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Milí čitatelia,

koniec kalendárneho roka je obdobím, kedy pre každého z nás 
nastáva čas rekapitulácie a zhodnotenia uplynulého obdobia, 
ako aj čas plánovania a stanovovania si cieľov a predsavzatí do 
budúcnosti. Rok 2010 bol z hľadiska využívania štrukturálnych 
fondov EÚ zlomový, nakoľko programové obdobie 2007 - 2013 
prechádza do druhej polovice. Toto obdobie môžeme prirovnať 
k „polčasu športového podujatia“, kedy treba zhodnotiť situáciu, 
prijať opatrenia, prípadné nápravy a naďalej robiť všetko pre to, 
aby sa poskytnuté možnosti a príležitosti v podobe štrukturálnych 
fondov Európskej únie využívali svedomito a čo najefektívnejším 
spôsobom. 
Prínos prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko môžeme 
vidieť vo všetkých kútoch Slovenska. Iste aj vy vo svojom okolí 
poznáte objekt, ktorý sa zrekonštruoval alebo vybudoval vďaka 
štrukturálnym fondom Európske únie. Obyvatelia miest môžu 
kráčať po nových chodníkoch, v mnohých obciach sa po dlhých 
rokoch podarilo vybudovať kanalizáciu, či čistiareň odpadových 
vôd. Prínos štrukturálnych fondov EÚ dnes takisto cítia mnohí 
žiaci a učitelia, pre ktorých sa zlepšili podmienky vzdelávacieho 
procesu.  I súkromný sektor mohol vďaka nenávratnej finančnej 
podpore zrealizovať svoje inovatívne nápady zvyšujúce kvalitu 
výrobného procesu a zlepšiť si tak svoje postavenie na trhu. Tiež 
možno spomenúť  trh práce, v rámci ktorého sa podarilo začleniť 
mnohým nezamestnaným a sociálne vylúčeným obyvateľom. 
Ako býva zvykom, aj v poradí štvrté vydanie časopisu Eurokompas 
v roku 2010  vám predstaví mnohé zaujímavé projekty 
zrealizované v programovom období 2007 - 2013. Verím, že aj 
v tých, ktoré budú publikované v tomto čísle, nájdete pozitívnu 
motiváciu pri zhmotňovaní vašich projektových zámerov a že 
vďaka prostriedkom Európskej únie sa podarí aj vám rozbehnúť 
váš podnikateľský plán.

Eurokompas, ktorý práve držíte v rukách, vás okrem iných 
zaujímavých tém oboznámi s nástrojom politiky súdržnosti 
- Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZUS). Jeho 
hlavným cieľom je uľahčenie a podpora cezhraničnej, národnej 
a medziregionálnej spolupráce za účelom posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.
EZUS je súčasťou tretieho cieľa kohéznej politiky EÚ, ktorý ako 
jediný nespadá pod Národný strategický referenčný rámec 
na roky 2007 – 2013. Tento cieľ pokrýva hlavne cezhraničnú 
spoluprácu regiónov. Zo skúseností z minulosti vieme, že pri 
vzájomnej spolupráci prihraničných partnerských regiónov často 
dochádzalo k problémom, ktoré brzdili a komplikovali celkovú 
spoluprácu. Problémy spôsobovali najmä rozdielne vnútroštátne 

právne predpisy a postupy jednotlivých zúčastnených krajín, 
a  preto vznikla požiadavka pre vznik primeraného opatrenia na 
úrovni Európskej únie, ktoré by vzájomnú spoluprácu uľahčovalo. 
Právny základ pre EZUS na území Slovenskej republiky upravuje 
zákon č. 90/2008 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2008. 
Tento zákon upravuje založenie, vznik, postavenie, hospodárenie, 
zrušenie a zánik EZUS so sídlom na území Slovenskej republiky. 
Všetky základné informácie o EZUS sa dočítate na stránkach tohto 
vydania časopisu. 

V zmysle zmien a doplnení zo dňa 13. októbra 2010 v zákone 
č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení 
ustanovenia §40 odseku 1 písmena q) sa pôsobnosť Úradu vlády 
Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie podľa doterajších všeobecne 
záväzných právnych predpisov  presúva k 1. januáru 2011 
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky. Som presvedčená, že zmena, ktorou 
prechádzajú kompetencie Centrálneho koordinačného orgánu 
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
neovplyvní kontinuitu čerpania finančných prostriedkov 
z fondov EÚ. 
Dovoľte mi pripomenúť náš spoločný informačný portál www.nsrr.sk, 
na ktorom budú uverejnené všetky prípadné zmeny a novinky 
z oblasti štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku. 

Rada by som ešte touto cestou poďakovala všetkým autorom 
článkov, ktorí nám do štvrťročníka Eurokompas prispeli alebo 
pravidelne prispievajú. Bez vašej snahy a práce by sme len ťažko 
mohli vydávať tak rozmanitý a tematický pestrý časopis, ktorý 
sa teší záujmu širokej verejnosti. 
Milí čitatelia, sme v poslednom mesiaci roku 2010 a blížia 
sa nám najkrajšie sviatky roka, a preto mi na záver dovoľte 
zaželať vám pokojné prežitie Vianoc v kruhu najbližších. Pevne 
verím, že do Nového roka 2011 vykročíme tou správnou nohou 
a aj v Novom roku  sa nám podarí naďalej využívať finančnú 
pomoc zo štrukturálnych fondov čo najefektívnejšie a v prospech 
všetkých občanov Slovenska.

PhDr. Sandra Salamonová, PhD.
generálna riaditeľka

sekcie koordinácie fondov EÚ
Úrad vlády SR
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Cieľom projektu Mestský cestovný ruch v Skalici 
bola výrazná obnova mestskej pamiatkovej 
zóny a verejných priestranstiev so zázemím 
pre návštevníkov so zachovaním historickej  
podoby  starobylého kráľovského mesta, ktorá 
podporí obnovu a využitie kultúrno-historického 
dedičstva Skalice. Upravené plochy a zachovalé 

historické prvky sú základným potenciálom pre rozvoj kultúrneho 
a mestského cestovného ruchu. Významný historický potenciál 
mesta Skalica bol hlavným dôvodom pre realizáciu rekonštrukcie 
verejných priestranstiev a ich zapojenie do bežného života obyvateľov 
a návštevníkov mesta. Realizácia projektu sa uskutočnila od augusta 
2005 do júna  2008. Projekt zahŕňal obnovu verejných priestranstiev 
v rozsahu celej pamiatkovej zóny v Skalici. Uskutočnil sa v štyroch 
etapách.

Prvá etapa prebiehala od augusta do decembra 2005. Počas prvej 
etapy prešla úpravou Potočná ulica. Ide o najfrekventovanejšiu 
ulicu v meste, ktorú lemuje stromová alej po celej dĺžke. Jej úprava 
bola zahrnutá v projekte. Názov ulice bol odvodený od potoka, 
ktorý v minulosti tiekol stredom ulice. Tento prvok sa zapracoval 
i do projektových prác. V súčasnosti na Potočnej ulici nájdeme vodný 
objekt s farebnými svetelnými efektmi symbolizujúci potok. Súčasťou 
projektu bola tiež úprava zelene a drobná architektúra v podobe 
lavičiek, odpadkových košov a pitiek. Na Potočnej ulici sa vytvorila 
oddychová zóna a stala sa obľúbeným centrom odpočinku a stretnutí 
obyvateľov.  Prvá etapa tiež zahŕňala obnovu priľahlých ulíc, ako boli 
ulica Podhradie, Sasinkova, Blahova, Lichardova a Pivovarská. 

Druhá etapa zahŕňala najrozsiahlejšiu úpravu. Začala v decembri 
2005 a skončila v júni 2007. Počas druhej etapy sa rekonštruovala 
Štefánikova ulica, Námestie slobody, Kráľovská ulica a Jatočná ulica. 
Plocha verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne sa kompletne 
zrekonštruovala, pôvodný asfaltový povrch na chodníkoch a cestách 
sa nahradil kamenným povrchom zdôrazňujúcim historický ráz mesta. 
Obnova námestia a priľahlých ulíc zahŕňala výstavbu novej fontány, 
pouličné osvetlenie, nové stojany na bicykle a nové reklamné 
svetelné plochy. Význam a krásu historických objektov zdôrazňuje 
nočné nasvietenie, ktoré dodáva mestu novú dimenziu. 

Na  Štefánikovej ulici smerujúcej k námestiu sa vytvoril využiteľný 
priestor, tzv. „Malý rýnok“, vhodný na umiestnenie predajných 
a prezentačných stánkov počas trhov. Atmosféru trhového miesta 

dopĺňa socha vinára opretého o vysoký pult s demižónom. Zaujímavým 
prvkom je umiestnenie veľkej drevenej studne na Štefánikovej ulici. 

Na Námestí slobody pribudli nové lampy v historizujúcom štýle. 
V strede námestia je umiestnená dominantná lampa, okolo ktorej 
sú naznačené smery a vzdialenosti hlavných svetových miest. Na 
trávnatej ploche vedľa Karnera sv. Anny sa umiestnila socha kráľa 
Ľudovíta I., ktorý povýšil mesto v roku 1372 na slobodné kráľovské 
mesto a udelil mu mnohé výsady. Okolo námestia sa vysadila zeleň 
a upravené trávnaté plochy. 

Tretia etapa bola ukončená vo februári 2007. Obnova počas tejto etapy 
prebiehala na juhovýchodnej strane Potočnej ulice, Kollárovej, Jatočnej, 
Gorkého a Ružovej ulici. V tejto etape sa upravovala zeleň a osadili 
sa lavičky, odpadkové koše, pitká...

Štvrtá etapa sa zamerala na ulice Jatočná, Škarniclovská, Madvova, 
Družstevná, Za mestskou zďou a Komenského. Boli upravené prevažne 
chodníky. Etapa sa ukončila v júni 2008. V centre mesta sa osadili 
stĺpiky s informačnými značkami pre lepšiu orientáciu. 

K informačnému systému patrí i označenie jednotlivých historických 
pamätihodností a budov. 

K verejnej infraštruktúre pribudli verejné toalety priamo v centre 
mesta. 

Projekt architektonicky spracovala firma STAVOPROJEKT Poprad, a.s. 
Na realizácii sa podieľali  architekti Ing. Arch. Drahomíra Dobrotková, 
Ing. Arch. Branislav Rzyman a Ing. Arch. Miroslav Hudák. Reštaurátorom 
objektov bol Mgr. Art. Vladislav Plekanec. Poďakovanie za spoluprácu 
na projekte a ústretový prístup patrí Krajskému pamiatkovému úradu 
v Trnave pod vedením Ing. Arch. Gabriely Kvetanovej. Rekonštrukcia 
pozitívne ovplyvnila starostlivosť o budovy v pamiatkovej zóne, 
z neinvestičného fondu mesta sú finančne podporované opravy fasád 
a striech. 

V súvislosti s obnovou verejných priestranstiev sa v meste rozšírila ponuka 
služieb cestovného ruchu. Po dokončení rekonštrukcie sa zaznamenala 
vyššia návštevnosť mesta a sprístupnených pamiatok počas 
letnej sezóny. Návštevníkom v súčasnosti mesto ponúka zaujímavé 
prehliadky pamiatkovej zóny a historických objektov. Obľube návštevníkov 
sa teší najmä prehliadka stavby jedného z najvýznamnejších 
slovenských architektov Dušana Jurkoviča Dom kultúry, ktorý je azda 
najreprezentatívnejšou budovou v meste. Jadro budovy tvorí veľká 
divadelná sieň, ktorá v čase vzniku bola najväčšou divadelnou sálou 
na Slovensku. Priestory domu slúžia pre kultúrne a spoločenské
podujatia. Na prvom poschodí má svoju stálu expozíciu Záhorské 
múzeum. V rámci bývalého spolkového domu Katolíckeho kruhu, 
ako bola budova označovaná, ho v roku 1905 založil MUDr. Pavel Blaho.

MESTSKÝ CESTOVNÝ 
RUCH V SKALICI

Skalica - radnica, autor Eduard Timko

Námestie slobody, autor Eduard Timko Potočná ulica, autor František Prutkay



5EUROKOMPAS Č. 4/2010SKÚSENOSTI Z MINULOSTI

Prehliadka mesta zahŕňa najstaršiu stavbu v meste a jednu z historicky 
najhodnotnejších stavieb na Slovensku - Rotundu sv. Juraja. Na vývoji 
rotundy sa odzrkadlili mnohé historické etapy, ktoré výrazne formovali 
i mesto. Vzácne sú nástenné maľby v rotunde z konca 15. storočia. 
Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt 
zasvätený a doplnené sú erbmi mesta Skalice a rodu Zápoľských. 
V interiéri sa nachádza expozícia Záhorského múzea. Významným 
cieľom návštevníkov mesta je františkánsky kláštor, ktorý prešiel taktiež 
výraznou rekonštrukciou a stal sa kultúrnym a turistickým cieľom. 
V priestoroch kláštora sa nachádza výrobňa Skalického trdelníka - 
originálnej špeciality vyrábanej na otvorenom ohni. Ochutnávka 
Skalického trdelníka je obľúbeným spestrením prehliadky mesta. 
Františkánsky kláštor je centrom diania mnohých kultúrnych podujatí, 
na čo slúži priestranná františkánska záhrada. Medzi zaujímavé 
objekty v pamiatkovej zóne nepochybne patrí technická pamiatka 
Mlyn bratov Pilárikových z 30. rokov. V mlyne je zachované originálne 
technické vybavenie. Dôkazom vývoja a bohatej histórie mesta sú 
dodnes zachované a využívané cirkevné stavby a kostoly, ktoré sú 
sprístupnené návštevníkom mesta. Obdiv si zaslúžia predovšetkým 
Kostol sv. Michala na Námestí slobody, Františkánsky kostol a Jezuitský 
kostol. 

Projekt obnovy verejného priestranstva v meste pozitívne ovplyvnil 
vzťah obyvateľstva a vlastníkov k prístupu k historickým stavbám 
v pamiatkovej zóne a k ich celkovému vzhľadu. Námestie a priľahlé 
ulice postupne nadobúdajú upravený vzhľad a charakter historického 
mesta. 

Na obnovu priestranstiev nadviazal projekt rekonštrukcie radnice. 
Priestory radnice prešli zásadnou rekonštrukciou a stavebnými 
úpravami, ktoré však rešpektujú históriu budovy. Interiéry sa dizajnovo 
upravili do renesančného štýlu podľa návrhu akad. arch. Jozefa 
Zamboja. Úpravou prešiel i exteriér budovy. Kompletne sa opravila 
strecha radnice, na budove sa odstránila stará narušená omietka 

a nahradila sa novou. Fasáda s historickou výzdobou zostala dodržaná, 
pričom sa zrenovovali staré prvky. Fasáda je ladená do zelenej farby, 
ktorá je práve typickou farbou Skalice. Projekt rekonštrukcie radnice 
bol spolufinancovaný v rámci programu Zachovanie európskeho 
kultúrneho dedičstva z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho 
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov Mesta 
Skalica. Radnica bola pôvodne neskoro-renesančná budova barokovo 
prestavaná v 18. storočí. Klasicistická oprava fasády v 19. storočí dala 
objektu dnešnú podobu. V roku 1918 tu krátko sídlila Dočasná vláda pre 
Slovensko. Budova radnice je dodnes národnou kultúrnou pamiatkou.

Ďalším nadväzujúcim projektom je rekonštrukcia Jezuitského kostola, 
ktorý v súčasnosti prebieha.  Realizáciou projektu sa komplexne 
zrekonštruuje pamiatka a vytvorí sa multifunkčné kultúrne centrum 
nielen mestského, ale i regionálneho charakteru. Po ukončení bude 
môcť byť kostol využívaný celoročne, spolu s bočnými časťami. 
Z Jezuitského kostola sa stane dominanta kultúrno-poznávacieho 
cestovného ruchu, ktorá bude súčasťou kultúrno-poznávacích trás. 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, Európskym fondom 
regionálneho rozvoja.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta 
Skalica sa realizovala v rámci implementácie programu Priority 
2: Rozvoj cestovného ruchu Sektorového operačného programu 
Priemysel a služby (SOP PS), Opatrenia 2.1: Podpora budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu, projektu Mestský 
cestovný ruch v Skalici, ktorý sa financoval z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (ERDF), štátneho rozpočtu (MH SR RO 
– Ministerstvo hospodárstva ako riadiaci orgán a SACR SO/RO 
– Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako Sprostredkovateľský orgán 
pod riadiacim orgánom) a z vlastných prostriedkov mesta Skalica. 
Výška získaného nenávratného príspevku z ERDF a štátneho rozpočtu 
tvorilo 95 % oprávnených nákladov, čo predstavovalo 120 mil. Sk
(cca. 4 mil. eur). Zvyšok nákladov sa financoval z rozpočtu mesta Skalica. 
Celkové financovanie projektu bolo 211,5 mil. Sk (cca 7,05 mil. eur). 
Oprávnené náklady 126.315.789,48 Sk (4.192.916,07 eur), 
neoprávnené náklady 50.698.812,88 Sk (1.682.892,28 eur), celkové 
náklady za I., II., III. etapu 177.014.602,36 Sk (5.875.808,35 eur). 

Náklady na IV. etapu  boli Mestu Skalica refundované v roku 2010  
projektom Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica, ktorý sa 
realizoval v rámci Regionálneho operačného programu; Prioritná os 4: 
Regenerácia sídiel; Opatrenie 4.1a: Regenerácia sídiel - samostatne 
dopytovo orientované projekty. Výška oprávnených nákladov: 
735 434,99 eur, výška dotácie:  698 663,24 eur (95 %), spolufinancovanie 
Mesta Skalica: 36 771,75 eur (5 %).

Autorka: Martina Šebelová, Mesto Skalica
Malý rýnok, autor František Prutkay

Skalica - Dom kultúry, autor Eduard Timko

Informačný systém, autor František Prutkay Námestie slobody, autor František Prutkay



Malinovo je neveľká obec v tieni hlavného mesta osviežená mladými rodinami a 
ulicami nových domov. Vládne tu zvláštna a pokojná atmosféra. Možno ju vyžaruje 
starobylý park okolo kaštieľa s množstvom vzácnych stromov. Alebo hádam Malý 
Dunaj so svojimi ramenami. Stromy na ich brehoch sa miestami dotýkajú ulíc 
a pridávajú im romantický vzhľad. Alebo je to zásluha nových lavičiek, ktoré sú 
rozmiestnené po uliciach? Čisté, vkusné, akoby práve osadené, pozývajú na chvíľu 
posedenia. Deti zdravia dospelých, starší i mladší sa vozia na bicykloch a pred 
poštou i pred kostolom si ich môžu odložiť do stojanov. Centrum obce zdobia 
mohutné gule červených muškátov visiacich zo stĺpov a všetko spolu vytvára v 
Malinove zvláštnu a harmonickú zmes starého s novým. 

Aj tu, podobne ako v mnohých iných lokalitách blízko Bratislavy, hrozilo, že prílev 
nových obyvateľov prekročí hranicu únosnosti, že nové stavby a sídliská neľútostne 
vytlačia pôvodný vidiecky ráz obce. Za obeť novým projektom neraz padajú stromy, 
či zanikajú zelené priestranstvá. 

Ale v Malinove sa v poslednom období podarilo čosi, čo nie je obvyklé. Podarilo sa 
uchovať genius loci obce, vyzdvihnúť a skrášliť práve historickú zástavbu, vysadiť 
na uliciach nové stromy a kríky, vytvoriť priestory na stretávanie sa a komunikáciu 
ľudí. 

V znamení jubilea

Prvá písomná zmienka o obci v roku 1209 vyvolala užitočné úvahy o možných 
podobách osláv jej 800. výročia. O tom, ako sprístupniť históriu a pamiatky 
verejnosti.

Možno to tak vyšlo náhodou, ale práve v decembri 2008, mesiac pred začiatkom 
jubilejného roku, dostali občania do užívania jedinečný Náučný a poznávací 
chodník v Malinove. Projekt s týmto názvom v celkovej hodnote viac ako 632 
657 eur bol prvým projektom v Malinove spracovaným a postaveným s finančnou 
pomocou európskych fondov.

Ako peknou stuhou zvýrazňuje chodník farebnou zámkovou dlažbou najstaršie 
osídlené ulice, prepája cenné pamiatky, dodáva modernejší vzhľad historickému 
centru. Deväť zastavení na trase chodníka a deväť informačných tabúľ, vkusne 
osadených na stenách z prírodných tehál, upozorňuje na zaujímavé objekty a 
významné udalosti v obci. Súčasne však vytvára nové pekné zákutia, kde si človek 
môže odložiť bicykel, posedieť chvíľku na lavičke a prečítať niečo z knižky alebo aj 
z tabule o histórii. Takto pokojne môžu starí i noví obyvatelia spoznávať duchovné 
súradnice svojej obce a vytvárať si k nej hlboký vzťah.

Zaujímavé je, že štvorjazyčné informačné tabule s mapkami ani po dvoch rokoch 
nestratili zo svojho lesku. Nikto ich nepočmáral, nepostriekal farbami, lavičky nie 
sú rozrýpané nožmi, ani ukradnuté. Všetko je na svojom mieste ako dôkaz, že 
kultúrna úroveň obyvateľov je na primeranej výške. A miestni školáci už po druhý 
rok začínajú vlastivedu na náučnom chodníku.

Prechádzka históriou

Začína prehliadkou anglického parku s historickými drevinami, uprostred ktorého 
stojí na základoch starej pevnosti kaštieľ. Pevnosť – vodný hrad – strážila po stáročia 
brod na Malom Dunaji, ktorým bolo možné iba na tomto mieste pohodlne prejsť na 
Žitný ostrov. Pevnosť patrila mnohým významným a bohatým majiteľom, viackrát 
ju prestavali, ale pri hlavnom vchode ešte stále vidno stopy vodnej priekopy. 

V 17. storočí tu bolo jedno zo sídiel ostrihomského arcibiskupa Georga Szelepcsényiho, 
ktorý ako prvý vytvoril z pevnosti kaštieľ a do jeho východnej časti vstaval v roku 
1677 renesančnú kaplnku. 

Veľkú prestavbu zažil kaštieľ v druhej polovici 19. storočia, keď si v ňom vybudovala 
príjemné vidiecke sídlo rodina grófov Apponyiovcov. Albert Apponyi tu hostil 
mnohé významné osobnosti z oblasti kultúry, vedy i politiky. Azda najzaujímavejšia 
bola návšteva amerického prezidenta Theodora Roosevelta v apríli roku 1910. 
Pripomína ju pamätná tabuľa, ktorú obec osadila pri príležitosti 100. výročia tejto 
významnej návštevy. Neďaleko nej dostali deti krásny areál detského ihriska 
v parku.

Posledných bezmála 90 rokov v kaštieli sídlila stredná záhradnícka škola, 
v súčasnosti čaká budovu nová záchranná rekonštrukcia.
Obrovské platany a iné vzácne stromy prežili vojny i obdobia necitlivého vytínania 
v mene výstavby socializmu, ale park podnes pôsobí ako pokojný ostrov v rušnom 
tisícročí. 

Náučný chodník prechádza ďalej popri kríži na rázcestí, okolo miesta, kde stála 
stará obecná studňa na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, prejde centrálnou 
zónou popri zvonici z 19. storočia až po kostol sv. Juraja, druhú významnú historickú 
dominantu obce. 

Pôvodne to bola kaplnka, ktorú dal  postaviť v neogotickom štýle gróf Juraj Apponyi 
v roku 1872 a sú v nej uložené ostatky dvoch generácií Apponyiovcov. Zvon na veži 
je tiež z tohto obdobia a jeho hlas sa dodnes prihovára obyvateľom. Nový organ 
v interiéri vyskúšali viacerí interpreti počas koncertov pri slávnostných príležitostiach. 
V areáli cintorína je niekoľko historických náhrobných kameňov, zreštaurovaná 
socha sv. Jána Nepomuckého zo 17. storočia i pamätné tabule obetiam vojen. 
V závere sa chodník stáča k Božej Muke pod lipami, kde obec kedysi končila a za 
ňou už pokračovala iba poľná cesta k Malému Dunaju. 
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Potenciál pre turizmus

Neponúka už len tento chodník príležitosť na návštevu obce? A k tomu rieka. Malý 
Dunaj, ktorý je ideálny na splavovanie, vytvára pri Malinove široký oblúk - z troch 
strán objímajúci chotár obce. Rieka zažila obdobie, keď sa od nej ľudia odvrátili, 
pretože vo vode páchnucej chémiou uhynuli ryby i vodné vtáky. Fabrika časom 
zmenila prístup k životnému prostrediu, vody sa vyčistili a život sa vrátil do Malého 
Dunaja. Znovu láka vodákov i rybárov, na brehoch v zelených pásoch stromov by 
mohli vyrásť cyklistické chodníky i cestičky pre peších turistov, zákutia na hry pre 
deti. 

Malinovo - vďaka svojej krásnej polohe v meandroch Malého Dunaja a v blízkosti 
hlavného mesta - má silný potenciál stať sa jedným z centier prímestskej turistiky 
a vodáckych športov, predovšetkým však vytvárať možnosti na rekreačné aktivity 
pre svojich vlastných obyvateľov. 

Aj preto vznikla idea vytvoriť v obci moderné turistické informačné centrum. 
Projekt prestavby staršej budovy bezprostredne pri sídle obecného úradu v centre 
obce tiež našiel ohlas a získal finančnú pomoc z európskych fondov. Vybavený 
je internetovým pripojením, modernou prezentačnou a počítačovou technikou 
a svojou veľkosťou s kapacitou pre zhruba 30 ľudí vytvára ideálne prostredie pre 
klubové a spolkové aktivity. Využívajú ho na rozličné podujatia školy a spoločenské 
organizácie v obci. V turistickom informačnom centre sú k dispozícii viacjazyčné 
brožúrky o obci, pohľadnice a o pár dní pribudne i nová orientačná mapa obce. 
Ambície koordinovať v tomto centre aktivity viacerých obcí na Malom Dunaji 
orientované na rozvoj turizmu nadobúdajú reálne kontúry.

V novom svetle

S novými obyvateľmi sa v obci usadili nové obyčaje. Ľudia si zvykli chodiť na 
prechádzky po uliciach aj vo všedný deň a často si vyjdú von aj večer. Súčasťou 
náučného chodníka bolo preto aj štýlové osvetlenie po celej jeho dĺžke, ktoré 
dodáva uliciam slávnostnú atmosféru v podvečerných hodinách. V skutočnosti je 
predovšetkým úsporné – možno ho načasovať tak, aby svietilo s rôznou intenzitou 
večer a v noci. 

V novom svetle bolo každému čoraz jasnejšie, že by bolo potrebné rekonštruovať 
osvetlenie ciest a chodníkov aj v ďalších uliciach. Nie v nových štvrtiach, ktoré 
majú osvetlenie takpovediac v záruke, ale najmä v tej najstaršej časti obce, kde 
boli ešte klasické ortuťové výbojky rozličnej kvality a životnosti. Ich údržba bola 
pomerne nákladná a výmena za moderné lampy sa tam priam žiadala. 

V správnej chvíli sa našlo dobré riešenie. Obec získala prostriedky na projekt 
rekonštrukcie  siete verejného osvetlenia. Až 90 % potrebných prostriedkov 
pochádza z Nórskeho finančného mechanizmu a z Finančného mechanizmu EHP, 
len 10 % poskytla obec z vlastných zdrojov. 

„Malú senzáciu vyvolala okolnosť, že obec siahla po novinke – po málo známych a 
v našich podmienkach dovtedy neodskúšaných LED diódových svetlách,“ spomína 
starostka obce Eva Godová. „Nezaváhali sme aj preto, že výrobca nových lámp 
uvádzal ich životnosť viac ako 25 rokov, že sú prakticky bezúdržbové a najmä 
preto, že novinka prinesie obci v tejto časti verejného osvetlenia až 63-percentné 
úspory nákladov na elektrickú energiu a na údržbu.“

Keď sa po niekoľkých mesiacoch rekonštrukcie rozsvietilo na uliciach  biele svetlo 
nových lámp, obec mala sviatok. Ešte aj nórska veľvyslankyňa sa prišla pozrieť na 
tú parádu, keďže Malinovo bolo jednou z prvých obcí na Slovensku osvetlených  
LED lampami. V dodacom liste sa o lampách písalo, že ich nepoškodí ani úder 
kameňom. Dodnes nemôžeme potvrdiť pravdivosť tejto informácie, lebo v obci 
zatiaľ nikoho nenapadlo hádzať kamene do nových lámp.

Revitalizácia centrálnej zóny

Malinovo nemá klasické námestie. Mnohé staré domy v centre padli pod 
vplyvom času, mnohé podľahli požiarom v minulých storočiach a najstarší občania 
spomínajú, že na mieste, ktoré kedysi mohlo byť „návsím“, sa v časoch ich detstva 
v dažďovej vode plahočili kačice a husi. Dnes je tam parčík. Voláme ho malý park, 
pretože každý vie, že skutočný park je pri kaštieli. Miesto, kde sa radi zdržiavajú 
mamičky s deťmi, keď ich vyberú z blízkej škôlky, kde podvečer posedáva mládež 

pod stromami a dopoludnia si postojačky poklebetia dôchodkyne po nákupoch, čaká 
o pár týždňov prestavba. Aj na tento projekt s názvom „Revitalizácia centrálnej zóny 
obce Malinovo“ získala obec prísľub na nenávratný finančný príspevok z európskych 
fondov. Občania ho zatiaľ videli iba na obrázkoch architekta, s lavičkami, sochou, 
fontánkou s tečúcou pitnou vodou, s osvetlením a všetkým, čo patrí k príjemnému 
miestu pre oddych. Vedia si však predstaviť, ako všetko skrásnie okolo zvonice, 
ktorá klasickým zvonením odratúva deň vždy po šiestich hodinách, pri budove 
bývalej školy, kde už rok sídli miestne múzeum a deti navštevujú kluby centra 
voľného času, pri obchode s potravinami a neodmysliteľným šenkom v budove 
z 30-tych rokov minulého storočia. Tam sa križujú cesty i chodníky, tam sa stretávajú 
ľudia všetkých generácií, tam sa po rokoch znovu začali stavať máje. 

Tam pulzuje život

V Malinove pribúdajú deti a ich energia priam sála z areálu materskej školy, ktorú 
obec prestavala, vynovila z vlastných zdrojov a našlo v nej miesto viac ako 80 
detí. Živo je v základných školách, kde sa učia deti po piatu triedu v slovenskom 
i maďarskom jazyku. Alebo v hasičskom zbore, kde majú aj deti svoj oddiel, 
v knižnici, v spoločenských organizáciách, v záujmových združeniach a kluboch.

Súčasný život pulzuje aj v športovo-rekreačnom areáli pri ramene Malého Dunaja. 
Kvalitu futbalového ihriska každoročne testujú nielen ligoví futbalisti, ale aj hostia z 
diplomatického zboru, herci a priatelia z družobných obcí Hédervár a Csókakó počas 
tradičného futbalového turnaja Malinovská kopačka. Na ihrisku trénujú najmenší 
futbalisti už od predškolského veku a perspektívne sa práve Malinovo môže stať 
spádovým tréningovým centrom pre talentované deti z okolitých obcí. Malé ihrisko 
s umelým trávnikom a večerným osvetlením možnosti športovania v obci ešte 
znásobujú.

Areál harmonicky dopĺňa detské ihrisko, štýlové posedenie, kde sa v sobotu pečú 
ryby, bistro a prírodný amfiteáter s vybudovaným pódiom a poľovníckou chatkou. 
Na javisku už vystúpili mnohí známi umelci a tanečné súbory, tu bývajú diskotéky 
pod hviezdami a rozličné akcie pre deti. Pod klenbou agátov sa tu každoročne súťaží 
o najlepší guláš počas Dňa obce. Tá vôňa a celodenný program priláka vždy stovky 
veľkých i malých divákov zo širokého okolia. 

Malinovo je pohostinné a cítiť v ňom závan atmosféry obcí európskych štátov, ktoré 
túto obec inšpirovali a veľmi konkrétne jej pomohli.

Projekty realizované v obci Malinovo s finančným príspevkom 
zo štrukturálneho fondu ERDF

1. Náučný chodník obcou Malinovo
NUTS II – Bratislava cieľ 2
Priorita: Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového 
            územia
Opatrenie č. 1.4. podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu 
a rekreácie
Výzva č.: JPD II/2006/1.4/04 zo dňa 15.3.2006 
Finančný príspevok z ERDF: 316 328,6 EUR
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu: 284 695,7 EUR 
Z obecných zdrojov:  31 632,8 EUR 
Realizácia prác: 12/2007 – 9/2008

2. Turistické informačné centrum obce Malinovo
NUTS II – Bratislava cieľ 2
Priorita: Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového 
            územia
Opatrenie č. 1.4. podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu 
a rekreácie
Výzva č. : JPD II/2006/1.4/04 zo dňa 15.3.2006
Finančný príspevok z ERDF: 63019,1 EUR  
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu: 56 717,2 EUR  
Z obecných zdrojov:  6 301,9 EUR 
Realizácia prác: 8/2007 – 5/2008

3. Rekonštrukcia  verejného osvetlenia
Finančný mechanizmus EHP – Nórsky finančný mechanizmus
Výška nenávratného finančného príspevku 118 540,21 EUR
Realizácia prác 5/2009 – 8/2009

4. Zmeny a doplnky ÚP obce Malinovo
NUTS II – Bratislava cieľ 2
Priorita: Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového 
            územia
Opatrenie č. 1.5 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva
Finančný príspevok z ERDF: 23 539,89 EUR
Z obecných zdrojov:  1 238,94 EUR
Realizácia: r. 2009

5. Revitalizácia centrálnej zóny obce Malinovo
Operačný program Bratislavský kraj
Priorita: Prioritná os 1 – infraštruktúra
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Kód výzvy: OPBK/2009/1.1/03
Finančný príspevok z ERDF: 497 110,47 EUR
Z obecných zdrojov: 55 234,50 EUR
Predpokladaná realizácia prác r. 2010 - 2011

Autorka: Alžbeta Šimonovičová
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Štrukturálne fondy ponúkajú výrobným spoločnostiam, ako 
sme my, jedinečnú možnosť zvýšiť konkurencieschopnosť 
a inovačný potenciál firmy. Práve z týchto dôvodov sme 
sa rozhodli reagovať na výzvu v rámci opatrenia 1.1 
– Inovácie a technologické transfery Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

O FIRME

Výrobná firma DREMONT spol. s r.o. bola založená v r. 1992 ako spoločnosť 
s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla ako slovenský subjekt bez 
zahraničnej účasti. Jej poslaním je návrh, výroba, montáž nábytku a interiéru. 
Podnik sa zameriava na výrobu hotelového nábytku, ktorý tvorí 70 % jeho 
produkcie. Okrem výroby nábytku pre hotely a penzióny sa podnik zaoberá 
aj výrobou nábytku pre predajne, banky, inštitúcie (cca 20%) a tiež bytovým 
dizajnom a zariaďovaním (cca 10%).
Heslo ,,Cestu k hotelovým hviezdičkám dláždi aj jeho interiér“ si spoločnosť plne 
uvedomuje, preto je jej cieľom ponúknuť klientom hotelový nábytok funkčný, 
ergonomický, kvalitný, spoľahlivý, pekný, moderný - doslova „šitý na mieru“ 
každého hotelového zariadenia. Hotel by mal v majiteľovi, ale najmä v hosťoch, 
evokovať priateľskú atmosféru. Predovšetkým musí pôsobiť esteticky, aby sa 
klient cítil v tomto prostredí čo najlepšie.
Niekoľkoročné skúsenosti podniku ho posunuli doma i v zahraničí medzi lídrov 
v tomto druhu nábytku. Spomedzi mnohých zákazníkov, ktorí ocenili  kvalitu, 
estetickosť a spoľahlivosť výrobkov podniku, spomenieme aspoň Hotel Partizán 
– Tále, Hotel Afrodita -  Rajecké Teplice, Divadlo – Tajov, Poštová banka – Banská 
Bystrica a Slovenská poisťovňa – Bratislava Rača.
Vizitkou práce podniku sú mnohé ocenenia z výstav a veľtrhov, ale aj referencie 
od bývalých zákazníkov. Nie je žiadnou výnimkou, že medzi hotely, ktoré podnik 
realizoval, patria aj tie viachviezdičkové. Svoj „rukopis“ podnik vložil hotelom 
Holiday Inn v Bratislave, Holiday Inn – prezidentské apartmány v Žiline, hotelu SET 
pri NTC v Bratislave, City Hotelu v Bratislave, ale aj hotelu Wellness v Patinciach, 
hotelom Národný dom a City Urpín v Banskej Bystrici, hotel ViOn Zlaté Moravce, 
Sandor Pavillon Piešťany, a aj  vďaka novej technológii lakovne prestížny hotel 
Kempinski Štrbské pleso - prezidentský apartmán vo vysokom lesku a mnohým 
ďalším. O prácu podniku DREMONT spol. s r.o. je stále väčší záujem a jeho klienti, 
ktorým navrhuje a vyrába nábytok a interiér, prichádzajú za ním s požiadavkou 
aj na zariadenie recepcií a jedální. 

PROJEKT... realizácia a výsledok
(postrehy majiteľa a konateľa spoločnosti pána Ing. Miroslava Reháka)

Pre podnik bola dôležitá a nevyhnutná implementácia projektu za pomoci 
štrukturálnych fondov EÚ. Spoločnosť vlastné finančné prostriedky použila na 
rozšírenie výrobných a administratívnych priestorov a nákupu technológií 
v predchádzajúcich rokoch, čím sa finančne vyčerpala. Nepridelenie 
nenávratného finančného príspevku by znamenalo pre podnik posunutie 
zvyšovania konkurencieschopnosti a rastu podniku o niekoľko rokov, čo by 
ohrozilo všetky ciele, ktoré sleduje predkladaný projekt, a to:

- zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti spoločnosti DREMONT spol. s r.o. 
 na domácom trhu a nárast počtu odberateľov zavedením inovatívnych 
 technológií,
- zvýšenie prosperity podniku DREMONT spol. s r.o. prostredníctvom zavedenia 
 nárezovej píly, širokopásovej brúsky a pretlakového boxu do výroby,
- zvýšenie efektivity výrobného procesu prostredníctvom zavedenia nárezovej 
 píly, širokopásovej brúsky a pretlakového boxu do výroby,
- získanie konkurenčnej výhody po rozšírení produktivity a väčšej schopnosti 
 napĺňať požiadavky odberateľov,
- vytvorením troch nových pracovných miest prispieť k postupnému znižovaniu 
 miery nezamestnanosti v Banskobystrickom regióne,
- prostredníctvom zvýšenia efektivity výrobného procesu prispieť k zvýšeniu 
 pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Vyššie uvedené ciele sme podporili nasledujúcimi aktivitami:
- nákupom nárezovej píly, 
- nákupom širokopásovej brúsky, 
- nákupom pretlakového boxu.

Realizácia projektu nebola jednoduchá. V dôsledku hospodárskej a finančnej 
krízy musela spoločnosť v roku 2009 pribrzdiť svoje investičné aktivity, a preto 
zrealizovala len časť projektu – obstaranie inovatívnych technológií. Aj v našom 
segmente výroby bol badateľný pokles dopytu odberateľov. Po zlepšení situácie 
v roku 2010 sme boli schopní dokončiť rozšírenie a modernizácie priestorov (táto 
časť projektu bola financovaná výlučne z vlastných zdrojov), čo nám umožnilo 
naplno využiť potenciál strojového parku. Výsledkom bolo zvýšenie produkcie 
o 20 až 25 % a zvýšenie rýchlosti produkcie výroby o 20 %. Vplyvom zvýšenia 
produkcie sa zníži čakacia doba na 4 - 6 týždňov od objednania tovaru zákazníkom 
po jeho dodanie a reakčnejší prístup pri nárazových objednávkach.
Obstaraním nerezovej píly ušetríme z ekonomického hľadiska 30 až 50 tis. eur ročne. 
Bezpečnejšia a rýchlejšia prvotná výroba výrazne odbremeňuje pracovníkov, ktorí 
pracujú na tomto úseku výroby. Širokopásová brúska prináša pri brúsení materiálu 
vyššiu presnosť a tiež rýchlosť. Pretlakový box umožňuje stále zvyšovanie kvality 
výrobného procesu, a tým aj kvality výrobku.
Naša spoločnosť zamestnáva  19 zamestnancov, do roku 2014 plánujeme vytvoriť 
5 nových pracovných miest.

STÁLO TO ZA TO

Implementácia projektu spolufinancovaného zo zdrojov štrukturálnych fondov je 
proces náročný na čas a administratívu, ale určite stojí za to úsilie. Konkurencia 
nikdy nespí, a preto som sa podujal v roku 2008 vydať cestou štrukturálnych 
fondov. Táto pomoc je určená pre spoločnosti, ktoré to myslia s perspektívou 
vlastnej firmy vážne a pozerajú sa na ďalej ako na jeden alebo dva roky dopredu. 
Spoločnosť uchádzajúca sa o finančné prostriedky musí byť v dobrej finančnej 
kondícií, nakoľko projekt je počiatočne nutné prefinancovať z vlastných zdrojov, 
až s odstupom troch, resp. štyroch mesiacov môže prijímateľ pomoci rátať 
s preplatením nenávratného finančného príspevku. 
Spolupráca s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania 
bola veľmi konštruktívna, prínosná, pozitívna, v zložitých bodoch implementácie 
nápomocná, nie zbyrokratizovaná, ale na druhej strane striktne v súlade 
s podmienkami a požiadavkami Európskej Únie. Rád by som vyzdvihol 
profesionalitu, ale aj kamarátsky prístup nášho projektového manažéra pána 
Jánoša, ktorý bol vždy ochotný pomôcť a v jednom momente krízového roka 2009 
mi vlial potrebný optimizmus na pokračovanie implementácie tohto projektu.    

Autor: Zdenko Ružbacký
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

INOVÁCIOU ZA LEPŠOU 
BUDÚCNOSŤOU 

Priestory výrobnej haly

Pretlakový box
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V minulosti v bývalých Považských strojárňach 
pracovalo takmer 14-tisíc ľudí. Veľké 
reštrukturalizačné, ako aj spoločenské zmeny 
v regióne a následne hospodárska kríza  spôsobili 
zánik strojární so značnými dopadmi na pracovné 
príležitosti nielen v samotnej Považskej Bystrici, 
ale aj v celom regióne, kde nezamestnanosť 
predstavovala ku koncu augusta 2009 až 12,14 %.   

Práve príchod zahraničných investorov a následne 
získanie nenávratného finančného príspevku 
z Operačného programu „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast“ môže znamenať zlepšenie 
celkovej situácie v tzv. hnedom parku 
na Považí. 

Firma Bonfiglioli sa rozhodla ísť takouto cestou. 
Spoločnosť Bonfiglioli Slovakia s.r.o. bola založená 
v roku 2005 jediným spoločníkom – spoločnosťou 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. so sídlom v talianskej 
Bologni v roku 1956. Cieľom bolo využiť rastúci 
dopyt po precíznych prevodovkách v priemysle 
a poľnohospodárstve. V nasledujúcich rokoch 
firma prudko rozšírila množstvo typov prevodoviek 
a tak nadobudla schopnosť vyvíjať prevodovky 
a navrhovať a optimalizovať každý ich detail. 
Spoločnosť Bonfiglioli Riduttori S.p.A. patrí medzi 
TOP dodávateľov prevodoviek na svete, pričom 
má svoje zastúpenie na všetkých kontinentoch. 
Ide o rodinnú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou 
v oblasti výroby prevodoviek, ktorá postupne 
expandovala a v súčasnosti sa jej dcérske 
spoločnosti nachádzajú v Európe, Ázii, Amerike 
aj v Afrike. Spoločnosť má výrobné podniky 
a zastúpenia v štrnástich krajinách, zamestnáva 
vyše 2500 ľudí a dosahuje obrat vo výške 
610 miliónov eur.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a montáž 
prevodoviek a výrobu komponentov pre ďalšie 

a zručností samotných zamestnancov v oblasti 
IKT. Zamestnanie tu našli vysoko kvalifikovaní 
odborníci, predovšetkým špecialisti na obrábanie 
kovov, ale aj špecialisti na montáž prevodoviek. 

Všetky aktivity projektu, ktoré sú zahrnuté 
do deviatich celkov, sú zamerané na 
nákup nových, vysoko moderných strojov 
a zariadení, potrebných na výrobu prevodoviek 
do mobilných jednotiek, ako aj množstvo 
následných komponentov potrebných pre 
ich samotnú montáž. V súčasnom období sa 
už zrealizovalo 7 častí z 9 aktivít, a to nákup 
jednotlivých technologických celkov, ako aj ich 
následné uvedenie do výroby. 

Rozšírenie samotného výrobného sortimentu 
bude znamenať pre firmu Bonfiglioli oveľa širšie 
možnosti presadiť sa nielen na domácom trhu, 
ale predovšetkým na zahraničných trhoch.

Spoločnosť Bonfiglioli aj vďaka finančnej podpore 
z fondov Európskej únie predpokladá ďalší 
rast svojej výroby, čím zabezpečí aj vytváranie 
nových pracovných miest v strojárskom odvetví, 
ktoré má na Považí svoju dlhú tradíciu. V období 
január až október 2010 prekročila plánované 
hodnoty a v porovnaní s rokom 2009 nastal 
výrazný vzrast výroby aj predaja. Zamestnanosť 
sa zvyšovala kontinuálne od konca roka 2009 
najmä diverzifikáciou výroby a zavádzaním 
nových produktov do výrobného portfólia 
závodu. Vďaka projektu s podporou EÚ, ako 
aj ďalším projektom Bonfiglioli, zamestnanci 
hospodársku krízu nielenže nepocítili vôbec, 
naopak sa firme podarilo počet zamestnancov 
zdvojnásobiť.

Bonfiglioli  Slovakia, s.r.o. plánuje na strojoch 
zakúpených v rámci OP KaHR rozšíriť sortiment 
ďalších výrobkov, ako napr. prevodových skríň 
a stávajúcich komponentov o ďalšie typy a série, 
čím chce preklenúť pokles výroby existujúceho 
sortimentu. Práve prekonanie hospodárskej krízy 
novými investíciami do technológií a získavanie 
dostatočného portfólia výrobkov bolo hlavnou 
nosnou myšlienkou celého úspešného projektu.

Tieto pozitívne skutočnosti predovšetkým 
umožňujú udržať počet zamestnancov, prípadne 
ho v budúcnosti zvýšiť. Zároveň aj vďaka realizácii 
projektu firmou Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 
dochádza k stabilizácii tradičného výrobného 
odvetvia Považia, čo spomínaný hnedý región 
veľmi potrebuje pre svoje ďalšie napredovanie.

Autorka: RNDr. Zuzana Pařízková
Manažér pre publicitu, Slovenská inovačná a energetická agentúra, 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

aplikácie. Tieto sú vyrábané pre špeciálne 
potreby zákazníkov vo vysokej kvalite, a to 
najmä vďaka kvalitnému know-how, inováciám 
a investíciám do špičkových technológií. V 
Považskej Bystrici sa takto vyrábajú prevodovky 
a komponenty série 500, ktorá tvorí takmer 50 
% výroby, série 300, 600, HDP, Palfinger a v 
tomto roku sa začalo s výrobou série Input/
Output a série VF. Taktiež obrábacie stroje 
patria medzi najmodernejšie v priemysle. Sú 
medzi nimi troj- či päťosé obrábacie centrá, 
preťahovacie stroje s ťahom až 100 ton. 

Sídlo spoločnosti je v Považskej Bystrici, kde sa 
priamo v areáli bývalých Považských strojární  
nachádzajú kompletné výrobné priestory a aj 
administratíva spoločnosti. V rokoch 2005 až 
2008 sa tieto priestory zrekonštruovali a celé 
zmodernizovali, čím sa zabezpečilo aj kvalitné 
pracovné prostredie pre zamestnancov.

Aby firma rozšírila svoje možnosti o výrobu 
prevodoviek pre ťažké použitie, napr. 
pre  najťažšie aplikácie pri oprave lodí, 
umiestňovanie a opravy vrtných plošín, ťaženie 
a drvenie nerastov, rozhodla sa využiť podporu 
z európskych fondov. Investovanie do strojného 
zariadenia a zariadení pre kontrolu kvality 
by znamenalo schopnosť zvládnuť výrobu 
komponentov potrebných pre prevodovky pre 
ťažké použitie. 

Nakoľko v minulom období pre hospodársku 
krízu a aj kvôli starému vybaveniu strojov 
a zariadení značne poklesla výroba a teda 
aj samotné tržby z predaja vlastných výrobkov, 
rozhodla sa firma Bonfiglioli ísť cestou 
zakúpenia inovatívnych strojov a zariadení 
prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. 

Na realizáciu svojho podnikateľského zámeru 
si vyžiadali prostredníctvom vypracovaného 
projektu finančný príspevok vo výške 612 226 eur, 
pričom celý projekt sa zameral na nákup strojov 
a zariadení potrebných pre rozšírenie sortimentu 
výrobkov, a to prevodových skríň rady HDP 
a výrobu komponentov pre prevodovky série 700. 
Spoločnosť Bonfiglioli Slovakia s.r.o. sa stala 
úspešným prijímateľom finančného príspevku 
v rámci Prioritnej osi 1 - Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie 
a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 
Podpora zavádzania inovácií a technologických 
transferov v priemysle a službách Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast. Počas rokov 2009 až 2010 sa postupne 
zameriava na nákup jednotlivých strojov 
a zariadení, ktoré využívajú moderné CNC 
systémy riadenia, merania a kontroly presných 
strojárenských výrobkov, ako aj sledovanie 
a analyzovanie kvalitatívnych parametrov 
a procesov evidencie expedovaných výrobkov. 
Realizáciou daného projektu podporeného zo 
štrukturálnych fondov EÚ  tak firma Bonfiglioli 
výrazne používa novo zakúpené stroje 
a zariadenia využívajúce počítačové zariadenie, 
čo má pozitívny vplyv na zvyšovanie vedomostí 

Univerzálny hrotový sústruh a konzolová frézka využívané 
oddelením údržby

Konzolová frézka pre údržbársku dielňu

Kontrola kvality výrobkov pomocou 3D meracieho zariadenia 
ZEISS Accura MASS

GRANTY EÚ PRISPIEVAJÚ K STABILIZÁCII 
TRADIČNÉHO VÝROBNÉHO ODVETVIA 
V POVAŽSKEJ BYSTRICI
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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
zverejnila 25. mája 2009 výzvu Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast  v rámci 
podopatrenia 1.1.3  Podpora účasti slovenských výrobcov 
na veľtrhoch,  výstavách, obchodných misiách. Cieľom 
pomoci poskytnutej v rámci spomínaného opatrenia  
prostredníctvom Schémy na podporu medzinárodnej 
spolupráce (de minimis) bolo  pomôcť predovšetkým 
malým a stredným  podnikateľom prezentovať sa na 
domácom a zahraničnom trhu, napomôcť im zapojiť 
sa do medzinárodnej spolupráce a prispieť k zlepšeniu 
ich pozície a konkurencieschopnosti na vnútornom 
trhu EÚ a na tretích trhoch. 

KODRETA furniture, s.r.o. je jedna z desiatok spoločnosti, 
ktorá reagovala na výzvu a predložila Žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
a bola úspešná. 

Pohnútka vedúca  výrobnú spoločnosť KODRETA 
furniture, s.r.o. k  využitiu prostriedkov poskytovaných 
zo štrukturálnych fondov bola stratégia spoločnosti, 
ktorá sa premietla aj do cieľov stanovených 
v predloženom projekte, a to: 

- nájsť nových odberateľov v zahraničí a na 
 Slovensku, dostať do povedomia firmu a výrobky 
 prislúchajúce k registrovanej značke  “KODRETA”,
- zvýšiť objem celkovej výroby a tým zabezpečiť 
 nárast tržieb a pridanej hodnoty,
- udržať súčasnú zamestnanosť,

a to všetko v období neustále sa zvyšujúcej konkurencie 
v nábytkárskom priemysle   a svetovej finančnej krízy.
Účelným marketingovým prostriedkom na 
dosiahnutie firemnej stratégie v prípade výrobnej 
firmy, akou je KODRETA furniture, s.r.o., bola účasť na 
významných alebo odbytu atraktívnych výstavách 
doma i v zahraničí, ktorých počet však musela 
spoločnosť v dôsledku negatívnych dopadov už 
spomínanej svetovej finančnej krízy v rámci šetrenia 
a minimalizovania nákladov a v záujme udržania “firmy 
na nohách” obmedziť. Dôsledne vypracovaný projekt s 
názvom “Účasť na výstavách” bol krokom spoločnosti 
k aktívnejšej prezentácií a prezentácií jej produktov 
nielen  doma, ale aj v zahraničí. Spoločnosť získala 
nenávratný finančný príspevok vo výške 65 448,48 eur, 
čo predstavovalo 50 % z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu projektu.

KODRETA furniture, s.r.o. je rodinná firma, ktorá 
sa zaoberá výrobou a predajom chrómového 
a klasického kvalitného sedacieho nábytku 
a nadväzuje takto už na 44-ročnú tradíciu výroby tohto 
nábytku pod obchodnou značkou KODRETA.

a služieb. Do akej miery bola táto  výstava prínosom  
ukážu nasledujúce mesiace. 

V septembri 2010 sa spoločnosť prezentovala na 
jednej z najvýznamnejších výstav v západnej Európe 
na medzinárodnej výstave nábytku Maison & Objet 
a Salon du Meuble 2010 v Paríži. Na základe 
prieskumov spoločnosti práve francúzsky trh a jemu 
blízke trhy ako belgický, nemecký a holandský trh 
by mohol predstavovať dobrý odbyt pre výrobky 
obchodnej značky „KODRETA“. Počas tejto výstavy 
spoločnosť absolvovala viac ako 30 rokovaní, väčšinou 
s novými potenciálnymi obchodnými partnermi. Dva 
mesiace po výstave začínajú zástupcovia spoločnosti  
s niektorými potenciálnymi partnermi intenzívnejšie 
komunikovať a dúfajú, že výsledkom bude  úspešná 
a  dlhodobá spolupráca. Nadviazanie plodnej 
spolupráce  so zahraničnými obchodnými partnermi 
je niekedy  otázkou len pár mesiacov, inokedy však 
i niekoľko rokov. 

Preto presnejšie výsledky kontaktov z výstavy v Paríži  
spoločnosť očakáva  približne o rok. Výsledkom účasti 
na výstave je však už aj expedícia prvých objednávok 
napr. na Francúzsku Riviéru i priamo do Paríža.

Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, dizajnu 
a všetkého čo súvisí s moderným a štýlovým bývaním 
MODDOM 2010, ktorého sa každoročne zúčastní 
cca 250 domácich a zahraničných vystavovateľov 

a cca 56 000 návštevníkov, sa konal v dňoch 
20. - 24. 10. 2010 v Bratislave. Spoločnosť KODRETA 
furniture s.r.o. získala na tom medzinárodnom podujatí 
cenu MODDOM 2010 za kreslo VALENTINE K493-Laser C 
a stôl OXFORD T243. Spoločnosť takisto ako na 
predchádzajúcich podujatiach absolvovala desiatky 
obchodných rokovaní, ktorých hodnotenie by dnes však 
bolo veľmi predčasné vzhľadom na krátkosť času.

Hneď na začiatku budúceho roka spoločnosť čaká účasť 
na dvoch významných medzinárodných podujatiach. 
Jednou z nich je medzinárodná výstava nábytku 
STOCKHOLM FURNITURE FAIR vo Švédsku v Štokholme 
presne v dňoch 8. - 12. 2. 2011, ktorá predstavuje  
možnosť intenzívnejšieho  prieniku na škandinávsky 
trh, kde spoločnosť nie je celkom neznáma 
a výstava INTERIOURS 2011 v Birminghame v Anglicku 
23. - 26. 1. 2011.

Želáme spoločnosti KODRETA furniture, s.r.o. aby jej  
účasť  na medzinárodných podujatiach a zvýšená 
propagácia výrobkov značky „KODRETA“ maximálne 
prispela k jej úspešnému etablovaniu sa na  domácom 
a medzinárodnom trhu, k získaniu nových obchodných 
kontaktov, odberateľov a zákazníkov a zároveň 
k  zvýšeniu obratu spoločnosti, ktorý by znamenal  
nielen stabilitu výroby, ale aj možnosť zvýšenia jej 
objemu a upevnenia celkovej pozície spoločnosti. 

Autorka: Mgr. Marcela Masnicová
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Spoločnosť sídli v Krásne nad Kysucou - hlavný 
výrobný závod, montáž a administratíva sa 
nachádzajú v Myjave. V Bratislave  má firma troch 
obchodníkov.

Výrobný sortiment spoločnosti sa skladá z kovového 
sedacieho nábytku, celkovo 200 druhov poväčšine 
vlastných vzorov výrobkov a cca až 800 druhov 
modifikovaných vzorov. Spoločnosť sa špecializuje 
na chromovaný sedací nábytok ako sú stoličky, 
jedálenské stoly, kreslá, lavice, konferenčné stoly, 
vešiaky a výrobky na zákazku. 

Chrómový sedací nábytok je vhodný na zariaďovanie 
kancelárskych priestorov, reštaurácii, barov, hotelov, 
uvítacích priestorov, konferenčných miestností 
i školských zariadení. Spoločnosť každoročne uvádza 
na trh niekoľko noviniek a niektoré z jej výrobkov 
získali ocenenia na výstavách za dizajn a kvalitu. 
Dlhoročné skúsenosti pracovníkov, špeciálne 
zariadenia a technika, ako aj skúsenosti na domácom 
a zahraničnom trhu sú zárukou kvality a funkčnosti 
výrobkov “KODRETA” a zároveň spĺňajú aj predstavy 
najnáročnejších zákazníkov.      
                                                                                                                                                     
V rámci projektu, ktorý mal naštartovať rýchlu 
a rozsiahlu propagáciu firmy a výrobkov  a ich 
expanziu na domáce a zahraničné trhy,  si jeho 
realizátori naplánovali  účasť na šiestich podujatiach. 
Samotná účasť a prezentácia spoločnosti na výstavách 
je podporovaná   propagačnými materiálmi spoločnosti, 
zhotovenými tiež v rámci projektu, ako sú katalógy 
vyhotovené v slovenskej a anglickej verzii, CD 
nosiče, ktoré obsahujú elektronickú verziu katalógu 
a možnosť off-line prezerania internetovej stránky 
www.kodreta.com.
 
V tomto roku sa spoločnosť Kodreta furniture, s.r.o. 
prezentovala na štyroch podujatiach.

V dňoch 9. - 14. marca 2010 sa  prezentovala na 
medzinárodnom veľtrhu Nábytok a Bývanie 2010 
Nitra, ktorý má na Slovensku už 20-ročnú tradíciu. 
Účasť na tomto veľtrhu hodnotia zástupcovia 
spoločnosti ako dôležitú z hľadiska upevnenia 
pozície  spoločnosti a jej výrobkov na Slovensku. 
Výstava naplnila očakávania, ako stretnutia so 
stálymi, novými slovenskými a českými obchodnými 
partnermi. Počas výstavy zástupcovia spoločnosti  
absolvovali viac ako 50 obchodných stretnutí. 

Ďalším podujatím s medzinárodnou účasťou, kde 
sa KODRETA furniture, s.r.o. prezentovala v dňoch 
23. - 25. apríla 2010 prvýkrát bola celoslovenská 
výstava stavebníctva a bývania TATRA EXPO 2010 
Podtatranské výstavné trhy 2010 v Poprade. 
Zámerom tejto prezentácie  bol prienik spoločnosti na 
východný domáci trh. V rámci výstavy sa uskutočnilo 
približne 20 obchodných stretnutí s obchodnými 
partnermi z východného a stredného Slovenska. 
Podľa slov obchodnej manažérky spoločnosti 
KODRETA furniture s.r.o. Kataríny Neveďalovej má 
východné Slovensko špecifický trh, kde vládne silná 
konkurencia hlavne dovozu z Poľska a Ázie, a preto 
bolo pre spoločnosť  dôležité prezentovať jej výrobky 
na tejto výstave a zároveň ukázať návštevníkom 
a presvedčiť ich  o kvalite ponúkaných výrobkov 

Ocenené kreslo Valentine K493-Laser C a stolík OXFORD T243  
a Ocenenie získané na výstave MODDOM 2010                                 

Výstavný stánok KODRETA furniture, s.r.o. na veľtrhu
“NÁBYTOK A BÝVANIE 2010 V NITRE”

Výstavný exponát spoločnosti na výstave TATRAEXPO 2010

Výrobky obchodnej  značky  “KODRETA”

EXPANZIA SPOLOČNOSTI KODRETA FURNITURE, S.R.O. 

NA DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ TRHY
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Európska územná spolupráca je jedným z troch cieľov politiky 
súdržnosti na roky 2007 - 2013. Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej 
integrácie rôznych území Európskej únie prostredníctvom podpory 
spolupráce regiónov. V rámci tohto tretieho cieľa sa má dosiahnuť 
posilnenie:
• cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych 
 a regionálnych iniciatív, 
• nadnárodnej spolupráce s cieľom integrovaného územného rozvoja, 
• medziregionálnej spolupráce v oblasti rozvoja výmeny skúseností.

V programovom období 2007 až 2013 má Slovenská republika 
pozdĺž svojich hraníc päť programov cezhraničnej spolupráce:
 • Operačný program cezhraničnej spolupráce SK - CZ
 • Operačný program cezhraničnej spolupráce SK - AT
 • Operačný program cezhraničnej spolupráce SK - PL
 • Operačný program cezhraničnej spolupráce SK - HU
 • Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI  SK - HU - RO – UA 
  (Nástroj Európskeho partnerstva a susedstva)

Nadnárodnú spoluprácu pokrývajú dva programy:
 • Operačný program Stredná Európa 
 • Operačný program Juhovýchodná Európa 

Medziregionálnu spoluprácu pokrývajú programy:
 • INTERREG IVC je rámcom pre spoluprácu regiónov
  a miestnych subjektov nielen v 27 členských štátoch, 
  ale aj v Nórsku a Švajčiarsku,
 • INTERACT - podpora vytvárania osvedčených postupov a ich 
  výmeny medzi orgánmi poverenými implementáciou 
  programov spolupráce,
 • ESPON - monitorovacia sieť pre územné plánovanie,
 • URBACT - vznik a podpora mestských sietí a rozvoj miest.

Na základe skúseností, ktoré boli získané z programov INTERREG 
2000 - 2006, bolo konštatované, že absencia iniciatívnej štruktúry, 
ktorá by mala svoju vlastnú právnu subjektivitu, zabrzdila ich 
účinnosť. Ťažiskovými problémami v tom čase boli značné rozdiely 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch. S úmyslom 
zmierniť problémy členských štátov Európskej únie, regiónov 
a orgánov miestnych samospráv pri realizácii a riadení aktivít 
cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce vznikla 
požiadavka na primerané opatrenie na úrovni Európskej únie. 

S cieľom prekonať uvedené prekážky a ťažkosti územnej spolupráce 
bol zavedený nový nástroj spolupráce na úrovni Európskej únie 
– európske zoskupenie územnej spolupráce, ktorý umožnil zakladať 
na území Európskej únie zoskupenia určené pre spoluprácu 
s právnou subjektivitou. Európske zoskupenie územnej spolupráce 
predstavovalo jednu z najväčších noviniek politiky súdržnosti, ktorá 
umožňuje prihraničným partnerským regiónom a ich inštitúciám 
efektívnejšie spolupracovať. 

Právny rámec

Európsky parlament a rada (ES) prijala 5. júla 2006 nariadenie 
č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráci (EZÚS). 

Nariadenie je priamo aplikovateľné na celé územie Európskej únie 
od 1. augusta 2007 a definuje spoločný základ, úpravu podrobností 
necháva na národné úpravy členských štátov. 

Slovenská republika prijala národnú úpravu vo forme zákona 
č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 
a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 
neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2008. Zákon 
upravuje založenie, vznik, postavenie, hospodárenie, zrušenie 
a zánik európskeho zoskupenia územnej spolupráce so sídlom 
na území Slovenskej republiky a dohľad nad jeho činnosťou.

Čo je európske zoskupenie územnej spolupráce

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická 
osoba založená na báze dobrovoľnosti subjektmi z najmenej 
dvoch členských štátov Európskej únie. Ide o prvý útvar, ktorý 
umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez 
predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej 
národnými parlamentmi. Členom takéhoto zoskupenia môže byť aj 
subjekt z nečlenského štátu Európskej únie, a to za predpokladu, 
že to umožňujú právne predpisy tretej krajiny alebo dohody medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami. V protiklade so štruktúrami, 
ktoré riadili tieto typy spolupráce až do roku 2007, EZÚS má právnu 
subjektivitu a plnú právnu spôsobilosť na právne úkony. Má teda 
najmä právo nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, 
právo zamestnávať zamestnancov a  plnú procesnú spôsobilosť, 
t. j. byť účastníkom konania. 

Subjekty, ktoré môžu byť členom zoskupenia sú:
1. členský štáty – Slovenská republika je v takomto prípade zastúpená 
 konkrétnym ministerstvom ako ústredným orgánom štátnej správy;
2. regionálne orgány - vyšší územný celok;
3. miestne orgány - obec;
4. subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice 
 Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES;
5. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú vyššie uvedené 
 subjekty.

Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi 
cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu za účelom 
posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Registrový úrad

Pôsobnosť registrového úradu pre európske zoskupenia územnej 
spolupráce vykonávalo v Slovenskej republike Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Po zrušení ministerstva 
táto pôsobnosť prešla od 1. júla 2010 na Úrad vlády Slovenskej 
republiky. Od 1. januára 2011 bude, v zmysle zákona č. 403/2010 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uvedenú 
pôsobnosť vykonávať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. 

Registrový úrad najmä vedie register európskych zoskupení územnej 
spolupráce so sídlom v Slovenskej republike, prijíma oznámenia 
a dáva súhlas právnickým osobám založeným podľa slovenského 
práva na účasť v zoskupení založenom na území iného členského 
štátu. Register európskych zoskupení územnej spolupráce je vedený 
aj v elektronickej podobe a je verejne prístupný na internetovom 
portáli www.ezus.gov.sk. Na uvedenej adrese nájdete aj bližšie 
informácie o tomto právnom nástroji, príslušnú legislatívu a vzory 
tlačív potrebných k registrácií.

 E URÓPSKE
 Z OSKUPENIE
Ú ZEMNEJ                      
 S POLUPRÁCE 
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Prečo založiť európske zoskupenie územnej spolupráce

Založenie zoskupenia má byť motivované odhodlaním vytvoriť 
spoločnú štruktúru, a tým umožniť členom hovoriť jedným hlasom 
a konať spoločne. Výhody EZÚS -
a) z politického hľadiska:
 • zabezpečuje rovnaké a demokratické zastúpenie členov 
  prostredníctvom orgánov zoskupenia (zhromaždenie, riaditeľ);
 • vytvára štruktúru, ktorá má vlastný legislatívny rámec 
  na európskej a národnej úrovni.
b) z právneho hľadiska:
 • formalizuje záväzok partnerov prostredníctvom fungovania 
  orgánov a hlasovania o  rozpočte;
 • poskytuje právne záruky pre spoločné činnosti – zoskupenie 
  má plnú právnu spôsobilosť, môže byť vedúcim partnerom 
  projektov spolufinancovaných (alebo nie) z prostriedkov EÚ, 
  uzatvárať zmluvy s tretími stranami a realizovať projekty 
  spolupráce.
c) z praktického hľadiska pri realizácii projektu spolupráce:
 • zabezpečuje kontinuitu fungovania a rozhodovacieho procesu; 
 • koordinuje členov a činnosti, najmä prostredníctvom úloh riaditeľa;
 • podporuje spoločné ciele a podporuje vznik a realizáciu projektov;
 • zabezpečuje kontinuitu spolupráce. 

Ako založiť európske zoskupenie územnej spolupráce

Pri založení zoskupenia odporúčame dodržať nasledovný postup, 
ktorý v sebe zahŕňa tieto fázy: 
• prípravná fáza by mala spočívať v analýze potrieb a cieľov územnej 
 spolupráce; určení územia, na ktorom má dochádzať k plneniu 
 cieľov; definovaní podstatných kompetencií a reálnych schopností 
 perspektívnych členov zoskupenia – t. j. administratívneho 
 zázemia, finančných možností a ľudských zdrojov;  identifikácia 
 možných perspektívnych členov zoskupenia. Prvá fáza 
 - dosiahnutie konsenzu o cieľoch, členoch a organizácií, je 
 dôležitý v procese formovania EZÚS a jej význam by nemal byť 
 podceňovaný.
• technická fáza obsahuje vypracovanie dohovoru a stanov v súlade 
 s vnútroštátnym právom každého člena. Vypracovanie dohovoru 
 a stanov už len formalizuje prijatý konsenzus.
• administratívna fáza v sebe zahŕňa tri kroky:
 - prijatie návrhu dohovoru a stanov každým budúcim členom 
  v členských štátoch, 
 -  zaslanie kópie dohovoru a stanov príslušnému orgánu 
  členského štátu na rozhodnutie o schválení účasti člena 
  v zoskupení, 
 - registrácia a s ňou spojené uverejnenie stanov vedie 
  k nadobudnutiu plnej právnej spôsobilosti európskeho 
  zoskupenia územnej spolupráce. 

Prvé skúsenosti 

Prvé európske zoskupenie územnej spolupráce vzniklo 28. januára 
2008, a to z iniciatívy 14 partnerských inštitúcií francúzskeho regiónu 
Lille Metropolis a západného Flámska (štyri francúzske orgány 
a desať belgických orgánov) pod názvom Eurometropola Lille-
Kortrijk-Tournai. Cieľom založenia tohto zoskupenia bolo nájsť 
nástroj, ktorý prekoná tradičné problémy v cezhraničnej spolupráci, 
a to najmä v oblastiach zamestnanosti, dopravy, zdravotníctva, 
územného plánovania a kultúrneho rozvoja územia. 

V súčasnosti funguje v Európskej únii už 15 európskych zoskupení 
územnej spolupráce. Túto formu spolupráce už reálne využívajú 
subjekty z Belgicka, Cypru, Francúzska, Grécka, Luxemburska, 
Maďarska, Nemecka, Portugalska, Slovenska, Španielska a Talianska 
(tabuľka č.1; mapa). V procese príprav sa nachádza viac ako dvadsať 
zoskupení.

Tabuľka č. 1: Zoznam európskych zoskupení územnej spolupráce

Prvým registrovaným EZÚS so sídlom v Slovenskej republike sa stalo 
Európske zoskupenie územnej spolupráce KRAS-BODVA, s ručením 
obmedzeným so sídlom v Hačave. Členmi sú obce Slovenska 
a Maďarska. Aktuálne sa v konaní o registráciu nachádzajú ďalšie 
dve zoskupenia, a to: Európske zoskupenie územnej spolupráce 
Pons Danubii, s ručením obmedzeným so sídlom v Komárne 
a Európske zoskupenie územnej spolupráce Gemer - Borsod - Abov 
- Zemplín, s ručením obmedzeným so sídlom v Rožňave.

Registrový úrad poskytol už 49 súhlasov pre obce a dva súhlasy 
pre subjekty spravujúce sa verejným právom s členstvom 
v štyroch európskych zoskupeniach územnej spolupráce so sídlom 
v Maďarskej republike (tabuľka č. 2).

Tab. č. 2: Zastúpenie slovenských subjektov v EZÚS so sídlom v inom členskom štáte

Európske zoskupenia územnej spolupráce vytvárajú komplexnejší 
a transparentnejší mechanizmus rozhodovania a stálu právnu 
štruktúru, ktorá môže spojiť členov z rôznych inštitucionálnych 
a/alebo sektorových prostredí, a preto sú vnímané ako koordinačná 
platforma a prostriedok implementácie pre významné politiky 
na úrovni EÚ, členských štátov a regiónov. Zoskupenia sa sústreďujú 
na širokú škálu tém ako ekonomický rozvoj a výskum, životné 
prostredie, kvalita života a služby, doprava a územná spolupráca 
všeobecne. 

Na Vaše otázky radi zodpovieme na e-mailovej adrese: 
ezus@vlada.gov.sk.

Viac informácií nájdete na stránkach:
www.ezus.gov.sk
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx
http://www.interact-eu.net/egtc/egtc/30/16

Autorka: Mgr. Jana Keliarová Feninová
odbor regionálnej politiky, sekcia koordinácie fondov EÚ, Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov

Amphictyoni

ArchiMed

Cerdanya Cross-Border Hospital

Duero-Douro

Eurodistrict Saar Moselle

Eurodistrict Strasbourg - Ortenau

Euroregion Pyrénées - Méditerannée

Galicia – Norte Portugal

GECT – INTERREG – Programme 
Grande Region

Ister Granum

Kras - Bodva

Lille – Kortrijk-Tournai

West-Vlaanderen/Flandre – Dunkerque 
– Côte d´Opale

Ung – Tisza – Túr – Sájo

ZASNET

Partneri

Grécko, Cyprus, Taliansko a Francúzsko

Taliansko, Španielsko a Cyprus

Španielsko a Francúzsko

Portugalsko a Španielsko

Francúzsko a Nemecko

Francúzsko a Nemecko

Španielsko a Francúzsko

Portugalsko a Španielsko

Francúzsko, Nemecko, Belgicko 
a Luxembursko

Maďarsko a Slovensko

Slovensko a Maďarsko

Francúzsko a Belgicko

Belgicko a Francúzsko

Maďarsko a Slovensko

Portugalsko a Španielsko
Zdroj: http://portal.cor.europa.eu/egtc

Ister Granum 

Ung – Tisza – Túr – Sájo 

Ung – Tisza - Túr

Abov v Above

41

1

5

2

Slovenská
republika

Vyšší
  územný celok

Obec Právnická osoba, ktorá sa 
riadi verejným právom

Zdroj: http://portal.cor.europa.eu/egtc



Máme za sebou rok nabitý udalosťami, 
ktoré môžu výrazne ovplyvniť budúcu 
podobu Európskej únie v otázkach sociálnej 
a ekonomickej udržateľnosti. Skončilo sa 
obdobie Lisabonskej stratégie a Európskou 
Radou bola prijatá rozvojová stratégia na 
najbližšie desaťročie Európa 2020, ktorá po 
prvýkrát obsahuje konkrétny indikátor týkajúci 
sa redukcie chudoby v podobe záväzku EÚ znížiť 
počet ľudí žijúcich v riziku chudoby a sociálneho 
vylúčenia o 20 miliónov. Na úrovni jednotlivých 
štátov bude napĺňanie všetkých 5 indikátorov 
stratégie pretavených  do podoby národných 
reformných programov, ktoré by mali byť 
pripravené ku koncu tohto roka. Nie náhodou bol 
teda rok 2010 zároveň vyhlásený za Európsky 
rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
(ER2010). Aktivity ER2010 umožnili tematizovať 
tento významný moment tým najúčinnejším 
spôsobom – zapojením, zaktivizovaním 
a zviditeľnením verejných i súkromných inštitúcií, 
mimovládnych organizácií i jednotlivcov činných 
na poli odstraňovania sociálneho vylúčenia 
a znižovania chudoby a zviditeľnením a zapojením 
samotných ľudí žijúcich v riziku chudoby 
a sociálneho vylúčenia. 

V grantovej schéme ER2010 bolo podporených 
6 projektov sumou v celkovej výške 
120 000€. Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov riešila sociálne problémy detí a rodín 
ohrozených sociálnym vylúčením za pomoci 
stretnutí tzv. rodinných rád, t.j. širšej rodiny 
a priateľov s pomocou koordinátora 
a odborníkov pozvaných na stretnutia, 
a taktiež uskutočnila osem regionálnych 
odborných konferencií Mosty k chudobe. 
Etnologický ústav SAV realizoval kvantitatívny 
a kvalitatívny výskum efektivity sociálneho 
začlenenia Rómov žijúcich v marginalizovaných 
komunitách na Slovensku náboženskou cestou. 
Divadelné predstavenia ľudí bez domova 
a zdravotne postihnutých spojených s diskusiou 
s publikom vo viacerých slovenských mestách 
pripravilo Divadlo bez domova v projekte 
Sociálne divadlo - nástroj proti sociálnemu 
vylúčeniu a chudobe. Arcidiecézna charita 
Košice sa sústredila na terénnu prácu s ľuďmi bez 
domova v Košiciach. Bezdomovci boli rovnako 
cieľovou skupinou projektu DePaul Slovensko 
Podpora prevádzky nízkoprahových útulkov pre 
bezdomovcov a iné sociálne vylúčené skupiny 

obyvateľstva. Konzultačné a informačné centrum 
EDUKOS realizoval projekt Sociálna inklúzia ľudí 
vo výkone trestu a po jeho skončení a výcvik 
odborného personálu pracujúceho s touto 
cieľovou skupinou. Počas deviatich mesiacov 
trvania projektov bolo priamo podporených 
približne 1700 ľudí zo znevýhodnených 
cieľových skupín. Projekty obsahovali aj silný 
komunikačný a multiplikačný aspekt a  celkové 
množstvo zapojených ľudí presiahlo číslo 4000. 
Do aktivít projektov sa aktívne zapojilo do 
100 organizácií, uverejnených bolo niekoľko 
desiatok mediálnych výstupov, uskutočnených 
11 konferencií a workshopov, 30 prednášok, 15 
divadelných predstavení, vznikli dve publikácie 
a jeden film. 

FSR pripravil pre študentov stredných 
a vysokých škôl, ale i pre širšiu verejnosť 
viacero súťaží s témou sociálneho vylúčenia 
a chudoby – o najlepšiu fotografiu, vizuál, 
filmový dokument, diplomovú a dizertačnú 
prácu. 

Ako hlavný organizátor vystupoval v spolupráci 
s MPSVR SR a Informačnou kanceláriou 
Európskeho parlamentu pri príprave otváracej 
konferencie ER2010 a pri príprave záverečnej 
konferencie spojenej s Valným zhromaždením 
Slovenskej siete proti chudobe. Model utvárania 

Hlavnými aktérmi na Slovensku boli sekcia 
sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR 
a Fond sociálneho rozvoja ako implementačné 
orgány na národnej úrovni, Európska komisia, 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
a Informačná kancelária Európskeho 
parlamentu ako inštitúcie zabezpečujúce 
politickú, organizačnú, finančnú a technickú 
podporu i priamo sa na aktivitách 
podieľajúce,  Seesame, s.r.o. zabezpečujúci 
ER2010 mediálne, množstvo mimovládnych 
organizácií, najmä tých združených 
v Slovenskej sieti proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu (významné bolo najmä verejné 
vypočutie ľudí zažívajúcich chudobu 
v Národnej rade Slovenskej republiky) i širšia 
verejnosť. Tvárami ER2010 sa bez nároku na 
odmenu stali predovšetkým Vladimír Sendrei 
z  OZ Lačho Drom – Dobrá cesta, Viera 
Dubačová – zakladateľka Divadla z pasáže, 
Ľubica Chlpíková – podnikateľka, bývalá 
predajkyňa Nota Bene, Veronika Vadovičová 
- zlatá medailistka v streľbe na paraolympiáde 
v Pekingu, Dorota Nvotová – herečka, speváčka, 
Radovan Gumulák – generálny sekretár 
Slovenskej katolíckej charity, Anton Srholec 
– katolícky kňaz a Jozef Kanaloš – predajca 
Nota Bene, taktiež aktivistka Sandra Tordová 
z OZ Proti prúdu, Janette Maziniová z Iuventy 
a Martin Muránsky – filozof z Fridrich Ebert 
Stiftung. Do aktivít Európskeho roka sa však 
zapojilo mnoho ďalších subjektov, vysokých 
a stredných škôl, študentov. 

Tím ER2010 na Fonde sociálneho rozvoja (FSR), 
ktorý bol MPSVR SR poverený implementáciou 
Národného programu Slovenskej republiky 
k ER2010 s vyčleneným rozpočtom takmer 
350 000€, pripravil niekoľko druhov aktivít. 
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POOHLIADNUTIE SA ZA EURÓPSKYM 
ROKOM BOJA PROTI CHUDOBE 
A SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU 2010

Samuel Čarnoký: Žije medzi nami

Anton Srholec, vyslanec ER2010 Foto: FSR

Paralympiáda v Trnave, Foto: FSR

Seminár Efektivita využívania nástrojov sociálnej inklúzie 
na Spišskej Kapitule Foto: Romano nevo ľil/Roman Čonka



14 EUROKOMPAS Č. 4/2010 NSRR 2007 - 2013 A ĎALŠIE ZDROJE POMOCI

partnerstiev spolupracujúcich organizácií 
sa výrazne osvedčil pri príprave seminára 
Efektívnosť využívania nástrojov sociálnej 
inklúzie pre marginalizované rómske komunity 
v Spišskej Kapitule. 

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu sa cez FSR ako partner zúčastnil na 
celoslovenskom kole Olympiády ľudských 
práv pre stredné školy v Liptovskom Jáne 
(téma esejí, workshop), na súťaži Via Bona 
Slovakia vo forme kategórie Ceny za úspešné 
riešenia zamestnávateľov v oblasti chudoby 
a sociálneho vylúčenia (do kategórie sa 
prihlásilo 31 zo 111 súťažiacich v celkovo 
11 kategóriách) a na celoslovenskom festivale 
Jeden svet (samostatná sekcia filmov 
tematizujúcich otázky chudoby a sociálnej 
exklúzie Bohatstvo chudobných/Hrdinovia 
z periférie, výstava fotografií, tri diskusie). 

Tím FSR priamo zabezpečil prítomnosť 
a viditeľnosť Európskeho roka na viacerých 
oficiálnych i neoficiálnych podujatiach 
ER2010. V spolupráci s agentúrou Seesame 
a ambasádormi ER2010 Ľubicou Chlpíkovou 
a Antonom Srholcom pre novinárov zabezpečil 
press breakfeast v zariadení pre ľudí bez domova 
Resoty v Bratislave, s Dorotou Nvotovou na 
Bratislavskom undergroundovom majálese 
a večernom premietaní filmov 
v Eurovei, s Veronikou Vadovičovou na školskej 

pomoci, napr. darovania šatstva - pomocou 
zmiešaných skupín dobrovoľníkov a klientov 
z útulkov na odpadkové kontajnery mesta 
Košice. Aktivita zároveň symbolicky prepojila 
končiaci Európsky rok boja proti chudobe 
a začínajúci Európsky rok dobrovoľníctva. 

V rámci mediálnej kampane sa tím ER2010 
snažil o zvýšenie povedomia o príčinách 
a následkoch chudoby, narúšanie stereotypov, 
propagovanie solidarity, ale tiež motivovanie 
ku konkrétnej akcii, k vytváraniu sietí partnerov 
a k prijímaniu politických záväzkov. Problematika 
chudoby bola presadzovaná medzi témy 
jednotlivých médií, zabezpečované boli diskusie 
prinášajúce osvetľovanie hlbších súvislostí 
a hľadanie riešení (TA3, STV, SR), vzniklo 
niekoľko šotov vysielaných pravidelne STV. 

FSR využil široké možnosti sieťovania 
a zdieľania informácií, ktoré poskytujú moderné 
komunikačné prostriedky (web, Facebook, 
youtube) a aktívne používal viacero nástrojov: 
www.youtube.com/protichudobe
www.facebook.com/protichudobe
www.protichudobe.sk

Cez Facebook sme dokázali osloviť 
vyše 2000 priateľov stránky ER2010 
a od začiatku vytvorenia webovskej stránky 
www.protichudobe.sk sme zaznamenali 
vyše 30 000 unikátnych návštev a vyše 
20 000 unikátnych návštevníkov.

Výsledky ER2010 ešte čakajú na zhodnotenie. 
Veľmi však dôležité bude, aby sa nestratil 
impulz k odstraňovaniu stereotypov spojených 
s chudobou, k chápaniu ľudí zažívajúcich 
chudobu ako partnerov, k vytváraniu partnerstiev 
zo širokého spektra organizácií a jednotlivcov 
činných na poli odstraňovania chudoby 
a sociálneho vylúčenia a v neposlednom rade 
k ochote prijímať a napĺňať politické záväzky 
kompetentnými inštitúciami a osobami. 
V tomto zmysle možno chápať ER2010 ako 
začiatok našich ďalších snažení. Veď aj na Tebe 
záleží, spoločnými silami dokážeme viac!  

Autor: René Mráz, tím ER2010 Fondu sociálneho rozvoja

Paralympiáde v Trnave a spolu s Dorotou 
Nvotovou na podujatí Študenti proti chudobe, 
s Vierou Dubačovou na medzinárodnom 
festivale lokálnych televízií v Košiciach, 
s Vladom Sendreiom na BALVAL feste 
v Kokave nad Rimavicou a na charitatívnom 
futbalovom turnaji bezdomovcov 
v Košiciach organizovaným Arcidiecéznou 
charitou Košice (ACHK). Táto organizácia 
spolu s klientmi výrazne podporila i Beh 
proti chudobe v rámci Medzinárodného 
maratónu mieru v Košiciach v tričkách 
Európskeho roka a za výraznej prítomnosti 
médií. Súčasťou štafety ER2010 bola i štátna 
tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová 
a ambasádor ER2010 Vlado Sendrei. Ako 
výrazný príklad sieťovania organizácií 
venujúcich sa problematike chudoby napokon 
môže byť aj spolupráca FSR a  ACHK pri 
distribúcii 2000 kusov exteriérových nálepiek 
s informáciou o ER2010, informáciou pre 
ľudí bez domova o možnosti prenocovania, 
získania teplej stravy a ošatenia, 
informáciou pre verejnosť o možnostiach 

Projekt Sociálne divadlo Foto: Divadlo bez domova

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 
Foto: Maratónsky klub Košice

MECEM/Kristína Magdolenová: Podoby chudoby



ROZHOVOR S GR ASFEÚ
Na otázky redakcie Eurokompasu odpovedala 
generálna riaditeľka Agentúry Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
štrukturálne fondy EÚ Ing. Alexandra Drgová. 

ROZHOVOR S GR ASFEÚ
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1. Ako by ste zhodnotili činnosť ASFEU 
od začiatku jej existencie po súčasnosť? 

ASFEU zriadilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v roku 2007, 
aby zabezpečila proces implementácie 
pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ 
v programovom období 2007 – 2013. 
Implementujeme dva operačné programy  
– operačný program Vzdelávanie 
a operačný program Výskum a vývoj. 
Vzhľadom na to, že sme sa v článku 
venovali projektom OP Vzdelávanie, 
zhodnotím v nasledujúcich riadkoch 
činnosť ASFEU z hľadiska tohto programu. 
V rámci OP Vzdelávanie ASFEU vyhlásila 
doteraz 16 výziev na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
s celkovou finančnou čiastkou takmer 
147 miliónov eur, uzatvorila zmluvy 
o nenávratný finančný príspevok s takmer 
500 prijímateľmi s výškou celkových 
oprávnených výdavkov 114 miliónov eur. 
Takže čísla hovoria samy za seba.

2. Kto môže žiadať o nenávratné finančné 
príspevky z Európskeho sociálneho 
fondu prostredníctvom ASFEU? 

O nenávratný finančný príspevok v rámci 
OP Vzdelávanie môžu žiadať v závislosti 
od opatrenia vyhlásenej výzvy subjekty 
z verejného sektora, ako napríklad 
štátne základné školy, stredné školy, 
vysoké školy, ich zriaďovatelia alebo 
zo súkromného sektora profesijné, 
či mimovládne organizácie, cirkevné 
a súkromné základné a stredné školy. Ich 
presný zoznam je daný Programovým 
manuálom k OP Vzdelávanie, pričom 
každá vyhlásená výzva zužuje 
a presne špecifikuje okruh oprávnených 
prijímateľov.

3. Prevažne aké aktivity realizujú 
prijímatelia NFP vo svojich projektoch? 

Projekty podporené v rámci OP Vzdelávanie 
sú vo všeobecnosti zamerané na obsah 
a reformu vzdelávania v jednotlivých 

príspevok, ktorí skúsenosti s euro-
projektmi ešte nemajú? 

Finančná alokácia pre OP Vzdelávanie 
predstavuje takmer 727 miliónov eur 
na programové obdobie 2007-2013 
pre dopytovo orientované a národné 
projekty. Táto suma sa prerozdelí 
úspešným školám a ďalším oprávneným 
prijímateľom, ktorí si môžu skvalitniť 
úroveň výučby na svojich školách, 
inovovať didaktické prostriedky, vyškoliť 
svojich pedagógov na rôzne netradičné 
metódy výučby, vďaka čomu si zvýšia 
kredit svojej školy. Z reakcií prijímateľov, 
ktorí už nejaký čas realizujú svoje 
projekty, môžem povedať, že vynaložené 
úsilie vo fáze pred podaním žiadosti a aj 
počas realizácie projektu stálo za to. Školy 
si zmodernizovali nakúpením rôznych 
didaktických prostriedkov výučbu, oživili 
klasické hodiny o metódy aplikované 
vo vyspelých krajinách s vysokou 
úrovňou vzdelávacieho systému. Preto 
plne odporúčam zapojiť sa do procesu 
implementácie štrukturálnych fondov EÚ 
a využiť profesionálne poradenstvo našich 
regionálnych informačných kancelárií.

segmentoch vzdelávacieho systému 
regionálneho a vysokoškolského školstva, 
ako aj na ďalšie vzdelávanie. Aktivity 
prijímateľov smerujú najmä k tvorbe, 
inovácii a implementácií školských, resp. 
akreditovaných vzdelávacích programov 
pre oprávnené cieľové skupiny, ako 
aj k ich materiálno-technickému 
a personálnemu zabezpečeniu v rámci 
pravidiel definovaných každou výzvou.

4. Plánuje ASFEU vyhlásiť aj ďalšie 
výzvy v novom roku? 

Áno, určite plánujeme vyhlásiť výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok pre stredné 
a základné školy zamerané na premenu 
tradičnej školy na modernú. Vzhľadom na 
práve prebiehajúce schvaľovanie návrhu 
Indikatívneho harmonogramu výziev 
na rok 2011 vám odporúčam sledovať 
internetovú stránku www.asfeu.sk, 
kde sa počas decembra zverejní finálna 
verzia tohto harmonogramu. 

5. Kde môžu získať potenciálni 
žiadatelia viac informácií o výzvach 
a aktivitách ASFEU? 

Hlavným zdrojom informácií je 
spomínaná internetová stránka 
www.asfeu.sk. Okrem toho sú 
verejnosti k dispozícii štyri regionálne 
informačné kancelárie v Bratislave, 
Košiciach, Zvolene a Žiline, v ktorých 
regionálni manažéri publicity poskytujú 
aktuálne telefonické, písomné i osobné 
konzultácie. Pre potenciálnych žiadateľov 
organizujeme po vyhlásení každej výzvy 
sieť informačných seminárov, kde ich 
detailne oboznamujeme s podmienkami 
výziev a pravidlami zostavenia 
úspešných žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok.

6. Čo by ste odkázali potenciálnym 
žiadateľom o nenávratný finančný 
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AGENTÚRA MINISTERSTVA 
ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU 
A ŠPORTU SR PRE ŠTRUKTURÁLNE 
FONDY EÚ PODPORUJE REALIZÁCIU 
EUROPROJEKTOV V REGIONÁLNOM 
ŠKOLSTVE
Školstvo je jedným z najcitlivejších 
sektorov slovenského prostredia. 
Školy, aby zabezpečili kvalitný 
a dnes už aj moderný vzdelávací 
proces, sa snažia hľadať finančné 
prostriedky i z iných ako len 
národných zdrojov. Napriek snahe 
a vôli však niektoré aktivity bez 
externej finančnej pomoci nie 
je možné zvládnuť. Túto ťažkú 
situáciu má preto na zreteli aj 
operačný program Vzdelávanie, 
prostredníctvom ktorého možno 
žiadať o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF).
Projekty operačného programu Vzdelávanie (OPV), 
ktorých implementáciu zabezpečuje Agentúra 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), sú zamerané na 
vzdelávanie a umožňujú premeniť tradičnú školu na 
modernú, zlepšiť sociálne a komunikačné schopnosti 
rómskych detí, či pomôcť žiakom s poruchami 
učenia a správania. Žiadatelia o NFP majú taktiež 
šancu zvýšiť kvalitu vyučovania na vysokých školách 
a ďalšieho vzdelávania. Predstava získať 
financie na projekty v oblasti vzdelávania 
tak môže byť pre školy lákavá, keďže 
v rámci OPV je na obdobie rokov 2007 - 2013 
vyčlenených takmer 727 miliónov eur.

Podpora ASFEU

Od začiatku existencie (január 2007) až doteraz 
ASFEU vyhlásila 16 výziev na predkladanie žiadostí 
o NFP (výzva) pre OPV v celkovej sume takmer 
147 miliónov eur. Z toho 11 výziev určených pre 
základné a stredné školy vrátane špeciálnych 
bolo zameraných na premenu tradičnej školy na 
modernú, či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a 
osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Výzvy boli 
osobitne vyhlásené pre žiadateľov z Bratislavského 
kraja a pre územie Slovenska mimo Bratislavského 
kraja. ASFEU v rámci nich podporila 436 projektov 
z celého Slovenska so zazmluvneným NFP viac ako 
74 miliónov eur.

Finančná podpora z ESF prostredníctvom 
vyhlásených výziev otvorila priestor základným 
a stredným školám nielen na inováciu didaktických 
prostriedkov, tvorbu a implementáciu rozvojových 

informatiky obohatené o využívanie interaktívnych 
tabúľ, počítačov a vytvorených učebných pomôcok 
majú za cieľ uľahčiť, ale aj motivovať proces učenia 
i prijímania poznatkov žiakmi a ich pedagógmi.

Popri interaktivite sa v rámci zavedenia inovovaného 
ŠkVP na základnej škole rozhodli do vyučovania 
zaradiť novovytvorený predmet s názvom Dopravná 
výchova, rozšíriť pracovné vyučovanie o prvky 
regionálnych tradícií, ako je tkáčstvo, hrnčiarstvo 
a práca s drevom, či oživiť športovo-záujmovú 
a kultúrnu činnosť rómskych žiakov. Dopravné 
prostriedky ako bicykle, kolobežky, štvorkolky, 
dopravné značky, semafory, kužele a aj prilby 
s reflexnými vestami zakúpené cez projekt 
a umiestnené a priamo testované vo vyučovacom 
procese na dopravnom ihrisku v areáli školy budú 
pre žiakov prvého stupňa tými najmodernejšími 
a najreálnejšími prvkami pre osvojenie si 
základných pravidiel správania sa na cestných 
komunikáciách. Možnosť moderne a tvorivo rozvíjať 
svoje pracovné návyky a získavať pracovné zručnosti 
- spoločne pod vedením troch pedagógov 
- majú dievčatá a chlapci druhého stupňa pri práci 
s tkáčskym strojom, hrnčiarskym kruhom alebo 

stolárskym vybavením. Obrazovú podobu postupov 
a výstupov z tvorivých činností žiakov na hodinách 
pracovného vyučovania, spracujú tvorcovia do 
elektronickej podoby – DVD, ktoré budú využiteľné 
pre ďalšiu prezentáciu remesiel.

Medzi tú lákavejšiu formu inovácie, ktorá najviac 
osloví žiakov, patrí zatraktívnenie krúžkovej 
činnosti novými športovými pomôckami, ako 
sú lopty, hokejky, korčule, bránky, hokejové 
dresy, stoly na stolný tenis, rakety, loptičky 
a tiež hudobnými nástrojmi, či krojmi pre školský 
rómsky folklórny súbor. Hravé formy, interaktivita, 
tvorivé činnosti, nové učebné materiály a mnoho 
ďalších moderných prvkov inovácie základnej školy 
v Jakubanoch sú cestou k vzdelanému, zdravému 
a slušnému absolventovi tejto školy.

Inovácia u košických autoopravárov, 
mechanikov i elektrotechnikov 

Stredná odborná škola automobilová 
v Košiciach, ktorá sa môže pochváliť 125-ročnou 
tradíciou v Košickom regióne, prešla počas svojej 

programov, resp. školských vzdelávacích 
programov, ale aj poskytla príležitosť vyškoliť 
svojich pedagógov a odborných zamestnancov 
pre následnú tvorbu nových učebných materiálov, 
pedagogickej dokumentácie i pomôcok. Financie 
z eurofondov smerovali aj do základných 
škôl, ktoré sa so svojimi rómskymi žiakmi 
zapojili do výziev na realizáciu prípravných 
a doučovacích kurzov pre týchto žiakov, 
na prípravu a tvorbu učebných textov, ako 
aj vyučovanie rómskeho jazyka, literatúry 
a rómskych reálií. Ku školám, ktoré majú záujem 
zlepšovať stav v školstve, a ktorým sa darí úspešne 
uskutočňovať takéto europrojekty v regióne 
východného Slovenska, patria aj Základná škola 
s materskou školou Jakubany v okrese Stará 
Ľubovňa a Stredná odborná škola automobilová 
v Košiciach.

Dopravné ihrisko, 
stolný tenis či výučba remesiel 
pre jakubianske deti

O Základnej škole s materskou školou 
v Jakubanoch je možné právom hovoriť, že 
je obecným centrom pre vzdelávanie, kultúru 
a šport tak, ako je to vo vyspelých európskych štátoch. 
Vďaka jej aktívnemu zapájaniu sa do európskych 
projektov a pomoci obce Jakubany majú deti v tejto 
severnej časti Spiša na niekoľko rokov postarané 
o kvalitné podmienky na výchovu a vzdelávanie. 
Popri uskutočnenej rekonštrukcii a modernizácii 
exteriéru a interiéru základnej školy je projekt 
s názvom „Vzdelávanie rómskych žiakov 
v modernej európskej škole“ tým, ktorý svojim 
obsahom prispieva k napĺňaniu spomínaných 
vízií. Na jeho realizáciu získala škola viac ako 192 
tisíc eur vo forme NFP z ESF a štátneho rozpočtu 
v rámci OPV, opatrenia 3.1 Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 
rómskych komunít. Od februára 2010, kedy 
pedagogickí zamestnanci naštartovali prvé 
aktivity projektu, vyčerpali už takmer polovicu 
prostriedkov a zvyšnú časť budú môcť čerpať až 
do augusta budúceho roka. Cieľom projektu je 
prostredníctvom piatich aktivít inovovať školský 
vzdelávací program (ŠkVP) u rómskych žiakov. 
Základným míľnikom pre ich postupné napĺňanie 
bolo v prvých mesiacoch uskutočniť školenia pre 
zapojených pedagógov z kľúčových oblastí, ako je 
špeciálna pedagogika, informačno-komunikačné 
technológie, či práca s interaktívnou tabuľou. 
Vzdelávacia príprava napomohla učiteľom následne 
vytvoriť pedagogickú dokumentáciu - učebné 
osnovy, tematické plány a učebné materiály 
pre predmety slovenský jazyk, matematika, 
informatika, dopravná výchova a pracovné 
vyučovanie vo vybraných ročníkoch klasických 
i špeciálnych tried. Spolu s pestrou škálou 
zakúpených učebných pomôcok sa od septembra 
2010 začala inovácia ŠkVP overovať v samotnej 
výučbe. Hodiny slovenského jazyka, matematiky a 

Vyučovanie predmetu „Informatika“ na ZŠ s MŠ Jakubany

Dopravná výchova na dopravnom ihrisku ZŠ a MŠ Jakubany
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existencie už mnohými zmenami. Oproti minulosti 
sa zmenil hlavne charakter ponúkaných odborov 
a v súčasnosti má škola nielen autoopravárenský 
charakter, ale aj komerčno-dopravný 
a predovšetkým autoelektronický. Aby škola pripravila 
kvalitných odborných pracovníkov a vyhovela 
aktuálnym požiadavkám okolitej podnikateľskej 
sféry, modernizuje a inovuje svoje študijné 
i učebné zameranie aj vďaka podporeného projektu 
z OPV vo výške NFP viac ako 311 tisíc eur. Projekt 
s názvom „Učíme efektívne a moderne 
– inovácia vyučovacieho procesu 
v súlade s modernizáciou ŠkVP“ sa spustil 
v októbri minulého roka a má byť ukončený 
v septembri 2011. Zúčastňujú sa na ňom pedagogickí 
zamestnanci a žiaci strednej odbornej školy. Jeho 
tvorcovia si dali za úlohu vytvoriť jednotnú inovatívnu 
koncepciu výučby, vytvoriť a upraviť ŠkVP, vytvoriť 
elektronické učebné materiály s umiestnením 
na web portáli, tiež inovovať nové didaktické i 
učebné pomôcky a v závere experimentálne overiť 
inovatívny spôsob výučby. Myšlienka vypracovať 
koncepciu pre inovatívny vyučovací proces vo 
forme príručky, resp. manuálu bola kľúčová, 
pretože jej cieľom bolo zjednotiť vnútorné pravidlá 

príprave učitelia a aj samotní žiaci. Umiestnené 
učebné materiály všetkých profilových predmetov 
na webportáli charakterizujú modernosť 
a prístupnosť aj integrovaným žiakom vo vyučovaní. 
Experimentálne overovanie inovatívneho 
vyučovacieho procesu je aktuálne prebiehajúca 
a aj posledná činnosť v rámci inovácie strednej 
odbornej školy, kedy počas celého školského roka 
2010/2011 budú pedagógovia vyučovať na základe 
nimi pripravených učebných materiálov, zakúpenej 
modernej didaktickej techniky a internetového 
portálu, v súlade so zásadami uvedenými 
v príručke - koncepcii. Škola moderným 
inovatívnym vyučovaním, ktoré zahrňuje 
najnovšie poznatky zo vzdelávacích oblastí 
a ktoré sú podávané efektívnym a príťažlivým 
spôsobom, tak dokáže pripraviť žiakov na rovnakej 
úrovni, ako je to v iných krajinách EÚ. Následne 
absolventi môžu plnohodnotne plniť svoje úlohy 
v odbornej praxi, vytvárať hodnoty a prostriedky, 
ktoré budú konkurencieschopné a majú možnosť sa 
uplatniť aj na iných zahraničných trhoch.

Príležitosti nekončia

Zabezpečiť kvalitný a moderný vzdelávací 
proces s finančnou podporou ESF môžu 
základné a stredné školy aj v budúcom roku, 
prostredníctvom vyhlásených výziev ASFEU 
v rámci OPV. Bližšie informácie ASFEU zverejní 
v Indikatívnom harmonograme výziev na 
rok 2011 pre OPV na internetovej stránke 
www.asfeu.sk. Individuálne poradenstvo 
k projektovým zámerom, informácie o OPV a aktuálne 
informácie k výzvam poskytujú manažéri publicity 
vo vyhradených časoch v štyroch regionálnych 
informačných kanceláriách - Bratislava, Zvolen, Žilina 
a Košice. Ich kontakty sú zverejnené taktiež na 
internetovej stránke ASFEU.

Autor: Odbor informovania a publicity OPV, ASFEU
Údaje sú aktuálne k 11/2010.

inovácie ŠkVP v rámci celej školy, pričom k jej 
správnemu a jednotnému pochopeniu bol v rámci 
informačného seminára zaškolený každý zapojený 
pedagóg. Zaujímavosťou ŠkVP Doprava je
v učebných plánoch predmetov Cestná 
a mestská doprava, Nemecký jazyk 
a Anglický jazyk zakotvenie obsahovo a jazykovo 
integrovaného vzdelávania - CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), ktoré 
predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania 
nejazykových predmetov prostredníctvom 
cudzieho jazyka. Tento inovatívny prístup 
mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú 
s učivom a urýchľuje získavanie základných 
komunikačných schopností v cudzom jazyku. 
Keďže škola v súčasnosti pripravuje študentov 
pre 13 profilových činností, pričom každej 

profilovej činnosti zodpovedá príslušný ŠkVP, 
v rámci projektu stihli učitelia spracovať 
a inovovať ŠkVP pre každú z nich. Vytvorenie 
internetového portálu prostredníctvom projektu 
je pre školu niečím novým, čo budú môcť 
využívať vo vyučovacom procese a v domácej 

Odborná učebňa dopravných predmetov - výučba predmetu 
Cestná a mestská doprava na SOŠ automobilovej v Košiciach

Odborná učebňa elektrických meraní – výučba predmetu Výroba 
a rozvod elektrickej energie na SOŠ automobilovej v Košiciach

NASTAL ČAS PROSTRIEDKY NIELEN ČERPAŤ, 
ALE ICH NAJMÄ EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ.
Druhýkrát zamestnanec Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity, vysokoškolský pedagóg, politicky angažovaný, a to všetko 
so snahou dosiahnuť zvýšenie vzdelanosti a zamestnateľnosti najmä 
v rómskych komunitách na okraji spoločnosti. Jeho najčastejšie používané 
slovo v komunikácii v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov je asi 
„dopad“ a slovné spojenie „reálne zlepšenie“. Peter Pollák, riaditeľ odboru 
koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.
Boli ste súčasťou tímu Úradu splnomocnenkyne 
vlády SR pre rómske komunity v období tvorby 
komplexného prístupu a horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity. Ako si na toto 
obdobie spomínate?

Všetci sme so svojimi skúsenosťami vedeli, že čiastkové 
riešenia nie sú dobré riešenia a je potrebné použiť 
komplexný prístup. Že napríklad nie je možné riešiť 
vzdelávanie bez ďalších krokov zlepšujúcich kvalitu 
života Rómov. Tím okolo splnomocnenkyne vlády 
vtedy využil situáciu, keď sa Slovensko nachádzalo pred 
bránami Európskej únie a Európska komisia tlačila SR, 
aby riešila túto problematiku zodpovedne. Preto vznikla 
táto aktivita, ktorá bola podporená Európskou komisiou 
a bola presne zadefinovaná v NSRR 2007 – 2013.

Aké ste mali skúsenosti s čerpaním prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov, resp. s realizáciou iných 
projektov?

Ešte pred svojím prvým pôsobením na úrade 
splnomocnenca som bol súčasťou tímu, ktorý 
manažoval projekty z predvstupových fondov, bol 
som aj súčasťou jedného PHARE projektu, ktorý sa 

volal „Zlepšenie postavenia Rómov na Spiši“.  Vždy 
to boli projekty zamerané na Rómov. Tejto téme 
sa v podstate venujem už 13 rokov. Všetko to boli 
skúsenosti z projektov financovaných z EÚ zdrojov 
v rámci predvstupovej pomoci. Jeden veľký projekt, 
ktorý som potom ešte viedol, nebol financovaný 
z eurozdrojov, ale Rómskym vzdelávacím fondom, boli 
to tzv. Sorosove peniaze. Ten projekt riešil vzdelávanie 
rómskych študentov na stredných školách. Bol to veľký 
dvojročný projekt. 

Pokračovala Vaša práca na projektoch v rámci 
čerpania štrukturálnych fondov aj po odchode 
z úradu splnomocnenca?

Nie. Vzhľadom na politickú situáciu bolo prakticky 
nemožné pre nás, ktorí sme v predchádzajúcom 
období pôsobili na úrade, aby sme boli úspešní 
v tejto oblasti. A to sme vedeli. Preto som sa venoval 
iným aktivitám, zameraným však stále na dosiahnutie 
zlepšenia kvality života Rómov. Politika vtedajšej 
vlády prezentovaná ako politika zameraná na Rómov 
však nebola realizovaná v prospech Rómov, vrátane 
využívania eurofondov. Preto som sa s mnohými 
ďalšími ľuďmi pustil do činnosti, vďaka ktorej sme 



mohli ovplyvňovať politiku vlády, resp. jednotlivých 
ministerstiev a snažili sme sa vplývať na verejnú 
politiku smerom k efektívnemu riešeniu tejto témy. 
Počas štyroch rokov sme pravidelne vydávali správy 
o napĺňaní programového vyhlásenia vlády alebo aký 
je stav v rómskej problematike. Robili sme to aj bez 
grantov, len aby sme upozorňovali na veci, ktoré neboli 
v poriadku.

Boli „Sorosove projekty“ nastavené efektívne?

Myslím si, že Sorosove projekty majú väčší dopad 
na Rómov ako práve tie projekty, ktoré sa realizovali 
v rámci predvstupových fondov. Možno je to vďaka 
menšej byrokracii pri týchto projektoch, a preto ich 
mohli realizovať aj mimovládky, ktoré napríklad 
teraz nie sú pripravené technicky na to, aby zvládli 
manažment týchto prostriedkov. Mnohokrát sa stalo 
to, že projekty, ktorých cieľovou skupinou sú Rómovia, 
realizovali organizácie, ktoré neboli ani pripravené na 
to, aby projekty s takouto cieľovou skupinou realizovali. 
Projekty začali realizovať aj preto, lebo sa v téme objavili 
možnosti získania veľkých prostriedkov. Pre mňa je 
nepochopiteľné, že z ekologických organizácií sa zo dňa 
na deň stali organizácie, ktoré sa zaoberajú rómskou 
problematikou alebo z takých, ktoré sa venovali 
diametrálne odlišným témam, sa v krátkom čase stali 
„rómski experti“. Chceli hlavne získať obrovské sumy 
zo zdrojov EÚ.

Je to pre Vás nepochopiteľné z akých dôvodov?

Pre mňa je na jednej strane otázne, či to myslia naozaj 
úprimne a vážne a na strane druhej si nemyslím, že do 
tejto obrovskej a zložitej témy možno ísť nepripravený. 
Ak ide do tejto témy organizácia nepripravená, môže to 
byť často len z dôvodu, aby ona sama prežila. Ponúkané 
možnosti sú určite veľkým lákadlom. A tak sa dôvodom 
realizácie projektov nestala potreba rómskej komunity, 
ale potreba tejto mimovládnej organizácie. Sú to 
dve odlišné veci, a  to často znamenalo neúspešnosť 
projektu z pohľadu dopadu na Rómov.

Z pohľadu človeka, čo pozná prostredie, do ktorého 
mala byť nasmerovaná pomoc, či z predvstupových 
fondov alebo prostriedkov alokovaných pre toto 
obdobie, ako vidíte ich reálny dopad na život 
Rómov? 

Ja stále vravím, že rovnako ako sú znepokojení 
Nerómovia z toho, koľko sa neustále vynakladá na 
Rómov, tak som aj ja znepokojený z toho, aký veľký 
balík finančných prostriedkov sa počas celých 20 rokov 
od pádu komunistického režimu vynaložil na projekty 
zamerané na Rómov a dopady sú také, že máme viac 
Rómov nezamestnaných, viac Rómov bez bývania, 
kvalifikácie, dokonca negramotných. A rozhodne to 
nesúvisí len s nárastom počtu obyvateľov. Systém bol 
podľa môjho názoru zle nastavený a neriešil tému 
systematicky, komplexne a navyše sa v tejto téme až 
príliš často experimentovalo.

Kde teda z Vášho pohľadu skončil ten veľký balík 
financií?

V každom prípade to, že investované peniaze nemali 
dopad na Rómov, možno znamená, že k Rómom tie 
peniaze ani nikdy nedorazili. Ak naozaj začneme pátrať 
po tom, kde peniaze skončili, možno je to v rukách 
lektorov, v rukách projektových manažérov a možno aj 
v rukách zahraničných expertov, ktorí prišli túto tému 
riešiť na Slovensko ako zvláštni experti. Keď sa pozrieme 
na predvstupové fondy, zistíme, že boli vybudované 
komunitné centrá vybavené výpočtovou technikou, 
televíziou, hudobnými nástrojmi bez akejkoľvek 
systematickej komunitnej práce, bez terénnej sociálnej 
práce, bez zmysluplných aktivít a po skončení projektu 
boli počítače ďalej využité na iné ciele ako boli pôvodne 
určené, hudobné nástroje skončili inak ako mali a centrá 
boli zavreté. V každom prípade, bezhlavo sa niečo 
realizovalo, bez zabezpečenia dopadov a mnohokrát 
projekty nezabezpečovali potreby rómskej komunity, 
ale potreby organizácií, potreby miest a obcí a možno 
potreby jednotlivcov. Niektorí z nich to možno mysleli 
úprimne a chceli pomáhať, avšak ich nepripravenosť 
na problematiku mohla mať za následok veľmi nízku 
efektívnosť za veľa peňazí.

Myslite, že alokácia vyčlenená na lokálne stratégie 
komplexného prístupu je adekvátna pre ich úspešnú 
realizáciu?

Toto je tiež jeden z problémov, na ktorý sme narazili. 
Presvedčenie, že na komplexný prístup je vyčlenených 
200 mil. eur bez štátneho rozpočtu vo výške 10 % 
nahradilo zistenie, že alokácia je vo výške približne 
178 mil. eur, a to už so štátnym príspevkom. 
Čo znamená približne 160 mil. eur bez štátneho 
príspevku. A dnes ani nevieme povedať, ako sa 
vyvinie situácia v jednotlivých operačných programoch.

Ako chcete túto situáciu riešiť?

Novou víziou alebo návrhmi opatrení chceme zabezpečiť 
efektívne čerpanie prostriedkov prostredníctvom 
komplexného prístupu. Chceme teda obciam ponúknuť 
aktivity, ktoré doteraz nemajú v stratégiách, ale úrad 
splnomocnenca ich považuje pre dosiahnutie sociálnej 
inklúzie za veľmi vhodné. Chceme teraz postupovať 
odlišným spôsobom, chceme obciam ponúknuť návrhy 
zhora a to projekty, ktoré považujeme za systémovo 
úspešné a overené tak, aby sme v kombinácii s tým, čo 
v projektoch majú, podporili komplexnosť efektívneho 
riešenia. Chceme ďalej docieliť realokácie prostriedkov 
z menej využitých opatrení relevantných ku 
komplexnému prístupu na opatrenia, ktoré považujeme 
za kľúčové na dosiahnutie dopadu. Zmena indikátorov 
je podľa nás ďalšou dôležitou položkou agendy pre 
najbližšie obdobie. V súčasnosti nastavené indikátory 
nedostatočne pokrývajú potreby monitorovania 
projektov v zmysle stanovených cieľov. Možno 
ambiciózne vyzerá predstava vytvorenia operačného 
programu Marginalizované rómske komunity, ale 
veríme, že len tak môžeme dosiahnuť priamy vplyv na 
to, aby sa v reálnom živote sociálne vylúčených Rómov 
prejavili prostriedky poskytnuté Európskou úniou. Všetky 
tieto procesy sú samozrejme komplikované a musia 
prejsť dlhým schvaľovacím procesom, ale veríme, že 
dosiahneme, čo sme si stanovili, aby tento pilotný 
projekt v Európskej únii bol úspešný a zmenil kvalitu 
života v rómskych komunitách.

Zasiahnu tieto zmeny do zoznamu schválených 
lokálnych stratégií? Majú sa obce obávať, že stratia 
podporu úradu splnomocnenca vlády, ktorá im bola 
schvaľovacím procesom pripísaná?

Rozhodne nechceme otvárať ani meniť zoznam 
schválených lokálnych stratégií, ktorých jadro bolo 
schválené v máji 2010. Počítame so 152 obcami, avšak 
pred samotnou implementáciou chceme zistiť, či sú 
obce na celý proces pripravené kapacitne, finančne, či 
sú naďalej ochotné a schopné realizovať stratégiu.

Vaše plány predstavujú veľkú zmenu v nastavení 
vnímania lokálnych stratégií.

Určite áno, najmä ak na to nahliadame z pohľadu dopadu 
na rómsku komunitu. A je to naozaj náročný proces, 
nakoľko ide o vôbec prvý projekt takéhoto charakteru 
a rozmerov. Preto si veľmi ceníme konštruktívnu 
spoluprácu s Centrálnym koordinačným orgánom, ktorý
nám poskytuje odbornú metodickú pomoc tak, aby 
všetky pravidlá zostali dodržané. Aj Európska komisia 
prejavuje veľký záujem o implementáciu lokálnych 
stratégií, preto veríme že dobrou spoluprácou nielen 
s CKO, ale aj so všetkými relevantnými riadiacimi 
orgánmi dosiahneme náš cieľ.

Ktoré prioritné oblasti sú teda podľa Vás dôležité pre
dosiahnutie stanovených cieľov?

Za najdôležitejšiu považujeme funkčné komunitné 
centrá, lebo zo skúseností vieme, že sú nástrojom 
pre dosiahnutie zmeny v rómskych komunitách 
a bez týchto komunitných centier so širokou škálou 
poskytovaných služieb komunikácia s cieľovou skupinou 
nebude zabezpečená. K aktivitám komunitného centra 
musí patriť terénna sociálna práca, komunitná práca, 
voľnočasové aktivity, poradenstvo a ďalšie. Ak takéto 
komunitné centrá nebudeme mať, budú sa všetky 
zmeny dosahovať oveľa ťažšie. Preto veríme, že 
opatrenia, ktoré sme pripravili povedú k efektívnemu 
čerpaniu fondov.

Autorka: Mgr. Andrea Gálová
odbor koordinácie HP MRK

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Vedeli by ste nám uviesť príklad dobrého projektu 
s naozaj reálnym dopadom na zlepšenie kvality 
života Rómov?

Dobrý projekt je taký, ktorý je trvalo udržateľný. 
Napríklad terénna sociálna práca, s ktorou začali 
mimovládne organizácie. Nevedeli ani presne, že 
čo to je, ale vedeli, že potrebujú v teréne človeka, 
ktorý zabezpečí potreby klientov. Táto aktivita začala 
v 90-tych rokoch. Potom ako štát, resp. úrad 
splnomocnenca začal túto pozíciu vnímať 
zodpovednejšie, chcel túto aktivitu odskúšať na 
väčšom priestore a to sa podarilo. Toto je dobrý 
projekt, ktorý je efektívny, ktorý má konkrétne dopady 
na Rómov a ktorý je udržateľný, ak ho dokážeme 
nejakým spôsobom podporovať. Samozrejme, ten 
systém ešte nie je tak dokonalý, aby boli pravidelne 
vyčleňované peniaze na terénnu sociálnu prácu, ale 
už sú tu náznaky systematickosti.

A čo príklad zlého alebo zbytočného projektu. Stretli 
ste sa s takými vo svojej praxi?

Určite, takých je veľa. Sú to napríklad vzdelávacie 
projekty, ktorých hlavnou náplňou sú aktivity, ktoré 
nemajú reálny dopad na zlepšenie života Rómov. 
Učiť týchto ľudí variť a piecť podľa mňa neznamená 
zvýšenie ich vzdelanosti a tým napríklad zvýšenie 
možností uplatnenia na trhu práce.
Myslím, že práve do vzdelávacích aktivít takého 
typu sa investovalo veľa prostriedkov bez reálneho 
dopadu. Ak sa majú realizovať vzdelávacie aktivity, 
tak naozaj prospešné sú aktivity ako možnosť 
ukončenia základného vzdelania, možnosť ukončenia 
stredoškolského vzdelania, rekvalifikácie alebo 
získanie výučného listu na konkrétnu profesiu a iné, 
ktoré povedú k zvýšeniu zamestnateľnosti.

Ste po druhýkrát na úrade splnomocnenca, ktorý 
odvtedy prešiel nejakou cestu. Bola zadefinovaná 
horizontálna priorita, vyhlásená výzva na podporu 
lokálnych stratégií komplexného prístupu a bolo už 
aj schválených 152 lokálnych stratégií. Ako vnímate 
túto situáciu?

Na úrad som prišiel posilnený skúsenosťami, 
konkrétnymi výstupmi a obklopený tímom ľudí, ktorí 
poznajú problematiku a chcú situáciu zlepšiť. Zároveň 
musím povedať, že pred príchodom na úrad, resp. na 
odbor koordinácie horizontálnej priority marginalizované 
rómske komunity, som nemal skúsenosti s lokálnymi 
stratégiami, nebola to priorita v mojej dovtedajšej 
práci. Postupne som prehlboval informácie, ktoré som 
mal, spoznával som reálny stav lokálnych stratégií. 
A veľa vecí ma pri spoznaní reality prekvapilo. Pri
rokovaniach s riadiacimi orgánmi sme pochopili, 
že pozícia úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity nie je veľmi silná, a aj preto 
je jeho úloha koordinátora horizontálnej priority 
nesmierne komplikovaná. Viacerí sa voči 
úradu splnomocnenca správajú, akoby oni boli 
koordinátorom tejto priority a že ak chceme niečo 
dosiahnuť, musíme veľmi tvrdo obhájiť svoju pozíciu.
Ale prekvapivý bol pre mňa aj obsah schválených 
lokálnych stratégií. Veľkú pozornosť nové vedenie 
úradu splnomocnenca venovalo práve projektovým 
zámerom, ktoré sú ich súčasťou, opätovne sme sa 
venovali štúdiu všetkých 152 lokálnych stratégií. 
Výsledkom bolo zistenie, že mnohé projekty práve 
nemajú reálny dopad na Rómov, že niektoré investičné 
zámery nie sú evidentne prepojené na rómsku tému 
tak, ako ju vnímame, napr. kompostárne, zberné dvory, 
alebo rekonštrukcie zdravotných zariadení. Tieto by 
v súvislosti so systémovými krokmi boli vhodné, avšak 
takáto účelná prepojenosť v týchto projektoch podľa 
mňa chýba. Tiež je vo viacerých zámeroch zjavné 
pokrývanie potrieb miest a obcí a nie rómskych 
komunít. Tento stav vznikol kvôli systému nastavenia, 
keď iniciatívy mali prísť zdola, avšak obce nedostatočne 
zadefinovali potreby marginalizovaných rómskych 
komunít a nahradili ich potrebami obce. Pochopili 
sme, že na otázku, či peniaze budú využité efektívne, 
môžeme odpovedať, že ak to bude prebiehať tak, ako 
doteraz, tak rozhodne nie. A za takýto stav nechceme 
byť zodpovední, a preto chceme súčasnú situáciu 
zmeniť a dosiahnuť, aby boli prostriedky vyčlenené na 
dosiahnutie sociálnej inklúzie Rómov použité práve na 
tento účel.

18 EUROKOMPAS Č. 4/2010 PÝTAME SA
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PITNÁ VODA ZO SRDCA 
SLOVENSKA
Obyvatelia južných oblastí Slovenska sa po rokoch 
dočkali zdravej a kvalitnej pitnej vody. Tá môže 
prúdiť zo stredu Slovenska, z Hriňovskej vodnej 
nádrže, až k južným hraniciam. 

Vďaka realizácii projektu spolufinancovanému 
z Kohézneho fondu v programovom období 
2004 – 2006 sa zlepší zásobovanie pitnou vodou 
v južnej oblasti okresu Veľký Krtíš, ktorého obyvatelia 
doteraz používali menej kvalitnú pitnú vodu, 
prípadne vodu z vlastných studní, ktorá bola často 
zdravotne nevyhovujúca.

Kvalita podzemnej vody v južnej časti okresu Veľký 
Krtíš vo všeobecnosti nie je vhodná na zásobovanie 
pitnou vodou z dôvodu slabej výdatnosti miestnych 
zdrojov, ako aj kvôli vysokému obsahu dusičnanov, 
železa, mangánu a  bakteriologického znečistenia. 
Pitnú vodu preto treba do južnej časti okresu 
dovážať zo severnej hornatej časti regiónu.

Cieľom projektu „Zabezpečenie zásobovania 
južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“ bolo 
vybudovanie spoľahlivého vodovodného systému 
v obciach zahrnutých do projektu a tým vyriešiť 
problém zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 
najmä v južnej časti okresu Veľký Krtíš. 

Investíciou sa rieši problematika dodávky pitnej vody 
pre 51 obcí. Z toho pre 37 obcí sa vybudovala nová 
rozvodná sieť a pre 14 obcí, ktoré už boli napojené 
na verejný vodovod, sa zvýši kvalita a spoľahlivosť 
ich zásobovania vodou.

Hlavným zdrojom pitnej vody je Hriňovská 
nádrž, z ktorej je pitná voda privádzaná hlavným 

dofinancovať projekt nad rámec finančného 
memoranda až do výšky viac ako 19,3 mil. eur 
z vlastných zdrojov. Celkovo tak konečný prijímateľ 
podporil výstavbu vodovodu v južnej časti okresu 
Veľký Krtíš finančnými prostriedkami vo výške cez 
20,7 mil. eur, príspevok z Kohézneho fondu EÚ 
predstavoval 19,6 mil. eur a zo štátneho rozpočtu 
SR 7 mil. eur.

Zmluva so zhotoviteľom sa podpísala 14. decembra 
2007, práce na stavbe začali 3. marca 2008, 
slávnostné otvorenie stavby sa uskutočnilo 6. mája 
2008 vo Veľkom Krtíši.

Napriek krátkosti času určenému na výstavbu 
tak rozsiahleho diela, častej nepriazni počasia, 
dlhotrvajúcim zimám, ako aj opakujúcim sa 
záplavám v regióne najmä v roku 2010 sa 
podarilo dodržať stanovený termín výstavby do 
konca augusta 2010. Počas jesenných mesiacov 
roku 2010 sa odstraňovali nedorobky na stavbách 
a 15. 12. 2010 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 
výstavby vodovodu. 

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným stranám, 
a to zhotoviteľovi, stavebnému dozoru, konečnému 
prijímateľovi, ako aj orgánom zabezpečujúcim 
riadenie a spolufinancovanie na strane Slovenskej 
republiky aj Európskej únie.

Projekt „Zabezpečenie zásobovania južnej 
časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“

Riadiaci orgán pre Kohézny fond: 
Úrad vlády SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: 
Ministerstvo životného prostredia SR
Konečný prijímateľ: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: 
Vodohospodárske stavby, a. s. 
a Hydroekol Dolný Kubín, s.r.o.
Stavebný dozor: 
konzorcium VOD-KA, a. s. a Dozoring Prešov, s.r.o.
Finančné prostriedky pre projekt schválené 
Európskou komisiou: 
28 000 000 eur
Príspevok EÚ:
70 %, 19 600 000 eur
Príspevok štátneho rozpočtu SR: 
25 %, 7 000 000 eur
Príspevok konečného prijímateľa: 
5 %, 1 400 000 eur
Náklady nad rámec FM 
(hradí konečný prijímateľ): 
19 322 973,46 eur
Doba implementácie projektu: 
13. 12. 2002 – 31. 12. 2010 
Doba realizácie projektu: 
3. 3. 2008 – 2. 12. 2010

Autor: Roman Andrezál
Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci

Úrad vlády SR

privádzačom cez Podkriváň, Mýtnu, Kopáň, 
Ľuboreč až po Veľký Krtíš v celkovej dĺžke 56,7 km, 
dĺžka zrekonštruovaného úseku predstavuje 
34,5 km. Vzdialenosť od vodného zdroja až po 
najvzdialenejšie miesta zásobované pitnou vodou 
v obci Ipeľské Predmostie predstavuje 170 km, 
celková dĺžka položených potrubí presahuje 270 km. 

Projekt zabezpečuje vybudovanie viac ako 4000 
vodovodných prípojok a zásobovanie pitnou 
vodou pre minimálne 20 000 obyvateľov. Je svojím 
spôsobom unikátny, nielen ako jediný projekt 
spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, ktorý je 
zameraný výlučne na výstavbu vodovodu, ale aj 
jeho rozsahom, použitím materiálov a technológií, 
najmä nahradením vybraných betónových 
vodojemov plastovými.

Vybudovaná infraštruktúra pozostáva z dvoch 
špecifických komponentov: – obnovy úsekov 
hlavného diaľkového vodovodu (Hriňová – Ľuboreč 
– Veľký Krtíš), výstavby 15 nových a rekonštrukcie 
6 vodných zásobníkov. Ďalej boli vybudované 
3 čerpacie stanice, vylepšená vodovodná 
infraštruktúra v 14 obciach a realizovaná 
výstavba rozvodného vodovodného systému na 
zásobovanie pitnou vodou v 37 obciach.

Projekt „Zabezpečenie zásobovania južnej časti 
okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“ bol pôvodne 
projektom využívajúcim pomoc z predvstupového 
fondu ISPA. Implementácia projektu mohla začať 
v roku 2003, kedy nadobudlo platnosť Finančné 
memorandum pre projekt podpísané zo strany 
Európskej komisie aj Slovenskej republiky. Po 
vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie bol 
projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ 

v programovom období 2004 – 2006. Riadiacim 
orgánom pre Kohézny fond bolo Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1. 7. 2010 
Úrad vlády SR, funkciu Sprostredkovateľského 
orgánu pod riadiacim orgánom plnilo Ministerstvo 
životného prostredia SR. Konečným prijímateľom 
bola Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Implementácia a samotná realizácia projektu 
sa nevyhli viacerým problémom. Hlavným 
problémom bol nedostatok alokovaných 
finančných prostriedkov pre projekt vo výške 
28 mil. eur. Za uvedenú sumu sa nedarilo vo 
verejnom obstarávaní nájsť vhodného zhotoviteľa. 
S tým súviselo odďaľovanie začiatku výstavby 
a následná žiadosť o zmenu rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorá bola schválená v roku 2006 a ktorou 
bola predĺžená doba oprávnenosti výdavkov pre 
projekt do 31. 12. 2010. Nevyhnutnou podmienkou 
však bolo aj prijatie záväzku konečného prijímateľa 

Plastový vodojem Kiarov – výstavba

Betónový vodojem Lesenice po ukončení výstavby

Výstavba vodovodu

Výstavba vodovodu – zváranie potrubí
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„OPERAČNÝ PROGRAM 
NA POLCESTE...“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre 
Operačný program zamestnanosť a sociálna 
inklúzia (OP ZaSI) zorganizovalo dňa 
23. novembra 2010 v Bratislave výročnú 
konferenciu k výsledkom OP ZaSI s názvom 
„OPERAČNÝ PROGRAM NA POLCESTE...“.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom 
priestor pre diskusiu o aktuálnom stave 
implementácie operačného programu, ďalej 
o problémoch a prekážkach prijímateľov 
pri realizácii projektov spolufinancovaných 
z Európskeho sociálneho fondu 
a o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu. 
Medzi účastníkmi konferencie boli okrem 
iného zástupcovia samosprávnych krajov, 
podnikateľských subjektov, neziskových 
organizácií, občianskych združení a najmä 
samotní realizátori projektov podporených 
z Európskeho sociálneho fondu. 
Na konferencii „OPERAČNÝ PROGRAM 
NA POLCESTE...“ sa zúčastnilo takmer 
300 ľudí.

V úvodnej časti konferencie generálna 
riaditeľka sekcie riadenia ESF MPSVR SR 
Mgr. Zuzana Polačková, M.A. v rámci 
diskusie s generálnym riaditeľom Fondu 
sociálneho rozvoja (FSR) Mgr. Marekom 
Hojsíkom a generálnym riaditeľom 
Sociálnej implementačnej agentúry 
(SIA) Mgr. Vojtechom Kiššom vyslovili 
presvedčenie, že výsledkom správneho 

účastníkov so zákonnou úpravou 
elektronickej aukcie. Prednášajúci 
Mgr. Jaroslav Lexa, riaditeľ odboru 
verejného obstarávania MPSVR SR 
oboznámil prítomných s možnosťami 
využitia elektronickej aukcie v procese 
verejného obstarávania, jej podmienkami 
a spôsobmi nastavenia, tak aby sa 
zabezpečila hospodárnosť celého procesu 
verejného obstarávania. Zároveň bola 
prezentovaná ukážka už uskutočnenej 
elektronickej aukcie verejného obstarávateľa. 
„Globálna ekonomická kríza a úloha ESF 
pri prekonávaní jej dôsledkov“ ponúkla 
informácie o tom, akým spôsobom je 
možné využívať protikrízové nástroje 
aktívnej politiky trhu práce v zmysle 
zákona o službách zamestnanosti (zákon 
č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov). Medzi tieto 
nástroje patria napríklad príspevok na 
podporu udržania zamestnanosti alebo 
príspevok na podporu vytvorenia nového 
pracovného miesta atď. Workshop bol 
zameraný na predstavenie týchto nástrojov 
a zhodnotenie ich prínosu v oblasti riešenia 

zamestnanosti na Slovensku. Workshop 
sa taktiež venoval predstaveniu nástrojov 
zamestnanosti, ktore su realizované 
mimo týchto opatrení, teda nad rámec 
zákona o službách zamestnanosti. Išlo 
o informácie o vyhlásených výzvach 
na predkladanie žiadostí o nenávratný 
príspevok financovaných z Európskeho 
sociálneho fondu prostredníctvom 
Sociálnej implementačnej agentúry.

nastavenia systému, prehodnotenia 
priorít a štandardov pre transparentné 
verejné obstarávanie bude stav, kde 
netransparentnosť a neefektívnosť nebude 
mať miesto a cieľová skupina nebude len 
nástrojom na získanie financií slúžiacich 
k vlastnému obohateniu. V rámci ďalšieho 
fungovania operačného programu bude 
veľká pozornosť venovaná merateľnosti 
výsledkov a výstupov jednotlivých projektov 
a v prípade, že sa projekt preukáže ako 
neefektívny, jeho ďalšie pokračovanie bude 
prehodnotené. Tieto nové pravidlá má 
riadiaci orgán ambíciu vytvoriť v spolupráci 
s realizátormi projektov spolufinancovaných 
z Európskeho sociálneho fondu. 

V druhej časti konferencie bol program 
rozdelený do troch blokov, v rámci ktorých 
boli tri paralelne prebiehajúce workshopy. 
Počas workshopov mali účastníci 
konferencie možnosť diskutovať so 
zástupcami Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, Sociálnej implementačnej 
agentúry, Fondu sociálneho rozvoja, 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Centrálneho koordinačného orgánu, Úradu 
pre verejné obstarávanie, Ministerstva 
životného prostredia SR atď. 

V prvom bloku workshopov sa Ing. Monika 
Soy Pilátová z Centrálneho koordinačného 
orgánu v prvej prednáške zamerala na 
minimálne štandardy a jednotné postupy 
v oblasti informovania a publicity 
vyplývajúce z nariadení Európskej 
komisie. Taktiež sa hovorilo o možnostiach 
využívania sociálnych sietí, princípoch 
sociálnej reklamy a o tom, akým spôsobom 
transparentne zverejňovať informácie. 

Cieľom druhého workshopu s názvom 
„Elektronická aukcia“ bolo oboznámiť 

Mgr. Jaroslav Lexa, riaditeľ odboru verejného obstarávania, 
MPSVR SR počas jeho vystúpenia

Účastníci konferencie

Zľava Mgr. Andrea Bučková - odbor rozvojových projektov, 
FSR SR, Mgr. Zuzana Polačková, M.A., generálna riaditeľka 
sekcie riadenia ESF, MPSVR SR, Mgr. Marek Hojsík – generálny 
riaditeľ FSR, Mgr. Vojtech Kišš - generálny riaditeľ SIA

Zľava Ing. Branislav Švač RO MPSVR SR, Mgr. Darina Košútová FSR, 
Ing. Beáta Predajnianská RO MPSVR SR, Ing. Marcel Sivčo SIA
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V druhom bloku mali účastníci počas 
workshopu s názvom „Kvalita a zmysluplnosť 
projektov spolufinancovaných z prostriedkov 
ESF“ možnosť diskutovať so zástupcami 
riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských 
orgánov pod riadiacim orgánom 
o najčastejších problémoch prijímateľov 
pri implementácii projektov. Mgr. Darina 
Košutová z Fondu sociálneho rozvoja 
upozornila na chyby pri predkladaní 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
(NFP). Pri predkladaní žiadosti je dôležitý 
výber správnej prioritnej témy, správnych 
aktivít, dodržanie formálnych náležitosti 
žiadosti o NFP atď. Na chyby a nedostatky 
pri predkladaní žiadosti o platbu a hlavne 
nedostatky podpornej dokumentácie (ako sú 
prezenčné listiny, popis fakturovanej služby 
na faktúre, pracovné výkazy – prekrývanie 
účasti na vzdelávaniach, nereálnosť 
odpracovaných hodín, atď.) sa zameral Ing. 
Marcel Sivčo zo Sociálnej implementačnej 
agentúry. Riaditeľ odboru riadenia výdavkov 
sekcie riadenia ESF MPSVR SR Ing. Branislav 
Švač upozornil prijímateľov na povinnosť 
zúčtovania predpísanej výšky zálohovej 
platby v určenom termíne a vysvetlil, ako 
postupovať, aby nedošlo k zníženiu NFP. 
Účastníci konferencie boli upozornení na to, 
že analýzy realizované v rámci projektov 
budú hodnotené z hľadiska plagiátorstva 
a kvality obsahu s pomocou rôznych 
odborníkov. Ing. Beáta Predajnianská 
z riadiaceho orgánu upozornila prijímateľov, 
že nepoznajú svoje povinnosti a práva 
vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Vysvetlila vybrané pojmy (rozdiel ukončenie 
realizácie aktivít projektu – ukončenie 
realizácie projektu, deň doručenia, začiatok 
realizácie aktivít projektu, možnosť 
pozastavenia realizácie aktivít) a poukázala 
na chyby pri predkladaní povinných 
dokumentov (Vyhlásenie o začatí / ukončení 
realizácie projektu, Monitorovacie správy, 
Harmonogram realizácie aktivít projektu). 
Taktiež hovorila o povinnosti prijímateľov 
oznamovať poskytovateľovi všetky zmeny 
v projekte ešte pred nastaním okolností 
spôsobujúcich zmeny a žiadať o povolenie 
vykonať zmeny v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí NFP. Upozornila prijímateľov 

v súčasne platnom zákone o verejnom 
obstarávaní. Vo svojej prezentácii vysvetlila 
dôvody zavedenia zeleného verejného 
obstarávania a možnosti akým spôsobom 
začleniť požiadavky na environmentálne 
charakteristiky v postupoch verejného 
obstarávania. Tieto možnosti definujú 
právne predpisy o verejnom obstarávaní 
v rámci podmienok zadávania zákazky, a to 
pri: definovaní predmetu zákazky; zadávaní 
podmienok účasti vo verejnom  obstarávaní; 
určovaní kritérií na vyhodnotenie ponúk 
a pri zadávaní podmienok na realizáciu 

zákazky. Ing. Michaela Lúčna z Úradu pre 
verejné obstarávanie v rámci workshopu 
na tému „Elektronické verejné obstarávanie 
na Slovensku“ vysvetlila účastníkom 
konferencie jeho ciele ako aj postupy 
v rámci postupu zadávania zákazky. Z jej 
pohľadu medzi výhody pre verejného 
obstarávateľa patrí prístup k podkladom 
a dokumentom ako aj možnosť 
vysvetľovania kedykoľvek a kdekoľvek, 
menšia administratívna náročnosť 
(o. i. on-line zasielanie oznámení), 
elektronické archivovanie dokumentov 
zákazky, logovanie používateľských aktivít – 
jednoduchá kontrola, možnosť skracovania 
lehôt a pre záujemcu/uchádzača 
predkladanie ponúk „z pohodlia domova“, 
prístup k podkladom a dokumentom 
kedykoľvek a kdekoľvek, možnosť požiadať 
o vysvetlenie kedykoľvek a kdekoľvek 
(v rámci lehoty na vysvetľovanie), 
bezpečnosť a užívateľská nenáročnosť. 

V závere konferencie generálna riaditeľka 
sekcie riadenia Európskeho sociálneho 
fondu MPSVR SR Mgr. Zuzana Polačková, 
M.A. poďakovala všetkým zúčastneným za 
úspešný priebeh konferencie a ich aktívnu 
účasť v diskusii pri objasňovaní postojov 
a problémov. Zdôraznila, že všetci zúčastnení 
sú súčasťou budovania mozaiky vzájomnej 
komunikácie a partnerstva a vyslovila 
presvedčenie, že v druhom polčase 
Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia sa spoločne vydáme 
na cestu slušnosti a rešpektu voči pravidlám.
Prezentácie zo všetkých workshopov 
sú zverejnené na internetovej stránke 
www.esf.gov.sk. 

Autorka: Mgr. Denisa Hanzlíková
Odbor metodiky a publicity, Sekcia riadenia ESF
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

na novú povinnosť, ktorá ich čaká 
k 15. 01. 2011 a to predložiť prvýkrát 
Informáciu o účastníkoch projektu. 

Generálna riaditeľka sekcie riadenia 
ESF Mgr. Zuzana Polačková, M.A. 
počas prednášky „Európsky sociálny 
fond a ďalšie programové obdobie“ 
informovala o začatí diskusie 
o budúcnosti ESF a o rozsahu opatrení počas 
ďalšieho programového obdobia, ktoré 
začína v roku 2014. Mgr. Andrea Šinská zo 
sekcie riadenia ESF, MPSVR SR v ďalšom 
workshope oboznámila účastníkov so 
zásadami a princípmi poskytovania štátnej 
pomoci a pomoci de minimis, v nadväznosti 
na strategické dokumenty vypracované EK 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vo 
svojej prezentácii sa venovala základným 
kritériám definície štátnej pomoci, ako aj 
jednotlivým podmienkam uplatňovaných 
kategórií štátnej pomoci zo strany MPSVR 
SR ako poskytovateľa pomoci. Zároveň 
účastníkom podala komplexnú informáciu 
o realizovaných schémach štátnej pomoci 
a schémach pomoci de minimis, o ich 
vykonávateľoch, ktorými sú Ústredie 
a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, Sociálna implementačná agentúra 
a Fond sociálneho rozvoja, ako aj 
o hlavných cieľoch pomoci poskytovanej 
podľa jednotlivých schém. Na záver 
prezentácie oboznámila účastníkov 
o zapojení sa MPSVR SR do poskytovania 
dočasnej štátnej pomoci v čase finančnej 
a hospodárskej krízy a o podmienkach 
pomoci. V závere workshopu bola 
otvorená diskusia, ktorá sa venovala 
predovšetkým téme naplnenia podmienok 
pomoci vzhľadom na charakter prijímateľa 
pomoci. 

Tretí blok bol tematicky zameraný na 
problematiku verejného obstarávania. 
Cieľom workshopu s názvom „Efektívne 
verejné obstarávanie - podmienka 
úspešného projektu“ bolo prítomných 
oboznámiť s najčastejšími chybami, 
ktoré sa v procese verejného obstávania 
vyskytujú. Zároveň boli vysvetlené 
základné ustanovenia zákona o verejnom 
obstarávaní. Mgr. Beáta Šimorová 
z Úradu pre verejné obstarávanie okrem 
iného prezentovala najnovšie trendy 
v rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné 
obstarávanie.

Účelom workshopu „Environmentálny 
a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní“ 
bolo otvoriť v podmienkach OP ZaSI tému 
environmentálneho a sociálneho prínosu 
verejného obstarávania. Prednášajúca Ing. 
Soňa Záhoranová prítomných oboznámila s 
programovými rámcami pre zelené verejné 
obstarávanie, ako aj Národným akčným 
plánom pre zelené verejné obstarávanie. 
Takisto upriamila pozornosť prítomných 
na sociálny aspekt, tak ako je upravený 

Generálna riaditeľka sekcie riadenia ESF Mgr. Zuzana Polačková, 
M.A. počas prednášky „Európsky sociálny fond a ďalšie 
programové obdobie“

Ing. Soňa Záhoranová, Ministerstvo životného prostredia SR
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Ako bude vyzerať spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013
Tri alternatívy revízie poľnohospodárskej politiky EÚ pre bezpečnejšie dodávky potravín, udržateľné poľnohospodárstvo, čistejšie životné prostredie 
a rozvoj vidieka.

Hoci sa spoločná poľnohospodárska politika rokmi vyvíjala, meniace sa potreby na trhu a hospodárska kríza si vyžadujú jej ďalšiu reformu.

Jednu z kľúčových úloh zohrávajú poľnohospodári, ktorí využívajú ekologické postupy a dodávajú spotrebiteľom kvalitné potraviny za primerané ceny. 
Táto úloha ich plne oprávňuje na priamu podporu, ktorú im EÚ poskytuje a ktorú sa v súčasnosti Komisia usiluje zdokonaliť.

Hlavnými cieľmi budúcej reformy, ktoré sa stanovili po konzultácii s vládami štátov EÚ, inštitúciami, poľnohospodármi a verejnosťou, sú bezpečná 
a dostatočná dodávka potravín, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a rovnovážny rozvoj vidieckych oblastí.

Na základe stanovísk zainteresovaných strán pripravila Komisia tri všeobecné politické možnosti na dosiahnutie uvedených cieľov po roku 2013. 
Všetky majú za cieľ zabezpečiť spravodlivú, efektívnu a účinnú spoločnú poľnohospodársku politiku.

Možnosti reformy systému priamych platieb poľnohospodárom predstavujú opatrenia siahajúce od spravodlivejšieho rozdelenia platieb medzi 
členskými štátmi až po variabilnú kompenzáciu, napr. na základe opatrení prijatých na ochranu životného prostredia.

Príspevky na trhové intervenčné opatrenia, ktoré v roku 1991 predstavovali 92 % z rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politike, klesli v tomto roku 
na 5 %. Komisia však napriek tomu zvažuje s podporou verejnosti ďalšie zjednodušenie tohto tradičného nástroja s cieľom zlepšiť fungovanie celého 
potravinového reťazca, t. j. z poľnohospodárskeho podniku až ku konečnému spotrebiteľovi.

Reforma programov pre rozvoj vidieka by mohla zahŕňať zvýšenie prostriedkov pre projekty súvisiace so zmenou klímy, vodnými zdrojmi, biodiverzitou, 
obnoviteľnou energiou a inováciou. V rámci ďalšej alternatívy by sa reforma zamerala len na zmenu klímy a životné prostredie.

Diskusie o týchto možnostiach momentálne prebiehajú a budú zahŕňať ďalšiu verejnú konzultáciu o navrhovaných prístupoch. Jej výsledky spolu 
s posúdením vplyvu rôznych možností budú podkladom pre návrhy právnych predpisov v roku 2011, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v roku 2014.
 
Viac o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike nájdete na http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm.

Neformálne  zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie
Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „MV pre OPV“) sa uskutočnilo 27. októbra 2010 
v priestoroch Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ v Dúbravke. Potreba organizácie takýchto stretnutí vyplynula z hodnotenia vykonaného v roku 2009 
firmou Ernst & Young, ktoré sa zameriavalo na účinnosť systému riadenia operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“). Túto myšlienku 
podporili aj samotní členovia MV pre OPV na svojom štvrtom riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v júni 2010. Riadiaci orgán pre OPV pripravil pre 
členov prezentáciu, v ktorej riaditeľka odboru pre OPV, PhDr. Martina Šimová priblížila členom MV pre OPV proces prípravy výziev a písomných vyzvaní 
cez hodnotiaci  a výberový proces až po samotné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V rámci otvorenej diskusie, ktorá bola počas prezentácie a aj po jej odznení, sa jednotliví členovia MV pre OPV vyjadrovali k rôznym aspektom, 
ale najmä k prekážkam v implementácii štrukturálnych fondov na Slovensku.

Najviac rezonovali návrhy na zjednodušenie implementácie štrukturálnych fondov, najmä smerom znižovania administratívnej záťaže, ktorá je kladená 
na prijímateľov. Väčšina návrhov sa týkala najmä finančnej implementácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. Jedným 
zo záverov zasadnutia preto bolo aj rozhodnutie, aby sa nasledujúce neformálne zasadnutie MV pre OPV venovalo procesom finančného riadenia. 
Členovia MV pre OPV  tiež vyjadrili požiadavku byť dôslednejšie zapájaní do prípravy výziev a písomných vyzvaní. Členovia MV pre OPV sa okrem iného 
kriticky vyjadrovali k častým zmenám pravidiel implementácie štrukturálnych fondov a tlmočili najmä nespokojnosť prijímateľov s požiadavkami na 
detailné dokladovanie žiadostí o platbu. Riadiaci orgán pre OPV po ukončení zasadnutia požiadal členov, aby svoje konkrétne návrhy na zjednodušenie 
a zefektívnenie implementácie OPV predložili v štruktúrovanej forme. Riadiaci orgán pre OPV sa bude týmito návrhmi v budúcnosti zaoberať.

V druhej časti neformálneho zasadnutia členovia MV pre OPV navštívili Základnú školu pri Kríži 11 v Dúbravke, ktorá implementuje projekt pod 
názvom „Inovácie v školskom vzdelávacom programe“ predložený v rámci výzvy OPV-2008/4.1/03-SORO. Projekt beží od roku 2009. Cieľom projektu 
je inovácia metód a postupov vo viacerých predmetoch, konkrétne vo vyučovaní slovenského jazyka vo vybraných témach (vybrané slová, tvrdé 
a mäkké spoluhlásky a slabiky), ďalej prostredníctvom inovačných metód a postupov vzbudiť záujem o regionálne dedičstvo a prebudiť u žiakov 
vlastenecké cítenie, priblížiť žiakom kultúrne pamiatky, ktoré hovoria o histórii mesta a inovovať obsah predmetu výtvarná výchova so zameraním 
na regionálnu výchovu žiakov. Ďalším z cieľov projektu je vytvoriť a aplikovať model vyučovania matematiky a jej prepojenie na prírodovedné 
predmety vychádzajúc z koncepcie globálneho vzdelávania a tým zatraktívniť predmet matematika na 1. stupni základnej školy. Projekt sa zameriava 
aj na školský vzdelávací program v predmetoch nižšieho sekundárneho vzdelávania, konkrétne na novú obsahovú prestavbu vzdelávania do 
školského vzdelávacieho programu v  predmetoch  biológia a  fyzika v ročníkoch 2. stupňa. Projekt v neposlednom rade má za cieľ oboznámiť žiakov 
s modernými technológiami a naučiť ich tieto technológie využívať a z nich čerpať svoje vedomosti a to prostredníctvom využívania e-learningu vo 
vyučovacom procese na 2. stupni základnej školy. Cieľovou skupinou sú žiaci a pedagogickí zamestnanci základnej školy. 

V rámci návštevy základnej školy sa jednotlivé aktivity prezentovali príslušnými garantmi týchto aktivít a následne si členovia MV pre OPV mohli 
pozrieť novo vybavené učebne a priestory školy.

Po dobrej skúsenosti s prvým neformálnym zasadnutím MV pre OPV by riadiaci orgán pre OPV rád organizoval neformálne zasadnutia na pravidelnej 
báze. K pravidelným júnovým stretnutiam by tak mohli pribudnúť jesenné zasadnutia, ktoré by dávali širší priestor na diskusiu a tlmočenie názorov 
a požiadaviek jednotlivých organizácií zastúpených v MV pre OPV.
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IMPLEMENTÁCIA NÁRODNÝCH 
PROJEKTOV V PROGRAMOVOM 
OBDOBÍ 2007 – 2013 
V PÔSOBNOSTI ÚSTREDIA PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Európsky sociálny fond (ESF) je 
jedným zo štrukturálnych fondov, 
ktorých poslaním je znížiť rozdiely 
v životnej úrovni, ktoré existujú 
medzi ľuďmi a regiónmi v rámci 
Európskej únie. Pomáha rozvíjať 
zamestnanosť podporovaním 
zamestnateľnosti, obchodného 
ducha, rovnakých príležitostí 
a investovaním do ľudských zdrojov. 

ESF kladie dôraz na  rozvoj schopností 
jednotlivcov, hlavne ľudí s osobitnými 
problémami pri hľadaní si práce, udržaní si 
práce alebo návrate do práce po neprítomnosti. 
Poskytuje podporu členským štátom Európskej 
únie pri zavádzaní nových aktívnych politík trhu 
práce a systému boja proti nezamestnanosti.

Čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho 
sociálneho fondu prostredníctvom Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR realizuje prostredníctvom národných 
projektov a  dopytovo orientovaných projektov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
ako Riadiaci orgán realizuje niektoré z národných 
projektov aj prostredníctvom Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVR SR). V rámci 
národných projektov realizovaných Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa jedná zväčša 
o nárokové príspevky prideľované jednotlivcom, 
tzv. konečným užívateľom v zmysle zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia (2007-2013) implementuje 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
v úzkej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí 
a rodiny zatiaľ 14 národných projektov. Národné 
projekty sú zamerané na plnenie cieľov 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, ktorými sú zvyšovanie zamestnanosti 
a adaptability a znižovanie nezamestnanosti, 

uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom 
poskytovania príspevku na dochádzku 
za prácou a príspevku na presťahovanie za 
prácou.

Miestom realizácie Národného projektu I-2 
je územie celého Slovenska. V Bratislavskom 
kraji sa projekt implementuje v rozmedzí 
od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2013 a v ostatných 
krajoch Slovenska od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2013. 
Výška nenávratného finančného príspevku 
pre Bratislavský kraj predstavuje sumu 
1 327 756,75 eur a výška nenávratného 
finančného príspevku pre ostatné kraje SR je 
83 348 257,32 eur. 

Cieľovými skupinami sú znevýhodnení uchádzači 
o zamestnanie, uchádzači o zamestnanie 
a zamestnanci.

Medzi znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie podľa §8 odst.1 písm. a) až 
e),h),i) alebo k) zákona č.5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov patria: 

• občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil 
 sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme 
 štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal 
 svoje prvé platené zamestnanie (absolvent 
 školy),
• občan starší ako 50 rokov veku,
• občan vedený v evidencii uchádzačov 
 o zamestnanie najmenej 12 mesiacov 
 z predchádzajúcich 16 mesiacov (dlhodobo 
 nezamestnaný občan),
• občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť 
 ani sa nepripravoval na povolanie v rámci 
 sústavnej prípravy na povolanie alebo 
 v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej 
 počas 24 mesiacov pred dňom ostatného 
 zaradenia do evidencie uchádzačov 
 o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní 
 svojho pracovného života a rodinného života,
• rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do 
 starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo 
 osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do 
 starostlivosti rozhodnutím súdu podľa 
 osobitného predpisu starajúca sa najmenej 
 o tri deti do skončenia povinnej školskej 
 dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa 
 aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej 
 školskej dochádzky,

posilnenie integrácie osôb ohrozených 
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
a podpora zosúladenia rodinného a pracovného 
života, či zvyšovanie kvality ľudských zdrojov 
a ich riadenia v oblasti verejnej politiky. 
Zoznam národných projektov realizovaných 
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
nájdete na internetovej stránke www.upsvar.sk
v sekcii Európsky sociálny fond a zoznam 
všetkých národných projektov v rámci OP 
ZaSI implementovaných na MPSVR SR nájdete 
na stránke riadiaceho orgánu http://www.
esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=56. 

Prostredníctvom tohto článku by sme vám radi 
predstavili dva z doposiaľ implementovaných 
národných projektov a to: Národný projekt 
I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov  
o zamestnanie“ a Národný projekt V-2„ 
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie“.

Národný projekt I-2 „Podpora 
zamestnanosti uchádzačov  
o zamestnanie“

Cieľom Národného projektu I-2 „Podpora 
zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“ 
je podpora zamestnanosti uchádzačov 
o zamestnanie s  dôrazom na znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie formou poskytovania 
príspevkov na vytváranie nových pracovných 
miest, podporu udržania pracovných miest, 
zvyšovanie zamestnanosti uchádzačov 
o zamestnanie so zameraním najmä na 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 
dochádzku za prácou, presťahovanie 
za prácou, dopravu do zamestnania.

Medzi špecifické ciele Národného projektu 
I-2 patria aj: zvyšovanie motivácie 
zamestnávateľov na vytváranie nových, 
ale i udržanie existujúcich pracovných 
miest, zvyšovanie uplatnenia uchádzačov 
o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom 
samozamestnania, vytváranie pracovných 
miest pre znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie, udržanie zamestnancov 
s nízkymi mzdami v zamestnaní, zvyšovanie 
zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie, prostredníctvom sociálnych 
podnikov,  zvyšovanie zamestnanosti 
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• občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje 
 doterajšie zamestnanie zo zdravotných 
 dôvodov a nie je občan so zdravotným 
 postihnutím,
• občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval 
 v rámci územia členských štátov Európskej 
 únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území 
 členského štátu Európskej únie na účel výkonu 
 zamestnania,
• občan so zdravotným postihnutím,
• občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať 
 zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
• cudzinec, ktorému bol udelený azyl, 
• občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu 
 skončenia pracovného pomeru 
 z organizačných dôvodov, z dôvodu 
 ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu 
 dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície 
 na pracovisku podľa osobitného predpisu 
 alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý 
 nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,
• občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na 
 povolanie na strednej škole,
• občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne 
 platené zamestnanie pred nástupom  na 
 výkon trestu odňatia slobody,
• občan po skončení ústavnej výchovy 
 a ochrannej výchovy,
• občan po prepustení z výkonu trestu odňatia 
 slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, 
 ktorému bola uložená iná sankcia podľa 
 osobitného predpisu, ktorá trvala najmenej 
 šesť mesiacov.   

Aktivity projektu: 
 
Hlavnou aktivitou NP I-2 je poskytovanie 
príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu 
práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci Národného projektu  I-2 sa realizujú 
tzv. nástroje aktívnej politiky trhu práce 
v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti.

• § 49 – príspevok na samostatnú zárobkovú 
 činnosť
• § 50 – príspevok na podporu zamestnávania 
 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
• § 50a – príspevok na podporu udržania 
 v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 
• § 50b-c – podpora zamestnávania 
 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 
 v sociálnom podniku 
• § 51a – príspevok na podporu zamestnávania 
 absolventov vzdelávania a prípravy pre trh 
 práce 
• § 53 – príspevok na dochádzku za prácou
• § 53a – príspevok na presťahovanie za prácou 
• § 53b – príspevok na dopravu do zamestnania

vyčerpalo 361 162,77 eur. Podiel vyčerpaných 
finančných prostriedkov (FP)  na rozpočte 
projektu je 31,09%.

Z rozpočtu Národného projektu V-2 v rámci SR 
bez BSK (69 707 229,63 eur), sa k 30. 6. 2010 
vyčerpalo 37 372 131,18 eur.

Podiel vyčerpaných finančných prostriedkov  na 
rozpočte projektu: 53,61%.

Autorky: Lenka Pastorková, Zuzana Vrbová 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Národný projekt V-2„ Aktivácia 
uchádzačov o zamestnanie“

Cieľom Národného projektu V-2 „Aktivácia 
uchádzačov o zamestnanie“ je získanie 
praktických skúseností, ktoré napomôžu 
uchádzačovi o zamestnanie uplatniť sa na 
trhu práce vykonávaním dobrovoľníckej služby 
alebo podporiť udržanie pracovných návykov 
dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
vykonávaním menších obecných služieb pre 
obec.

Medzi špecifické ciele Národného projektu 
V-2 patrí aj zvýšenie podielu uchádzačov 
o zamestnanie zapojených do dobrovoľníckej 
služby a ich následné začleňovanie na existujúcom 
trhu práce, zvýšenie zainteresovanosti 
právnických a fyzických osôb na miestnej 
úrovni pri vykonávaní dobrovoľníckej služby, 
zvyšovanie podielu dlhodobo nezamestnaných 
uchádzačov o zamestnanie zapojených do 
aktivačnej činnosti formou menších obecných 
služieb pre obec, obnova ich pracovných 
návykov a následné začlenenie na existujúcom 
trhu práce. V neposlednom rade ide aj 
o zvýšenie zainteresovanosti obcí a obcou 
zriadených organizácií na miestnej úrovni pri 
vykonávaní dobrovoľníckej služby.

Miestom realizácie projektu je územie celého 
Slovenska. Projekt je implementovaný 
v rozmedzí od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2011. 
Výška nenávratného finančného príspevku 
pre Bratislavský kraj predstavuje sumu
1 161 787,17 eur a výška nenávratného 
finančného príspevku pre ostatné  kraje SR je 
69 707 229,64 eur.

Aktivačná činnosť sa  realizuje dvomi formami, 
a to buď formou menších obecných služieb 
pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o službách zamestnanosti) 
alebo formou dobrovoľníckej služby podľa 
§ 52a zákona o službách zamestnanosti.

Cieľovú skupinu projektu tvoria uchádzači 
o zamestnanie a dlhodobo nezamestnaní 
uchádzači o zamestnanie. Za dlhodobo 
nezamestnaného sa považuje občan, ktorý je 
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 
16 mesiacov a je zároveň poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi. Ďalej sú to obce, v zmysle 
zákona o obecnom zriadení a právnické 
a fyzické osoby, ktoré sú v zmysle ods. 2 § 52a 
oprávnené organizovať  dobrovoľnícku službu.

Z rozpočtu  Národného projektu  V-2 v rámci 
BSK (1 161 787,16 eur), sa k 30. 6. 2010 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách:  Aktivačné 
práce v rámci NP V-2 „Aktivácia uchádzačov o zamestnanie“ 
v obci Plavecký Štvrtok. Uchádzači o zamestnanie pri vykonávaní 
dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante: Aktivačné práce 
v rámci NP V-2 „Aktivácia uchádzačov o zamestnanie“  v obci 
Jelka. Uchádzači o zamestnanie pri vykonávaní menších obecných 
služieb pre obec – úprava okolia na miestnom cintoríne.

Čerpanie FP NP V-2 BSK k 30.6.2010

čerpanie

zostatok

Čerpanie FP NP V-2 SR bez BSK k 30.6.2010

čerpanie

zostatok
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Ministerstvo zdravotníctva SR ako 
riadiaci orgán pre Operačný program 
Zdravotníctvo  (OPZ) zorganizovalo 4. 
novembra 2010 ako hlavnú informačnú 
aktivitu roka konferenciu pod názvom 
Operačný program Zdravotníctvo 
v projektoch. V Banskej Bystrici 
predstavitelia troch špecializovaných 
zdravotníckych zariadení hodnotili 
prínos projektov v oblasti skvalitnenia 
diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych 
ochorení v regiónoch rok po ich 
dokončení. Projekty sa realizovali v 
rámci prioritnej osi 1 Modernizácia 
zdravotníckeho systému nemocníc a 
opatrenia 1.1 Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia špecializovaných  
nemocníc. Tri  špecializované 
zdravotnícke zariadenia Stredoslovenský 
ústav srdcovo-cievnych chorôb, a s. 
Banská Bystrica, KARDIOCENTRUM 
NITRA s.r.o.   a Východoslovenský ústav 
srdcových a cievnych chorôb, a. s. 
Košice zamerali svoje projekty na kúpu 
najmodernejšej zdravotníckej techniky.

Stredoslovenský ústav 
srdcovo-cievnych chorôb, a.s., 
Banská Bystrica (SÚSCCH, a.s.)

Je vysoko špecializovaná nemocnica, ktorá 
zabezpečuje komplexnú ambulantnú a ústavnú 
starostlivosť o dospelých pacientov s vrodenými 
a získanými chorobami srdca a veľkých ciev, 
predovšetkým zo spádového územia stredného 
Slovenska.

Aktivity súvisiace s realizáciou projektu sa začali 
1. februára 2009 a skončili sa  31. októbra 2009. 
Celkové oprávnené výdavky predstavovali 
6 970 616,82 eur, z ktorých nenávratný finančný 
príspevok tvoril 6 622 085,98 eur. Názov projektu: 
„Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom 
zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť 
vybavenie zdravotníckou technikou a zariadeniami, 
ktoré slúžia na poskytovanie komplexnej  zdravotnej 
starostlivosti v oblasti diagnostiky a liečby ochorení 
obehovej sústavy.

Ústav obstaral prostredníctvom projektu vybavenie 
operačných sál, echokardiografické prístroje, 
digitálne röntgenové prístroje pre výkony na 
periférnych cievach, monitorovacie systémy 
a ďalšiu zdravotnícku techniku a vybavenie 
nevyhnutné na poskytovanie špecializovanej 
zdravotnej starostlivosti. Projekt sa podarilo veľmi 
dobre načasovať, hneď po komplexnej rekonštrukcii 

Východoslovenský ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a. s.,
Košice (VÚSCH, a.s.)

VÚSCH, a.s. je vysoko špecializované zdravotnícke 
zariadenie. Zabezpečuje komplexnú ambulantnú 
a ústavnú starostlivosť o dospelých pacientov 
s vrodenými a získanými chorobami srdca 
a veľkých ciev, predovšetkým zo spádového územia 
východného Slovenska. Je tiež výučbovou základňou 
Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
 
Aktivity súvisiace s realizáciou projektu sa začali 
1. apríla 2009 a skončili sa  30. októbra 2009. 
Celkové oprávnené výdavky predstavovali  
3 484 417,15 eur, z ktorých nenávratný finančný 
príspevok tvoril 3 310 196,29 eur. Názov projektu: 
„Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre 
zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb 
VÚSCH, a.s.“. 

Cieľom projektu bolo prostredníctvom investícií 
do špičkovej zdravotníckej techniky zabezpečiť 
komplexnosť poskytovaných zdravotníckych služieb 
VÚSCH, a.s. Ústav, vďaka projektu podporeného 
z OPZ, zakúpil dva digitálne angiografy najnovšej 
generácie. Jedným z nich je prístroj Artis Zeego, 
ktorý vlastnia ako druhé zdravotnícke zariadenie vo 
východnej Európe. Druhým angiografom je INNOVA 
2100. 

Na Klinike kardiológie umiestnili nové prístroje na 
Kardiologické a Arytmologické oddelenie, čím sa 
prakticky zdvojnásobil intervenčný potenciál týchto 
oddelení. V rámci Kliniky kardiológie sa zvýšil počet 
intervenčných sál na päť.

Vďaka novým prístrojom majú lekári vo VÚSCH, a.s. 
možnosť zavádzať do praxe nové metódy. Napríklad 
indikovaným pacientom môžu implantovať aortálnu 
chlopňu novým perkutánnym spôsobom bez potreby 
operácie. To znamená, že pacienti podstúpia asi 40 
minútový zákrok, pričom ich hospitalizácia trvá 

hradenej z vlastných zdrojov ústavu. Aj vďaka 
projektu financovaného zo štrukturálnych fondov 
sa SÚSCCH a.s. stal moderným špičkovým 
špecializovaným zdravotníckym zariadením pre 
spádový  región tvoriaci celý Banskobystrický 
a Žilinský  kraj s 1 250 366 obyvateľmi. Po 
realizácii projektu stúpli všetky výkony v ústave. 
Najvýznamnejší vzostup sa zaznamenal v tých 
činnostiach, kde sa nasmerovali prostriedky 
z projektu. Začali  robiť  intervenčné výkony na 
periférnych cievach. 

Účinok projektu v číslach – porovnanie stavu 
„pred“ a „po“ realizácii projektu

SÚSCCH zaevidoval vzostup výkonov na 
oddeleniach, ktoré sa vybavili zdravotníckou 
technikou nakúpenou zo zdrojov ERDF. Projekt 
sa realizoval počas deviatich mesiacov roku 
2009, preto sa porovnávajú údaje pred 
realizáciou  projektu z roku 2008 a po realizácii 
projektu z roku 2010 (údaje k 30.9.2010).

• Na Oddelení kardiochirurgie a na Oddelení 
anestéziológie a intenzívnej medicíny počet 
hospitalizácií stúpol v porovnaní s rokom 2008 
o 77 %. Počet hospitalizácií celkom stúpol o 57 %.  

• V roku 2008 pred realizáciou projektu 
v ústave nevykonávali angiografiu, intervenciu 
a stenting periférnych ciev. Tieto výkony začali 
praktizovať až po realizovaní projektu koncom 
roku 2009. Mesačný priemer na tieto typy 
výkonov v roku 2009 bol 102,1 a v roku 2010  
stúpol na  138,2. To predstavuje 35,3-percentný 
nárast. 

• Výrazne stúpol počet sonografií ciev. 
Priemerný počet výkonov na mesiac v roku 
2008 bol 96,3 a v roku 2010 stúpol na  338,3. 
Je to  nárast o  251,2 %.  

• O 73 % stúpol počet operácii srdca. V roku 
2008 sa priemerne vykonalo 32,2 operácie 
mesačne, v roku 2010 ich priemerný mesačný 
počet operácií stúpol na   55,7.

Plány do budúcnosti 

SÚSCCH, a.s. rozdeľuje svoje plány do troch 
kategórií. Prvou z nich je rozvoj intervenčnej 
kardiológie. Druhou kategóriou je rozvoj 
preventívnych programov, ktoré  ústavu uložila 
vláda SR prijatím Národného programu prevencie 
kardiovaskulárnych chorôb. Popri prevencii 
srdcových chorôb dôležité úlohy pre SÚSCCH, a.s. 
vyplynú aj z programu prevencie chronického 
zlyhávania srdca a prevencie náhlej kardiálnej 
smrti. Pri týchto troch  vymenovaných oblastiach 
musia byť ústavy kardiovaskulárnych chorôb 
lídrom. Treťou kategóriou je rozvoj ambulantných 
kardiologických služieb. V budúcnosti by radi 
zrekonštruovali nevyužívaný bývalý pavilón 
mikrobiológie, kde plánujú zriadiť poliklinické 
diagnostické pracovisko s možnosťami komplexnej  
neinvazívnej diagnostiky kardiovaskulárnych 
chorôb.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
A IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 
ZDRAVOTNÍCTVO NA SLOVENSKU

Počas výkonu na prístroji Artis zeego v kardiologickej intervenčnej 
sále na Klinike Kardiológie

Príprava na vyšetrenie pacienta novým angiografom Innova 2100 
v arytmologickej intervenčnej sále
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tri dni. Pri klasickom zákroku ide zvyčajne o operáciu 
trvajúcu 2 až 3 hodiny a vyžiada si desať dňovú 
hospitalizáciu pacienta. 

Vybavením intervenčných sál na kardiologickej 
klinike  sa zlepšila dostupnosť akútnej, ale aj 
plánovanej liečby srdcovo-cievnych ochorení vo 
východoslovenskom regióne (Košický a Prešovský 
kraj). Vďaka projektu sa čas na jednotlivé vyšetrenia 
aj zákroky podstatne skrátil. Kým v roku 2009 
pacienti čakali na niektoré kľúčové výkony viac ako 
12 mesiacov, v roku 2010 sa skrátili v priemere 
o sedem mesiacov. 

Nová generácia prístrojov vydáva nižšie dávky 
žiarenia, preto bezpečnosť zdravia pacientov aj 
pracovníkov ústavu, ktorí s nimi denne pracujú, je 
vyššia.  

 Ústav má možnosť zavádzať sofistikované, časovo 
náročné diagnostické a terapeutické postupy do 
rutinnej praxe bez obmedzenia bežnej  prevádzky 
na sálach. 

Poslucháči medicíny, ako aj lekári z iných 
zdravotníckych zariadení, radi chodievajú do ústavu 
na prax práve pre jeho veľmi kvalitné prístrojové 
vybavenie. 

Účinok projektu v číslach – porovnanie 
stavu „pred“ a „po“ realizácii projektu

Na jednotke intervenčnej arytmológie:

• V prvom polroku roku 2009 pred realizáciou 
projektu sa vykonalo 149 katétrových ablácií a za 
rovnaké obdobie 2010 ich bolo 242. (Katétrová 
ablácia je invazívna liečebná metóda používaná 
na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu.)  
Rast výkonov bol  62, 4 % .

•  Výrazne stúpol počet implantácii TKS (trvalého 
kardiostimulátora). Kým pred realizáciou projektu 
od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 sa zaznamenal 
počet implantácií TKS 164, za rovnaké obdobie 
po realizácii projektu v roku 2010 ich bolo 229. 
Nárast v tomto prípade činil až  39,6 %. 
 
• Kým pred realizáciou projektu od 1. 1. 2009 
do 30. 6. 2009 sa vykonalo 86 implantácií ICD 
(implantabilný kardioverter defiblilátor má 
stimulačnú funkciu, poskytuje sa  pacientom so 
život ohrozujúcou komorovou poruchou rytmu), 
za rovnaké obdobie roku 2010 po realizácii 
projektu počet stúpol na 167, čo predstavoval 
nárast o 94,2 %.

Na jednotke intervenčnej kardiológie:

• Pred realizáciou projektu od 1. 1. 2009 do 
30. 6. 2009 sa vykonalo 1216 SKG (koronografické 
vyšetrenie vykonávané kontrastnou látkou),  
kým po realizácii projektu sa za rovnaké obdobie 
v roku 2010 uskutočnilo  1948 výkonov SKG, čo 
tvoril nárast o 60,2 % výkonov.

• Kým pred realizáciou projektu od 1. 1. 2009 
do 30. 6. 2009 sa zaznamenal počet výkonov 
PCI (Perkutánna koronárna intervencia - postup 
používaný na liečbu zúžených vencovitých 
tepien na srdci)  493, za rovnaké obdobie po 
realizácii projektu v roku 2010 ich bolo 667, čo 
tvoril rast o 35,3 %.

Plány do budúcnosti

Súčasným trendom v zdravotníctve je prevencia, 
ktorá je jednoznačne lacnejšia, ako riešiť infarkt a 
jeho následky. VÚSCH, a.s. plánuje pristaviť malý 
pavilón, kde by zriadili okrem iného aj preventívne 

Takzvaná virtuálna histológia dovoľuje lekárom 
kardiocentra zvoliť najlepší postup pre ošetrenie 
konkrétneho poškodenia v srdcovej tepne, ako aj 
optimalizovať roztiahnutie výstuže (stentu) v tepne 
a neoceniteľnú pomoc táto metodika poskytuje 
pri sledovaní hojenia zvlášť komplikovaných 
a rizikových zákrokov na srdcových tepnách.

Spádový región pre kardiocentrum v súčasnosti 
predstavuje viac ako 1 200 000 obyvateľov. 

Účinok projektu v číslach – porovnanie stavu 
„pred“ a „po“ realizácii projektu

Porovnávané údaje sú za 12 mesiacov pred 
realizáciou projektu v čase od 1. 6. 2008 
do 31. 5 2009  a po realizácii projektu od 
1. 8.  2009 31. 7. 2010.

• Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu bolo 
evidovaných 2057 ukončených hospitalizácií 
pacientov a za rovnaké obdobie po skončení 
projektu sa zvýšil počet ukončených hospitalizácii 
na 2938. Nárast tvoril 42,8 %. 

• Kým pred realizáciou projektu sa vykonalo 
12 extra koronárnych výkonov, po inštalovaní 
nového prístroja ich bolo 60, nárast  bol 
v tomto prípade 500-percentný. 

• Na RTG pracovisku pred realizovaním projektu 
za rok evidovali 2085 vybavených pacientov a 
za 12 mesiacov po skončení projektu to už bolo 
3032, čo predstavuje nárast o 45,4 %.

• Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu lekári 
kardiocentra poskytli 476 pacientom neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť (život ohrozujúce stavy) 
a za rovnaké obdobie po realizácii projektu 
poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť 653 
pacientom, prírastok tak predstavuje 37,2 %. 

Plány do budúcnosti

Vedenie kardiocentra vidí budúcnosť zariadenia 
v plnohodnotnom využití všetkých modalít nového 
prístroja, predovšetkým pri ošetrovaní akútnych 
i plánovaných pacientov so srdcovocievnymi 
ochoreniami. Taktiež v systematickom zavádzaní 
extrakoronárnych intervencií zameraných na iné 
oblasti cievneho systému  ľudského tela, čo nový 
prístroj umožňuje. S tým súvisí ďalší plán školenia 
lekárov špecializovaného zariadenia tak, aby každý 
z nich okrem  problematiky koronárnej, ovládali 
aj výkony týkajúce sa mozgových, periférnych ciev 
a iných. 

Ciele vedenia kardiocentra sú ambiciózne. Okrem 
vaskulárneho centra s nadregionálnou pôsobnosťou 
plánuje tiež vybudovať denný stacionár pre 
intervenčnú diagnostiku a liečbu. Do budúcnosti 
uvažuje aj o rozšírení lôžkovej kapacity. 

Autor: Mgr. Miroslava Zahradníková
Ministerstvo zdravotníctva SR

centrum. Radi by tiež zriadili tkanivovú banku. 
Vo svete sa vyvíja nová metóda a je veľkou 
perspektívou pre pacientov. Túto metódu by 
chceli zaviesť formou aplikovaného výskumu. 
Kmeňové bunky schopné ďalšieho vývoja, ktoré 
možno separovať, by sa vkladali na choré miesta 
periférnych a srdcových ciev pacienta. Týmto 
výkonom by sa pomohlo zlepšiť prekrvenie a 
vyživovanie životne dôležitých orgánov.  Ďalšou 
víziou ústavu je zriadiť doliečovacie rehabilitačné 
zariadenie pre pacientov odchádzajúcich z ústavu 
po ťažkých zákrokoch. 

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. pracuje od januára 
2008 ako špecializované zariadenie v nepretržitej 
prevádzke. V súčasnosti je vybavené desiatimi 
lôžkami na oddelení arytmií a koronárnej jednotke, 
desiatimi lôžkami na kardiologickom oddelení 
a štyrmi kardiologickými ambulanciami. 

Aktivity súvisiace s realizáciou projektu sa začali 
1. februára 2009 a skončili sa  30. septembra 
2009. Celkové oprávnené výdavky predstavovali 
1 749 764,32 eur, z ktorých nenávratný finančný 
príspevok činil 1 662 276,10 eur. Názov projektu 
„Nákup angiografického prístroja pre komplexné 
kardiologické aplikácie“. Cieľom projektu bol 
nákup nového sofistikovaného zdravotníckeho 
prístrojového vybavenia na liečbu ochorení 
„skupiny 5“. 

Pomocou špičkového angiografu sa v kardiocentre 
zvýšil počet ukončených hospitalizácií pacientov, 
počet výkonov neodkladnej starostlivosti, čiže 
direktných PCI, počet extrakoronárnych výkonov. 
Ďalšou pridanou hodnotou projektu je skutočnosť, 
že zakúpený prístroj obsahuje aj nové moduly 
pre vyšetrenie ciev v celom ľudskom tele 
(extrakoronárne výkony), čo umožňuje realizovať 
aj také vyšetrenia, ktoré sa doteraz vykonávať 
nemohli. 

Kardiocentrum ako prvé a zatiaľ jediné na 
Slovensku používa komplikovanejšiu zobrazovaciu 
metódu -  optickú koherentnú tomografiu (oCT). 
Optická koherentná tomografia je špeciálna 
metóda využívajúca infračervené svetlo na 
zobrazenie vnútrajška cievy. Pomocou tejto 
techniky možno okrem bežného stanovenia 
stupňa poškodenia zúženia cievy zistiť aj charakter 
poškodenia. To znamená či miesto poškodenia 
cievy je nebezpečné pre pacienta svojím zložením 
- koľko % zúženiny (aterosklerotického plátu) 
tvoria nestabilné tukové zložky, koľko % plátu je 
naopak tvorené zvápenateným väzivom alebo 
či je v mieste poškodenia cievy prítomná krvná 
zrazenina. Čo bolo niekedy možné vidieť iba pod 
mikroskopom na mŕtvom tkanive, to dnes vedia 
vďaka novej metodike sledovať u živého jedinca. 

Riaditeľ, vedúci lekár KARDIOCENTRA NITRA 
MUDr. Marián Hranai s novým angiografom

Panoramatický snímok na angiograf Artis zee fl oor 
v KARDIOCENTRE NITRA s.r.o. hradený z OPZ
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Región Košice, tvorený okresmi Košice I, Košice II, Košice III, 
Košice IV a Košice okolie, je podľa územnosprávneho 
členenia súčasťou Košického kraja, ktorý sa nachádza 
v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky a počtom 
obyvateľov patrí k jej najväčším krajom. 

Košický región susedí na severe a západe s Prešovským 
krajom a Banskobystrickým krajom, na juhu hraničí 
s Maďarskou republikou a na východe s Ukrajinou. 

Krajské mesto Košice, druhé najväčšie mesto Slovenskej 
republiky, sa v roku 2008 stalo aj sídlom záujmového 
združenia právnických osôb s názvom Krajská 
rozvojová agentúra Košického kraja.

Základnou myšlienkou pre vznik tejto inštitúcie bol a stále 
je rozvoj regiónu prostredníctvom šírenia aktuálnych 
informácií o štrukturálnych fondoch Európskej únie, 
programových dokumentoch Slovenskej republiky, ale 
aj vytváranie priestoru pre formovanie regionálnych 
záujmov s cieľom upevniť regionálne partnerstvá, 
k čomu bola splnomocnená jej zakladateľmi.

Komplexnosť informačných tokov pre všetky cieľové 
skupiny zabezpečuje agentúra od začiatku svojho 
pôsobenia formou pravidelnej aktualizácie webového 
portálu www.krakk.sk, pravidelnou e-mailovou 
komunikáciou s potenciálnymi oprávnenými žiadateľmi, 
ale predovšetkým osobným poskytovaním bezplatného 
poradenstva a konzultácií ohľadom jednotlivých 
výziev vlády Slovenskej republiky a ministerstiev na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. A práve 
tieto osobné stretnutia sú najdôležitejším zdrojom 
informácií o potrebách cieľových skupín v Košickom 
samosprávnom kraji oprávnených čerpať finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
v programovom období 2007 – 2013. 

Práca agentúry však nekončí pri zistení potrieb, práve 
naopak. Jej snahou je predovšetkým nájsť riešenia 
týchto problémov, hlavne, čo sa týka finančnej stránky 
a oboznámiť s týmito možnosťami riešenia 
potenciálnych žiadateľov. 

KRAKK sa snaží byť nápomocnou pri dosahovaní cieľa: 
,,maximálne možné čerpanie finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov pre všetkých oprávnených 
žiadateľov“.

Zabezpečenie zlepšenia pripravenosti potenciálnych 
prijímateľov na získanie spomínaných finančných 
prostriedkov a poskytovanie informácií na kvalitatívne 
vysokej úrovni sa snaží napĺňať realizáciou rôznych 
vzdelávacích aktivít. Tieto sú poskytované aj v rámci 
pracovných stretnutí, ktoré počas svojej existencie 
agentúra zrealizovala vždy k aktuálnej problematike 
a v nadväznosti na potreby, ktoré vyplynuli z regiónu. 
Informácie sú smerované potenciálnym žiadateľom so 
zámerom poukázať na možnosti čerpania finančných 
prostriedkov. V súčasnosti môžeme tvrdiť, že takéto 
stretnutia naozaj prinášajú svoje ovocie a to v podobe 
úspešných projektov. 

Žiadateľmi o poskytnutie poradenstva a konzultácie 
pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
sú v prevažnej miere obce Košického kraja, ktorým 
je zo strany agentúry poskytovaná pomoc nielen pri 
príprave, ale aj pri samotnej realizácii ich rozvojových 
projektov. Z pomedzi všetkých projektov vyberáme 
zopár príkladov úspešne zrealizovaných projektov.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov 
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
na ktorých vypracovaní sa agentúra podieľala:
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo

Rekonštrukcia Domu smútku v obci Baška

Na tento projekt sa obci podarilo získať z PRV SR 2007 
– 2013, opatrenie 3.4.1 vyše 125 tisíc EUR. Predmetom 
projektu bola rekonštrukcia a modernizácia hlavnej 

Na základe havarijného stavu OcÚ a Kultúrneho 
domu sa obec rozhodla vykonať rekonštrukčné práce, 
ktorými sa znížia prevádzkové náklady a odstránia 
sa nebezpečné plesne ohrozujúce zdravotný stav 
zamestnancov aj návštevníkov objektu. Predmetným 
objektom bola samostatne stojaca budova osadená 
v zástavbe rodinných domov, kde sa prostredníctvom 
realizácie v objekte uskutočnila výmena pôvodných 
drevených dverí a okien za plastové, taktiež sa vykonalo 
zateplenie budovy, ktorá bola natretá plnofarebnou 
stierkou.

Na 2. nadpozemnom podlaží sa dispozične upravili 
priestory v jednej z miestností tým, že sa predelila 
na dve menšie miestnosti. A tak následne vznikli 
priestory na vzájomné stretávanie sa a komunikáciu 
– Klub dôchodcov a Klub mladých s prístupom na 
internet. Tieto priestory využívajú obyvatelia obce 
Trnávka, ale aj obyvatelia blízkych obcí. Náklady na 
prevádzku týchto nových priestorov si obec hradí 
sama z finančných prostriedkov obecného rozpočtu.

Projekty, na ktorých sa agentúra podieľala boli 
predovšetkým zamerané na oblasť obnovy a rozvoj 
obcí – rekonštrukcie kultúrnych a obecných domov, 
domov smútku.., zvýšenie základných služieb 
pre vidiecke obyvateľstvo v podobe regenerácie 
verejných priestranstiev obcí, rekonštrukcie miestnych 
komunikácií, chodníkov..

Okrem projektových žiadostí pre operačné programy 
agentúra spracováva aj žiadosti aj z rôznych grantových 
schém.

V oblasti tvorby a predkladania projektov EÚ Krajská 
rozvojová agentúra Košického kraja získala počas 
svojho doterajšieho pôsobenia bohaté skúsenosti, 
nielen pri spracovaní, ale aj pri samotnej realizácii 
projektov. Svoju činnosť orientuje aj na podporu rozvoja 
regiónu a podieľa sa aj na spolupráci pri vypracovávaní 
rozvojových projektov, plánov hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR) miest a obcí.

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

Od roku 2009 bola zaradená do Integrovanej siete 
regionálnych rozvojových agentúr, čím sa stala 
partnerom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Z tohto partnerstva jej vyplývajú okrem 
úloh, ktoré do tohto obdobia plnila aj ďalšie nové úlohy 
ako zabezpečovanie informovanosti, poradenstva 
a publicity v súčinnosti s Centrálnym koordinačným 
orgánom pre operačné programy v Národnom 
strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky 
na roky 2007 – 2013; zabezpečenie informačnej 
databázy o potenciáli regiónu vrátane špecifikácie jeho 
daností v územnej pôsobnosti prijímateľa pre potreby 
prípravy strategických dokumentov na podporu 
regionálneho rozvoja.

LEADER na území Košického samosprávneho kraja

Os 4 LEADER z PRV SR 2007 – 2013 vychádza z európskej 
iniciatívy LEADER (z francúzskeho Liaison Entre Actions 
de Développement de le Économie Rurale – spájanie 
aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka.).

Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov 
vidieckych oblastí, aby na základe spolupráce na báze 
partnerstva prekonali nové problémy, ktorým vidiecke 
oblasti čelia, aby sa zamysleli nad potenciálom 
svojich oblastí a implementovali spoločne vytvorené 
integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja územia.

V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných 
stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 
Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 
a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ktorá 
bola zverejnená 3. 11. 2009 (číslo výzvy: 2009/
PRV/15) boli výberovou komisiou Riadiaceho orgánu 
na hodnotenie Integrovaných stratégií rozvoja 
územia a výber Miestnych akčných skupín vybraní 
v rámci Košického kraja štyria koneční prijímatelia 
(oprávnení žiadatelia), ktorým bol Rozhodnutím 
o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií 
rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny 
a Integrovaných stratégií rozvoja územia udelený 
Štatút Miestnej akčnej skupiny.

budovy Domu smútku v obci Baška, vrátane úpravy 
jej okolia. Dom smútku a jeho okolie si nevyhnutne 
vyžadovali stavebné úpravy a modernizáciu. 
Pred samotnou realizáciou projektu sa vykonalo 

odkrytie pôvodnej strechy z dôvodu zabezpečenia 
jej stopercentnej funkčnosti, ktoré bolo hradené 
z vlastných zdrojov obce. Následne sa vykonali 
základné rekonštrukčné práce na Dome smútku, ktoré 
riešili kapacitné zväčšenie priestoru pre smútočné 
obrady, novú organizáciu obradného priestoru, 
rekonštrukciu konštrukcie zvonice, zateplenie a úpravu 
fasády, prístupový chodník s osvetlením a parkovaciu 
plochu pre osobné automobily pred areálom cintorína. 
Pre zmodernizovanie obce bol osadený na budove 
domu smútku vykrývač pre mikrovlnné pokrytie 
prístupu na internet a v priestoroch obecného úradu 
zriadená internetová miestnosť.

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Obec Trnávka

OcÚ a Kultúrny dom, výmena okien a zateplenie

Úspešné schválenie projektu obce Trnávka bolo 
sprevádzané nielen obrovskou radosťou obce, ale 
aj našej agentúry, nakoľko získanie finančných 
príspevkov pre obce s počtom obyvateľov tak 
malým je veľmi, veľmi náročné. Obci so 150-timi 
obyvateľmi bolo na tento projekt z PRV SR 2007 
– 2013 schválených vyše 30 tisíc EUR.

KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA 
KOŠICKÉHO KRAJA 

Budova pred a po rekonštrukcii
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výzvou. Ako už  názov napovedá, ide o pomoc 
sústredenú na miestnej úrovni, poskytovanú 
formou viacerých projektových zámerov rôzneho 
zamerania, čím sa napĺňa zásada komplexnosti 
projektu. Realizácia lokálnych stratégii komplexného 
prístupu predstavuje zvýšenie intenzity pomoci 
pre konkrétne územie v dôsledku vytvárania 
synergických väzieb medzi aktivitami, ako aj 
s územím. Obava z neprejavenia sa pozitívneho 
dopadu je minimalizovaná tým, že nedochádza 
k veľkým rozptylom zdrojov a aktivít na rozsiahlom 
území. 

Zjednodušene povedané, ide o realizáciu niekoľkých 
aktivít, ktoré sú navzájom zosúladené z vecného, 
ako aj časového hľadiska. Projektové zámery sa 
sústreďujú nielen na priblíženie životnej úrovne 
obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 
majoritnému obyvateľstvu, ale i na skvalitnenie 
prostredia, v ktorom žijú, na vzdelávanie, vytvorenie 
a realizáciu komunitných aktivít, ako napr. zriadenie 
práčovne, kuchyne a zaškolenie v rôznych 
praktických činnostiach, podpore predškolskej 
a mimoškolskej starostlivosti. Nemenej dôležité je 
získavanie základných sociálnych návykov.

Realizáciou aktivít za účasti rómskeho etnika 
dochádza k vytváraniu pozitívneho vzťahu majority 
k tým, čo aktívne prejavujú snahu skvalitniť svoj 
život.

Samozrejme, ako každý pilotný projekt, tak 
i lokálne stratégie komplexného prístupu vykazujú 
množstvo nedostatkov, ktoré veríme, že riadiace 
orgány pre jednotlivé operačné programy dokážu 
zvládnuť. 

Začleňovanie rómskej populácie do spoločnosti 
si vyžaduje spoluprácu oboch strán - majoritnej 
i minoritnej. Bez vzájomného chápania potrieb, 
názorov, či riešení nie je veľký predpoklad na 
úspech. Rovnako ako v minulosti, i dnes môžme 
sledovať množstvo receptov na úspech v tejto 
citlivej oblasti. Žiaľ, výraznejšie úspechy dosiahnuté 
neboli, jednotný liek neexistuje. Predpokladom na 
aspoň čiastočný úspech je súbor viacerých opatrení. 
I keď by sa žiadalo plošné riešenie, vzhľadom na 
obmedzené množstvo finančných prostriedkov 
je veľkým prínosom aplikácia lokálnych stratégií 
komplexného prístupu aspoň v niektorých obciach 
a mestách. 

Integráciu rómskej menšiny musíme chápať skôr 
zo spoločenského a sociálneho hľadiska, než 
z hľadiska priestorového. Násilné vytrhnutie Rómov 
z ich prirodzeného prostredia a spôsobu života, 
naliehavé vnucovanie názorov a spôsobu života 
majority nie je vhodnou cestou. Je nesmierne 
dôležité vnímať historický vývoj rómskeho 
etnika, ako aj ďalšie súvislosti v kontexte so 
súčasným spôsobom života a prispôsobiť stratégiu 
spoločenskej integrácie marginalizovaných 
rómskych komunít z časového hľadiska tak, 
aby k zmenám dochádzalo v prirodzenom 
a známom prostredí Rómov. 

TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra 
(TATRAVIA-RRA) sa stala členom Integrovanej 
siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) 
v roku 2007 s cieľom podporiť tatranský región, 
ako i priľahlé oblasti popradského okresu. Svoje 
zastúpenie má vo Vysokých Tatrách, kde sa 
sústredí riadenie a realizácia aktivít podpory 
regionálneho rozvoja, ako aj v Bratislave, kde sa 
v prípade potreby konzultujú dôležité otázky na 
rôznych úrovniach štátnej správy.

Od poslednej návštevy v Regionálnej rozvojovej 
agentúre TATRAVIA-RRA ubehli už viac ako dva 
roky. Za ten čas sa TATRAVIA-RRA venovala od 
poradenstva v oblasti realizácie rozvojových 
aktivít obcí a subjektov súkromného sektora 
cez poskytovanie pomoci pri spracovaní 
projektových zámerov až po riešenie problémov 
v administratívnom a právnom zabezpečení 
realizácie projektov podporených zo 
štrukturálnych fondov EÚ. Uplynulé obdobie 
nám prinieslo skúsenosti, radosti i sklamania. 
V praxi sa stretávame s mnohými témami, 
ktoré by si zaslúžili viac pozornosti a ktoré sa 
nachádzajú v predmete záujmu Integrovanej 
siete regionálnych rozvojových agentúr. 
V nasledujúcich riadkoch priblížime nielen činnosť 
TATRAVIE-RRA, ale i niektoré témy, ktorých 
aktuálnosť pretrváva i naďalej.

Podpora cestovného ruchu 
Vysokých Tatier

Z niekoľkých zaujímavých projektov by sme radi 
dali do pozornosti projekt TATRICA. Projekt bol 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-
2013. Projekt sa zameriava na celú cezhraničnú 
oblasť Tatier (Spiš, Liptov, Orava, Zakopané). V rámci  
projektu sa uskutočnili dve synergicky pôsobiace 
aktivity, ktoré výraznou mierou zvýšia záujem 
o región, najmä u stále väčšej skupiny návštevníkov 
zameraných na aktívne trávenie voľného času: 
Tatranské outdoorové hry a Tatranský veľtrh 
outdoorových aktivít. Kým v prípade prvej aktivity išlo 
o vytvorenie snímok v rôznych outdoorových 
disciplínach, prostredníctvom ktorých bude 
tatranský región cielene propagovaný, druhou 
aktivitou projekt sleduje propagáciu poskytovateľov 
služieb oblasti cestovného ruchu a športových 
aktivít. Keďže úvodný ročník dopadol úspešne, 
zvažujeme s pokračovaním tejto akcie, avšak 
s výraznejšou pomocou sponzorov. 

Rómska problematika neustále 
v centre záujmu

Spolupráca na spracovaní žiadostí o podporu 
lokálnej stratégie komplexného prístupu 
v rámci Prešovského kraja bola pre TATRAVIU-RRA 

TATRAVIA, SÍDLO VYSOKÉ TATRYSú to Miestna akčná skupina Hornád – Slanské 
vrchy, o. z., Miestna akčná skupina RUDOHORIE, 
o. z. , Miestna akčná skupina OZ KRAS a Miestna 
akčná skupina TOKAJ – ROVINA, o. z., ktorej členom 
je aj Krajská rozvojová agentúra Košického kraja.

V krátkosti o miestnych akčných skupinách…

Miestna akčná skupina TOKAJ – ROVINA, o. z. má 
sídlo v obci Slovenské Nové Mesto. Jej predsedom 
je p. Ján Kalinič, starosta obce Slovenské Nové Mesto.

V súčasnosti má MAS 43 členov, kde 21 členov je 
z verejného sektora (obce) a zvyšných 22 členov patrí 
pod súkromný (16) a občiansky sektor (6) – fyzické 
a právnické osoby, neziskové organizácie, občianske 
združenia.

Zoznam členov MAS z verejného sektora: Bara, Borša, 
Cejkov, Čerhov, Černochov, Hraň, Hrčeľ, Kašov, Kožuchov, 
Kysta, Ladmovce, Malá Tŕňa, Sirník, Slovenské Nové 
Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky, Zemplín, Zemplínske 
Hradište, Zemplínske Jastrabie a Zemplínsky Branč.

Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, 
o.z., ktorá má v súčasnosti 50 členov, kde 24 zastupuje 
verejný sektor (obce) a 26 členov súkromný sektor má 
sídlo v obci Ždaňa a jej predsedom je starosta tejto 
obce Ing. Ján Kokarda.

Zoznam členov MAS z verejného sektora: Blažice, 
Bohdanovce, Čaňa, Gyňov, Haniska, Kalša, Kokšov-
Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, 
Nižný Čaj, Nový Salaš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanská 
Huta, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná 
Hutka, Vyšný Čaj, Ždaňa

Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z. združuje 15 
obcí, ktoré zastupujú verejný sektor a ďalších 30 členov 
zastupuje sektor súkromný. Jej sídlom je obec Baška 
a v porovnaní s ostatnými miestnymi akčnými 
skupinami funkciu predsedu zastáva zástupca 
súkromného sektora p. René Pavlík.

Zoznam členov MAS z verejného sektora: Hodkovce, 
Hýľov, Jasov, Malá Ida, Medzev, Nováčany, Poproč, 
Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá 
Idka

Miestna akčná skupina OZ KRAS

Členská základňa miestnej akčnej skupiny je tvorená 
19 obcami, ktoré reprezentujú verejný sektor a 28 
subjektmi ako zástupcami súkromného sektora.

Sídlo miestnej akčnej skupiny je v obci Plešivec 
a predsedom MAS je v súčasnosti p. Štefan Zsóri.

Zoznam členov MAS z verejného sektora: obce Bretka, 
Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, 
Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova 
Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická 
Brezová, Silická Jablonica, Slavec.

Počas svojho pôsobenia sa agentúre podarilo 
predovšetkým v okresoch jej pôsobnosti (Košice 
I., Košice II., Košice III. a Košice IV., ale aj blízkom 
okolí) nadviazať spoluprácu jednak s inštitúciami 
v rovnakej oblasti pôsobenia ako aj s agentúrami 
z okolitých okresov, ale aj susediacim Prešovským 
krajom. Okrem inštitúcií na národnej úrovni Krajská 
rozvojová agentúra Košického kraja si v priebehu svojej 
pôsobnosti vybudovala vzťahy na veľmi dobrej úrovni 
aj s viacerými organizáciami pôsobiacimi v podobnej 
oblasti na území Ukrajiny.    

Všetky činnosti Krajskej rozvojovej agentúry Košického 
kraja sú smerované k cieľu vytvárať podmienky pre 
rozvoj regiónu, v ktorom pôsobí. 

Kontaktné údaje:

Názov agentúry: Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
Sídlo agentúry: Hellova 2, 040 11  Košice 
Riaditeľka:       Mgr. Jana Mihaľová 
Web stránka: www.krakk.sk
e-mail: mihalova@krakk.sk, krakk@krakk.sk
Tel. kontakt: 0917 054 333

Autorka: Mgr. Jana Mihaľová, riaditeľka agentúry
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
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Sociálne znevýhodnení nie sú len Rómovia

Diskusie okolo rómskej problematiky sú azda 
najvypuklejšie. V prípade rómskej problematiky 
ide navyše o kumuláciu rôznych faktorov, ktoré 
spôsobujú vyčleňovanie rómskej komunity. Je 
to iste spoločensky, ale i politicky zaujímavá 
téma. Neponechávajme však v tieni ostatné 
skupiny, ktorých znevýhodňuje v spoločnosti 
i niečo iné, než etnická príslušnosť. 

Sústreďme aktivity aj na nízkopríjmové 
a ekonomicky aktívne skupiny obyvateľstva 
zápasiace každodenne s hrozbou sociálneho 
vylúčenia alebo skupiny sociálne vylúčené. V centre 
nášho záujmu by sa mali ocitnúť nielen absolventi 
škôl, ale i osoby vo vyššom veku, ktoré vzhľadom 
na odborné a životné skúsenosti a stále dostatočnú 
výkonnosť mnohí zamestnávatelia nepochopiteľne 
nepreferujú. Vytvárajme legislatívne možnosti pre 
mamičky a oteckov, ktorí nedokážu vzhľadom na 
prekážky v zamestnaní zosúladiť pracovný a rodinný 
život. Venujme viac pozornosti výchove detí v rodine 
a nie na ulici. Je nesmierne dôležité si uvedomiť, 
že si nemôžeme dovoliť znížiť stav ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva. Aktívna prevencia 
a podpora na trhu práce, vytváranie podmienok 
pre uplatnenie sa na trhu práce a zotrvanie 
v pracovnom procese je dnes nevyhnutnosťou.  
Osobitný zreteľ kladieme na osoby 
s nedostatočným vzdelaním, ktorých uplatnenie na 
trhu práce je značne obmedzené.

Nepodceňujme vzdelanie

Zastávame názor, že od úrovne a stupňa 
vzdelania sa odvíja stav spoločnosti. Hovoríme 
nielen o vzdelanostnej úrovni, ale i o sociálnom 
a hospodárskom statuse. Uplatnenie osoby 
s nedostatočným vzdelaním na trhu práce je značne 
sťažené. Je samozrejme dôležité, aby sa absolvent 
konkrétneho študijného programu uchádzal o kariéru 
v oblasti, v ktorej študijný odbor vyštudoval. Nie je 
to však podmienkou. Benefitom vysokoškolského 
štúdia nie je len získaný titul, ale i schopnosť naučiť 
sa pracovať s informáciami, selektovať a štruktúrovať 
ich, hľadať východiská, pracovať s témou, analyzovať 
problém a hľadať vhodné riešenia a mnoho ďalších 
získaných či osvojených predpokladov, ktoré 
absolventa vysokoškolského štúdia posúvajú do 
výhodnej pozície oproti absolventom stredných škôl. 
Pochopiteľne nemožno toto tvrdenie zovšeobecniť, 
keďže výnimky sa vyskytujú vždy a všade, ide však 
o minoritu, ktorej pozícia v práci, či v spoločnosti 
nemusí byť stabilná.

TATRAVIA-RRA sa neustále venuje oblasti 

pozitívnemu zhodnoteniu sme neboli úspešní.

Projekt je zameraný na nasledujúce oblasti:

• Pomenovanie súčasného stavbu, extrapolácie 
 vývoja a definovanie návrhov a opatrení 
 v oblasti zachovania ľudskej dôstojnosti v oblasti 
 sociálnych istôt, zdravotnej starostlivosti, 
 životného prostredia.

• Zachovanie heterogénnej Európy – podpora
 národných tradícii ako prostriedok nielen 
 k ekonomickej efektívnosti, ale aj k zvýrazneniu 
 etnologických hodnôt v prospech zachovania 
 národnostnej diferencie Euroregiónu, čo z neho 
 tvorí jedinečný a pestrý kultúrno-hospodársky 
 priestor.

• Upozornenie na negatívne javy a z nich plynúce 
 riziko zániku jedinečnosti kultúrneho, hospodárskeho 
 a environmentálneho europriestoru.

• Tvorbu akčných plánov v rámci jednotlivých 
 tém, ako príklad realizácie niektorých projektov, 
 ako aj tvorbu metodiky pre podporu jednotlivých 
 definovaných problémov v rámci 
 jednotlivých tém.

Súčasťou projektu je niekoľko medzinárodných 
konferencií s cieľom vytvoriť nielen otvorený 
interaktívny dialóg medzi zainteresovanými, 
ale i hľadanie riešení v ekonomickej, sociálnej 
a zdravotnej oblasti, ako aj predstavenie výstupov 
na pripravovaných konferenciách v Bruseli, Vysokých 
Tatrách, Bratislave, Viedni, Oslo.

Integrovaná sieť regionálnych 
rozvojových agentúr

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr 
predstavuje jedinečný, životaschopný, podporný 
nástroj pre rast a udržanie hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho rozvoja územia 
Slovenska, najmä na lokálnej úrovni.

IS RRA sústreďuje za viac než desať rokov svojej 
existencie vysoký potenciál ľudských zdrojov. 
Prostredie IS RRA vnímame ako heterogénne, 
pričom každá regionálna rozvojová agentúra 
sa profiluje inak. Agentúry, stojace pri vzniku 
IS RRA sú stabilnými piliermi tejto štruktúry. 
Členov IS RRA však spájajú nielen zhodné úlohy 
a problémy. IS RRA predstavuje distribučný kanál 
informácií a pomoci smerom od úrovne štátnej 
správy k miestnej úrovni územnej samosprávy. 
Systém, ktorý sa vybudoval,  je možné efektívne 
využívať vo viacerých smeroch. Stovky odborníkov 
sústredených pri realizácii projektov regionálnych 
rozvojových agentúr predstavujú nezanedbateľný 
potenciál využiteľný pri vzájomnej spolupráci 
s ústrednými orgánmi štátnej správy. V súčasnosti 
sa polemizuje o zrušení IS RRA. Nesporné sú 
však nasledovné fakty. Nevyužívanie potenciálu 
odborníkov, ktorých sústredí IS RRA je rovnako 
drahé, ako zrušenie IS RRA, či vybudovanie 
novej siete. Opodstatnenosť existencie IS RRA sa 
potvrdila úsporami, ktoré dosiahli obce a mestá 
v spolupráci s RRA. Tieto úspory značne 
prevyšujú rozpočet na chod IS RRA, ktorý 
pokrýva technicko-administratívne zabezpečenie.
Ostáva nám dúfať, že nech bude osud IS RRA 
akýkoľvek, na rozhodnutie budú mať vplyv odborné 
a nie iné faktory.

Kontakt: 
TATRAVIA-RRA
Regionálna rozvojová agentúra
Kancelária Vysoké Tatry:
Švajčiarsky dom, Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
Tel.: 052/4284013
Kancelária Bratislava:
Biskupická 22
821 06 Bratislava 214
Tel.: 02/4552 6900
web stránka: www.tatravia.sk
e-mail: tatravia@tatravia.sk

Autor: Dušan Havlíček, riaditeľ TATRAVIA-RRA

skvalitňovania ľudských zdrojov prostredníctvom 
podpory vzdelávania. Niet pre spoločnosť väčšieho 
kapitálu, než rastúci vzdelanostný potenciál. 

Investujme preto vzácne finančné zdroje štátu, 
ako aj Európskej únie za každých okolností 
do vzdelávania a nepremrhajme príležitosti 
prejedením peňazí v jednorazových projektoch, 
ktorých účelom je samotná realizácia projektu a nie 
jeho dlhodobý dopad. Vzdelávací proces musí byť 
rezistentný voči politickým i finančným záujmom, 
musí byť záujmom spoločnosti a je cestou späť, ak 
by sa ktokoľvek pokúsil tlmiť vzdelávacie procesy 
na rôznych sociálnych úrovniach. Adekvátne 
vzdelanie je nevyhnutné pre zvýšenie šancí na 
kvalitný život ako pre Róma v separovanej osade, 
tak i pre vysokoškolského profesora.

Jedným zo základných pilierov Európskeho 
sociálneho fondu je práve vzdelávanie. Podpora 
celoživotného vzdelávania, spoločnosť založená 
na vedomostiach a poznatkoch, odborná príprava, 
podpora činnosti vedeckých pracovníkov, expertov. 
To sú témy, ktoré sú horizontálne prepojené 
so zamestnanosťou, so sociálnou situáciou, s 
hospodárskym rastom. Nepodľahnime preto 
krátkodobým ilúziám, že vzdelávacie programy 
nie sú potrebné a doprajme pre marginalizované 
skupiny obyvateľov dostatočné príležitosti pre 
nadobudnutie zručností a pracovných návykov, 
vytvorme možnosti prostredníctvom školenia v 
inej oblasti, resp. získania odbornosti na výkon inej 
profesie než je tá, ktorou disponujú zamestnaní, 
ako aj nezamestnaní. Rozšírme potenciál ľudských 
zdrojov tak, aby ich uplatniteľnosť nebola 
limitovaná úzkym rozsahom prác. Flexibilita na 
trhu práce je dnes základným predpokladom 
predchádzania dlhodobej nezamestnanosti 
a tiež rizikám zo sociálneho vylúčenia.

Projekt „Naša Európa“

Ešte pred pocítením prvých dôsledkov tejto krízy 
na Slovensku, sa TATRAVIA-RRA venovala príprave 
projektu, ktorý analyzuje stredoeurópsky priestor, 
avšak výrazne v podmienkach  Slovenska. Druhá 
časť projektu je zameraná na škandinávske 
krajiny. Ocitli sme sa v hospodárskej recesii, 
ktorá má negatívny dopad na oblasť ďalšieho 
hospodárskeho rastu, rozvoja činnosti malých 
a stredných podnikateľov, zasahuje do oblasti 
zdravotníctva, ako aj do rôznych ďalších dôležitých 
oblastí. Hľadáme kľúč k vyriešeniu tejto situácie a k 
zlepšeniu ekonomických vyhliadok Slovenska. 

Cieľom projektu je prostredníctvom komparatívnej 
metódy spracovania dvoch odlišných prostredí 
pomenovať zásadné impulzy a princípy, ktoré 
predstavujú potenciálny úspech i v podmienkach 
Slovenska. Empirické závery riešiteľov majú 
poskytnúť odpoveď, aká je cesta k stabilnému 
a udržateľnému rozvoju Slovenska a segmentov 
jeho ekonomiky.

Na projekte mali spolupracovať univerzitní experti 
zo Slovenska, ako aj z Nórska, pričom výstupy 
projektu by boli prezentované v piatich krajinách 
Európy.

Budeme sa i naďalej snažiť uviesť projekt reálne do 
praxe, pretože v relatívne krátkom čase môžeme 
získať odpovede na rôzne otázky.

V minulosti sme sa pokúšali o získanie financovania 
tohto vedecko-inovatívneho projektu, ale i napriek 
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The end of the calendar year is a time for us to 
summarize and revise passing terms as well as 
a time of planning and fixing of new goals and 
resolutions for the future. The year 2010 was 
a breaking one with regards to the structural funds 
spending, as the programming period 2007-2013 
gets to its second half. We can compare this period 
with a „half-time of a sport event“ when it becomes 
feasible to evaluate the situation, take measures, 
possibly remedies and improvements and to do 
everything so that the  offered  possibilities and 
opportunities  in the form of EU structural funds  
are used conscientiously and in the most effective 
manner.

Contributions from EU funds can be seen in all parts 
of Slovakia. I am certain that in your surroundings, 
many of you can recognize establishments that 
were reconstructed or built thanks to EU structural 
funds. Citizens can walk along new pathways; in 
many of our villages sewage system or waste 
water treatment plants were built. Contributions 
of EU Structural Funds can also be felt among 
many students and teachers for whom learning 
and teaching conditions have improved. In private 
sector, too, thanks to the grants, innovative ideas 
could be realized and quality of production increased 
leading to improvement in market position. One 
can also mention the labour market,  into which 
many unemployed and socially excluded citizens 
managed to get included. 

As you may expect, also our fourth edition of 
Eurocompas in the year 2010, will present some 
interesting projects that have been realized in the 
programming period  2007-2013. I believe that in 
hereby presented projects you will find a positive 
motivation for realization of your project ideas and 
that thanks to EU Funds you will manage to launch 
your business plan. 

Eurocompas, which you are just holding in your 
hands will not only provide you with a number of 
interesting topics, but will also inform you about 
cohesion policy Instruments  - European Territorial 
Cooperation (ETC). Its main goal is to facilitate and 
support cross-border, national and interregional 
cooperation with the purpose of strengthening the 
economy, social and territorial cohesion. European 
Territorial Cooperation is part of the third objective 
of EU Cohesion policy, which as the only one that 
does not fall under National Strategic Reference 
Framework for 2007-2013. This objective covers 
mainly cross-border cooperation among regions. 
From the past we know that mutual cooperation 
of border partner regions experienced problems 
that jeopardized and complicated the overall 
cooperation. These problems were mainly caused 
by different national legislation and practices of 
individual countries, and therefore a requirement to 
take appropriate measures at the level of European 
Union in order to facilitate mutual cooperation has 

Institute of Cardiovascular Disorders, jsc. Banská 
Bystrica, Kardiocentrum Nitra, Ltd., and East-
Slovakia Institute of Cardiac and Vascular Disorders, 
jsc. Košice focused their projects on purchase 
of modern and high-tech health examination 
technology.

East-Slovakia Institute of Cardiac and 
Vascular Disorders, jsc. Košice (ESICVD)

ESICVD is a highly specialized health establishment. 
It provides complex outpatient and inpatient health 
care for adult patients with congenital as well 
as attained disorders of heart and large blood 
vessels, mainly from the region of eastern 
Slovakia. It also acts as a venue of education for 
Medical Faculty of Šafarik University in Košice. 
Activities related to implementation of the project 
started on April 4, 2009 and finished on October 
30, 2009. Total eligible costs were €3 484 417, 
and the grant represented €3 310 196. The title 
of the project: Modernisation of Medical 
Infrastructure for Provision of Integrated Health 
Services ESICVD, jsc.“.

The objective of the project was to ensure 
integration of health services provided by ESICVD 
through investments into high-tech health 
technology. Thanks to the project supported by OP 
Healthcare, the Institute could purchase two digital 
angiographs of the newest generation. One of the 
devices is Atris Zeego which is presently used only 
in one other medical institution in Eastern Europe.  
The second angiograph is Innova 2010.

At the Cardiology clinic, there were new devices 
introduced at the Cardiology and Arrhytmology 
Department, thus doubling their interventional 
potential. The number of intervention halls could 
therefore be increased to five.

Thanks to introduction of new medical instruments, 
the opportunities for physicians at ESICVD to 
introduce new methods into practise have 
increased. For example, they have been enabled to 
implant aortic valve prosthesis to indicated patients 
by new percutaneous technique without the need 
to perform an open-heart surgery. This means that 
after undergoing an approximately 40 minutes-
long operation, the patient stays in the hospital 
for no longer then three nights. A conventional 
surgery normally takes 2-3 hours and hospitalizing 
of the patient takes 10 nights.

Improved equipment of interventional halls in the 
cardiology clinic has enhanced accessibility of acute  
as well as planned treatment of cardio-vascular 
disorders  in the  region of eastern Slovakia (Košice 
and Prešov region). Thanks to this project, the time 
for single examinations as well as intervention 
has been substantially shortened. While in 2009 
the patients used to wait for certain key 
interventions for over 12 months, in 2010 the time 
was shortened to 7 months on average.

Because new generation of devices emits lower 
radiation, safeguarding of health of patients as well 
as medical staff, who works with them daily, has 
been enhanced.

been created. Legislation basis for ETC in Slovak 
Republic is shaped by Act No.: 90/2008 Coll. that 
is valid since 

May 1, 2008. This act conditions foundation, 
establishment, position, management, 
cancellation and end of ETC in the Slovak Republic.  
You can get all basic information about ETC in this 
issue of this magazine.

According to amendments dated October 13,2010 
of Act No. 575/2001 Coll. on organisation 
of the government operation and on organisation 
of central state administration as amended 
under §40, para 1, point q), the competence 
of the Office of Government of the SR in the 
field of EU Funds coordination will be moved 
to the Ministry of Transport, Construction and 
Regional Development of the SR, as of January 
1, 2011. I am convinced that the change, 
by which the competencies of Central coordinating 
body are transferred to the Ministry of Transport, 
Construction and Regional Development 
of the SR, will by no means influence continuity 
of disbursement of EU Funds.

Allow me to remind you of our common 
information portal www.nsrr.sk, where you 
can find all changes, amendments and news 
in the field of EU Structural Funds in the Slovak 
Republic.

I would like to take this opportunity to thank all 
authors who regularly or occasionally contribute 
their articles to Eurocompas. Without your effort 
and work, we could hardly publish such a diverse 
and thematically varied journal which is proud 
to enjoy interest of the wide public.

Dear readers, we are in the last month of 2010 
and as the nicest season’s holidays are coming 
soon, allow me to wish you a Merry Christmas 
with your families. I believe that we will step 
into the upcoming new year 2011 with the right 
foot, and that we will further manage utilization 
of financial support from Structural Funds 
as efficiently as possible and for the best benefit 
of all people of Slovakia.

Ministry of Health and implementation 
of projects from OP Healthcare 
in the Slovak Republic.

On November 4, 2010, Ministry of Health 
of the SR as the Managing Authority for Operation 
Programme Healthcare organized a conference 
with the title “OP Healthcare in Projects” as its 
main information activity. In Banska Bystrica, 
representatives of three specialized medical 
institutions assessed the benefits of projects in 
the field of improvements to diagnostics and 
treatment of cardiovascular disorders in the 
region one year after the projects’ completion. 
Projects were realized under the Priority Axis 1 
- Modernisation of Health System of Hospitals, 
and Measure 1.1 - Construction, Reconstruction 
and Modernisation of Specialized Hospitals. Three 
specialized health establishments: Central Slovak 
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The Institute has been enabled to introduce 
sophisticated, yet very time-consuming diagnostic 
and therapeutic techniques into the daily routine 
without creating any constraints for daily running 
of the operation halls.

Students of Medical Faculty as well as physicians 
from other medical facilities enjoy frequenting 
the Institute precisely due to its high-tech equipment. 

Impact of the project in numbers – comparison 
of the situation „before“ and „after“ 
the project’s realization.

At the unit of intervention arrhytmology:

• While before the project’s implementation 
 in the first half of 2009, 149 catheter ablations 
 were carried out, during the same period of time 
 in 2010 there were 242 of them.  (catheter ablations 
 is an invasive therapeutic method that is used  
 for treatment  of some heart rhythm disorders). 
 There has been an increase of interventions by 62,4%.

• The number of PCS (permanent pacemaker - 
 cardiac stimulator) implantations has increased 
 remarkably. While before the implementation 
 of the project – between January 1, 2009 and 
 June 30, 2009 – 164 pacemaker implantations 
 have been recorded, during the same period of 
 time after the project’s implementation in 2010 
 there have been 229 implantations. There has been 
 an increase by 39,6%.

• While before the implementation of the project 
 – between January 1, 2009 and June 30, 2009 – 
 there were 86 implantations of ICD (implantable 
 cardioverter-defibrillator has a stimulative function; 
 it is applied to patients with life endangering 
 disorders of heart chamber rhythm), during 
 the same period of time in 2010, 
 after the implementation of the project,  
 its number raised up to 167, which 
 represents an increase by 94,2%.

At the unit of intervention cardiology:

• Before the implementation of the project 
 in the first half of 2009 there were 1216 SCG 
 (coronagraphic examination by contrast 
 substance) carried out, while during the same 
 length of time in 2010, after the implementation of 
 the project, its number increased 
 to 1948 – an increase by 60,2%. 

• While before the implementation of the project – 
 between January 1, 2009 and June 30, 2009 – 
 there were 493 PCI interventions (percutaneous 
 coronary interventions – method  used for treatment 
 of stenostic coronary arteries), while during the 
 same length of time  in 2010, after implementation 
 of the project,  its number went up to  667, 
 which represents an increase by 35,3%.

Plans for the future

Present trend in medicine is prevention, which 
is significantly cheaper than treatment of heart-

system of regional schools and universities 
as well as on vocational education. Activities 
of beneficiaries are aimed at creation, innovation 
and implementation of school, resp. accredited 
educational programs for eligible target groups, 
as well as material supply and personnel as defined 
by the call for proposal.

4. Does the Agency plan to publish another call 
for proposal by the end of the year?

Yes, we do plan to publish call for proposal 
for elementary and secondary schools, focused 
on transformation of traditional school into 
a modern one. With regard to ongoing approval 
process of Indicative timetable of calls for proposals 
for 2011, I advise you to keep track of our website 
www.asfeu.sk, where the final version of the plan 
will be published by the end of December 2010. 

5.  Where can potential applicants get more 
information about calls for proposals and 
activities of the Agency?

Main source of information is the above mentioned 
web site: www.asfeu.sk. Furthermore, there are 
four regional information offices in Bratislava, 
Košice, Zvolen and Žilina, where regional publicity 
managers provide updated telephone, written 
and personal consultations. We also organize 
information seminars for potential applicants after 
each published call. At the information seminars, 
we provide detailed information about conditions 
of the call and rules for successful applications for 
the grant. 

6.  What kind of message would you address to 
potential applicants for a grant, mainly to those 
who have not yet had any experience with it?

In programming period 2007-2013, nearly €727 M 
is allocated for OP Education, for demand-
determined and national projects. This sum 
will be granted to successful schools and other 
eligible beneficiaries, who can upgrade the quality 
of education and training in their schools, innovate 
their didactic supplies, educate their teachers 
in various non-traditional educational methods, 
thanks to which the credibility of their schools 
would increase. From reactions of our beneficiaries 
who have previous experience with projects, we 
can say that all the effort devoted to preparation 
of the application as well as implementation 
of the project was worth it. By purchasing of didactic 
supplies, schools were enabled to modernize 
their education and training, enrich traditional 
classes with methods similar to those applied in 
advanced countries with high level of educational 
system. Therefore, I advise you to get involved 
in the process of implementation of EU Structural 
Funds and to make the best use of professional 
advisories in our regional information offices. 

attack and its after-effects. The Institute has 
a plan to build a small pavilion which would 
house a prevention centre. They would also like 
to establish tissue bank. A new method with 
a great promise for patients is being developed 
around the world. This method is planned to 
be introduced in the form of applied research. 
Separable stem cells that are capable of further 
growth would be applied to affected places 
of the patient’s periphery and coronary veins. 
By means of this intervention, amelioration 
of vascularisation and nourishment of vital organs 
could be achieved. Further vision of the Institute 
is to establish an after-treatment physiotherapeutic 
facility for patients leaving the hospital after 
serious surgical interventions.

Questions of Eurocompas editorial 
Office posed to Agency for Structural 
Funds of the Ministry of Education, 
Science, Research and Sport of the SR 
were answered by Director General 
Ms. Alexandra Drgová:

1.  How would you sum up the Agency’s 
operation since the beginning of your 
existence up to now?

The Agency was established by the Ministry 
of Education, Science, Research and Sport of the 
SR in 2007 in order to safeguard the process 
of implementation of EU Structural Funds for 
the programming period 2007-2013. We 
implement two OP´s: OP Education and OP 
Science and Research. With regard to the fact that 
we have devoted an article to the OP Education, 
I will sum up the operation of the Agency from 
this program’s point of view. In the framework of 
OP Education, the Agency published 16 calls for 
proposals for grants in the overall value of €147 M, 
and closed nearly 500 contracts with beneficiaries 
with total eligible cost of €114 M.  As you can see 
the numbers speak for themselves.

2.  Who could be an eligible applicant for grant 
at the Agency from ESF? 

Depending on the measure of the published call 
for proposal in OP Education the grant can be 
awarded to applicants from  public sector, state 
elementary schools, secondary schools, colleges 
and universities, their founders or from the 
private sector, professional or non-governmental 
organisations, religious and private elementary 
and secondary schools. The precise list is specified 
in the Program Manual for OP Education, while 
the eligibility of applicants is always detailed 
in the particular call for proposal.

3. What kinds of activities are mostly 
implemented by beneficiaries in their 
projects?

Projects supported under the OP Education 
are generally focused on content and reform 
of education in separate segments of educational 
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