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         Kód uzn.: 35.1 
Návrh uznesenia 

 
      
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

berie na vedomie   
 

informáciu o stave prípravy Programového  obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu 
a Bratislavský kraj.  
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Dôvodová správa 

 
Tento materiál nadväzuje na informácie predložené na rokovanie MsZ v apríli a septembri 
2013 a obsahuje aktuálne informácie o stave prípravy nového  Programového obdobia 2014 – 
2020 s dôrazom na Bratislavu a Bratislavský kraj k 28. 2. 2014.    
 
Materiál obsahuje popis postupu pri príprave návrhu Partnerskej dohody, informuje o tých 
častiach Partnerskej dohody, ktoré upravujú postup pri čerpaní prostriedkov z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov pre miestnu a územnú samosprávu a načrtáva postup  hl. 
mesta SR Bratislavy pri príprave čerpania týchto prostriedkov.  
 
V prílohe materiálu je uvedená štruktúra operačných programov s indikatívnou alokáciou ako 
aj prehľad aktivít a cieľov vo vybraných operačných programoch, v rámci ktorých budú mestá 
a obce oprávnené čerpať finančné prostriedky.    
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy zobrať na vedomie „Informáciu o stave prípravy Programového  obdobia 2014 
– 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj“.  
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Informácia o stave prípravy Programového  obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu 
a Bratislavský kraj 
 
V druhej polovici roka 2013 Centrálny koordinačný orgán pod vedením podpredsedu vlády pre inves-
tície Ľ. Vážneho finišoval s prípravou Partnerskej dohody medzi SR a EU (ďalej len „PD“), čo je 
hlavný strategický dokument na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 
„EŠIF“) na roky 2014 – 20. Súčasťou PD je okrem iného už aj  indikatívne rozdelenie finančných 
prostriedkov na jednotlivé operačné programy a ciele. PD bola začiatkom januára 2014 predložená na 
medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“). Súčasne prebiehali negociácie medzi re-
zortmi a Európskou komisiou (ďalej len „EK“) k príprave jednotlivých operačných programov. 
V rámci týchto rokovaní ide  predovšetkým o zužovanie a bližšiu špecifikáciu konkrétnych cieľov 
a opatrení, ktoré majú byť z prostriedkov EŠIF financované.    
 
Vzhľadom na špecifické postavenie Bratislavy a Bratislavského kraja ako rozvinutejšieho regiónu sa  
ďalej uskutočňovali pravidelné stretnutia primátorov okresných miest Malacky, Pezinok a Senec, 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, zástupcov jednotlivých regionálnych združení ZMOS v kraji 
a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja. Ich cieľom bolo koordinovať postup samosprávnych 
zložiek kraja pri príprave programovacieho obdobia 2014-2020 vo vzťahu k Bratislavskému kraju 
a pripomienkovať predkladané materiály tak, aby v nich boli zohľadnené potreby a priority miestnej 
a regionálnej územnej samosprávy.  
  

Príprave nového programového obdobia venovali prioritnú pozornosť aj najvyššie orgány 
oboch združení miestnej územnej samosprávy, ZMOS a tiež Únia miest Slovenska (ďalej len „UMS“).  

 
ZMOS v rámci MPK k PD  uplatnil zásadné pripomienky v súlade so závermi Snemu ZMOS 

zo dňa 28.-29.5.2013 v Nitre:  
- alokovať  pre  Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) mini-

málne 2 mld. eur s podielom 3:1 pre miestnu a regionálnu samosprávu,    
- umožniť samospráve v programovom období 2014 – 20 čerpať podiel na úrovni mi-

nimálne 35 – 40 %  z celkovej alokácie EŠIF  pre Slovenskú republiku s výnimkou 
veľkej infraštruktúry, 

- akceptovať, aby 3% flexibilita uplatnená pre Bratislavský kraj bola použitá prevažne 
pre samosprávu v regióne Bratislavského kraja, t.j. aby alokácia pre mestá, obce 
a samosprávny kraj bola vo výške 115 mil. eur 

Ďalšie zásadné pripomienkami ZMOSu k PD:  
- využiť integrovaný územný  prístup nielen v Integrovanom regionálnom operačnom 

programe, ale aj v ďalších sektorových operačných programoch, konkrétne v OP 
Kvalita životného prostredie (ďalej len „OP KŽP“) a OP integrovaná infraštruktúra 
(ďalej len „OP II“) v časti informatizácia,   

- pri príprave Regionálnych integrovaných územných stratégií uplatniť postup zdola 
nahor, to znamená, že stratégie budú vychádzať z PHSR jednotlivých miest a obcí, 
ktoré sa budú integrovať   na úrovni okresov a následne na úrovni krajov,  

- do oprávneného územia pre čerpanie podpory v rámci udržateľného mestského roz-
voja zaradiť nielen administratívne územie mesta, ale aj ďalšie obce a mestá, ktoré 
tvoria jeho funkčné územie v súlade s plánovanou analýzou a po dohode so samo-
správou. 

  
Podobne sa k príprave programovacieho obdobia 2014-2020 postavila aj UMS, ktorá v súlade 
s uznesením XXIII. Snemu zo dňa 7.6.2013 pri príprave PD presadzovala:  

• Alokáciu pre IROP ako zásadný operačný program pre riešenie projektov miestnej 
a územnej samosprávy minimálne vo výške  2 mld. eur, 

• alokáciu pre mestá a obce v rámci IROP  a ďalších sektorových operačných programoch  
na úrovni 30 – 40 % z celkovej alokácie EŠIF pre SR s výnimkou veľkej infraštruktúry,  
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• využitie  3% flexibility uplatnenú pre Bratislavský kraj prevažne pre samosprávu, to 
znamená, aby alokácia pre mestá, obce a samosprávny kraj bola vo výške 115 mil. eur.  

K ďalším zásadným pripomienkam UMS k Partnerskej dohode patrili: rozšírenie integrovaného 
územného prístupu aj na OP KŽP a OP II (časť informatizácia), uplatnenie princípu zdola nahor pri 
tvorbe Regionálnych integrovaných územných stratégií a rozšírenie oprávneného územia pre čerpanie 
finančných prostriedkov pre udržateľný mestský rozvoj z 8 krajských miest na 13 miest (aj mestá Po-
prad, Martin, Nové Zámky, Zvolen a Prievidza), pričom oprávneným územím čerpania by bolo funk-
čné územie mesta stanovené na základe analýzy a po dohode so samosprávou. V uvedenom bode bolo 
stanovisko UMS a ZMOS rozdielne, nakoľko ZMOS súhlasí s obmedzením čerpania financií pre udr-
žateľný mestský rozvoj iba na  8 krajských miest. 
 
Z dôvodu, že v rámci MPK nebola prijatá žiadna pripomienka ZMOS (ani pripomienka UMS) ZMOS 
vyjadril s textom PD podmienečný nesúhlas a požiadal o predloženie analýzy možností samosprávy 
čerpať prostriedky z jednotlivých OP a Programu rozvoja vidieka. Dňa 11. 2. 2014 sa k téme PD usku-
točnilo samostatné rokovanie  na úrovni premiéra a predsedu ZMOS.  

 
Dňa 12. 2. 2014 schválila vláda SR znenie PD s pripomienkami. Následne bola odoslaná Európskej 
komisii do Bruselu, ktorá má na jej posúdenie 90 – dňovú lehotu. Všetky operačné programy musia 
byť schválené a podpísané EK do 3 mesiacov od podpisu PD. Vláda SR očakáva, že proces schvaľo-
vania bude prebiehať rýchlejšie, to znamená že PD by mohla byť schválená v priebehu marca-apríla 
2014. Potom by reálne čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia by 
mohlo začať už koncom roka 2014. 
 
Dôležitou témou pre Bratislavský kraj sa v sledovanom období stalo rozhodovanie ministrov 
o rozdelení prostriedkov z tzv. 3% flexibility pre Bratislavský kraj. Celkovo ide o finančnú čiastku vo 
výške 329,6 mil. eur, pričom aktuálne je pre samosprávu z tejto sumy vyčlenených 55,7 mil. Eur (viď 
tabuľka nižšie).  Primátori miest kraja a predseda BSK adresovali požiadavku o zvýšenie alokácie pre 
samosprávu prostredníctvom spoločného listu podpredsedovi vlády Ľ. Vážnemu a  následne premié-
rovi R. Ficovi. Celková alokácia finančných prostriedkov pre samosprávu do tejto chvíle zostala ne-
zmenená. K uvedenej téme uskutočnil bilaterálne rokovania s rezortnými ministrami aj primátor Bra-
tislavy, v ktorých požadoval od jednotlivých ministrov buď možnosť presunu alokácie ministerstva v 
prospech samosprávy alebo dohodu o tom, že časť finančných prostriedkov z alokácie ministerstva 
bude použitá po dohode so samosprávou. Dohoda o spoločnom postupe bola urobená s ministerstvom 
hospodárstva (vo vzťahu k vzdelávaniu na stredných odborných školách), ministerstvom kultúry (vo 
vzťahu k prostriedkom na kreatívny priemysel a obnovu pamiatok) ako aj ministerstvom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (vo vzťahu ku komplementárnym prostriedkom z ESF na projekty samosprávy 
financované z EFRR).      
 
 
Alokácia prostriedkov z tzv. 3% flexibility pre Bratislavský kraj 
 

Operačný program SORO Alokácia Fond 

SPOLU 172   

MŠVVaŠ SR 106 ERDF OP VaI 

MH SR 66 ERDF 

SPOLU 86,6   

MPaRV SR - kompetencie samosprávy 55,7 ERDF 

MK SR 21 ERDF 
IROP 

ŠFRB SR / MDVaRR SR 9,9 ERDF 

SPOLU 57,5   
OP ĽZ 

MPSVaR SR 57,5 ESF 
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SPOLU 4   
OP KŽP 

MH SR 4 ERDF 

SPOLU 9,5   
OP EVS 

MV SR 9,5 ESF 

 
Územná koncentrácia prostriedkov z EŠIF  
 
V programovom období 2007-13 sa uplatňoval prístup územnej koncentrácie tak, že obce a mestá boli 
rozdelené na tzv. inovačné a kohézne póly rasu a vidiecke oblasti. V novom programovom období sa 
základným východiskom na riešenie územnej a tematickej koncentrácie stala Koncepcia územného 
rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 (ďalej len „KURS“), ktorá 
v rámci územného rozvoja definuje terciárne centrá osídlenia  - mestá Bratislava a Košice a ostatné 
mestá zoradené hierarchicky do 5 skupín, ťažiská osídlenia – sídelné aglomerácie, pričom pre územ-
nú koncentráciu sú dôležité ťažiská osídlenia v okolí krajských miest a Bratislavy a rozvojové osi – 
prvky distribúcie rozvojových impulzov. Z pohľadu regionálneho prístupu je strategickým  cieľom PD 
implementovať investičné aktivity do priestorov, ktoré majú najvyšší rozvojový potenciál pre danú 
oblasť.  
 
Integrovaný prístup k územnému rozvoju 
 
V novom programovom období sa pristupuje aj k uplatneniu  tzv. integrovaného prístupu, ktorý má 
vytvoriť priestor pre integrovaný rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni. Integrovaný prístup bude 
využitý Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), čo je operačný program prio-
ritne určený miestnu a územnú samosprávu. Ostatné sektorové operačné programy budú implemento-
vané dopytovo, pričom sa navrhuje, aby projekty zahrnuté v regionálnych integrovaných územných 
stratégiách boli bodovo zvýhodnené.   
 
Integrovaný prístup sa bude uplatňovať prostredníctvom viacerých nástrojov: 
  
1) IUI - Integrované územné investície.  IUI sa budú implementovať na úrovni VUC prostredníc-
tvom tzv. Regionálnych integrovaných územných  stratégií (ďalej len „RIÚS“) . Stratégia RIÚS 
bude okrem analytickej časti obsahovať zoznam projektových zámerov, ktoré prispejú k rozvoju da-
ného územia. Nositeľom RIÚS bude Partnerstvo pre RIÚS, v ktorom bude mať zastúpenie VUC, 
obce a mestá, štátna správa, sociálno-ekonomickí partneri. Partnerstvo RIUS bude inštitucionalizova-
né vo forme Rady partnerstva pre RIÚS, zloženej z  vybraných zástupcov partnerstva. VUC bude 
gestor prípravy a implementácie RIÚS, ktorý plní koordinačnú a technicko-organizačnú úlohu. Úlo-
hou riadiaceho orgánu pre IROP bude posúdiť či regionálna stratégia a projektové zámery zodpoveda-
jú cieľom IROP, resp. ďalších relevantných dokumentov. V otázke realizácie projektových zámerov 
by tak malo dôjsť ku konsenzu v rámci Rady partnerstva pre RIÚS.  RIÚS bude vychádzať 
z Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, miest a VUC, ako aj ďalších regionálnych 
plánovacích dokumentov. Celkovo bude na Slovensku vytvorených 8 RIÚS. Aktivity vychádzajúce 
z RIÚS budú financované zo všetkých prioritných osí IROP + budú komplementárne podporené 
„mäkkými“ opatreniami prostredníctvom OP ĽZ. V prípade, že projekt bude v súlade so stratégiou 
RIÚS, bude možné jeho zvýhodnenie aj pri hodnotení žiadostí o NFP v rámci sektorových OP, kde sa 
budú projekty implementovať dopytovo.   
 
2) UMR - Udržateľný mestský rozvoj – nariadenie EU stanovuje vyčleniť 5% alokácie Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja na tzv. udržateľný mestský rozvoj. V podmienkach SR budú na čerpanie 
týchto prostriedkov oprávnené mestá Bratislava, Košice a 6 krajských miest. UMR sa bude reali-
zovať ako súčasť, resp. podmnožina RIÚS, pričom RIÚS bude obsahovať špecifickú časť venovanú 
stratégii UMR. Projektové zámery budú schvaľované zo strany obcí a miest a ďalších partnerov 
v rámci tzv. funkčného územia krajského mesta. Schvaľovanie na úrovni Partnerstva RIÚS, 
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resp. Riadiaceho orgánu pre IROP  bude iba formálne. Povinnosťou hlavného mesta Bratisla-
vy bude vytvoriť partnerstvo v rámci svojej funkčnej mestskej oblasti (funkčnú oblasť mesta 
netvorí iba samotné mesto, ale aj ďalšie obce a mestá, s ktorými má sociálno-ekonomické 
vzťahy). V rámci Bratislavy presadzujeme model, aby funkčné územie mesta tvorili aj okresné 
mestá Malacky, Senec a Pezinok plus ďalšie obce, ktoré sú s Bratislavou úzko prepojené (viď 
mapa príloha 3,  funkčné územie BA pre alokáciu UMR je vyšrafované, farebné polia sú za-
mýšľané pre RIUS a CLLD). Tematicky sa bude UMR pohybovať v rozsahu prioritných osí 
IROP, resp. môže sa uchádzať o podporu aj iných OP, pričom projekty, ktoré prispievajú 
UMR,  budú v rámci výberového konania zvýhodňované alebo pre ne budú vyhlasované 
priamo cielené výzvy v sektorových OP.  
 
3) CLLD – Komunite vedený miestny rozvoj. Ide o nástroj pôvodne známy ako LEADER. 
Miestni aktéri si vytvárajú tzv. Miestnu akčnú skupinu (MAS). Oprávneným územím pre  
CLLD je  prioritne vidiecke prostredie, ale členmi MAS môžu byť aj mestá alebo mestské 
časti, pričom počet obyvateľov na území MAS musí byť vyšší ako 10 tis. a nesmie prekročiť 
150 tis. obyvateľov. Tematicky sa CLLD bude zameriavať na: miestnu ekonomiku a zamest-
nanosť, životné prostredie, vybavenosť a regeneráciu vidieckych oblastí, občiansku spoloč-
nosť. Podmienkou fungovania MAS je vypracovanie integrovanej stratégie. Pre Bratislavu nie 
je CLLD relevantný, okrem v prípadu, že sa do MAS zapojí príslušná mestská časť. 
 
Postup zo strany hlavného mesta  
 
Hlavné mesto Bratislava bude môcť čerpať finančné prostriedky z nasledovných OP: 
Integrovaný regionálny operačný program  
Ľudské zdroje 
Kvalita životného prostredia, z časti financovanej Kohéznym fondom 
Integrovaná infraštruktúra, z časti financovanej Kohéznym fondom 
 
Čerpanie prostriedkov z IROP predpokladá účasť zástupcov hlavného mesta Bratislavy vo 
vznikajúcom  Partnerstve pre RIÚS, resp. v Rade partnerstva RIÚS, ktoré vypracuje a schváli 
Regionálnu integrovanú územnú  stratégiu. Táto bude okrem analytickej časti obsahovať kon-
krétne ciele, ktoré majú byť v rámci integrovaných intervencií riešené. Na ciele budú nadvä-
zovať konkrétne projektové zámery, ktoré bude schvaľovať Rada partnerstva pre RIÚS. VUC 
ako koordinátor tohto procesu momentálne pripravuje technické zázemie tvorby RIÚS a je 
v štádiu kreovania Partnerstva RIÚS,  Rady partnerstva RIÚS a odborných skupín. V Rade 
partnerstva RIÚS bude Bratislavu zastupovať primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan 
Ftáčnik.  
 
Úlohou hlavného mesta Bratislavy bude vytvoriť partnerstvo pre vypracovanie integrovanej 
stratégie pre čerpanie zdrojov určených na udržateľný mestský rozvoj (UMR). Vzhľa-
dom na priestorové usporiadanie UMR v kraji, ako aj predpokladanú alokáciu vo výške 45 
mil. eur na UMR sa navrhuje, aby sa v Bratislavskom kraji vytvorila jedna Rada pre partner-
stvo, ktorá by riešila aj RIUS aj stratégiu UMR. V tejto rade by záujmy mestských častí mali 
zastupovať aj  reprezentanti obvodov Bratislava I, II, III, IV a V, ďalej budú zastúpené okres-
né mestá Senec, Malacky a Pezinok.  Okrem územnej samosprávy budú v rade partnerstva aj 
zástupcovia regionálnej komory SOPK, štátnej správy (úrad práce soc. vecí a rodiny), subjekt 
zastupujúci mimovládny neziskový sektor. Rada partnerstva si pre vypracovanie jednotlivých 
tematických oblasti RIUS a stratégie UMR vytvorí spoločné odborné poradné útvary. Rozho-
dovanie o realizácii projektových zámerov bude prebiehať hlasovaním v rade. Funkciu koor-
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dinátora pre UMR, ktorý bude zodpovedať za prípravu a implementáciu stratégie UMR,  bude 
plniť hlavné mesto SR Bratislava. Predpokladá sa, že mesto Bratislava vytvorí spolu s BSK 
spoločný technický sekretariát s tým, že funkciu koordinátorov RIUS a UMR budú spoločne 
vykonávať koordinátor VÚC pre RIUS a koordinátor Bratislavy pre UMR. 
 
Tieto úvahy vychádzajú z metodiky tvorby a fungovania  RIÚS, resp.  UMR, na ktorej sa 
v súčasnosti ešte pracuje. Vzhľadom na skutočnosť, že predbežný termín na vytvorenie 
a schválenie RIÚS (UMR je súčasťou RIÚS) je 30. 6. 2014 (podľa najnovších informácií ok-
tóber 2014) je nevyhnutné, aby mesto Bratislava a jej mestské časti začali uvažovať 
o konkrétnych projektových zámeroch, ktoré by bolo možné v rozsahu IROP, resp. ďalších 
operačných programov realizovať.  
 
V prílohách sú uvedené operačné programy a aktivity, v ktorých je samospráva oprávnená na 
čerpanie prostriedkov. Treba však zobrať do úvahy, že o náplni jednotlivých operačných prog-
ramov sa stále rokuje, to znamená, že ciele a oprávnené aktivity môžu byť ďalej redukované, 
prípadne sa môže meniť ich zameranie alebo finančná alokácia. O to je prípravná fáza v sú-
časnom období zložitejšia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Informácia o  stave prípravy Programového obdobia 2014 - 2020 pre Bratislavu 
a Bratislavský kraj   

kód uzn.: 35.1 
 

Uznesenie č.  1093/2014  
     zo dňa 13. 03. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie „Informáciu o stave prípravy Programového  obdobia 2014 – 2020 pre 
Bratislavu a Bratislavský kraj“.  
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Príloha 1: 

Zoznam operačných programov a finančné alokácie: 

Partnerská dohoda navrhuje nasledovnú štruktúru operačných programov:  

 

Názov programu EŠIF  alokácia v mil. eur 

OP veda a inovácie EFRR 2 226 776 537 

KF 2 307 139 166 OP Integrovaná infraštruktúra 

EFRR 1 72950207 

EFRR 243 662 462 

ESF 1 722 407 713 

OP Ľudské zdroje 

IZM                                      72 175 259 

            (iniciatíva zamestnania mladých) 

KF 1 861 122 261 OP Kvalita životného prostredia 

EFRR 1 295 886 480 

Integrovaný regionálny operačný 
program 

EFRR 1 862 129 867 

OP Efektívna verejná správa ESF 278 449 284 

OP Technická pomoc EFRR 169 071 912 

Program rozvoja vidieka EPFRV 1 544 775 120 

Spolu  15 313 092 268 
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Príloha 2: Možnosti čerpania prostriedkov z EŠIF pre miestnu a územnú samosprávu  
 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
 
Prioritná os FOND Kategória  

regiónu 
celková alokácia 
v mil. eur 

plánované veľké projekty pre BA 
(celkové oprávnené náklady nad 75 mil. eur)  

Železničná infraštruktúra (TNT-T 
CORE) 

KF N/A 642 mil. eur Uzol Bratislava 
implementácia plánovaná na 2016 - 2018  
 

Cestná infraštruktúra  
(TNT-T CORE) 

KF N/A 1 370 mil. eur  

Verejná osobná doprava KF N/A 591 mil. eur Koľajové prepojenie MČ Petržalka s centrom mesta  
NS MHD 1. etapa Hlavná stanica – Janíkov dvor, 
prevádzkový úsek Bosákova ul. – Janíkov dvor, 2. časť 
Bosákova – Janíkov dvor 
implementácia plánovaná na 2014 - 2017  
 
Obnova vozového parku  električiek v BA 
implementácia plánovaná na 2015 – 20   

Vodná doprava  
(TNT-T CORE) 

KF N/A 137 mil. eur modernizácia verejného prístavu Bratislava 
implementácia plánovaná na  2017 -2019 

Železničná infraštruktúra  
(mimo TNT-T CORE) 

EFRR okrem BK 341 mil. eur  

Cestná infraštruktúra  
(mimo TNT-T CORE) 

EFRR Okrem BK 609 mil. eur  

Informatizácia spoločnosti EFRR Okrem BK 1 023 mil. eur  
Technická pomoc EFRR N/A 145 mil. eur  
Spolu   4 858 mil. eur  
 
Všeobecným pravidlom uplatňovaným pri implementácii dopravných stavieb, aby prijímatelia NFP pred predložením projektu na 
schválenie preukázali existenciu relevantnej štúdie realizovateľnosti a jej akceptovateľnosť pre EK. Štúdie by mali potvrdzovať 
správnosť navrhovaného riešenia, a to z dopravného, technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska. 
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OP Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 7 - In formatizácia spoločnosti  
 
1) Služby občanom a podnikateľom  
cieľ opatrenia Cieľové územie Typy prijímateľov 
Rozvoj elektronických služieb inovatívne elektronické služby verejnej správy 

pre občanov, mobilný government, digitalizácia 
artefaktov kultúrneho dedičstva, elektronická 
identifikácia, autentifikácia a autorizácia 

NUTS 1 rozpočtové a príspevkové org. 
Sociálna a zdravotné poisťovne, 
obec, mesto, VUC 

Využívanie otvorených dát (OPEND 
DATA – OD) 

analýza a možnosti využívania, vytvárenie OD, 
Centrálna platforma OD,  

NUTS 1 rozpočtové a príspevkové org. Sociálna 
a zdravotné poisťovne, obec, mesto, 
VUC  

Podpora MSP v digitálnej ekonomike  podpora elektronického obchodu NUTS 1 rozpočtové a príspevkové org. 
Podpora enklúzie tvorba obsahu a služieb pre znevýhodnené 

skupiny, podpora asistovaného života a 
telemedicíny 

NUTS 1 rozpočtové a príspevkové org. 
Sociálna a zdravotné poisťovne, 
obec, mesto, VUC  

2) Efektívna verejná správa 
Zriadenie inovačného centra 
eGovernmentu 

  Rozpočtové organizácie 

Bezpečnosť programy pre kybernetickú bezpečnosť 
a bezpečný internet 

 Rozpočtové organizácie 

Podpora procesov efektívnej verejnej 
správy 

výkon agendy prostredníctvom IKT, podporné 
a administratívne informačné systémy verejnej 
správy, využívanie znalostí vo verejnej správe 
(analytické informačné systémy, e-learning) 

NUTS 1 rozpočtové a príspevkové org. 
Sociálna a zdravotné poisťovne, 
obec, mesto, VUC  

3) Širokopásmové pripojenie a siete novej generácie 
Budovanie regionálnych sietí  Zavádzanie a používanie širokopásmového 

pripojenia.  
NUTS 1 príspevkové organizácie 

Poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že PO 7 – Infromatizácia spoločnosti bude financovaná z prostriedkov EFRR, Bratislava 
a Bratislavský kraj nebudú oprávneným územím na čerpanie. Predpokladá sa, že Bratislava a mestá a obce BK budú zapojené do 
veľkých národných projektov, v rámci ktorých budú opatrenia informatizácie implementované.      
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OP Kvalita životného prostredia  
 

Prioritná os FOND 
Oprávnené  
územie 

Alokácia 
EU + 
národné 
zdroje 

Aktivity 

Environmentálna 
infraštruktúra KF 

celé územie 
SR  

1, 765 
mld. Eur 
 

Odpadové a vodné hospodárstvo  
• Recyklácia a zhodnocovanie nebezpečných a  nie nebezpečných odpadov, 

výstavba a rekonštrukcia zariadení na triedený zber komunálnych odpadov 
• Dobudovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie 

nad 2 000 EO 
• Odkanalizovane  a čistenie odpadových vôd v chránených územiach (vzťahuje 

sa na aglomerácie pod 2000 EO, ktoré zasahujú do chránených 
vodohospodárskych oblastí)  

• Zabezpečenie zásobovania bezpečnou pitnou vodou z verejných  vodovodov 
Ochrana biologickej diverzity a pôdy,  Natura 2000, zelené infraštruktúry  

• Dobudovanie sústavy chránených území a starostlivosť o ne   
• Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a budovanie zelenej 

infraštruktúry, eliminácia nepôvodných inváznych druhov 
• budovanie infraštruktúry ochrany prírody s cieľom sprístupňovania a trvalo 

udržateľného využívania chránených území 
Prijímateľ z verejného sektora musí mať garanta: organizáciu ochrany prírody MŽP SR 
Revitalizácie miest, oživenia priemyselných areálov, zníženie znečistenia vzduchu 
a hluku 

• technologické zariadenia a technické opatrenia na zlepšenie ovzdušia,  
monitorovanie  

• Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom 
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách  

Adaptácia na 
zmeny klímy, 
ochrana pred 
povodňami  

KF  
celé územie 
SR   

0, 529 
mld. Eur 
 
 

• Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami prepojené s vodným tokom, 
mimo vodných tokov – plošné protierózne opatrenia, plošné opatrenia na 
zadržiavanie vody 

• Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)  nové - 
dažďové záhrady, zberné jazierka a pod. zelené strechy, nádrže na zachytávanie 
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zrážkovej vody, vsakovanie:  vsakovacie pásy, infiltračné priekopy, využívanie 
zatrávňovacích tvárnic a pod. 

• prevencia, prieskum a sanácia havarijných zosuvov súv. so zrážkovou činnosťou 
• Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu 

(sanované budú aj environmentálne záťaže situované v mestskom prostredí, 
opustených priemyselných areáloch)  

Riadenie rizík,  
odolnosť proti 
katastrofám v 
súvislosti so 
zmenou klímy  

EFRR 
celé územie 
SR vrátane 
BK!  

0, 487 
mld. eur 
 

• monitorovanie a vyhodnocovanie rizík v súv. so zenou klímy, varovania 
obyvateľstva pred katastrofami  

• Preventívne opatrenia (okrem protipovodňových) na zníženie dôsledkov zmeny 
klímy  

• Modelovanie vývoja a dôsledkov zmeny klímy za účelom adaptačných opatrení  
• Podpora mitigácie efektov zmeny klímy, opatrení na prevenciu prírodných a 

technologických rizík  
• Partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom zamerané na manažment 

rizík a inovácie  
• Systém pripravenosti, služieb a intervenčných kapacít na lokálnej, regionálnej a 

národnej úrovni (doplnenie špeciálneho materiálno-technologického vybavenia, 
infraštruktúry pre špecializovaný výcvik a vzdelávanie)  

• Vybudovanie a inštitucionálna podpora špecializovaných záchranných modulov  
• Budovanie analytických a intervenčných kapacít partnerov pre posilnenie 

pripravenosti na rizikové udalosti (predpovedanie výskytu rizík podľa 
analytických ako aj empirických údajoch), 

• Posilnenie intervenčných kapacít záchranných zložiek, CO a iných subjektov 
pre manažment katastrof (dobrovoľné hasičské a záchranné zbory, obecné 
hasičské zbory, mestá a obce a iné subjekty nápomocné pri intervenciách) 

• Vybudovanie systémových nástrojov obnovy a rekonštrukcie (sociálnej, 
ekonomickej, ekosystémov) prostredia po katastrofách v súv. so zmenou klímy  

• Vytvorenie mechanizmov humanitárnej pomoci pre ohrozené skupiny 
obyvateľov zasiahnutých katastrofami  
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Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo   
 

EFRR 
celé územie 
SR okrem 
BK  

1, 233 
mld. EUR 
 

Výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov 
• rekonštrukcia energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 

MW na báze fosílnych palív na zariadenia využívajúce biomasu na výrobu tepla 
alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla, 

• výstavba zariadení na: výrobu biometánu, využitie vodnej, aerotermálnej, 
hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie 
bioplynu,  skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd,  

•  inštalácia malých zariadení na využívanie OZE.  
Energetická efektívnosť a využitie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania  

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,  
• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej 

vody, osvetlenia , výťahov účelom zníženia spotreby energie,  
• inštalácia systémov merania a riadenia,  
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu efektívnych systémov 

CZT,  
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.  

Nízkouhlíkové stratégie pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti 
• Vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energie a znižovania emisií 

skleníkových plynov vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja 
obcí v oblasti tepelnej energetiky.  

• Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov 
a environmentálneho manažérstva.  

• Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.  
Využívanie vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie  

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla  
• výstavba a rekonštrukcia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW  

Spolu 
EFRR 
KF  

4, 102 
mld. EUR  
 

 (z toho technická pomoc: 88 235 294 eur) 
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Integrovaný regionálny operačný program 
 

Prioritná os Fond 
Oprávnené 
územie 

Alokácia 
(EU + národné 
zdroje) 

Aktivity 

Dopravná 
infraštruktúra 

EFRR 
celé územie 
SR     

menej rozvinutý reg.  
470,6 mil eur 

 
rozvinutý reg. 

42,0 mil.eur 

- rekonštrukcia ciest 2 a 3 triedy s prepojením na TEN-T ( v súlade 
s cieľmi Regionálneho Master plánu). 

- rozvoj integrovaných dopravných systémov  a verejnej osobnej dopravy 
(v súlade s cieľmi Stratégie rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej 
dopravy v SR do roku 2020 – Master plán 2020) 

- zvýšenie nemotorovej dopravy (zameranie na cyklistickú 
infraštruktúru) 

Verejné služby 
 

EFRR 
 
 

celé územie 
SR   

menej rozvinutý reg. 
854,1 mil eur 

 
rozvinutý reg. 
63,83 mil eur 

 
 

Sociálna infraštruktúra 
Prechod poskytovania sociálnych služieb a výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej na komunitnú. 

- transformácia zariadení s celoročným pobytom a rozvoj alternatívnych 
sociálnych služieb komunitného charakteru. Pôjde o investície do 
stavieb a ich materiálno – technického vybavenia. (podporované 
bývanie, domovov sociálnych služieb s týždenným pobytom, 
špecializované zariadenia na komunitnej úrovni, denné centrá, 
rehabilitačné centrá, služby včasnej intervencie, mobilné odborné 
jednotky) 

  
celé územie 
SR okrem 
BK   

 
Zdravotnícka infraštruktúra  
zlepšenie dostupnosti primárnej zdravotnej starostlivosti  

- budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti 

  
celé územie 
SR   

 Vzdelávacia a výcviková infraštruktúra 
predprimárne vzdelávanie 

- rozširovanie, rekonštrukcia a v odôvodnených prípadoch výstavba 
nových objektov MŠ  

Základné školy 
- modernizácia učební a vybavenie učební na výučbu SJ, cudzích 

jazykov, prírodovedných predmetov, praktických predmetov, úprava 
školských pozemkov, stavebno – technické úpravy a zariadenia na 
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inkluzíve vyučovanie 
Stredné  odborné školy  

- modernizácia a materiálno a technické vybavenie odborných učební, 
zabezpečenie prvkov inkluzívneho vzdelávania,  vytvorenie 
podnikateľského inkubátora, zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budov, modernizácia vybavenia internátov 

  
celé územie 
SR okrem 
BK   

 Revitalizácia miest, oživenie opustených priemyselných lokalít, zníženie 
znečistenia ovzdušia a zníženie hluku  

- opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a zníženie miery zaťaženia 
hlukom 

- budovanie zelenej infraštruktúry v mestách, adaptácia na zmenu klímy   
celé územie 
SR okrem 
BK   

- zavádzanie inovácií a tvorba nových pracovných miest 
v potravinárskom priemysle  

 
Podnikanie 
a zamestnanosť 

EFRR 
 

celé územie 
SR  

menej rozvinutý reg. 
498, 64 mil eur 

 
rozvinutý reg. 

40,0 mil eur 

- podpora zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
(rekonštrukcia objektov kultúrneho dedičstva, knižníc, výstavba 
dizajnových a remeselno-dizajnových centier, budovanie kreatívnych 
klastrov, rozvoj audiovizuálneho a vydavateľského priemyslu) 

Enviromentálna 
infraštruktúra  

EFRR 
celé územie 
SR    

menej rozvinutý reg. 
165,0 mil. eur 
rozvinutý reg. 
19,9 mil. eur 

energetika: 
- Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie – kompletná 

rekonštrukcia budov na bývanie (bude realizované prostredníctvom 
ŠFRB) 

  
celé územie 
SR okrem 
BK   

 

vodné hospodárstvo:  
- budovanie nových, rekonštrukcia existujúcich zdrojov podzemných vôd 
- zásobovanie pitnou vodou a likvidácia odpadových vôd (verejné 

vodovody, stokové siete, kanalizácie)  

  
celé územie 
SR okrem 
BK   

 revitalizácia miest, oživenie opustených priemyselných lokalít, zníženie 
znečistenia ovzdušia a zníženie hluku  

- opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a zníženie miery zaťaženia 
hlukom 

- budovanie zelenej infraštruktúry v mestách, adaptácia na zmenu klímy   
Spolu   2 085, 19 mil eur  
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Poznámky: 
 

� Opatrenia v IROP budú doplnkom aktivít v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (veľké projekty vo VOD orientované prevažne na 
dráhovú dopravu). IROP sa zameria na  infraštruktúru mestskej a prímestskej dopravy (zastávky, prestupné terminály, záchytné 
parkoviská, a pod.) a podporu zavádzania jednotných tarifných systémov.  

 
� Investičné opatrenia IROP (EFRR) budú podporené  aj  neinvestičnými opatreniami prostredníctvom OP Ľudské zdroje (ESF).  Každá 

RIÚS bude obsahovať definovanú potrebu neinvestičnej podpory pre oblasť predprimárneho, základného a odborného vzdelávania ako 
synergický prvok k plánovaným investičným aktivitám. Zástupca OP ĽZ bude v Rade Partnerstva pre RIÚS, ktoré schvaľuje RIÚS. 
Zároveň bude pracovať Koordinačný výbor OP ĽZ a IROP pre oblasť vzdelávania a regionálne výzvy budú vyhlasované tak, aby došlo 
k previazaniu jednotlivých projektov u daného subjektu. 

 
� Finančné prostriedky alokované v IROP  nie sú určené len pre samosprávu. Obce a mestá budú čerpať prostriedky v rámci  

RIUS:  751 mil eur  
CLLD: 30 mil eur 
UMR:  376, 351 mil eur 
Ostatné prostriedky budú využité na aktivity rezortov kultúry, zdravotníctva, dopravy/ ŠFRB SR.  
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Príloha 3  Funkčné územie mesta Bratislavy  
 
Funkčné územie mesta Bratislavy by mali tvoriť nasledovné mestá a obce:   
 
Bratislava  
 
Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor, Stupava, Borinka, Marianka, Kostolište, Lozorno, 
Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Jablonové  
 
Pezinok, Modra, Limbach, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Vinosady  
 
Senec, Kalinkovo, Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Miloslavov, Most pri Bratislave, 
Zálesie, Malinovo, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, 
Bernolákovo, Tomášov 
 
 
Zdroj: „Sídelná štruktúra a Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020“ – analýza CKO  
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