
FOCUS Sekcie programov riadenia 

regionálneho rozvoja 

 

Výročná konferencia ROP a OPBK: Zlepšuje sa 

život ľudí a mení sa krajina 



 

V Bratislave sa v stredu 11. decembra konala 

Výročná konferencia Regionálneho 

operačného programu (ROP) a Operačného 

programu Bratislavský kraj (OPBK). Ako na nej 

zdôraznil vo svojom vystúpení štátny tajomník 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR pán Štefan Adam,  



 

oba tieto programy v období rokov 2007 až 

2013 dokázali zmeniť nielen kvalitu života 

občanov Slovenska, ale aj tvár slovenských 

miest a obcí už na prvý pohľad. 

K najúspešnejším patrí Prioritná os 1 – 

Infraštruktúra vzdelávania z ROP, vďaka ktorej 



sa podľa štátneho tajomníka rekonštruovalo 

a modernizovalo doteraz až 782 škôl, či 

školských zariadení, čím sa vytvorili 

predpoklady ako pán Štefan Adam zdôraznil 

„moderného vzdelávania. Vďaka pomoci 

z ROP bol podstatne odstránený dlhotrvajúci 

modernizačný dlh.“ 

Generálny riaditeľ Sekcie programov riadenia 

regionálneho rozvoja MPRV SR pán Emil Pícha  

 



dodal, že hoci bolo nadkontrahovanie 

projektov v tejto prioritnej osi v Európskej 

komisii vnímané zo začiatku negatívne, 

situácia sa zmenila: „Škola je prvou 

inštitúciou, v ktorej sa človek po prvýkrát 

stretáva s autoritou štátu. Keď ju bude vnímať 

pozitívne, v pozitívnom prostredí vďaka 

moderným podmienkam a dobrým učiteľom, 

potom si bude aj vytvárať pozitívny vzťah 

k štátu a k EÚ.“ 

Nie menej dôležitými projektmi bola podľa 

štátneho tajomníka pána Štefana Adama 

realizácia 176 projektov v rámci Prioritnej osi 

2 – infraštruktúra sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. V rámci príkladov z praxe vystúpil aj 

primátor mesta Gbely pán Jozef Hazlinger. 



 

 V Gbeloch sa realizoval z ROP projektu 

Domova pokojnej staroby pre seniorov. Pán 

primátor Jozef Hazlinger zdôraznil: „Bez 

finančnej pomoci EÚ a SR by sme v meste 

nedokázali zrekonštruovať zariadenia slúžiace 

verejnému záujmu. Takto sme zvýšili kvalitu 

života občanov v našom meste.“ 

Riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja 

Prešovského samosprávneho kraja pán Artúr 

Beneš uviedol ďalšie príklady šiestich 



projektov domovov pre seniorov 

realizovaných v rámci ROP aj s ich 

problémami. V Prioritnej osi 3 – Posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu boli 

v Prešovskom kraji úspešní s tromi projektmi 

v celkovej hodnote takmer 2,5 milióna eur. 

Ako vyrátal štátny tajomník pán Štefan Adam, 

celkovo je v tejto osi realizovaných na 

Slovensku 99 projektov, z ktorých bolo 20 

doteraz ukončených. Pán Štefan Adam  



 

dodal: „Ide o projekty náročnejšie na 

projektovanie a realizáciu najmä pre 

dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, 

či archeologický prieskum.“ 

Na Slovensku je rovnako veľmi populárna 

Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, aj vďaka 

čomu patrí ROP druhé miesto v rámci 

jedenástich slovenských operačných 

programov v úspešnosti čerpania 

štrukturálnych fondov. Doteraz ako zdôvodnil 



štátny tajomník pán Štefan Adam, bolo 

v rámci tejto osi 4 podporených až 757 

projektov: „A to v celkovej sume 

poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku vo výške 484 miliónov eur.“ 

Prioritná os 5 – Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 

zabezpečuje projekty rekonštrukcie ciest 2. 

a 3. triedy na vyše tisícky kilometroch. 

Samostatnou kapitolou je podľa štátneho 

tajomníka pána Štefana Adama 20 projektov 

realizovaných v rámci Prioritnej osi 7 – 

Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 

Generálny riaditeľ sekcie pán Emil Pícha  



 

doslova hovoril v tejto súvislosti „o malom 

zázraku, že sa tieto projekty podarilo 

realizovať.“ 

To isté zopakovala aj riaditeľka odboru 

Sprostredkovateľského orgánu pre ROP 

z Ministerstva kultúry SR pani Jana Šavelová,  



 

ktorá predstavila účastníkom Výročnej 

konferencie všetkých dvadsať realizovaných 

projektov, ktoré boli podporené z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja sumou 

prevyšujúcou 67 miliónov eur v rámci 

Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 

2013. 

Na konferencii sa zúčastnil aj primátor mesta 

Košíc a poslanec NR SR pán Richard Raši,  



 

ktorý sa poďakoval EÚ, Ministerstvu 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za 

spoluprácu, pričom osobne odovzdal za 

vynaložené úsilie pri implementácii projektov 

v rekordnom čase pani Jane Šavelovej veľkú 

kyticu ruží. Pritom pán Richard Raši  



 

zdôraznil: „Medializácia priniesla vyše 1600 

zmienok o Košiciach v médiách a Košice 

odporučila svetová televízia CNN medzi tri 

mestá na svete pre svojich divákov, ktoré sa 

oplatí navštíviť, čím sa neuveriteľne 

naštartoval cestovný ruch.“ 

Ako dodal prítomný výkonný riaditeľ 

Európskeho hlavného mesta kultúry - Košice 

2013 pán Ján Sudzina,  



 

„rok 2013 nie je koncom, ale len začiatkom, 

ktorým sa začína využívanie kultúrnych 

stavieb v Košiciach na ďalších päť rokov.“ Na 

tento čas majú pripravené kultúrne akcie 

v druhom najväčšom slovenskom meste, ktoré 

sa svojimi stavbami stalo výnimočné nielen 



v rámci Slovenska. Ako vyzdvihol generálny 

riaditeľ sekcie pán Emil Pícha, „Košice sú 

grandiózny projekt.“ A pán Emil Pícha sa aj 

pýtal: „Je možné si položiť otázku, čo by bolo 

s rekonštruovanými objektmi v Košiciach, 

keby tento projekt nebol? Neboli by dnes len 

ruinami, ktoré sa časom ešte viac ničia?“ 

Celkovo v číslach za ROP zhodnotila 

dosiahnuté výsledky manažérka publicity pani 

Zuzana Lukáčová,  

 



ktorá však dodala, že za suchými číslami, 

s ktorými narábajú úradníci, sa skrývajú 

príbehy ľudí. Ako uviedla, Riadiaci orgán ROP 

vyhlásil v roku 2013 šesť výziev na 

predkladanie žiadostí a do konca tohto roku 

vyhlási ešte ďalšie dve výzvy. Generálny 

riaditeľ sekcie pán Emil Pícha doplnil, že sa 

rovnako v rámci ROP očakáva vyhlásenie aj 

ďalšej výzvy v rámci Prioritnej osi 1 na školy 

v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády 

SR pre rómske komunity špecificky 

pre projekty z lokálnych stratégií 

komplexného prístupu. 

V rámci OPBK je podľa štátneho tajomníka 

pána Štefana Adama najväčší dopyt v 

Prioritnej osi 1 - Infraštruktúra o projekty 

regenerácie sídiel: "Darí sa nám vďaka tomu 

zvyšovať atraktívnosť Bratislavského 

samosprávneho kraja." Ako štátny tajomník  

 



 

dodal, že k tomu treba prirátať aj budovanie 

cyklotrás a náučných chodníkov. 

Riaditeľ odboru OPBK pán Viktor Veselovský  



 

prispel v diskusii prehľadom ďalších dôležitých 

údajov: "Finančný pokrok v OPBK 

dokumentujú fakty, keď celková alokácia 

operačného programu bola z európskych 

zdrojov (ERDF) vo výške 95 miliónov eur a 

schválených bolo doteraz 357 projektov v 



celkovej výške 85 miliónov eur (ERDF)." Z 

jedenástich operačných programov tak OPBK 

obsadil piatu priečku v úspešnosti, pričom pán 

Viktor Veselovský očakáva ďalšie zlepšenie, 

lebo mnohé projekty sa ešte len začnú 

implementovať. V OPBK chystajú dve nové 

výzvy. V prípade regenerácie sídiel ich doteraz 

pripravili šesť a podpísaných zmlúv len v 

tomto opatrení je 67. V opatrení 1.2 - 

Regionálna a mestská hromadná doprava 

majú podľa pána Viktora Veselovského  

 



 

za sebou 5 výziev a 13 podpísaných zmlúv. V 

Prioritnej osi 2 - Vedomostná ekonomika majú 

v OPBK najvyššie čerpanie až takmer 87 

percent, veď z 5 výziev podpísali už 155 zmlúv. 

A hoci v Opatrení 2.2 - Informatizácia 

spoločnosti bolo vyhlásených doteraz sedem 

výziev, podpísaných 83 zmlúv, predsa 

najnižšie čerpanie prostriedkov na úrovni 

21,95 percent nepovažuje pán Viktor 

Veselovský za nič dramatické, lebo povaha 



projektov predpokladá ich čerpanie až v 

budúcom roku. A tak riaditeľ odboru OPBK 

pán Viktor Veselovský vyhodnotil, že 

"Operačný program Bratislavský kraj je veľmi 

úspešný." Prioritnú os 2 - Vedomostná 

ekonomika ocenil aj štátny tajomník pán 

Štefan Adam slovami: "Realizáciou týchto 

projektov sa zabezpečuje dlhodobá 

konkurencieschopnosť malých a stredných 

podnikov, vytvárané sú nové pracovné miesta, 

zavádzajú sa tiež environmentálne 

technológie do výroby, čím sa šetria 

energetické zdroje, dochádza k znižovaniu 

produkcie odpadu a v niektorých projektoch aj 

k druhotnému využívaniu technologického 

odpadu, čo prispieva k ochrane aj životného 

prostredia." 

Štátny tajomník MPRV SR pán Štefan Adam 

nezabudol ani na blížiace sa nové 

programovacie obdobie, kedy ako vysvetlil, už 



OPBK nebude fungovať samostatne, ale stane 

sa súčasťou spolu s ROP nového 

Integrovaného regionálneho operačného 

programu (IROP). IROP zaujímal aj prítomných 

takmer 150 účastníkov Výročnej konferencie: 

"Bratislavský kraj však bude súčasťou 

samostatnej prioritnej osi IROP." Medzi 

ťažiskové ciele zaradil pán štátny tajomník 

"modernizáciu ciest II. a III. triedy s dôrazom 

na napojenosť na transeurópsku dopravnú 

sieť s podporou pre integrované dopravné 

systémy v mestských, a prímestských 

oblastiach." 

Zasa v rámci oblasti sociálnej inklúzie nový 

IROP podľa pána Štefana Adama predpokladá 

"prechod poskytovania sociálnych služieb a 

náhradnej starostlivosti z inštitucionálnej 

formy na komunitnú." Predpokladá sa aj 

znova podpora materských, základných a 

stredných odborných škôl, pričom 



konkurencieschopnosti regiónov má 

napomáhať aj podpora potravinárskeho a 

drevospracujúceho priemyslu. Zo Sekcie 

riadenia programov regionálneho rozvoja o 

IROP hovoril aj pán Miloš Beňov,  

 



ktorý myšlienku rozvoja v týchto sektoroch 

predstavil "cez podporu technologického 

upgradu." V IROP sa objaví aj zlepšenie života 

v regiónoch cez zvýšenie dostupnosti k 

zdrojom podzemných vôd pre zásobovanie 

pitnou vodou v oblastiach, kde ako zdôraznil 

pán Miloš Beňov  

 

hrozí jej nedostatok. K definitívnemu 

schváleniu podoby nových operačných 

programov na obdobie rokov 2014 - 2020 však 



s najväčšou pravdepodobnosťou príde najskôr 

v prvej polovici roku 2014. 

 

Kontakty: 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičová 12 

812 66 Bratislava 

tel: 00421 2 59 26 61 11 

fax: 00421 2 59 26 64 35 

www.mpsr.sk 
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