu (ďalej aj „RO“) pre Integrovaný regionálny operačný program 

(ďalej aj „IROP“).  

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

Globálnym cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné 

poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

 IROP má mnohoodvetvový charakter a je určený najmä pre regionálnu a miestnu 

samosprávu. Oprávneným územím je celé územie Slovenska (viac rozvinutý región 

Bratislavský samosprávny kraj a menej rozvinuté regióny – všetky ostatné samosprávne kraje).  

 

Hlavné dosiahnuté ciele a úspechy implementácie IROP v roku 2017  

V roku 2017 sa Riadiaci orgán pre IROP kvôli zrýchleniu procesov implementácie, 

plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania alokovaných finančných prostriedkov sústredil 

najmä na nasledovné úlohy a priority: 

 vyhlasovanie výziev/vyzvaní na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“),  

 administratívne overenie a odborné hodnotenie predložených ŽoNFP, zabezpečenie 

procesu odborného hodnotenia ŽoNFP externými hodnotiteľmi na RO a SO, 

 prípravu rozhodnutí (celkovo bolo v roku 2017 vydaných 376 rozhodnutí pre 

dopytovo-orientované projekty, z toho 241 o schválení ŽoNFP, 48 o neschválení 

ŽoNFP a 87 o zastavení konania o ŽoNFP), 

 prípravu zmlúv o NFP, 

 prípravu revízie IROP.  

Súvisiace delegované úlohy pri implementácii prioritných osí (ďalej aj „PO“) PO 1, PO 

2, PO 4 plnili vyššie územné celky (ďalej aj „VÚC“) a krajské mestá (ďalej aj  „KM“) ako SO 

v zmysle zmlúv o vykonávaní časti úloh a v súlade so zameraním IROP, ktorý vytvára priestor 

na zapojenie regionálnych štruktúr a samosprávnych krajov do implementačných procedúr, 

čím posilňuje aktívnu účasť regiónov na realizácii regionálneho rozvoja. V nadväznosti na 
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špecifické ciele PO 2 a PO 3 plnia príslušné úlohy SO Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej aj 

MZ SR) a Ministerstvo kultúry SR (ďalej aj MK SR). 

Zameranie vyhlásených výziev/písomných vyzvaní  

Hlavným nástrojom zabezpečenia plnenia cieľov bola pre RO príprava a vyhlasovanie 

výziev na predkladanie ŽoNFP v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev. V roku 2017 

bolo rámci IROP vyhlásených celkovo 7 dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie 

ŽoNFP, 1 písomné vyzvanie v rámci PO 4 a 1 písomné vyzvanie v rámci PO 6, spolu v celkovej 

hodnote 309 788 844,350 EUR (zdroj EÚ). K 31.12.2017 bolo od začiatku programovacieho 

obdobia celkovo vyhlásených 23 výziev/vyzvaní v indikatívnej sume      984 293 869,35 EUR 

(zdroj EÚ), čo je 56 % z celkovej alokácie IROP.  

V roku 2017 boli dopytovo-orientované výzvy zamerané najmä na podporu dopravnej 

infraštruktúry (zlepšenie verejnej autobusovej dopravy), školskej infraštruktúry (podporu 

stredných odborných škôl), deinštitucionalizáciu poskytovania sociálnych služieb, 

modernizáciu infraštruktúry polikliník a zlepšenie životného prostredia (podporu prvkov 

zelenej infraštruktúry, zásobovania pitnou vodou, verejnej kanalizácie).  

Oneskorenie nastalo pri príprave výziev pre špecifické ciele (ďalej aj „ŠC“) ŠC 2.1, 

3.1, 5.1, v rámci ktorých boli zavedené nové implementačné mechanizmy, a teda bolo potrebné 

pripraviť strategickú dokumentáciu a nastaviť celý systém implementácie.  

Revízie IROP 

Revízia IROP, verzia 2.0 - RO predložil návrh zmeny IROP prostredníctvom systému 

SFC na EK dňa 28.9.2017. Rozhodnutie EK o schválení zmeny bolo vydané 11.12.2017. Podnet 

na úpravu IROP vychádzal z článku 92 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1303/2013, v rámci ktorého EK v roku 2016 predložila technickú úpravu viacročného 

finančného rámca na roky 2017 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti 

(prepočet tzv. „kohéznej obálky“). EK aktualizovala prepočty jednotlivých rozpočtov na 

politiku súdržnosti pre členské štáty EÚ. V prípade SR vyšší rast HDP v rokoch 2014 a 2015, 

v porovnaní s odhadom rastu HDP v roku 2012, spôsobil zníženie celkových zdrojov EÚ pre 

politiku súdržnosti v rámci finančnej obálky SR vo výške 68,8 mil. EUR. Veľkosť zníženia 

predstavuje 15 656 295 EUR z alokácie pre územie menej rozvinutých regiónov (regióny SR 

okrem BSK). Suma celkového zníženia je pomerne znížená zo všetkých prioritných osí okrem 

PO 6 a súm určených na finančné nástroje. V súlade s princípom partnerstva bol návrh zmeny 
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predložený na posúdenie členom monitorovacieho výboru (ďalej aj „MV“). MV návrh zmeny 

schválil uznesením MV č. 10/2017 z 6. zasadnutia, ktoré sa konalo 10.8.2017.  

Revízia IROP, verzia 3.0 - RO predložil návrh zmeny IROP prostredníctvom SFC na 

EK dňa 20.12.2017. K 31.12.2017 nebolo vydané rozhodnutie EK o schválení zmeny. 

Navrhované zmeny vecného charakteru IROP vychádzajú z procesu prípravy výziev na 

predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorého boli identifikované už neaktuálne informácie vo vzťahu 

k nastaveným zásadám výberu operácií, aktivít a ďalších častí programu vyplývajúcich z 

aktuálne nastaveného systému implementácie a splnených ex-ante kondicionalít. Zmeny 

finančných alokácií v PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch vychádzali z 

aktuálneho stavu pripravenosti projektov na základe materiálu Analýza projektov spĺňajúcich 

podmienku bezpečných/istých intervencií (no-regret projekty) pre ŠC 1.1 a ŠC 1.2.1 IROP, 

ktorú RO vypracoval za účelom hodnotenia efektívnosti prostriedkov v rámci identifikácie 

potenciálnych investičných projektov resp. určenia kvality spracovania a prípravy projektov 

spĺňajúcich podmienky bezpečných/istých intervencií. Zmeny alokácie zdrojov v rámci PO1 a 

jej špecifických cieľov boli definované v spolupráci so SO. V súlade s princípom partnerstva 

bol návrh zmeny IROP predložený na posúdenie členom MV. MV schválil návrh zmeny 

uznesením MV č. 10/2017 z 6. zasadnutia, ktoré sa konalo 10.8.2017 a uznesením č. 9/2017 z 

5. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.5.2017. 

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu  

Celková suma schválených súhrnných žiadostí o platbu k 31.12.2017 predstavovala 

sumu 99 733 532,37 EUR, z toho za zdroj EÚ 80 112 946,84 EUR, spolufinancovanie zo ŠR 

18 842 652,60 EUR, ostatné národné verejné zdroje 777 932,93 EUR.  

K 31.12.2017 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek 

v rámci IROP výšku 79 898 558,91 EUR, čo predstavuje 4,59 % -ný podiel čerpania 

prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (1 738 834 120,00 EUR). Najvyššie čerpanie je v rámci 

PO 4 na úrovni 28,89 %, ktorá obsahuje čerpanie prvej tranže za finančné nástroje, druhou 

najvyššie čerpanou prioritnou osou je PO 6 na úrovni 20,74 % a doposiaľ nie je žiadne čerpanie 

na PO 5. 

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2016 predstavuje nárast o 2,82 p. b., t. j. o 48,81 mil. 

EUR za zdroj EÚ (z toho prostriedky za finančné nástroje: 29,59 mil. EUR). 

Keďže RO pre IROP bol dezignovaný 4.5.2017, CO deklaroval prvýkrát výdavky EK 

až v roku 2017 v celkovej sume EÚ 79 898 557,19 EUR.  
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Koniec roka 2017 predstavoval prvý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 

2014 vo výške 79,19 mil. EUR. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2017 splnené. 

Pokrok v plnení cieľov IROP a ukazovateľov výkonnostného rámca  

Vzhľadom na pokročilosť implementácie do 31.12.2017 nenastalo adekvátne napĺňanie 

čiastkových cieľov v rámci vybraných finančných ukazovateľov, kľúčových implementačných 

krokov a výstupových ukazovateľov. Systémové nastavenie operačného programu, súčasný 

stav vyhlásených a pripravovaných výziev a prijaté opatrenia RO na zrýchlenie implementácie 

ale dávajú predpodklady na naplnenie cieľov do 31.12.2018. V súlade s projektovým cyklom 

sa po schválení a zazmluvnení projektov v roku 2017 očakáva v roku 2018 rozbehnutie 

realizačnej fázy niektorých projektov a teda tiež postupné napĺňanie stanovených hodnôt 

ukazovateľov. 
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Implementácia prioritných osí  
 

1.1. Prehľad o vykonávaní 

 Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí 

ID Prioritná os Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky 

vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov 

1 

Bezpečná 

a ekologická 

doprava 

v regiónoch 

V rámci PO 1 bolo v roku 2017 uzatvorených celkovo 72 Zmlúv 

o poskytnutí NFP v hodnote 119 427 338,92 EUR (zdroj EÚ).  

V rámci ŠC 1.1 (Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a 

cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému) bolo 

zazmluvnených 22 projektov v sume 72 791 611,24 EUR. 

ŠC 1.2.1 (Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy) dosiahol hodnotu kontrahovania na úrovni celkovo 21 projektov 

vo výške 33 240 056,16 EUR (vo výzve IROP-PO1-SC121-2017-21 celkovo 3 

projekty v sume 20 381 790,70 EUR, vo výzve IROP-PO1-SC121-2016-12 

celkovo 8 projektov v sume 8 393 546,54 EUR a vo výzve IROP-PO1-SC121-

2016-9 celkovo 10 projektov v sume 4 464 718,92 EUR).   

V rámci ŠC 1.2.2 (Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, na celkovom počte prepravených 

osôb) dosiahol na základe zverejnenej výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 počet 

úspešne zazmluvnených projektov úroveň 29 zmlúv v súhrnnej hodnote 

13 395 671,52 EUR.  

Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) v tejto prioritnej 

osi dosiahlo výšku 7 855 695  EUR. 

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

a kvalitnejším 

verejným službám 

V rámci  PO 2 boli v roku 2017 vyhlásené výzvy IROP-PO2-SC223-2017-

22 a IROP-PO2-SC211-2017-17. 

Zároveň prebiehalo konanie vo veci predložených ŽoNFP pre stredné 

školy (IROP-PO2-SC223-2016-14), základné školy (IROP-PO2-SC222-2016-13) 

a materské školy (IROP-PO2-SC221-2016-10). Proces administratívneho 

overovania a odborného hodnotenia bol ukončený len v rámci 1. kola materských 

škôl. 
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Kontrahovanie v rámci ŠC 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v 

materských školách bolo v počte 152 projektov a v hodnote 41 614 771,86 EUR 

(zdroj EÚ). 

Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) dosiahlo výšku 

497 630,77 EUR. 

ŠC 2.1.2 a ŠC 2.1.3 

Na 5. zasadnutí MV IROP, ktoré sa konalo 23.5.2017, boli schválené 

výberové a hodnotiace kritériá pre ŠC 2.1.2 a zároveň bola schválená zmena 

oprávnených prijímateľov. V rámci prípravy výzvy prebehlo niekoľko pracovných 

stretnutí a rokovaní s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami. Pri 

príprave výzvy sa vychádzalo z dokumentov Strategický rámec 2014 – 2030, 

Implementačná stratégia, Metodika CIZS. Následne sa nastavovali podmienky 

poskytnutia pomoci tak, aby boli v súlade s riadiacou dokumentáciou, a zároveň, 

aby bol splnený stanovený cieľ ŠC 2.1.2. Vyhlásenie výzvy na projektové zámery 

a výzvy na predkladanie ŽoNFP je plánované v roku 2018 po odsúhlasení 3. 

revízie IROP. 

MZ SR v rámci ŠC 2.1.3 vyhlásilo 24.5.2017 výzvu na modernizáciu 

infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť za 

účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (IROP-PO2-SC213-2017-20), 

ktorá bola uzavretá 11.9.2017. V rámci výzvy podalo ŽoNFP 17 žiadateľov, 

z ktorých 15 bolo schválených v celkovej výške 65,5 mil. Eur z EFRR.  

3 

Mobilizácia 

kreatívneho 

potenciálu 

v regiónoch 

Úlohy SO v oblasti programovania, tvorby riadiacej dokumentácie pre 

výber a implementáciu projektov, projektových zámerov, monitorovanie 

a hodnotenie, implementáciu projektov, informovanie a komunikáciu v rámci ŠC 

3.1 vykonáva MK SR v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

SO.  

Dňa 12.4.2017 bola riadne uzavretá výzva s kódom IROP-PO3-SC31-

2016-5 (decentralizovaná podpora) na predkladanie ŽoNFP. V rámci predmetnej 

výzvy bolo predložených 619 ŽoNFP s celkovou výškou žiadaných finančných 

prostriedkov 94 804 252,79 EUR (zdroje EÚ + štátny rozpočet). V rámci fázy 

administratívneho overovania bolo overovaných 619 ŽoNFP. Po ukončení fázy 

administratívneho overovania bolo neschválených 79 ŽoNFP a zastavené konania 

u 74 ŽoNFP.  
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Do fázy odborného hodnotenia bolo posunutých 466 ŽoNFP. Vo fáze 

odborného hodnotenia bolo zastavené konanie o ŽoNFP u jednej žiadosti. 

Odborní hodnotitelia v rámci fázy odborného hodnotenia hodnotili ŽoNFP 

v súlade s platnými hodnotiacimi a výberovými kritériami, riadiacou 

dokumentáciou k odbornému hodnoteniu a riadiacou dokumentáciou SO. SO do 

konca roku  2017 pokračoval v konaní o ŽoNFP, pričom ukončenie fázy 

odborného hodnotenia bude v januári 2018. 

Počas roku 2017 SO zároveň pripravoval a zabezpečoval úlohy súvisiace 

s vyhlásením výzvy centralizovanej podpory na projektové zámery a ŽoNFP, 

a v súvislosti s nevyčerpaním alokácie v rámci decentralizovanej výzvy č. 1 

pripravoval a zabezpečoval úlohy súvisiace s vyhlásením výzvy decentralizovanej 

podpory č. 2.  

Vyhlásenie decentralizovanej výzvy č. 2 je v zmysle indikatívneho 

harmonogramu výziev naplánované na január 2018 a vyhlásenie výzvy 

centralizovanej podpory na projektové zámery a ŽoNFP je naplánované na prvú 

polovicu roka 2018. 

 

4 

Zlepšenie kvality 

života v regiónoch 

s dôrazom na 

životné prostredie 

V roku 2017 boli v rámci PO 4 zverejnené 2 dopytovoorientované výzvy:  

 IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v 

mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov 

zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 

klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku,  

 IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie 

odpadových vôd, kanalizácia. 

 

ŠC 4.1 

V rámci ŠC 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov bolo 

zverejnené vyzvanie IROP-PO4-SC41-2017-24 určené na financovanie výdavkov 

spojených s realizáciou finančného nástroja zameraného na poskytovanie úverov 

na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov. 

Kontrahovanie a čerpanie bolo dosiahnuté uzatvorením 1 projektu v hodnote 

29 590 450,35 EUR (zdroj EÚ). 
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Daný ŠC je implementovaný cez finančné nástroje, pričom táto oblasť sa 

riadi najmä dokumentmi Postup implementácie FN cez Slovenský investičný 

holding v programovom období 2014 – 2020, Systém riadenia FN financovaných 

z KF, EFRR a ESF (schválený uznesením vlády SR č. 558/2014 z 8.4.2015) a 

Zmluvou o financovaní medzi MPRV SR a SZRB Assset Management, a.s. a Slovak 

Investment Holding, a.s. v objeme 145 131 532,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR), ktorá 

nadobudla účinnosť 30.9.2015. 

Dňa 12.7.2017 bola schválená a zaregistrovaná EK schéma štátnej pomoci 

pre úverový nástroj na podporu energetickej efektívnosti budov.  

Oznámenie o začatí verejného obstarávania na výber finančných 

sprostredkovateľov na implementáciu finančného nástroja na podporu energetickej 

efektívnosti bytových domov bolo uverejnené v Európskom vestníku dňa 7.9.2017. 

 

5 
Miestny rozvoj 

vedený komunitou 

V programovom období 2014 – 2020 je miestny rozvoj vedený 

komunitou, „community led local development“ (ďalej iba „CLLD“), 

spolufinancovaný z dvoch programov/fondov: PRV/EPFRV a IROP/EFRR, na 

základe viacodvetvových a multifondových stratégií CLLD vypracovaných 

miestnymi akčnými skupinami a schvaľovaných v súlade s ustanoveniami §13 

zákona o EŠIF. 

Gestorom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD 

na národnej úrovni je RO pre PRV. Zástupcovia RO pre IROP spolupracujú 

v otázkach týkajúcich sa CLLD prostredníctvom Koordinačného výboru pre 

CLLD zriadeného gestorom CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové 

zlaďovanie činností vo vzťahu k riadeniu a implementácii CLLD.  

RO pre IROP v spolupráci s RO pre PRV a Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou aj naďalej pokračovali v roku 2017 v procese výberu Miestnych 

akčných skupín (MAS).  

Na základe vyhodnotenia danej výzvy Pôdohospodárska platobná 

agentúra vybrala 87 miestnych akčných skupín zo 121 uchádzačov o poskytnutie 

podpory. Právoplatnosť rozhodnutí o udelení štatútu bola nadobudnutá 5.12.2017.  

Dňa 17.10.2017 RO vyhlásil výzvu na predloženie ŽoNFP k ŠC 5.1.1. 

Financovanie prevádzkových nákladov MAS. Prvé hodnotiace kolo tejto výzvy 
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bolo ukončené dňa 19.12.2017, v rámci ktorého bolo prijatých 62 ŽoNFP z 87 

podporených MAS.  

V roku 2018 bude vyhlásená výzva na implementáciu stratégií. 

6 Technická pomoc 

Počas roka 2017 bolo v rámci RO zverejnené jedno písomné vyzvanie k 

predloženiu ŽoNFP v rámci ŠC 6.1 a 6.2 (oblasť intervencie 121 - príprava, 

vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia; 122 - hodnotenie a štúdie; 123 - 

informovanie a komunikácia):  

Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61/62-2017-18 vo výške 12 520 808,00 

EUR (zdroj EÚ) pre žiadateľa MPRV SR bolo vyhlásené 11.5.2017 a týka sa 

podpory efektívnej implementácie IROP. V rámci vyzvania boli v roku 2017 

zazmluvnené 3 projekty v celkovej výške 5 772 382,62 EUR (zdroj EÚ) 

a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 3 876 345,81 EUR (zdroj EÚ). 

Písomné vyzvania, ktoré boli vyhlásené v roku 2016 boli zazmluvnené 

a čerpané v roku 2017 nasledovne: 

Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-4 pre žiadateľa MPRV SR bolo 

dňa 29.3.2017 aktualizované a bolo navýšené na 11 091 318,- EUR (zdroj EÚ). 

V rámci vyzvania boli v roku 2017 implementované 2 projekty a vyčerpané 

prostriedky  v celkovej výške 3 000 857,59 EUR (zdroj EÚ). 

Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-6 pre žiadateľa MZ SR – 

v roku 2017 bol implementovaný 1 projekt a vyčerpané prostriedky  v celkovej 

výške 1 191 138,41 (zdroj EÚ). 

Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-7 pre žiadateľa MK SR – 

v roku 2017 bol implementovaný 1 projekt a vyčerpané prostriedky v celkovej 

výške 844 582,91EUR (zdroj EÚ). 

Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-8 (pre všetky SO - 

samosprávne kraje a krajské mestá). V rámci vyzvania bolo v roku 2017 

zazmluvnených 15 projektov v celkovej výške 2 935 828,26 EUR (zdroj EÚ) 

a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 2 172 551,84 EUR (zdroj EÚ).  

 

 

 

 



10  

  

Programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013 

 Programy cezhraničnej spolupráce spadajú pod Európsku územnú spoluprácu a sú 

realizované s podporou štrukturálnych fondov EÚ, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

so súčasnou finančnou účasťou jednotlivých národných rozpočtov. Sekcia programov 

cezhraničnej spolupráce MPRV SR zodpovedá za realizáciu jednotlivých programov, na 

ktorých participujú susediace štáty, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a tiež 

spoločný program ENPI, kde spolupracujú na programe Maďarsko – Slovensko – Rumunsko a 

Ukrajina.  

Jednotlivé programy cezhraničnej spolupráce spoločne pripravujú Operačné programy, 

ktoré definujú rámec spolupráce, určujú priestor pre aktivity, projektové zámery na danom 

vymedzenom území. Sekcia programov cezhraničnej spolupráce zodpovedá za riadenie 

Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, plní 

úlohu Riadiaceho orgánu pre obdobie 2007-2013. V ostatných programoch cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika – Rakúsko, Maďarsko – Slovenská republika, Poľsko – 

Slovenská republika a operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – 

Ukrajina 2007 -2013 zastáva Slovenská republika pozíciu Národného orgánu, čo znamená, že 

koordinuje Program na Slovensku a tiež spolupracuje s jednotlivými Riadiacimi orgánmi.  

 

Programy cezhraničnej spolupráce sú zamerané na hospodársku spoluprácu rôznych 

partnerov, zvýšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti, zlepšenie dostupnosti a komunikácie a 

ochranu prírodných hodnôt v prihraničných regiónoch. Programy podporujú zvyšovanie 

hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných regiónov.  

Projektové zámery realizujú v oprávnených územiach jednotlivých programov rôzne 

subjekty, samosprávne kraje, obce, mestá, združenia obcí, príspevkové a rozpočtové 

organizácie ako aj školy, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, 

občianske združenia a ďalšie subjekty. Špecifikom cezhraničných programov je podmienka 

spoločnej realizácie projektového zámeru minimálne dvoma projektovými partnermi, z každej 

strany hranice jedným a podmienka preukázateľného cezhraničného dopadu.  

Oprávnené územia, v rámci ktorých je možné realizovať projekty s finančnou podporou 

niektorého z programov sú určené podľa geografickej orientácie programu na úrovni NUTS III 

v rámci susediacich regiónov zúčastnených štátov.  

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z ERDF za 

jednotlivé programy boli vyhlasované priebežne.  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Operačný program Slovenská republika 

– Česká republika 2007-2013 s alokáciou 92 740 141 € z prostriedkov ERDF bolo doteraz 

vyhlásených šesť výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. 

K 31.12.2017 program eviduje 321 schválených projektov vo výške 100,56 mil. € (za zdroj 

ERDF) a 321 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z ERDF v celkovej výške 100,56 mil. 

€. K uvedenému obdobiu bolo prijímateľom vyplatených z ERDF zdroja 86,7 mil. € (suma 

znížená o nezrovnalosti), čo tvorí 91,38 % zo záväzku pre program.  
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Na Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 

2007-2013 bolo alokovaných 176 496 479 € z prostriedkov ERDF. K 31.12.2016 bolo 

vyčerpaných takmer 169 mil. €, čo predstavuje 95,7 % z celkovej alokácie programu. V rámci 

programu bolo schválených 358 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.  

Schválená alokácia ERDF pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 

republika 2007-2013 predstavuje 159 535 701 €.V rámci programu boli vyhlásené 2 výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie FP. K 31. decembru 2016 bolo schválených 131 projektov 

v hodnote viac ako 191 mil. € z ERDF. K uvedenému dátumu dosiahlo čerpanie prostriedkov 

ERDF za program sumu 151,8 mil. €, čo predstavuje 95,15 % alokácie na program.  

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007- 

2013 s alokáciou 59 906 355 € z prostriedkov ERDF bolo vyhlásených 12 kôl priebežnej výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. K 31.12.2016 program eviduje 

96 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z ERDF v celkovej výške takmer 57,47 mil. € (za 

zdroj ERDF). K uvedenému obdobiu bolo prijímateľom vyplatených 54,11 mil. € (za zdroj 

ERDF), čo tvorí 90,34 % zo záväzku pre program.  

Schválená alokácia pre Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - 

Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 predstavuje 68,63 mil. €. K 31.12.2016 bolo 

prijímateľom vyplatených 54,3 mil. €, čo predstavuje približne 79,06 % alokácie na program. 

K 31.12.2016 bolo v rámci troch výziev uzatvorených 138 zmlúv. 

 

Programy cezhraničnej spolupráce – programy INTERREG V-A 2014-2020 - INTERREG 

je spoločný názov pre všetky programy spolupráce v novom programovom období 2014-2020, 

a to:  

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  

Pre Program spolupráce Interreg V-A SK - CZ plní MPRV SR úlohu riadiaceho orgánu. 

Počas roka 2017 sa finalizovala príprava riadiacej dokumentácie a proces dezignácie. 

Ukončenie procesu dezignácie sa očakáva začiatkom roka 2018. 

V rámci implementácie programu boli 22.4.2016 vyhlásené 4 výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzvy boli uzavreté k 31.10.2016 a riadiaci orgán 

v rámci nich prijal 262 žiadostí. SMV na svojom zasadnutí dňa 1.-2. júna 2017 schválil 

71 žiadostí o NFP v sume 33,7 mil € za zdroj EÚ a 5 žiadostí o NFP pre projekty technickej 

pomoci v sume 5,4 mil. € za zdroj EÚ. Zazmluvňovanie schválených projektov bude prebiehať 

v roku 2018.  

Čerpanie alokácie za program za rok 2017 bolo z vyššie uvedených dôvodov nulové. 

Vzhľadom na schválenie programu v roku 2015 však čerpanie v rámci pravidla n+3 za rok 2018 

nie je ohrozené. 

Interreg V-A Slovenská Republika - Rakúsko  
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Pre Program spolupráce Interreg V-A SK - AT plní MPRV SR úlohu riadiaceho orgánu. 

Príspevok z EFRR pre program predstavuje 75,9 milióna € EFRR. Celkový rozpočet programu, 

vrátane národného spolufinancovania je 89,3 miliónov €. Programová oblasť zahŕňa na 

rakúskej strane spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland a na slovenskej strane 

Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.  

MPRV SR, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) programu v spolupráci so Spoločným 

sekretariátom a programovou skupinou pripravili riadiacu dokumentáciu, ktorá bola následne 

schvaľovaná Monitorovacím výborom. Po skompletizovaní dokumentácie požiadal RO orgán 

auditu (ďalej len „OA) o pokračovanie vo výkone auditu dezignácie, ktorý by mohol byť 

ukončený v priebehu leta 2018. 

Program bol oficiálne otvorený v roku 2016 (vyhlásenie otvorených výziev v decembri 

2016). v rámci prvého výberu projektov (jún 2017)  Monitorovací výbor  SK-AT  schválil 

celkom 15 projektov v celkovom objeme cca 32,5 mil. € z ERDF – pred samotnou kontraháciou 

bolo potrebné dosiahnuť udelenie výnimky zo strany centrálneho koordinačného orgánu (CKO) 

a finalizovať vzor zmlúv (schválený prostredníctvom per rollam v januári). Aktuálne prebieha 

príprava zmlúv, zmluvy by mali byť pripravené k podpisom do konca apríla 2018.   

V rámci druhého hodnotiaceho kola bolo predložených 13 projektov, z ktorých bolo 

8 schválených na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru v marci 2018 v Trnave. 

Celkovo je k aprílu 2018 schválených 23 projektov vo výške 39,9 mil. €, čo predstavuje  

52,6% programovej alokácie. Čerpanie do 18.4.2018 je nulové, avšak prvé platby sa očakávajú 

v 3. kvartáli 2018 tak, aby pravidlo N+3 bolo naplnené.  

Otvorenou ostáva otázka prípadnej revízie operačného programu (najmä s ohľadom na 

skutočnosť, že v rámci PO3 nebolo predložená žiadna žiadosť o NFP a teda cieľ pre rok 2018 

nebude naplnený. RO však rokuje s programovými partnermi o potenciálnych projektov 

pripravovaných jednotlivými krajmi – minimálne 2 projekty by mali byť podané do konca 

júna 2018.   

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko  

MPRV SR plní v rámci programu Interreg V-A SK- HU funkciu Národného orgánu. 

V rámci implementácie programu bola dňa 29.6.2016 vyhlásená výzva na predkladanie 

projektov v rámci PO1 Príroda a kultúra, PO2 Posilnenie cezhraničnej mobility a PO4 Podpora 

cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. 

Vyhlásená výzva v rámci PO1 a PO4 skončila k 31.10.2016 a v rámci PO 2 sa priebežne budú 

ukončovať jednotlivé kolá vždy k 31.1 a 31.10. každého roku. V rámci PO1 bola takmer celá 

alokácia schválená na MV, ktorý sa konal 17. Júla 2017 v Budapešti. Pre PO 4 sa predpokladá 

vyhlásenie ďalšej výzvy koncom roku 2018. Pokračuje zazmluvňovanie doteraz schválených 

projektov z výzvy pre PO1,  PO2 a PO4. Dňa 8.9.2017 bola v rámci programu vyhlásená nová 

výzva na projekty pre PO3 pre prípravu teritoriálnych akčných plánov. Podpora udržateľnej 

a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily sú hlavnými cieľmi naplnenia tejto výzvy. 

Uvedená výzva je dvojkolová, prvé projekty v rámci prvého kola výzvy budú schvaľované na 

MV dňa 26.4.2018. Celkom bolo predložených 16 projektov, pričom bude možné podporiť 
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projekty v celkovej hodnote ERDF 34 mil. €. Projekty v prihraničných  regiónoch budú 

podporovať tvorbu pracovných príležitostí, nových produktov umožňovať cezhraničnú 

mobilitu.  

Interreg V-A Poľsko – Slovensko  

MPRV SR plní v rámci programu Interreg V-A PL-SK funkciu Národného orgánu. 

Program bol schválený EK vo februári 2015 a nadväzuje na predchádzajúci program 

cezhraničnej spolupráce. Okrem tradičných investičných priorít zameraných na rozvoj 

prírodného a kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu a cestnej infraštruktúry boli v tomto 

období pridané investičné priority na podporu multimodálnej dopravy a celoživotného 

vzdelávania. Alokácia programu je 154 988 723 € z ERDF. Spolu so štátnym 

spolufinancovaním a vlastnými prostriedkami partnerov je alokácia 182 339 676 €. 

Vo všetkých PO boli vyhlásené výzvy, v niektorých oblastiach (podpora prírodného a 

kultúrneho dedičstva, cestné pripojenie na TEN-T sieť) dokonca dva krát. Okrem tradičných 

cezhraničných projektov boli v rámci 1. a 3. PO vyhlásené výzvy aj na strešné projekty Fondu 

mikroprojektov a vlajkové projekty. 

1. PO – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia (IP 

6c) má alokáciu 77 500 000 €. Projekty z 1. výzvy na túto oblasť podpory končia v októbri 

2018. Alokácia bude po 2 výzve, v ktorej prišlo 83 projektov, vyčerpaná. MV bude schvaľovať 

projekty pravdepodobne na konci júna 2018, ak sa stihnú zhodnotiť. 

2. PO – Trvalo udržateľná cezhraničná doprava (IP 7b a 7C) má alokáciu 55 800 000 €. 

Projekty z 1. výzvy (TEN-T uzly) na túto oblasť podpory končia v máji 2018. Projekty z 

2. Výzvy (TEN-T uzly), ktoré boli schválené v októbri 2018 sú v procese zazmluvňovania. 

Finančné prostriedky vyčlenené na TEN-T uzly sú už vyčerpané. V rámci 1. Výzvy na 

multimodálnu dopravu bol schválený 1 projekt, napokon nedošlo k podpisu zmluvy. 

3. PO – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia (IP 10) má alokáciu 12 

400 000 €. Z 1. výzvy na túto oblasť podpory boli zazmluvnené len 2 projekty. 

4. PO – Technická pomoc má alokáciu 9 288 723 €. Je schválených 6 projektov do r. 2018 v 

hodnote 3 606 000 €. 

Stav čerpania k 28.2.2018                                                                                        Tabuľka 2 

 

 

 

Prioritná os 
Alokácia 

Oprávnené 

výdavky ERDF 

 

% čerpania 

PO1 77 500 000 € 4 589 267,81 € 3 842 599,82 € 5,00 % 

PO2 55 800 000 € 11 810 245,36 € 10 038 708,48 € 18,00 % 

PO3 12 400 000 € 305 653,01 € 259 802,90 € 2,20 % 

PO4 9 288 723 € 1 601 793,66 € 1 361 524,57 € 14,80 % 

Spolu 154 988 723 € 18 306 959,84 € 15 502 635,77 € 10,00 % 
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Program ENI Cezhraničná spolupráca  

Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 

MPRV SR plní v rámci programu ENI funkciu Národného orgánu. Program ENI 

Cezhraničná spolupráca Maďarsko–Slovensko–Rumunsko–Ukrajina 2014-2020 bol schválený 

rozhodnutím EK C(2015) 9180 dňa 17.12.2015. Prvá výzva na predkladanie projektov bude 

vyhlásená v 1. štvrťroku 2017 a jej predmetom boli veľké infraštruktúrne projekty. V rámci 

tejto výzvy sa ráta s alokáciou do výšky 33% celkovej alokácie programu ENI. Druhá výzva na 

predkladanie projektov bola vyhlásená 17. mája 2017 s rozpočtom 22 mil. €. Projekty boli 

predložené do novembra 2017. Vyhodnocovací proces bol začiatkom roka 2018 ukončený, 

projekty sa budú schvaľovať na 2. Monitorovacom výbore dňa 23.4.2018. Následne budú 

pripravované kontrakty pre jednotlivé schválené projekty. 

 

 


