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Informácia 

o stave prípravy programovacieho obdobia 2014-2020 

pre Bratislavu a Bratislavský kraj 

 

V októbri 2011 zverejnila Európska komisia návrhy nariadení EÚ k programovaciemu 
obdobiu 2014-2020. Na základe týchto dokumentov sa začala aktívna komunikácia Bratislavy 
s predstaviteľmi Európskej komisie na pôde Výboru regiónov, ako aj Stálym zastúpením SR 
pri EÚ v Bruseli s cieľom využiť nástroje, ktoré sú navrhované v nariadeniach a získať väčšie 
možnosti pre čerpanie európskych fondov v budúcom programovacom období pre 
Bratislavský kraj a pre mesto Bratislava než tomu bolo v programovacom období 2007-2013. 

V novembri 2012 prijala Európska komisia Pozičný dokument k partnerskej dohode 
Slovenskej republiky na roky 2014-2020 (ďalej len „pozičný dokument“). Partnerská dohoda 
bude uzatvorená medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou a bude z hľadiska 
obsahu zodpovedať súčasnému spoločnému strategickému referenčnému rámcu. Pozičný 
dokument zvýraznil nutnosť prepojiť obsah budúcej partnerskej dohody viac ako doteraz 
s cieľmi strategického dokumentu Európa 2020, ktorý chce dosiahnuť konkurencieschopnosť, 
zamestnanosť a hospodársky rast v Európskej únii. Keďže fondy EÚ predstavujú až 75% 
verejných investícií SR, je nutné koordinovať proces prípravy partnerskej dohody 
s Národným programom reforiem SR, aby sa európske prostriedky prepojili na ciele, ktoré 
chce dosiahnuť Slovenská republika.  

Novým prvkom je aj koncentrácia fondov na obmedzené množstvo priorít s jasnými 
výsledkami. Má sa zmeniť doteraz prevládajúce vnímanie týchto fondov ako fondov, na 
ktoré má krajina nárok bez ohľadu na ich konkrétne využitie a konkrétne výsledky. 
Národné zdroje nemajú slúžiť len na spolufinancovanie investícií podporovaných z fondov EÚ, 
ale najmä na financovanie doplnkových aktivít, ktoré nebudú fondy EÚ financovať. Európska 
komisia v pozičnom dokumente otvorene identifikuje aj tzv. negatívne priority, t.j. oblasti, ktoré 
by podľa nej fondy EÚ financovať nemali, hoci tieto oblasti majú v SR dlhodobú tradíciu 
financovania z fondov EÚ: všeobecná školská infraštruktúra, infraštruktúra v zdravotníctve, 
miestne komunikácie, údržba ciest, verejné osvetlenie, komerčné zariadenia cestovného ruchu 
(hotely, penzióny, aquaparky).  
 
 Európa 2020 je stratégia zameraná na to, aby sa v Európskej únii vybudovalo inteligentné, 
udržateľné a inkluzívne hospodárstvo a má pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť 
hospodársky rast, vyššiu mier zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Hlavné ciele 
stratégie Európa 2020 sa zameriavajú na: 

• zvýšenie investícií do výskumu a vývoja na úroveň 3% HDP a zvýšenie inovácií, 
• zvýšenie zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 ročných na 75% 
• zníženie emisie skleníkových plynov o 20%, zvýšenie podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov o 20% a zvýšenie energetickej účinnosti o 20% 
• zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10% a zvýšiť podiel 

vysokoškolsky vzdelaných vo veku 30-34 na 40% 
• zníženie podielu Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby o 25%. 
Stratégia Európa 2020 obsahuje sedem hlavných iniciatív, v oblastiach ako sú inovácie, 

digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne 
využívanie prírodných zdrojov. 
 



V nadväznosti na stratégiu Európa 2020 a na jej naplnenie pozičný dokument obsahuje 
11 tematických cieľov, ktoré sú prioritne určené na financovanie v programovacom období 2014-
2020:  

TC 1 : Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií 
TC 2: Zlepšenie prístupu, využitia a kvality IKT 
TC 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 
TC 4: Podpora prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
TC 5: Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík 
TC 6: Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov 
TC 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 
TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily 
TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe 
TC 10: Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania 
TC 11: Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy 
 
Pozičný dokument na základe identifikovaných hlavných výziev navrhuje 5 hlavných 

priorít pre financovanie z fondov EÚ pre Slovenskú republiku. Poradie priorít nie je stanovené z 
pohľadu objemu zdrojov na ich financovanie:  

• Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie  
• Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť  
• Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce 
• Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 
• Moderná a profesionálna verejná správa. 

Pritom tematické ciele TC 1 až TC7 sú financované z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) a tematické ciele TC 8 až TC 11 sú financované 
z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Rozpis investičných priorít jednotlivých tematických 
cieľov je uvedený v prílohe 1.   

Na Slovensku bola ustanovená Rada pre partnerskú dohodu, v ktorej záujmy samosprávy 
zastupuje ZMOS. Prizývaným členom rady je aj primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan 
Ftáčnik. Vychádzajúc z pozičného dokumentu bola na rade a potom aj na vláde SR schválená 
nasledovná štruktúra operačných programov: 

• OP zameraný na výskum, vývoj, inovácie 
• OP zameraný na podporu integrovanej infraštruktúry 
• OP zameraný na podporu ľudských zdrojov (zamestnávanie, vzdelávanie a pod.) 
• OP životné prostredie 
• OP Moderná a efektívna verejná správa  
• Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 
• Technická asistencia 
• Program na podporu rozvoja vidieka 
• Rybné hospodárstvo 
• Európsky program teritoriálnej spolupráce. 

 
Väčšina operačných programov bude vyžadovať splnenie tzv. ex ante kondicionalít, 

teda predchádzajúcich podmienok, ktoré bude nutné splniť predtým, než sa začne financovať. 
Ide o spracovanie rôznych stratégií, prípadne prijatie špecializovaných zákonov, ktoré 
umožnia nasmerovať fondy EÚ na rozhodujúce ciele. Na príprave splnenia predchádzajúcich 
podmienok pracujú príslušné ministerstvá. Okrem toho existujú tzv. všeobecné 
predchádzajúce podmienky, ktoré sú dané nariadeniami Európskej komisie. 



Územný rozmer efektívneho využitia fondov EÚ vyjadruje na jednej strane program 
IROP, ktorý presadzuje ZMOS a združenie samosprávnych krajov SK8 a na druhej strane 
možnosti čerpania pre územnú a regionálnu samosprávu zo sektorových operačných 
programov. Fakticky sa teda jedná o 5 kľúčových sektorových operačných programov a jeden 
integrovaný ROP, ktoré sú financované z troch základných zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a kohézneho fondu (KF). 
Ostatné operačné programy od Programu rozvoja vidieka (PRV) až po teritoriálnu spoluprácu  
vychádzajú z platných európskych smerníc a sú financované osobitne určenými zdrojmi EÚ. 
Európska komisia podľa doterajších vyjadrení nie je proti programu IROP, ale kladie otázku, 
aký bude jeho obsah, aký bude jeho prínos a ako sa zabráni duplicitám vo vzťahu k ostatným 
OP. K tomu sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí na úrovni Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako gestorského ministerstva pre IROP ako aj na úrovni 
ZMOS, ktoré sa snažilo dospieť k odpovedi na otázku, aké možnosti ponúka budúce 
programovacie obdobie pre financovanie oprávnených potrieb miest a obcí. Obsah 
identifikovaných potrieb miest a obcí z pohľadu ZMOS a ich možného financovania z IROP, 
resp. zo sektorových operačných programov, ako to identifikovala pracovná porada zvolaná 
ZMOS za účasti všetkých rezortov  je uvedený v prílohe 2.  

 
V súčasnosti sa pripravujú podrobnejšie návrhy jednotlivých operačných programov, 

ktoré majú byť predložené do 30.4.2013. Preto ešte nie je známa ani navrhovaná podoba 
programu IROP. Ale z doterajších pracovných rokovaní je možné uviesť nasledujúce 
informácie. Program bude multifondový (zo zdrojov EFRR a ESF) a bude pokrývať vybrané 
tematické ciele a v rámci nich špecifické ciele a aktivity:  

 
• TC 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika; 
• TC 6 - Ochrana životného prostredia a podpora účinného využívania zdrojov; 
• TC 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach; 
• TC 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;  
• TC 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania.  
 
pričom: 
 

• TC 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia 
rizika zahŕňa  

(a) Podporu […] investícií na prispôsobenie sa zmene klímy 
špecifický cieľ: podpora predchádzania škodám na majetku a životoch v dôsledku 
klimatických zmien  
aktivity: preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v 
katastri obcí mimo vodných tokov a mimo vodných nádrží vodohospodárskeho 
významu 
 
• TC 6 - Ochrana životného prostredia a podpora účinného využívania zdrojov: 
(c) Ochranu, podporu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva 
(e) Opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, […] regeneráciu opustených 
priemyselných lokalít a zníženie miery znečistenia vzduchu 
špecifický cieľ: podpora zabránenia negatívneho demografického vývoja na územiach 
so zhoršenou kvalitou podmienok života obyvateľov  
aktivity: opatrenia na nové funkčné využitie opustených priemyselných lokalít a 
zanedbaných mestských oblastí revitalizáciou verejných infraštruktúr a revitalizáciu 
území po a v nadväznosti na sanáciu environmentálnych záťaží. 
 



• TC 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach má: 

 (b) Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a 
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T 
špecifický cieľ: zlepšenie regionálnej dostupnosti zvýšením kvality dopravnej 
infraštruktúry 
aktivity: rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy, vrátane obchvatov miest 
(c) Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 
riečnej a námornej dopravy, prístavov a multimodálnych prepojení […] 
špecifický cieľ: zníženie celkovej environmentálnej záťaže v mestských regiónoch a 
ich zázemí 
aktivity: investície do verejnej osobnej dopravy, investície do cyklodopravy ako 
súčasti integrovaného dopravného systému. 
 
• TC 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe zahŕňa: 
(a) Investovanie do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k 
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižuje nerovnosť z hľadiska 
zdravotného postavenia a prechodu z inštitucionálnych služieb na komunitné 
špecifický cieľ: zlepšenie dostupnosti služieb pri rešpektovaní procesu humanizácie a 
deinštitucionalizácie s cieľom zabrániť sociálnemu vylúčeniu ohľadom prístupu k soc. 
a zdrav. Starostlivosti a zlepšenie efektívnosti v poskytovaní zdravotných a sociálnych 
služieb a integrácii služieb s orientáciou na klienta 
aktivity: investície do budov a vybavenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako 
predpokladu pre poskytovanie kvalitných, efektívnych a integrovaných služieb; 
investovanie do budov a vybavenia zariadení predškolskej starostlivosti – detské jasle 
(b) Podpora fyzickej […]  ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných 
mestských a vidieckych komunít a území 
špecifický cieľ: podpora eliminácie negatívneho socioekonomického vývoja 
upadajúcich mestských a vidieckych území 
aktivity: rôznorodé aktivity vedúce k zlepšovaniu kvality života s cieľom udržania 
obyvateľov na danom území. 
 
• TC 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania 
Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom 
rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy. 
špecifický cieľ: zabezpečiť vhodné materiálne podmienky pre proces odborného 
vzdelávania a prípravy a predškolského vzdelávania, ktoré povedú jednak k väčšej 
flexibilite systému vzdelávania k požiadavkám trhu ako aj k zamedzeniu predčasného 
opustenia povinnej školskej dochádzky 
aktivity: investície do budov a zariadení stredného odborného školstva, investície do 
budov a zariadení materských škôl. 

Alokácia IROP bude rozdelená na 20%, ktoré budú určené na financovanie potrieb 
regionálnych samospráv a 80%, ktoré budú slúžiť pre mestá a obce. Tie budú spracovávať 
stratégie v rámci tzv. Integrovaných územných investícií (IUI), kde budú stanovovať ciele pre 
územie prirodzených centier a ich spádových obcí (ich rozsah zatiaľ nie je dohodnutý a bude 
predmetom ďalšieho rokovania).  

Možnosti financovania pre Bratislavu a Bratislavský kraj 

 
SR na základe výsledkov summitu EÚ 7.-8.2.2013 môže získať zhruba 13 mld. Eur, 

z ktorých zhruba 9 mld. Eur tvoria štrukturálne fondy (EFRR a ESF) a zvyšok kohézny fond 
a ostatné fondy. 



Zo všeobecných predchádzajúcich podmienok vyplýva, že Bratislavský kraj je 
zaradený medzi tzv. rozvinutejšie regióny, pretože jeho HDP na hlavu dosahuje 176% 
priemeru Európskej únie. Na základe má Bratislavský kraj vyčlenenú základnú alokáciu vo 
výške 66 mil. Eur z fondov EÚ a všetky ostatné prostriedky sú nasmerované na menej 
rozvinuté regióny (podiel HDP na hlavu menší ako 75% priemeru EÚ), s tým, že pre ne platí 
spolufinancovanie tak ako doteraz, t.j. 85% z fondov EÚ, 10% z vlády SR a 5% financuje 
prijímateľ. V Bratislavskom kraji ako rozvinutom regióne platí pravidlo, že fondy EÚ financujú 
50%, a zvyšných 50% financuje vláda SR a prijímateľ, pričom o tejto deľbe zatiaľ nebolo 
rozhodnuté. Vzhľadom na toto pravidlo, je základná alokácie pre Bratislavský kraj 132 mil. 
Eur.  

Túto základnú alokáciu je možné zvýšiť, a to dvoma tzv. flexibilitami, ktoré navrhla  
Európska komisia v nariadeniach z roku 2011 pre rozvinutejšie regióny. Ak to bude dobre 
zdôvodnené, tak do Bratislavského kraja podľa jednej flexibility bude možné na základe 
rozhodnutia vlády SR presunúť 3% alokácie zo štrukturálnych fondov, t.j. zhruba 288 mil. Eur 
a k tomu treba pripočítať 288 mil. eur spolufinancovanie. Na tieto prostriedky platí, že 
pomer medzi EFRR a ESF má byť 48% ku 52%, pričom z EFRR sa financujú najmä investičné 
projekty a z ESF sa financujú väčšinou tzv. mäkké (neinvestičné) projekty.  

Podľa druhej flexibility sa môže z jednotlivých operačných programov použiť až 15% 
zdrojov v Bratislavskom kraji za podmienky, že výstupy z týchto prostriedkov slúžia pre 
potreby územia, kde boli pôvodne alokované. Toto sa dá uplatniť napr. na OP Veda, výskum 
a inovácie, ak získané výstupy v Bratislavskom kraji bude možné využiť ako prínos pre 
ostatné kraje Slovenska. Takto by bolo možné z OP Veda, výskum a inovácie získať cca. 180 
mil. Eur s tým, že spolufinancovanie je 15%, takže spolu je to 210 mil. Eur.  

Celkove platí pre Bratislavský kraj ešte pravidlo tematickej koncentrácie, v rámci 
ktorého 80% zdrojov v kraji je potrebné alokovať na prvé štyri tematické ciele, konkrétne 
veda, výskum a inovácie, podpora pre IKT, rozvoj malého a stredného podnikania a prechod 
na nízkouhlíkové hospodárstvo, pričom tento tematický cieľ musí byť 20% a na ostatné tri 
zostáva 60%. Vo vzťahu k územnej samospráve môžeme hovoriť najmä o TC 3 – malé 
a stredné podnikanie a podpora odborného vzdelávania na stredných školách a o TC 4 – 
nízkouhlíkové hospodárstvo, t.j. zatepľovanie verejných budov, škôl a zdravotníckych 
zariadení a výroba energie z obnoviteľných zdrojov. Z hľadiska sumy na prvé štyri tematické 
ciele má byť určené (132 + 576) * 80% = 566 mil. Eur, pričom treba dohodnúť pomer medzi 
TC 1 Veda, výskum a inovácie a TC 3 a TC 4, ktoré môže využiť územná samospráva. Pre vedu 
môže ešte slúžiť aj 210 mil. eur, v rámci druhej flexibility. O financovaní vedy, výskumu 
a inovácií prebiehajú intenzívne rokovania, na úrovni podpredsedu vlády SR Ľ. Vážneho, 
rozhovory s predstaviteľmi Európskej komisie, ktoré vedie predseda SAV, rektori STU a UK 
a primátor Bratislavy. Na ostatné tematické priority v rámci Bratislavského kraja zostáva 142 
mil. Eur, t.j. TC 5, 6, 7, 9 a 10. 

Bratislava v rámci Bratislavského kraja bude môcť ešte čerpať fondy EÚ z kohézneho 
fondu na infraštruktúru verejnej a integrovanej dopravy v kraji v OP Infraštruktúra dopravy, 
kde sa predbežne podľa vyjadrení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
počíta so sumou cca 300-500 mil. Eur.   

Z hľadiska identifikácie potrieb financovania v Bratislavskom kraji sa uskutočnili 
viaceré stretnutia na úrovni primátorov okresných miest a primátora Bratislavy za účasti 
predsedov regionálnych združení ZMOS-u, výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku 
a prizývaní boli aj zástupcovia Regionálneho združenia mestských časti v Bratislave ako aj 
BSK. Na základe identifikácie potrieb z jednotlivých okresov kraja a Bratislavy bol 
vypracovaný prvý návrh obsahového zamerania prioritnej osi Bratislavský kraj 
v Integrovanom regionálnom operačnom programe, a to takýto: 



  
1) Posilnenie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania (MSP) a využitia 

informačných a komunikačných technológií (IKT) 
a. Podpora podnikania MSP, začínajúcich podnikateľov, prenosu výsledkov vedy 

a výskumu do praxe  
b. Rozvoj dostupnosti internetu v kraji a elektronických služieb pre občanov (???) 

 
2) Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickej efektívnosti 

a. Znižovanie spotreby energií vo verejných budovách, osobitne v školách, 
sociálnych a zdravotníckych zariadeniach 

b. Podpora budovaniu obnoviteľných zdrojov energií 
 

3) Zlepšovanie mestského prostredia, adaptácie na zmenu klímy a efektívnejšieho 

využívania zdrojov 
a. Separácia a zhodnocovanie odpadu, budovanie zberných dvorov (z OP životné 

prostredie) 
b. Zlepšovanie manažmentu vody a odkanalizovanie ďalších častí kraja 
c. Obnova verejných priestranstiev, parkov a zelene  
d. Obnova kultúrnych pamiatok 

 
4) Podpora udržateľnej dopravnej mobility 

a. Budovanie obchvatov miest 
b. Napojenie priemyselných zón  
c. Budovanie cyklistických trás  

 
5) Investovanie do vzdelania a podpora sociálneho začleňovania 

a. Zvyšovanie dostupnosti a modernizácia jaslí, predškolských a školských 
zariadení  

b. Rozvoj sociálnych služieb   
 
 Samostatnú predstavu o obsahovom zameraní využitia fondov EÚ na roky 2014-2020 
pripravil Bratislavský samosprávny kraj, ktorého návrh je uvedený v priloženom dokumente 
vo formáte Excel ako príloha 3. Svoju predstavu na podmienky Bratislavy pripravuje mesto 
na základe podkladov mestských častí, ktoré majú byť doručené do 22.4.2013. 
 
 Ďalší postup schválený v Rade vlády pre partnerskú dohodu je taký, že do 30.4.2013 
budú predložené návrhy jednotlivých operačných programov, v mesiaci máji sa budú 
pripomienkovať, začiatkom júna bude predložená ich druhá verzia, ktorú prerokuje v polovici 
júna Rada vlády pre partnerskú dohodu a do 30.6.2013 vláda SR. Odsúhlasenie Partnerskej 
dohody s Európskou komisiou sa predpokladá na jeseň 2013, až potom bude možné spracovať 
jednotlivé manuály, stratégie, čiže v optimistickom scenári sa bude dať čerpať už v roku 
2014, v realistickom až v roku 2015. 
 
 Táto informácia bola spracovaná k dátumu 17.4.2013 a bude sa priebežné dopĺňať na 
základe výsledkov rokovaní oficiálnych orgánov aj stretnutí zástupcov miest a obcí kraja.   



Príloha 1 

  
Tematické ciele               

 Investičné priority  

1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; Fond 
 (a) rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných 
centier, najmä európskeho záujmu;  

EFRR 

 (b) podpora podnikateľských investícií do inovácií a výskumu, tvorba 
prepojení a synergií medzi podnikmi a vedeckovýskumnými centrami a 
vyšším vzdelávaním obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu 
technológií, sociálnej inovácie a aplikácie verejných služieb, stimulácie 
dopytu, vytvárania sietí, klastrov a otvorenej inovácie prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného 
výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, 
vyspelých výrobných kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách a 
šírenie všestranne využiteľných technológií.  

EFRR 

2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a 
zlepšenie ich využívania a kvality; 

 

 (a) rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a zavedenie 
vysokorýchlostných sietí a podpora prijatia vznikajúcich technológií a 
sietí pre digitálne hospodárstvo;  

EFRR 

 (b) vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie 
dopytu po IKT;  

EFRR 

 (c) posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 
elektronického vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva.  

EFRR 

3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov;    
 (a) podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania 

nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, 
vrátane podnikateľských inkubátorov;  

EFRR 

 (b) vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci 
internacionalizácie;  

EFRR 

 (c) podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj výrobkov 
a služieb;  

EFRR 

 (d) podpora kapacity MSP s cieľom ich zapojenia do rastu a inovácií.  
 
 

EFRR 

4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch; 

 

 (a) podpora výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov energie;  EFRR/KF 
 (b) podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 

zdrojov v podnikoch;  
EFRR/KF 

 (c) podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v 
sektore bývania;  

EFRR/KF 

 (d) vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s nízkymi a 
strednými úrovňami napätia;  

EFRR/KF 

 (e) podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť 
mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility 
a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení;  

EFRR/KF 



 (f) podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových technológií;  EFRR 
 (g) podpora využitia vysokoúčinnej kogenerácie tepla a elektriny 

založenej na dopyte po využiteľnom teple.  
EFRR 

5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie 
rizika; 

 

 (a) podpora investícií na prispôsobenie sa zmenám klímy;  EFRR/KF 
 (b) podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie 

odolnosti proti katastrofám a vývoj systémov zvládania katastrof.  
EFRR/KF 

6) ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania 
zdrojov; 

 

 (a) riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ;  

EFRR/KF 

 (b) riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného 
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ;  

EFRR/KF 

 (c) ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva;  EFRR 
 (d) ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova 

a podpora ekosystémových služieb vrátane NATURA 2000 a zelených 
infraštruktúr;  

EFRR/KF 

 (e) opatrenia na zlepšenie životného prostredia v mestách, regenerácia 
opustených priemyselných lokalít a zníženie miery znečistenia ovzdušia; 

EFRR/KF 

 (f) podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného 
prostredia a účinného využívania zdrojov v sektore odpadu, vodného 
hospodárstva, ochrany pôd a zníženie miery znečistenia ovzdušia; 

EFRR 

 (g) podpora industriálneho prechodu smerom k hospodárstvu 
orientovanému na racionálne využívanie zdrojov a podpora zeleného 
rastu. 
 

EFRR 

7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach; 

 

 (a) podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného 
priestoru pomocou investícií do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T); 

EFRR/KF 

 (b) posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia 
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T; 

EFRR 

 (c) rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných 
systémov  a podpora udržateľnej mestskej mobility, vrátane 
vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy, prístavov a multimodálnych 
liniek; 

EFRR/KF 

 (d) rozvoj a obnova komplexného, interoperabilného železničného 
systému vysokej kvality; 

EFRR/KF 

 (e) rozvoj inteligentnej distribúcie plynu a elektriny a systémov ich 
skladovania a prepravy/prenosu. 

EFRR 

8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;  
 (a) vývoj podnikateľských inkubátorov a investičná podpora samostatnej 

zárobkovej činnosti a zakladania podnikov a mikropodnikov; 
EFRR 

 (b) podpora rastu priaznivého k zamestnanosti prostredníctvom 
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie, vrátane premeny 
upadajúcich priemyselných regiónov a rozšírenie dostupnosti rozvoja 
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov; 

EFRR 

 (c) miestne iniciatívy v oblasti rozvoja a pomoc štruktúram, ktoré 
poskytujú komunálne služby, zameraná na tvorbu nových pracovných 
miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 

EFRR 



[…]/2012 [ESF]; 

 (d) investície do infraštruktúry pre verejné služby zamestnanosti; EFRR 
 i) prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych 
ľudí vrátane miestnych iniciatív zameraných na zamestnanie a podporu 
pracovnej mobility;  

ESF 

 ii) trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých bez 
zamestnania, vzdelania a odbornej prípravy na pracovnom trhu;  

ESF 

 iii) samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov;  ESF 
 iv) rovnosť medzi mužmi a ženami a zosúladenia pracovného a 

súkromného života;  
ESF 

 v) prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám;  ESF 
 vi) aktívne a zdravé starnutie;  ESF 
 vii) modernizácia a posilnenie inštitúcií pracovného trhu, vrátane 

opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility.  
ESF 

9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;  
 (a) investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k vnútroštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia a prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné; 

EFRR 

 (b) podpora fyzickej, hospodárskej a sociálnej regenerácie zanedbaných 
mestských a vidieckych spoločenstiev a oblastí; 

EFRR 

 (c) podpora sociálnych podnikov; EFRR 
 i) aktívne začlenenie, najmä s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť;  ESF 
 ii) integrácia marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia;  ESF 
 iii) boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického 

pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie;  

ESF 

 iv) zlepšenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným službám, vrátane 
zdravotníctva a sociálnych služieb všeobecného záujmu;  

ESF 

 v) podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov;  ESF 
 vi) miestnych rozvojových stratégií pod vedením komunít. ESF 

10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;  
 investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania 

prostredníctvom  modernizácie vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry; 
EFRR 

 i) prevencia a zníženie miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, 
základnému a stredoškolské vzdelaniu;  

ESF 

 ii) zlepšenie kvality, efektívnosti a otvorenosti VŠ vzdelania a 
ekvivalentného vzdelávania s ohľadom na zvýšenie spolupráce a úrovne 
dosiahnutia VŠ vzdelania;  

ESF 

 iii) zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove zručností a 
spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovanie významu pracovného trhu v 
oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane zlepšenia 
kvality odborného vzdelávania a tréningu a vytvorenie a rozvoj 
vzdelávania vo vzťahu ku konkrétnej práci a učňovským schémam, ako 
napr. duálne vzdelávanie.  

ESF 

11) posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy;  
 posilnenie inštitucionálnej kapacity a efektivity orgánov verejnej správy 

a verejných služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a podpora akcií 
EFRR 



týkajúcich sa inštitucionálnej kapacity a efektivity verejnej správy 
podporovaných ESF; 

 KF 
 

posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy a 
verejných služieb spojených s implementáciou KF;  

 i) investície do inštitucionálnych kapacít a do efektivity verejnej správy 
a verejných služieb s ohľadom na reformy, lepšiu reguláciu a dobrú 
správu;  

ESF 

 ii) budovanie kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania, 
sociálnych politík a sektorových a územných stratégií za účelom 
prípravy a realizácie reforiem na národnej, regionálnej a miestnej  
úrovni.  

ESF 

 
 
 



Príloha 2  

Zástupcovia združenia miest a obcí Slovenska definovali základný zoznam prioritných 

oblastí slovenských miest a obcí zohľadňujúci ich najaktuálnejšie a najakútnejšie potreby: 

 

1. Životné prostredie 
1.1 Skvalitňovanie zásobovania pitnou vodou (OP ŽP) 
1.2 Čistenie odpadových vôd (OP ŽP) 
1.3 Budovanie kanalizačných zberačov (OP ŽP) 
1.4 Správa verejnej zelene a parkové úpravy (IROP) 
1.5 Verejná čistota a poriadok (nedá sa), triedenie a likvidácia odpadov, ochrana  

ovzdušia (OP ŽP) 
1.6 Odpadové hospodárstvo – budovanie zberných dvorov a vytváranie podmienok 

na zber, zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (OP ŽP) 
1.7 Protipovodňová ochrana – budovanie protipovodňovej ochrany, prevencia 

(IROP) 
 

2. Dopravná infraštruktúra 
2.1 Správa miestnych a mestských komunikácií (samostatne sa nedá) 
2.2 Úprava verejných priestranstiev a parkovania (IROP) 
2.3 Modernizácia verejného priestranstva a chodníkov (IROP) 
 

3. Energia 
3.1 Verejné osvetlenie (samostatne sa nedá) 
3.2 Zatepľovanie verejných budov (OP ŽP) 
 

4. Správa 
4.1 Modernizácia úradov a miestnej samosprávy (OP Efektívna verejná správa) 
 

5. Ekonomický rozvoj 
5.1 Podpora podnikania 
5.2 Podpora vedy a výskumu  
5.3 Podpora cestovného ruchu (samostatne sa nedá) 
5.4 Starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky (IROP) 
 

6. Verejné služby 
6.1 Základné školy a materské školy (MŠ a detské jasle v IROP) 
6.2 Sociálne služby (OP Ľudské zdroje) 
6.3 Zdravotníctvo (OP Ľudské zdroje) 
6.4 Rozvoj kultúry (IROP) 
6.5 Rozvoj športu (IROP) 
6.6 Zvýšenie verejného poriadku a bezpečnosť (nedá sa) 
 
 
 



Informácia o stave prípravy programovacieho obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu 
a Bratislavský kraj 

kód uzn.: 35.1 
 

Uznesenie č. 837/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
zobrať na vedomie informáciu o stave prípravy programovacieho obdobia 2014 – 2020 pre 
Bratislavu a Bratislavský kraj. 

 



Pracovná skupina pre prípravu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Prioritná oblasť BSK Čiastkové projekty Tematický cieľ Investičné priority
Špecifické ciele                  (Čo 

chceme zmeniť vo vzťahu k 

regiónu?)

Objem finančných 
prostriedkov (v mil. 

eur)

Zdôvodnenie výberu tematického cieľa, investičných priorít, špecifických cieľov a výšky alokácie 
(max. 2000 znakov pre 1 špecifický cieľ)

Výsledkový merateľný 
ukazovateľ                       (Ako 

je možné merať plánovanú 

zmenu?)

Výstupové merateľné 
ukazovatele                   

(Ktorými 

aktivitami/projektmi sa 

dosiahne plánovaná 

zmena?)

Prioritná oblasť predstavuje 
integrovanú strateégiu - kombináciu 
čiastkových projektov v danej oblasti, 
ktoré vyjadrujú predpoklad (potrebu) 
pre dosiahnutie 
konkurencieschopnosti a 
hospodárskeho rastu

Čiastkový projekt popisuje aktivitu, ktorú je potrebné 
realizovať pre naplnenie integrovanej stratégie 
prioritnej oblasti z ERDF a ESF

Pri výbere tematických cieľov zoberte do 
úvahy nižšie uvedené poznámky.

Ku každému tematickému cieľu definujte 1 alebo viac 
investičných priorít podľa čl. 5 nariadenia o EFRR. 
Podľa potreby doplňte/vymažte/zlúčte riadky.  Ku 
každému tematickému cieľu sme definvoali jednu 
alebo viac investičných priorít podľa článku 3 
nariadenia o ESF. 

Ku každej investičnej priorite definujte 
1 špecifický cieľ, ktorý špecifikuje 
zámer programu v danej oblasti 
podpory, t.j. pokúste sa zodpovedať 
otázku, čo chceme zmeniť 
prostredníctvom programových 
intervencií.

Odhadnite objem 
finančných prostriedkov v 
eur potrebný na realizáciu 
plánovanej zmeny (len vo 
vzťahu k Vášmu regiónu). 

Vychádzajte pritom z 
predpokladu, že celkový 
rozpočet programu bude 
približne rovnaký ako v 

súčasnosti. 

Stručne zdôvodnite výber špecifických cieľov (v nadväznosti na tematické ciele a ich investičné priority), ako aj výšku alokácie:
- Identifikovaním konkrétneho rozvojového problému Vášho regiónu;
- Identifikovaním konkrétnych rozvojových príležitostí Vášho regiónu;
- Uvedením kľúčových projektových ideí Vášho regiónu a ich pridanej hodnoty pre celé územie (ak už niektoré sú v súčasnosti 
identifikované);
- Odvolávkami na konkrétne tézy  oficiálnych rozvojových dokumentov a stratégií na regionálnej úrovni (prípadne národnej a EÚ 
úrovni); v tejto fáze nie sú potrebné dlhé citácie z dokumentov;
- a pod. 
Uveďte, prečo by vybrané špecifické ciele mali byť súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu.

Definujte ukazovateľ, ktorým bude 
možné zmerať plánovanú zmenu, a 
jeho cieľovú hodnotu. Zhodnoťte, či sú 
k dispozícii relevantné zdroje údajov a 
východiskové hodnoty ukazovateľa. Je 
možné definovať aj kvalitatívne 
ukazovatele (zlepšenie...). V niektorých 
prípadoch je možné použiť 1 
výsledkový ukazovateľ aj pre viaceré 
investičné priority.

Definujte výstupové 
ukazovatele a ich cieľové 
hodnoty, ktoré popisujú typy 
aktivít a projektov, ktorými je 
možné dosiahnuť plánovanú 
zmenu.

1.1 Znižovanie energetickej 
náročnosti verejných budov (školy, 
zariadenia sociálnych služieb, 
zdravotnícke zariadenia) a  
zvyšovanie povedomia o energetickej 
efetkívnosti a enviromentálne 
udržateľnom hospodárstve

Tematický cieľ 4: Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch

ERDF čl. 5. 4. c) podpora energetickej 
efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v sektore 
bývania.                                           ESF čl. 3. 2 
e) podpora prechodu na nízkouhlíkové zdrojovo 
efektívne a enviromentálne trvalo udržateľné 
hospodárstvo odolné voči zmene klímy, pomocou 
reformy systémov vzdelávaia a odbornej 
prípravy, prispôsobenia zručností a spôsobilostí, 
zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily a vytárania 
nových pralcovných miest v sektoroch súvisiacich 
so životným prostredím a energiou

Cieľom je zvýšenie podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov na 
konečnej spotrebe energie a 
zvýšenie energetickej efektívnosti 
verejných budov

ERDF 28,75 / 
ERDF+ŠR+Co 57,75          
(ITI - 4 mestské ERDF 
14,43 / ERDF+ŠR+Co 

28,86; 3 okresné ERDF 
8,66 / ERDF+ŠR+Co 

17,32; 4 vidiecke 
ERDF 5,77 / 

ERDF+ŠR+Co 11,54)

Regionálna (VUC) a miestna (obce) samospráva je zriaďovateľom škôl (základných a stredných), zdravotníckych 
zaradení (polikliniky) a zariadení sociálnych služieb (domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a ďaľšie). Tieto 
kompetencie boli pridelené aj s modernizačným dlhom budov (vysoké náklady na energie, havarijné stavy, nevyhovujúci 
stav stavebných častí budovy). Finančné prostriedky samospráv nedokážu pokryť prevádzkové náklady a zároveň 
zabezpečiť rozvoj, ktorý je podmienkou kvality poskytovaných verejných služieb. Z tohto dôvodu je nevyhnutné znížiť 
fixné náklady (zvýšiť efektivitu vynaložených prostriedkov) týchto zariadení znížením energetickej náročnosti a oprave 
stavebných častí čím sa zvyšuje energetická efektívnosť (30-50%), znižuje sa produkcia emisií a zvyšuje sa  podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe čím prispievame k dosiahnutiu stratégie EU 2020 (Nariadenia 
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením 
rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov a prvkov budov). Vysoká energetická náročnosť verejných budov predstavuje závažné obmedzenie rastu vzdelávacie, sociálneho a zdrovntíckeho systému. Prvok udržate

Dodatočná kapacita výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov. Počet 
verejných budov so zlepšenou 
klasifikáciou podľa spotreby 
energie. Pokles spotreby primárnej 
energie verejných budov

1.2 Deinštitucionalizácia sociálnej 
starostilivosti na komunitnú 
starostlivosť

Tematický cieľ 9: Podpora začleňovania a 
boj proti chudobe

ERDF čl. 5. 9. a) investície do sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a 
miestnemu rozvoju a podporujú prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné. ESF čl. 
3.1 (c) Podpora sociálneho začleňovania a boja 
proti chudobe pomocou vi) miestnych 
rozvojových stratégií pod vedením komunít; ii) 
integrácie marginalizovaných skupín ako sú 
napr. Rómovia;   i) aktívneho začleňovania; iv) 
zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo 
udržateľným a kvaltiným službám vrátane 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
všeobecného záujmu.  

Cieľom je vytvoriť také podmienky, 
aby väčšina prijímateľov sociálnych  
služieb inštitucionálnej starostlivosti 
a budúcich prijímateľov, preferovala 
sociálne služby posktytované v 
komunite, zotrvanie v domácom 
sociálnom prostredí a poberanie 
najmä terénnych sociálnych služieb.

ERDF 12,375 / 
ERDF+ŠR+Co 24,75           
(ITI - 4 mestské ERDF 
6,18 / ERDF+ŠR+Co 

32,36; 3 okresné ERDF 
3,7 / ERDF+ŠR+Co 

7,4; 4 vidiecke ERDF 
2,47 / ERDF+ŠR+Co 

4,94)

Inštitucionálna starostlivosť izoluje prijímateľov sociálnej služby od širšieho spoločenstva a sú nútení k spoločnému 
spolunažívaniu, pričom sa neprihliada na ich individuálne potreby, záujmy a schopnosti a to najmä vo veľkokapacitných 
zariadeniach. Inštitucionálna starostlivosť má tendenciu byť nadradená nad individuálnymi potrebami jednotlivca. EÚ 
podporuje vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, odkázaných na 
pomoc spoločnosti (zdravotne postihnutým osobám, seniorom, deťom a duševne chorým osobám), v prirodzenom 
sociálnom prostredí  komunity, s dostupnou a koordinovanou sieťou verejných služieb rešpektujúc princípy ľudských 
práv a rovnosť príležitostí v kontexte individuálnych potrieb prijímateľov s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny, 
dobrovoľníkov (Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR). 
Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú 
jednotlivcovi nezávislý život, maximálnou mierou podporujú jeho schopnosti, aktivitu a sociálnu participáciu v jeho prirodzenom rodinnom prostredí. Podpora by sa mala sústredi

zvýšenie počtu pracovníkov 
terénnych služieb, zvýšenie počtu 
reprofilizovaných zariadenií pre 
seniorov a zariadení opatrovateľskej 
starostlivosti na zariadenia s 
dočasným / krátkodobým, či 
týždenným pobytom, počet detí 
navrátených do pôvodných rodín, 
širších rodín alebo náhradnej 
rodinnej starostlivosti, počet 
novovzniknutých komunitných 
centier, počet zrušených 
veľkokapacitných celoročných 
zariadení sociálnych služieb, počet 
projektov, ktoré úplne alebo 
čiastočne zrealizovali sociálni 
partneri alebo mimovládne 
organizácie

1.3 Zvyšovanie dostupnosti 
kvalitného predškolského a 
základného vzdelania 

Tematický cieľ 10: Ivestovanie do 
vzdelania, zručností a CŽV

ESF čl. 3.1 (b) investície do vzdelania, zručností 
a ČZV pomocou (i) zníženia miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky a podporou 
prístupu ku kvalitnému predškolskému, 
základnému a sekundárnemu vzdelaniu

Cieľom je poskytovať lokálne 
dostupné, kvalitné vzdelanie v 
materských a základných školách 
pre obyvateľov na území kraja / 
Cieľom je vytvoriť podmienky pre 
poskytovanie kvalitného a 
dostupného vzdelania v materských 
a základných školáchna území 
kraja. 

Vzdelávanie patrí medzi najvýnosnejšie investície pre jednotlivca aj spoločnosť. S využitím modelu OECD bolo 
vypočítané (Inštitút finančnej politiky MF SR, marec 2012 Komentár 2012/6), že zvýšenie kvality základného vzdelávania 
na úroveň najlepších krajín by nám v horizonte 80 rokov prinieslo na HDP v súčasnom vyjadrení kumulatívne až 345 
miliárd EUR, čo je viac ako päťnásobok nášho terajšieho HDP. Inak vyjadrené, v roku 2030 by sme mali vďaka 
kvalitnejšiemu vzdelávaniu HDP vyššie o 1,3 %, v roku 2050 už o viac ako 9 % a
v roku 2090 až o takmer 42 %. Z tohto dôvodu Bratislavský samosprávny kraj potrebuje podporiť na celom území kraja 
rozvoj schopností učiteľov, školiteľov, vedúcich škôl a ich zamestnancov, rozvoj vzdelávacieho obsahu vrátane 
využívania IKT, rozvoj kreatívnych zručností a boj proti rodovým stereotypom v rámci vzdelávania a odbornej prípravy. 
Riešenie prekážok prístupu, ktorým čelia deti zo znevýhodnených rodín, najmä počas prvých rokov ranného detstva. 
Podpora navštevovania nesegregovaných verejných vzdelávacích zariadení. Podpora programov učenia sa, ktorých 
cieľom je pomáhať deťom a mladým ľuďom s poruchami učenia a tak umožniť ich začlenenie do bežného systému vzdelávania. Podpora prechodu zo špeciálnych škôl pre osoby so zdravotným postihnutím do bežných škôl je zárove

Priemerné výsledky žiakov ZŠ v 
Testovaní 9, miera predčasného 
ukončenia školskej dochádzky, 
podiel žiakov s poruchami učenia sa 
na ZŠ, počet detí v predškolských 
zariadeniach, 

1.4 Budovanie ľudských kapacít vo 
verejnej správe schopných 

zabezpečiť a podporiť podmienky pre 
realizáciu reforiem

Tematickcý cieľ 11: zvyšovanie 
inštitucionálnych kapacít a efektivity 
verejnej sravy

ESF čl. 3.  (d) zvyšovanie inštitucionálnych 
kapacít a efektivity verejnej sravy pomocou i) 
investície do inštitucionálnych kapacít a do 
efektívnosti verejných správ a verejných služieb v 
záujme nových foriem, lepšieho riadenia a dobrej 
správy.

Cieľom je zavedenie zmien a  
inovácií v komunálnej politike 
prostredníctvom podpory ľudských 
zdrojov a sociálneho kapitálu. 

Podpora aktivít navrhnutých a uskutočňovaných v rámci miestnej stratégie v oblastiach, ktoré spadajú do rozsahu 
pôsobnosti ESF v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začleňovania a rozvoja inštitucionálnej kapacity.  
Podpora sa bude poskytovať v oblasti sociálnej inovácie, t. j. v oblasti testovania a zvyšovania inovačných riešení na 
zabezpečovanie sociálnych potrieb, napr. na lepšie začleňovanie do spoločnosti. poradenstvo a školenia, ktoré sú 
prispôsobené špecifickým potrebám znevýhodnených a postihnutých osôb, vytváranie možností integrácie a zaradenia 
do zamestnania, vytváranie pracovných miest pre znevýhodnené a postihnuté osoby v sociálnej ekonomike. Podpora 
inovačných riešení v oblasti skvalitnenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy, napríklad zavedením nových osnov 
alebo kvalifikácií, prípadne zvyšovaním kvalifikácie školiteľov, zabezpečenie dobrého spravovania, napríklad 
prostredníctvom zaangažovania všetkých sociálnych partnerov do navrhovania a implementácie programov. 

Počet projektov zameraných na 
verejnú správu alebo sociálne služby

1. Integrované 
územné investície 
obcí a miest (ITI)
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1.5 Revitalizácia verejných 
priestranstiev  a obnova kultúrnych 
pamiatok s funkčným využitím pre 
potreby obyvateľov územia

Tematický cieľ 6: Ochrana životného 
prostredia a propagácia účinného 
využívania zdrojov

6. e) opatrenia na zlepšenie mestského 
prostredia vrátane regenerácie opustených
priemyselných lokalít a zníženia miery 
znečistenia vzduchu

Cieľom je v mestách a prímetských 
oblastiach adaptovať  kultúrne 
pamiatky a otvorené verejné 
priestory na nové funkčné využitie. 

ERDF 8,25 / 
ERDF+ŠR+Co 16,5          

(ITI - 4 mestské ERDF 
4,12 / ERDF+ŠR+Co 

8,24; 3 okresné ERDF 
2,47 / ERDF+ŠR+Co 

4,94; 4 vidiecke ERDF 
1,65 / ERDF+ŠR+Co 

3,3)

Verejné otvorené priestory by mali okrem miesta oddychu a rekrácie zahŕňať aj enviromentálne a ekologické funkcie, 
sociálne a spoločenské a štrukurálne funkcie v súlade s Európskym dohovorom o krajine, Aalborskou chartou a 
Tematickou stratégiou Európskej únie pre životné prostredie európskych miest a obcí. Jedná sa o aktivity lokálneho 
zmierňovania klímy, clonenie pred hlukom, zachovanie biotopov a rastlín, ulahčenie sociálnych kontaktov, ovplyvňovanie 
telesného a duševného zdravia človeka a ovplyvňovania hydrologického cyklu. Neustále sa zhoršujúci stavebnotechnický 
stav pamiatkového fondu zapríčiňuje ústup spoločenských aktivít, kultúrneho vyžitia a vzťah ku tradíciam.Pamiatkový 
fond je úzko spätý s krajinou a prostredím obyvateľov. Prostredníctvom obnovy a zachovania autenticity a originality 
zvyšuje atraktivitu územia  a podporuje vznik nových služieb čím sleduje zamestnanosť a hospodársky rast obce. 
Cieľom BSK je adaptovať kultúrne pamiatky na nové funkčné využitie v území. Prostredníctvom spoločenskej, kultúrnej, 
vzdelávacej a komutnej funkcie chceme dosiahnuť formovanie identity a príslušnosti občana k prostrediu obce, podnecova

nové funkcie verejných 
priestranstiev v mestských a 
prímetských oblastiach, populácia 
využívajúca funkcie otvorených 
verejných priestranstiev, nové 
otvorené priestranstvá v mestských 
a prímestských oblastiach

1.6 Rozvoj siete cyklotrás 
integrovaných do dopravnej 
infraštruktúry kraja 

Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie prekážok v 
kľúčových sieťových infraštruktúrach

7. c) vývoj ekologicky priaznivých a 
nízkouhlíkových dopravných systémov
a propagácia trvalo udržateľnej mestskej mobility

Cieľom je využívanie ekologickej 
nemotorizovanej dopravy napojenej 
na integrovaný dopravný systém 
kraja.za účelom zníženia podielu 
individuálnej automobilovej dopravy 
a zníženia produkcia CO2.

ERDF 12,375 / 
ERDF+ŠR+Co 24,75            
(ITI - 4 mestské ERDF 
6,18 / ERDF+ŠR+Co 

12,36; 3 okresné ERDF 
3,7 / ERDF+ŠR+Co 

7,4; 4 vidiecke ERDF 
2,47 / ERDF+ŠR+Co 

4,94)

Aglomeračné vplyvy hlavného mesta BA a suburbanizačný efekt prejavujúci sa rozširovaním sídelnej štruktúry v smere 
od Bratislavy vytvára tlak na dopravnú infraštruktúru najmä v miestach vstupu do Bratislavy. Nevyhnutným krokom pre 
zvýšenie podielu verejnej hromadnej dopravy s cieľom zníženia podielu individuálnej dopravy a produkcie emisií je 
posilnenie integrovanej dopravy postavenej na preferencií železničnej siete. Avšak pre zabezpečenie komplexného 
systému dostupnej integrovanej dopravy je nevyhné zabezpečiť Investície do doplnkovej dopravnej inraštruktúry v 
nádväznosti k integrovanej doprave s cieľom rozvoja udržateľnej a ekologickej mobility prostredníctvom napojenia 
nemotorizovanej dopravy (cyklistiky) na prestupné body siete integrovanej dopravy. Kombináciou verejnej dopravy a 
nemotorizovanej dopravy umožníme občanom ekonomicky výhodnú, dostupnú a kvalitnú službu verejnej hromadnej 
dopravy na celom území BSK

počet obcí napojených na 
prestupné body IDS cyklotrasami, 
počet obyvateľov presúvajúcich sa 
nemotorizovanou dopravou

1.7 Vytvorenie podmienok pre rozvoj 
MSP a podpory zakladania nových 
firiem

Tematický cieľ 8: Podpora zamestnanosti 
a podporovanie mobility pracovnej sily

ESF č. 3 (a) podpora zamestnanosti a pracovnej 
mobility prostredníctvom i) prístupu k 
zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a 
neaktívnych ľudí vrátane miestnych iniciatív 
zameraných na zamesntanie a podpory 
pracovnej mobility; iii) samostatne zárobkovej 
činnosti, podnikania a zakladania podnikov; iv) 
rovnosti medzi mužmi a ženami a zosúladenie 
pracovného a súkromného života

1.8 Rozvoj MSP a podpora zakladania 
nových firiem

Tematický cieľ 3: Zvýšenie 
konkurencieschopnosti malých a 
stredných podnikov

ERDF č. 5 3. a) podpora podnikania, najmä 
prostredníctvom uľahčenia využívania nových 
nápadov v hospodárstve a podpory zakladania 
nových firiem                                                 

ERDF 20,625 / 
ERDF+ŠR+Co 41,25                               
(ITI - 4 mestské ERDF 
10,31 / ERDF+ŠR+Co 

20,62; 3 okresné ERDF 
6,18 / ERDF+ŠR+Co 

12,36; 4 vidiecke 
ERDF 4,12 / 

ERDF+ŠR+Co 8,24)

SPOLU ITI ERDF 82,5

2.1 Znižovanie energetickej 
náročnosti verejných budov

Tematický cieľ 4: Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch

ERDF čl. 5. 4. c) podpora energetickej 
efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v sektore 
bývania.     

Cieľom je zvýšenie podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov na 
konečnej spotrebe energie a 
zvýšenie energetickej efektívnosti

ERDF  1,25 / 
ERDF+ŠR+Co  2,5             
(5 malokapacitných 

zariadení - jeden kus 
ERDF 0,25 / 

ERDF+ŠR+Co 0,5)

VÚC je zriaďovateľom najmä zariadení sociálnych služieb pre osoby, ktorých nepriaznivá sociálna situácia z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu vyžadujúceho si dlhodobú, celoročnú 
profesionálnu starostlivosť. V súčasnosti existujú na Slovensku 4 zariadenia s kapacitou vyššou ako je 300 prijímateľov, 
6 zariadení s kapacitou vyššou ako je 250 prijímateľov, 12 zariadení s kapacitou vyššou ako je 200 prijímateľov a 94 
zariadení s kapacitou vyššou ako je 100 prijímateľov. Osobitné riešenie si  bude vyžadovať reprofilizácia tých zariadení  
sociálnych služieb, ktoré poskytujú osobitne intenzívnu sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov (v kompetencii 
BSK),  pre ktorých iné druhy služieb nie sú vhodné alebo účinné pričom sa kladie dôraz na prednostné poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení s kapacitou nižšou ako 40 miest, čo znamená transformáciu veľkokapacitných zariadení na 
zariadenia s nižšou kapacitou. Z uvedených dôvodov potrebuje BSK investovať do nových zariadení a zabezpečiť tak 
presun klientov  a transformáciu siete veľkokapacitných zariadení do malokapacitných centier (špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb, zariadenia podporového bývania a rehabilita

Dodatočná kapacita výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov. Počet 
verejných budov so zlepšenou 
klasifikáciou podľa spotreby 
energie. Pokles spotreby primárnej 
energie verejných budov

2.2 Prispôsobenie priestorov centra 
pre potreby ťažko zdravotne 
postihnutých prijímateľov sociálnych 
služieb (debarierizácia, špeciálne 
úpravy zariadenia)

Tematický cieľ 9: Podpora začleňovania a 
boj proti chudobe

ERDF čl. 5. 9. a) investície do sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a 
miestnemu rozvoju a podporujú prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné.

Cieľom je modernizácia 
malokapacitných zariadení pre 
ťažko zdravotne postihnutých 
prijímateľov sociálnych služieb, 
ktorých postihnutie je tak závažné, 
že si vyžadujú celodennú 
profesionálnu starostlivosť

ERDF 0,5 / 
ERDF+ŠR+Co 0,1                                           
(5 malokapacitných 

zariadení - jeden kus 
ERDF 0,1 / 

ERDF+ŠR+Co 0,2)

V roku 2010 bolo v Slovenskej republike spolu vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb 38 751 miest. Z 
celkového počtu miest až 35 394 miest (91,33%) pripadá na sociálne služby dlhodobej starostlivosti. Tieto zariadenia 
mali ku koncu roku 2010 spolu 36 350 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov zariadení bolo 27 164 zdravotne 
postihnutých (74,72%). V zariadeniach s kapacitou nižšou ako 40 (262 zariadení) sú poskytované celoročné pobytové 
služby pre 5 673 prijímateľov. Z uvedeného vyplýva, že v Slovenskej republike prevláda poskytovanie inštitučných 
sociálnych služieb, ktoré poskytujú prevažne celoročné pobytové služby. Z tohto dôvodu BSK  podporuje reprofilizovať 
existujúce zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na zariadenia s dočasným/krátkodobým, či 
týždenným pobytom a  racionalizovať ich kapacitu pre potreby obyvateľov daného územia /komunity práve 
prostredníctvom územných integrovaných investícií - ITI (prioritná oblasť 1.2.) Osobitné riešenie si však  bude 
vyžadovať reprofilizácia tých zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú osobitne intenzívnu sociálnu a zdravotnú 
starostlivosť pre obyvateľov (v kompetencii BSK),  pre ktorých iné druhy služieb nie sú vhodné alebo účinné pričom sa kladie dôraz na prednostné poskytovanie sociálnej služby v zariadení s kapacitou nižšou ako 40 miest, 

nárast počtu malokapacitných 
zariadení sociálnych služieb, 
zníženie počtu veľkokapacitných 
zariadení sociálnej služieb

2.3 Vytvorenie podmienok pre 
záujmovú činnosť v malokapacitnom 
zariadení sociálnych služieb

Tematický cieľ 9: Podpora začleňovania a 
boj proti chudobe

ERDF čl. 5. 9. a) investície do sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a 
miestnemu rozvoju a podporujú prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné. ESF čl. 
3.1 (c) Podpora sociálneho začleňovania a boja 
proti chudobe pomocou iv) zlepšenia prístupu k 
cenovo prístupným, trvalo udržateľným a 
kvaltiným službám vrátane zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného 
záujmu

Cieľom je aktivizovať prijímateľa 
sociálnej služby podľa jeho 
schopností a možností

ERDF 0,25 / 
ERDF+ŠR+Co 0,5                  
(5 malokapacitných 

zariadení - jeden kus 
ERDF 0,05 / 

ERDF+ŠR+Co 0,1

Ľudia so zdravotným postihnutím majú okrem potrieb týkajúcich sa ich zdravotného postihnutia potrebu rozvíjať svoje 
sociálne schopnosti, individuálne danosti a záujmy. Záujmové činnosti otvárajú možnosti rozvíjania individuálnych 
daností a talentu. Mnohí klienti majú problémy vyjadrovať pomocou zmyslov svoje emócie, práve prostredíctvom 
tvorivých činností majú možnosť ich prejaviť. BSK podporuje zriadenie tvorivých dielní a podporu záujmových činností 
(tanečný, turistický, krúžok varenia a divadelný krúžok). Využívanie telocvične a areálu pre športové činnosti je práve 
priestor pre spracovanie negatívnych emócií prijímateľov sociálnych služieb, keďže majú problém ich primeraným 
spôsobom vyjadriť. 

počet vytvorených záujmových 
krúžkov, počet klientov 
participujúcich na záujmových 
krúžkoch

Počet pracovných miest 
vytvorených v MSP,
ktoré dostávajú pomoc, Počet 
novovytvorených MSP vďaka 
pomoci  ŠF, Počet podporených 
malých a stredných podnikov

2. Transformácia 
dlhodobej 

starostlivosti na 
malokapacitné centrá 

s kvalitnou 
zdravotnou a 

sociálnou 
starostlivosťou

V uplynulých rokoch intenzívnejú v okolí mesta Bratislava suburbanizačné tendencie, ktoré sa v rámci kraja prejavujú 
migráciou za bývaním. Takto determinovaným pohybom obyvateľstva z hlavného mesta postupne vznikajú sídla 
prevažne s bytovou funkciou. Ich veľkosť a hustota sa so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od Bratislavy znižuje. Napriek 
tomu, že sa v suburbanizačne sa vyvíjajúcich obciach vytvárajú nové pracovné príležitosti, nepokrývajú požiadavky 
rezidentného obyvateľstva. Navyše množstvo nového ekonomicky aktívneho obyvateľstva je naďalej orientované na 
prácu predovšetkým v meste Bratislava. V dôsledku toho sa neúmerne zvyšujú nároky na dopravu, znižuje sa kvalita 
života obyvateľov žijúcich v rozvojvých územiach v okolí Bratislavy a okresných mestách. Cieľom je podpora podnikania 
a zakladania podnikov v okresných mestách, novovznikajúcich obytných územiach, pričom je potrebná podpora aj v už 
existujúcich rozvojových územiach. Pre zabezpečenie komplexného rozvoja kvality života je nevyhnutné zabezpečiť 
podmienky rozvíjajúce služby a volnočasové aktivity v týchto oblastiach. 

Cieľom podporiť rozvoj podnikania, 
služieb a volnočasových aktivít v 
územiach s prevládajúcou bytovou 
funkciou
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2.4 Vytvorenie podmienok pre 
rehabilitačnú starostlivosť v 
malokapacitnom zariadení sociálnych 
služieb

Tematický cieľ 9: Podpora začleňovania a 
boj proti chudobe

ERDF čl. 5. 9. a) investície do sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a 
miestnemu rozvoju a podporujú prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné.       ESF 
čl. 3.1 (c) Podpora sociálneho začleňovania a 
boja proti chudobe pomocou iv) zlepšenia 
prístupu k cenovo prístupným, trvalo 
udržateľným a kvaltiným službám vrátane 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
všeobecného záujmu.  

Cieľom je postupný prechod z 
pasívneho na aktívne bytie s 
využitím individuálneho prístupu na 
podporu samostatnosti, nezávislosti 
a sebestačnosti klientov. 

ERDF 0,25 / 
ERDF+ŠR+Co 0,5                  
(5 malokapacitných 

zariadení - jeden kus 
ERDF 0,05 / 

ERDF+ŠR+Co 0,1

Pracovná terapia - odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní 
pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych 
schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Cieľom terapií prijímateľa sociálnej služby je 
postupný prechod z pasívneho na aktívne bytie, rozvoj jemnej a hrubej motoriky s využitím individuálneho prístupu 
docieliť rozvoj hybnosti horných a dolných končatín, zvládanie sabaobslužných a hygienických návykov, orientácia v 
priestore, rozvoj komunikácie a  spôsobu prejavenia emócií.

počet klientov využívajúcich 
rehabilitačné strediská v zmysle 
poskytovania sociálnej rehabilitácie

2.5 Vytvorenie podmienok pre 
zdravotnú starostlivosť v 
malokapacitnom centre  zariadení 
sociálnych služieb. 

Tematický cieľ 9: Podpora začleňovania a 
boj proti chudobe

ERDF čl. 5. 9. a) investície do sociálnej 
infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a 
miestnemu rozvoju a podporujú prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné.      ESF 
čl. 3.1 (c) Podpora sociálneho začleňovania a 
boja proti chudobe pomocou iv) zlepšenia 
prístupu k cenovo prístupným, trvalo 
udržateľným a kvaltiným službám vrátane 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
všeobecného záujmu.  

Cieľom je zabezpečiť zdravotnú 
starostlivosti v rozsahu 
ošetrovateľskej starostlivosti a 
fyzioterapeutických služieb

ERDF 0,25 / 
ERDF+ŠR+Co 0,5                  
(5 malokapacitných 

zariadení - jeden kus 
ERDF 0,05 / 

ERDF+ŠR+Co 0,1

Ošetrovateľská starostlivosť je dôležitá najmä v prípadoch prevencie pred sekundárnym poškodení zdravia (dekubit - 
preležanina). Fyzioterapeutické služby sa často využívajú pre zmierňovanie zdravotných ťažkostí, prípadne pre 
nadobúdanie schopnosťi obnovy pohybu, predchádzania kardiovaskulárnym ochoreniam pri prijímateľoch s 
obmedzeným pohybom. Zároveň Vzhľadom na rozsah postihnutia s ťažkým zdravotným postihnutím okrem sociálnych 
služieb prijímatelia sociálnych služieb potrebujú aj zdravotnú starostlivosť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 
rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, fyzioterapeutických služieb a diagnosticko-terapeutických činností. 

počet klientov využívajúcich 
ošetrovateľskú starostlivosť

2.6 Odborná poradenská činnosť v 
malokapacitnom zariadení sociálnych 
služieb

Tematický cieľ 11: Zvyšovanie 
inštitucionaĺnych kapacít a zabezpečenie 
efektivity verejnej správy

ESF čl. 3.1 (d) zvyšovanie inštitucionálnych 
kapacít a efektivity verejnej správy pomocou ii) 
budovania kapacít pre zainteresované strany, 
ktoré poskytujú zamestnanie, vzdelanie a sú 
činné v oblasti sociálnej politiky

Cieľom je úzka spolupráca s 
rodinou klienta a zapojenia rodiny 
do aktivít centra

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov -  poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc 
pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej 
komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Podpora základného a špecializovaného 
sociálneho poradenstva (ulahčovanie zvládania postihnutia prostredníctvom informovania rodinných príslušníkov o 
priebehu postihnutia, možných problémov a potrebných krokoch pre zabezpečenie ťažko zdravotne postihnutého 
občana) , psychologického poradenstva. 

počet klientov využívajúcich 
poradenstvo, počet rodín 
využívajúcich poradenstvo

SPOLU Transformácia ERDF 2,5

3.1 Znižovanie energetickej 
náročnosti verejných budov a 
zvyšovanie povedomia o energetickej 
efetkívnosti a enviromentálne 
udržateľnom hospodárstve

Tematický cieľ 4: Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch

ERDF čl. 5. 4. c) podpora energetickej 
efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v sektore 
bývania.                                           ESF čl. 3. 2 
e) podpora prechodu na nízkouhlíkové zdrojovo 
efektívne a enviromentálne trvalo udržateľné 
hospodárstvo odolné voči zmene klímy, pomocou 
reformy systémov vzdelávaia a odbornej 
prípravy, prispôsobenia zručností a spôsobilostí, 
zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily a vytárania 
nových pralcovných miest v sektoroch súvisiacich 
so životným prostredím a energiou

Cieľom je zvýšenie podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov na 
konečnej spotrebe energie a 
zvýšenie energetickej efektívnosti

ERDF 8 / 
ERDF+ŠR+Co 16                                           

(8 COVP - jeden kus 
ERDF 1 / 

ERDF+ŠR+Co 2)

Regionálna (VUC) samospráva je zriaďovateľom škôl (stredných). Tieto kompetencie boli pridelené aj s modernizačným 
dlhom budov (vysoké náklady na energie, havarijné stavy, nevyhovujúci stav stavebných častí budovy). Finančné 
prostriedky samospráv nedokážu pokryť prevádzkové náklady a zároveň zabezpečiť rozvoj, ktorý je podmienkou kvality 
poskytovaných verejných služieb. Z tohto dôvodu je nevyhnutné znížiť fixné náklady (zvýšiť efektivitu vynaložených 
prostriedkov) týchto zariadení znížením energetickej náročnosti a oprave stavebných častí čím sa zvyšuje energetická 
efektívnosť (30-50%), znižuje sa produkcia emisií a zvyšuje sa  podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej 
spotrebe čím prispievame k dosiahnutiu stratégie EU 2020 (Nariadenia ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na 
výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov). 
Prvok udržateľnosti investície bude zabezpečený výberom tých stredných škôl, ktoré sú schopné splniť podmienky 
vzniku Centra odborného vzdelávania a výchovy § 11 zákon 184/2009 Z.z, o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znížením energetickej náro

Dodatočná kapacita výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov. Počet 
verejných budov so zlepšenou 
klasifikáciou podľa spotreby 
energie. Pokles spotreby primárnej 
energie verejných budov

3.2 Modernizácia vybavenia Centier 
odborného vzdelávania a prípravy

Tematický cieľ 10: Ivestovanie do 
vzdelania, zručností a CŽV

ERDF Čl. 5.10 investície do vzdelávania, 
zručností a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry ESF čl. 3. (b) investície do 
vzdelania, zručností a CŽV pomocou zlepšenia 
prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove 
zručností
a spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovania 
významu pracovného trhu v oblasti systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy

Cieľom je zvýšiť podiel obyvateľov s 
odbornými teoretickými 
(vedomosťami) ako aj praktickými 
(zručnosťami) schopnosťami

ERDF 3,6 / 
ERDF+ŠR+Co 7,2                                      

(8 COVP - jeden kus 
ERDF 0,45 / 

ERDF+ŠR+Co 0,9)

Cieľom BSK je vytvoriť prostredníctvom podpory z IROP 8 nových Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP), 
ktoré budú predstavovať regionálne centrá odborných znalostí v jednotlivých odvetviach priemyslu. BSK je zriaďovateľ 
58 stredných škôl, pričom na území sa nachádza viac ako 100 stredných škôl. Regionálne centrá odborných znalostí 
budú predstavovať systém komplexnej prípravy odborne vzdelaných absolventov pre potreby hospodárstva ako aj 
prírodovedných a technických univerzít bratislavského regiónu. Zároveň budú schopné pružne reagovať na potreby trhu 
práce v kontexte poskytovania služieb celoživotného vzdelávania. Jednalo by sa o vytvorenie komplexných 
stredoškolských kampusov (s ubytovacími kapacitami) zabezpečujúcich teoretickú aj praktickú výučbu v spolupráci s 
podnikateľským sektorom a trhom práce (podpora SZČO), schopné poskytnúť priestor pre voľnočasové a športové 
aktivity slúžiace nie len pre študentov a učiteľov ale aj pre širokú verejnosť. Funkcie regionálnych centier odbornych 
znalostí budú zastrešovať potreby trhu práce, terciárneho vzdelávacieho systému, vzdelávanie učiteľov ostatných škôl v 
danom odvetví 

počet vytvorených regionálnych 
centier odborných znalostí (COVP)

3.3 Zavedenie IKT do procesu výučby 
a riadenia COVaP

Tematický cieľ 2: Zlepšenie prístupu k 
informačno-komunikačným technológiam, 
ako aj ich využívania a kvality

ERDF čl. 5.2. rozšírenie prístupnosti a použitia a 
kvality IKT c) posilnenie aplikácií IKT v rámci 
elektronickej štátnej správy, elektronického 
vzdelávania, elektronickej inklúzie a 
elektronického zdravotníctva ESF čl. 3.2 (f) 
zlepšovania prístupnosti, využitia a kvality 
informačných a komunikačných
technológií pomocou rozvíjania digitálnej 
gramotnosti, investície do digitálnej
integrácie a súvisiacich podnikateľských 
zručností

Cieľom je zvýšiť efektivitu 
poskytovania vzdelávania a 
riadenia školy prostredníctvom 
zavedenia IKT. 

ERDF 0,2 / 
ERDF+ŠR+Co 0,4                                         

(8 COVP - jeden kus 
ERDF 0,025 / 

ERDF+ŠR+Co 0,05)

Úlohou IKT je umožnenie učiteľom a žiakom riešiť náročné a obsahovo lákavé problémy vždy, keď je to primerané. 
Škola je miestom kde by si mal žiak gramotnosť v používaní IKT rozvíjať práve vďaka pedagógom a kvalitnému 
výchovno-vzdelávaciemu procesu. Informácie, ktoré si žiaci a študenti osvojujú, sú základom, na ktorom budú v živote 
stavať. Učitelia môžu efektívne IKT využívať pri príprave na vyučovanie, predmetové súťaže a olympiády, 
mimoškolských a krúžkových aktivít, prezentácii aktivít žiakov, výmene skúseností s ostatnými učiteľmi, metodickými 
orgánmi, nadväzovaní nových kontaktov s inými školami a organizáciami. Výučbu s IKT zariadeniami je však potrebné 
zapracovávať do učebných osnov. Úlohou učiteľa je vzdelávať i vzdelávať sa, aby bol neustále „v obraze“, má byť 
žiakom „rovnocenným partnerom“ pri používaní IKT zariadení. Nesmie byť tým nemoderným, nezaujímavým či 
tradičným učiteľom, ktorý nepozná základné možnosti, ktoré mu technika prináša. Okrem samostného vyučovacieho 
procesu je nevyhnutné zabezpečiť dostatoćnú informačnú základnu pre ostatné školy, ktoré sa nestali COVP, ale sú 
úzko naviazané na jeho činnosti (COVP zastrešuje celé odvetvie v ktorom pôsobí niekoľko stredných škôl). Pre zabezpeč

počet učiteľov používajúcich IKT 
počas výučby, počet 
aktualizovaných vzdelávacích 
programov v prospech IKT, počet 
škôl využívajúcich IKT na riadenie 
školy, komunikáciu so zahraničnými 
školami, počet elearnignových 
materiálov, počet PC na žiaka, 
počet pripojených PC na internet.

3.4 Rozvoj MSP a 
konkurencieschopnosti regiónu

Tematický cieľ 3: Zvýšenie 
konkurencieschopnosti malých a 
stredných podnikov

ERDF č. 5.3 posilnenie konkurencieschopnosti 
MSP a) podporou podnikania, najmä 
prostredníctvom uľahčenia využívania nových 
nápadov v hospodárstve a podpory zakladania 
nových firiem ESF čl. 3.2 (h) zvyšovania 
konkurencieschopnosti malých a stredných 
podnikov, pomocou podpory adaptability 
podnikov a pracovníkov a rozsiahlejšej investícii 
do ľudského kapitálu

Cieľom je zvýšenie podielu 
absolventov, ktorí sa stanú 
samostatne zárobkovou činnou 
osobou a začnú podnikať s 
dôrazom na zvyšovanie počtu žien, 
podnikateliek

ERDF 3,2 / 
ERDF+ŠR+Co 6,4                                         

(8 COVP - jeden kus 
ERDF 0,4 / 

ERDF+ŠR+Co 0,8)

Bratislavský samosprávny kraj si uvedomuje klesajúci záujem o podnikanie a samozamestnávanie. Z tohto dôvodu bude 
Regionálne centrum odborných znalostí vytvárať programy pre klúčové kompetencie (The Bruges Communiqué on 
enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training). Základom programov bude podmienka 
posilňovania vedmostí a zručností, ktoré sú hlavným faktorom pre dosiahnutie inovácií, produktivity a 
konkurencieschopnosti regiónu. Medzi hlavné klúčové kompetencie patrí vzdelávanie odborných predmetov v cudzom 
jazyku s napojením na programus Comenius, digitálnu kompetenciu, ktorá predstavuje sebaisté ale zároveň kritické 
používanie TIS (nástrojov informačnej spoločnosti), iniciatívnosť a podnikavosť teda schopnosť jednotlivca zmeniť 
myšlienky na skutky (kreativita, inovácie a prijímanie rizika, schopnosť plánovať, riadiť projekty so zámerom dosiahnuť 
ciele, finančnej gramotnosti) , "naučiť sa učiť" teda získať schopnosť spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a 
zručnosti, kultúrneho povedomia, ktoré predstavuje uvedomenie si kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a 

počet absolventov ktoí sa stanú 
SZČO, počet MSP založených 
pomocou COVP, počet nových 
podnikateliek

3.5 Budovanie odborných kapacít v 
COVaP schopných inovácií v oblasti 
vzdelávania a riadenia 

Tematickcý cieľ 11: zvyšovanie 
inštitucionálnych kapacít a efektivity 
verejnej sravy

ESF čl. 3.  (d) zvyšovanie inštitucionálnych 
kapacít a efektivity verejnej sravy pomocou i) 
investície do inštitucionálnych kapacít a do 
efektívnosti verejných správ a verejných služieb v 
záujme nových foriem, lepšieho riadenia a dobrej 
správy; ii) budovania kapacít pre zainteresované 
strany, ktoré poskytujú zamestnanie, vzdelanie a 
sú činné v oblasti sociálnej politiky

Cieľom je zabezpečiť rozvoj 
odborného vzdelávania pre dané 
odvetvie prostredníctvom neustálej 
aktualizácie vzdelávacích 
programov, komunikácie s 
podnikateľmi, pedagógmi a 
ostatnými partnermi

Vzhľadom na špecifické poslanie COVP je potrebné, aby do pripravovaného obsahu vzdelávania boli zapracované 
požiadavky zohľadňujúce regionálne špecifiká. Najmä za účelom lepšej korelácie požiadaviek trhu práce v regióne ako 
aj aktívnej regionálnej politiky v oblasti vytvárania nových/obsadzovania už existujúcich pracovných miest. Nevyhnutné 
kroky k dosiahnutiu neustáleho rozvoja je potrebné zabezpečiť komunikáciou so zamestnávateľmi/strategickými 
partnermi k identifikácii obsahu, aplikáciu metodiky zameranej na dosiahnutie stanovených cieľov - identifikácii obsahu 
vzdelávania, didaktickej transformácií obsahu vzdelávania, komunikácie s učiteľmi pre začlenenie pripravovaného 
obsahu do školského vzdelávacieho programu v zmysle štátneho vzdelávacieho programu a komunikáciou so žiakmi.

počet vyškolených pedagógov, 
počet vyškolených riaditeľov COVP,

3. Rozvoj COVP 
(Centrá odborného 

vzdelávania a 
prípravy) na 

Regionálne centrá 
odborných znalostí 

starostlivosťou
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spolu COVP ERDF 15

SUMA
ERDF 100 / 

ERDF+ŠR+Co 200

Tematický cieľ 3

ERDF 23,825 / 

ERDF+ŠR+Co 47,65 

= 23 %

Tematický cieľ 4

ERDF 38 / 

ERDF+ŠR+Co 76 =  

38 %

Regionálna integrovaný 

dopravný systém (RIDS)

Podporné aktivity pre RIDS
Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie prekážok v 
kľúčových sieťových infraštruktúrach

7. c) vývoj ekologicky priaznivých a 
nízkouhlíkových dopravných systémov
a propagácia trvalo udržateľnej mestskej mobility

Cieľom je vybudovať podpornú a 
doplnkovú vybavenosť pre RIDS

obudovanie infraštruktúry BID – záchytné parkoviská, parkovacie domy, budovanie prestupných terminálov s 
inteligentným informačným systémom, nákup a osadenie predajných automatov

Poznámka: pri definovaní tematických cieľov je potrebné brať do úvahy čl. 4 návrhu nariadenia o EFRR (kompromisný text) definujúci nasledovné: 

Podpora operácií na území Bratislavského samosprávneho kraja: minimálne 80 % národnej alokácie EFRR na rozvinutejšie regióny musí smerovať do podpory výskumu, vývoja a inovácií; informačno-komunikačných technológií; podpory malého a stredného podnikania; podpory

nízkouhlíkového hospodárstva (tematické ciele 1,2,3,4). Minimálne 20 % alokácie EFRR na rozvinutejšie regióny sa vyčlení na tematický cieľ 4 (podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch). 

Podpora operácií na území Slovenka (okrem Bratislavského kraja): minimálne 50% z celkových zdrojov EFRR na vnútroštátnej úrovni pre menej rozvinuté regióny musí smerovať do podpory výskumu, vývoja a inovácií; informačno-komunikačných technológií; podpory malého

a stredného podnikania; podpory nízkouhlíkového hospodárstva (tematické ciele 1,2, 3,4). Minimálne 10% z celkových zdrojov EFRR na vnútroštátnej úrovni na menej rozvinuté regióny musí byť vyčlenených na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo (vrátane

podpory energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a sektore bývania) - tematický cieľ 4. 

Poznámka BSK: Pri dodržiavaní tematickej koncentrácie  ERDF ako aj ESF je potrebné vnímať dva aspekty: 

ERDF – Tematická koncentrácia 80% na tematické ciele 1 až 4 pre jednu kategóriu regiónov môže byť znížená, ak sa zachová absolútna suma na národnej úrovni. V praxi to znamená že v BSK nemusí byť až 80% alokácie do prvých 4 tematických cieľov, ak v 

ostatných regiónoch prekročia ich povinnú tematickú koncentráciu. 

ERDF a ESF – tematická koncentrácia sa uplatňuje pre celkovú alokáciu na kategóriu regiónov (základná alokácia + možnosť presunu 3 % z druhej kategórie regiónov + 15 % flexibilita)

Pri presune 3% zdrojov medzi kategóriami regiónov sa tieto zdroje stavajú zdrojmi tej kategórie regiónov, do ktorej sú presunuté. Číže, ak presunieme 3% alokácie do BSK, stavajú sa tieto peniaze peniazmi pre viac rozvinuté regióny a tak sa aj správajú, t.j. 

spolufinancovanie len 50%, tematická koncentrácia ako pre viac rozvinuté regióny.

Pri flexibilite 15% platí keďže to sú peniaze pre menej rozvinuté regióny, platia na tieto finančné zdroje pravidlá pre menej rozvinuté regióny


