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Úvod

Predložená  Výročná  monitorovacia  správa  o implementácii  Sektorového  operačného 
programu  Priemysel  a služby  za  rok  2004  (ďalej  len  „Monitorovacia  správa“)  bola 
vypracovaná Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej 
len  „RO  pre  SOP  PS“)  v súlade  s článkom  37  Nariadenia  Rady  (ES)  č.  1260/1999 
ustanovujúcim všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch. 

Monitorovacia  správa  detailne  informuje  o implementácii  Sektorového  operačného 
programu Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“) za rok 2004, ktorá bola uskutočňovaná 
v súlade  s politikami  Európskeho  spoločenstva  (ďalej  len  „ES“).  Súčasťou  Monitorovacej 
správy je aj analýza vývoja ekonomiky Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) za rok 2004 na 
základe  vývoja  makroekonomických  ukazovateľov  (viď  príloha  č.  1).  Analýza  umožňuje 
posúdiť,  ako vecné zameranie  projektov  v rámci  SOP PS, ktoré sú v súčasnosti  v procese 
odborného  hodnotenia,  môže  podporiť  pozitívne  makroekonomické  tendencie  i vývoj 
priemyslu a cestovného ruchu v SR.

Strategickým  cieľom  Národného  rozvojového  plánu  SR  (ďalej  len  „NRP  SR“)  pre 
skrátené  programovacie  obdobie  2004  -  2006  je  „Zabezpečiť  pri  rešpektovaní  trvalo 
udržateľného  rozvoja  taký  rast  hrubého  domáceho  produktu  (ďalej  len  „HDP“),  aby 
Slovenská  republika  do  roku 2006 dosiahla  úroveň 54  % z  priemeru  HDP na  obyvateľa 
(vyjadrené v parite kúpnej sily) v krajinách Európskej únie 15.“

Na NRP SR nadväzujú jednotlivé programovacie dokumenty vrátane SOP PS, ktorý má 
za cieľ zachovať a ďalej  rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci  priemyselný 
potenciál, cestovný ruch, skvalitniť ďalšie vybrané služby a tak prispieť k dosiahnutiu Cieľa 1 
stanoveného ES pre súčasné programovacie obdobie.

Pre dosiahnutie globálneho cieľa SOP PS boli stanovené dve priority a to:

1. „Rast  konkurencieschopnosti  priemyslu  a  služieb  s  využitím  rozvoja 
domáceho rastového potenciálu“

2. „Rozvoj cestovného ruchu“

Priorita  1  -    „Rast  konkurencieschopnosti  priemyslu  a  služieb  s  využitím  rozvoja   
domáceho rastového  potenciálu“ je  zameraná  na  riešenie  problémov  rozvoja  existujúcich 
perspektívnych podnikateľských subjektov a prípadne rozvoja nových podnikov, zlepšovanie 
ich konkurencieschopnosti v rámci hospodárstva a jednotného trhu Európskej únie (ďalej len 
„EÚ“),  prispôsobenie  rozvoja  podnikania  v  podmienkach  medzinárodnej  deľby  práce, 
stimuláciu vstupu priamych investícií  a podporu obchodu, informačných a komunikačných 
technológií, elektronického obchodu. Cieľom priority je taktiež využívanie potenciálu úspor 
energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich a znižovanie spotreby energie, čo môže 
reálne napomôcť trvalo udržateľnému rozvoju a ekonomickému rastu vo všetkých oblastiach 
hospodárskej činností. 

Priorita 1 sa realizuje prostredníctvom nasledovných opatrení SOP PS:
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• Opatrenie 1.1 - Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
• Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
• Opatrenie 1.3 - Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
• Opatrenie 1.4 - Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
• Opatrenie 1.5 - Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Priorita  2  -    „Rozvoj  cestovného  ruchu“   -  je  zameraná  na  stabilizáciu  postavenia 
cestovného ruchu v štruktúre odvetví  hospodárstva SR s cieľom vytvárať  predpoklady pre 
jeho efektívny a dlhodobý rozvoj. Táto priorita sa realizuje prostredníctvom určených cieľov, 
a  to  podpory aktivít  subjektov  zabezpečujúcich  úlohy v tejto  oblasti,  t.  j.  samosprávnych 
inštitúcií, združení a podnikateľov. Pretože využiteľnosť potenciálu cestovného ruchu je vo 
veľkej miere závislá aj  od jeho prezentácie,  je Opatrenie 2.3 SOP PS orientované na túto 
oblasť. 

Priorita 2 sa realizuje nasledovnými opatreniami:
• Opatrenie 2.1 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
• Opatrenie 2.2 - Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
• Opatrenie 2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému

Opatrenie Technická pomoc je v rámci SOP PS vyčlenené samostatne a je zamerané na 
zvýšenie  kvality  uskutočňovaných  intervencií  a zvýšenie  efektívnosti  využitia  finančných 
prostriedkov vyčlenených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) a zo 
štátneho rozpočtu SR na implementáciu SOP PS. 
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1.     Mechanizmus systému riadenia a implementácie SOP PS

Inštitucionálne zabezpečenie implementácie SOP PS

Pre zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS bola v súlade s nariadeniami Rady 
ES vytvorená štruktúra platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov pre 
SOP PS, ktorá bola schválená Európskou komisiou (ďalej len „EK“) ako súčasť kapitoly 4 
SOP  PS.  V rámci  vytvorenej  štruktúry  je  zabezpečené  oddelenie  funkcií  súvisiacich 
s implementovaním  SOP  PS  a dodržanie  základnej  zásady:  “Ten  kto  projektuje,  ten 
neimplementuje,  ten kto implementuje, ten nefinancuje a ten kto financuje, ten nekontroluje”. 
Štruktúra  útvarov  a inštitúcií  zabezpečujúcich  riadenie  a implementáciu  SOP  PS  je 
nasledovná:

1. Odbor  riadenia  Sektorového operačného  programu   (Odbor  riadenia  SOP)  vytvorený 
v rámci Sekcie pre európske záležitosti Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH 
SR“), ako riadiaca jednotka, je poverený výkonom funkcie koordinácie implementácie 
SOP  PS.  Uvedený  odbor  je  sekretariátom  Monitorovacieho  výboru  pre  SOP  PS 
a Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ;

2. Odbor  štrukturálnych  programov  ,  ktorý  je  súčasťou  Sekcie  výrobných  a sieťových 
odvetví MH SR, je zodpovedný za SOP PS po vecnej a obsahovej stránke; uvedený 
odbor  je  v zmysle  Koncepcie  systému  finančného  riadenia  štrukturálnych  fondov 
schválenej ministrom financií 10.8.2004 súčasťou RO pre SOP PS; 

3. Odbor cestovného ruchu  , ktorý sa nachádza na Sekcii podnikania a cestovného ruchu 
MH SR, je zodpovedný za SOP PS z hľadiska cestovného ruchu; uvedený odbor je 
v zmysle  Koncepcie  systému  finančného  riadenia  štrukturálnych  fondov  schválenej 
ministrom financií 10.8.2004 súčasťou RO pre SOP PS; 

4. Platobná  jednotka   je  súčasťou  Odboru  rozpočtu  a projektov  EÚ  v  rámci  Sekcie 
organizácie, riadenia a financovania MH SR. Základnou úlohou Platobnej jednotky je v 
súlade  so  Zákonom  NR  SR  č.  303/1995  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách,  v  znení 
neskorších  predpisov  (s  účinnosťou  od  1.1.2005  ho  ruší  Zákon  č.  523/2004  Z.  z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a 
v zmysle  Koncepcie  systému  finančného  riadenia  štrukturálnych  fondov  schválenej 
ministrom  financií  10.8.2004  zabezpečiť  prevod  finančných  prostriedkov  EÚ 
a spolufinancovanie  zo  štátneho  rozpočtu  SR z výdavkového účtu   MH SR na  účet 
konečného  prijímateľa/príjemcu  pomoci  (ďalej  len  „KP/PP“)  na  základe  vykonania 
predbežnej  finančnej  kontroly,  v súlade  so  Zákonom  č.  502/2001  Z.  z.  o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 1.1.2005 je 
účinný Zákon č. 618/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony);

5. Referát  financovania   ako  súčasť  Odboru  financovania  ministerstva  v  rámci  Sekcie 
organizácie,  riadenia  a financovania  MH  SR  plní  funkciu  finančného  garanta  pre 
prvotnú úhradu výdavkov súvisiacich s technickou pomocou z finančného hľadiska a 
vypracúva Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor 
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z finančného hľadiska a Žiadosť konečného prijímateľa o platbu z finančného hľadiska 
za MH SR;

6. Odbor vnútorného auditu   - útvar v priamej pôsobnosti ministra hospodárstva; 
7. Odbor kontroly   - útvar v priamej pôsobnosti ministra hospodárstva, v súvislosti so SOP 

PS je zodpovedný za výkon následnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. (od 
1.1.2005 je účinný Zákon č. 618/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony);

8. Odbor  informatiky   zriadený  v rámci  Sekcie  organizácie,  riadenia  a financovania 
MH  SR  zabezpečuje  zavedenie  a  využívanie  IT  Monitorovacieho  systému  pre 
štrukturálne fondy a Kohézny fond (ďalej len „ITMS“) v spolupráci s Odborom riadenia 
SOP,  Platobnou  jednotkou  a príslušnými  sprostredkovateľskými  orgánmi  pod 
Riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“);

9. Referát  pre  komunikáciu  a     vzťahy  s  verejnosťou   -  zriadený  v priamej  pôsobnosti 
ministra hospodárstva. Uvedený referát v spolupráci s manažérom pre publicitu Odboru 
riadenia  SOP  zabezpečuje  informovanosť  širokej  verejnosti  o možnostiach  čerpania 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) EÚ v rámci SOP PS;

10. Informačné  centrá  prvého  kontaktu   (ďalej  len  „ICPK“)  plnia  kľúčovú  úlohu  pri 
realizácii  informačných aktivít  pre KP/PP. Funkciu ICPK plnia odbory regionálneho 
rozvoja  Vyšších  územných  celkov  (VÚC)  s  výnimkou  Rozvojovej  agentúry 
Trenčianskeho  samosprávneho  kraja,  ktorá  bola  zriadená  ako  nezisková  organizácia 
(netýka  sa  Bratislavského  VÚC).  ICPK  vykonávajú  aktivity  v zmysle  uzavretých 
Rámcových zmlúv o vzájomnej spolupráci medzi MH SR a jednotlivými VÚC;

11. Implementačné agentúry plnia funkciu SO/RO.
SO/RO sú  zodpovedné  za  implementáciu  jednotlivých  opatrení  SOP  PS.  Ide 
o nasledovné agentúry:
o Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“),
o Slovenská energetická agentúra (ďalej len „SEA“),
o Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“),
o Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).

12. Slovenská  obchodná  a     priemyselná  komora   (ďalej  len  „SOPK“)  v zmysle  uzavretej 
Rámcovej  dohody  medzi  MH  SR  a SOPK  vykonáva  predovšetkým  informačnú, 
poradenskú a konzultačnú činnosť.

V súlade s nariadením  Rady (ES) č. 1260/1999 a nariadeniami Rady (ES) č.  438/2001 
a 448/2001 v nadväznosti na už uzatvorené Zmluvy o delegovaní právomocí z RO na SO/RO, 
názov  ktorých bol následne samostatným dodatkom upravený v zmysle zákona č. 503/2001 
Z.  z.  o podpore  regionálneho  rozvoja  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
zákona  č.  351/2004  Z.  z.  na Dohody  o  splnomocnení,  SO/RO  vykonávajú  najmä  úlohy 
súvisiace  so  zverejňovaním  informácií  o možnostiach  pomoci  zo  ŠF  EÚ  a o  postupe  pri 
získavaní pomoci; zodpovedajú za prijatie a registráciu žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného  príspevku  (ďalej  len  „NFP“),  zabezpečujú  hodnotenie  predložených  projektov 
a po schválení projektu uzatvárajú zmluvu o poskytnutí NFP s KP/PP. KP/PP predkladajú SO/
RO  žiadosť  o  platbu  spolu  so  zúčtovacími  dokladmi  a evidenciou  nákladov  a výdavkov 
a následne je SO/RO povinné zabezpečiť kontrolu žiadostí o platbu a v prípade ich schválenia 
ich postupuje Platobnej jednotke (ďalej len „PJ“). SO/RO zároveň zabezpečuje monitorovanie 
a kontrolu implementácie SOP PS.
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Administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS

Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie 
SOP PS k 31.12.2004. Ku koncu sledovaného obdobia boli administratívne kapacity naplnené 
celkovo na 94,23 %.

ÚOŠS

Orgán v rámci
riadenia pomoci zo 
štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu

Útvar

Administratívna kapacita
Počet 

vytvorených
pracovných 

miest ku koncu 
štvrťroka 

k 31.12.2004

Počet 
obsadených 
pracovných 

miest ku koncu 
štvrťroka

k 31.12.2004

%

M
H

 S
R

Riadiaca jednotka RO 
pre  SOP PS

Odbor riadenia SOP 18 18 100,00

SO/RO pre SOP PS

NARMSP 16 16 100,00

SACR 45 40 88,89

SEA 25 25 100,00

SARIO 20 18 90,00

PJ pre ŠF Referát platobnej jednotky 8 7 87,50

Odbor štrukturálnych 
programov

Referát štrukturálnych fondov 
a programov

7 6 85,71

Odbor kontroly Referát finančnej kontroly 7 7 100,00
Odbor vnútorného 
auditu

5 5 100,00

Odbor cestovného ruchu 5 5 100,00

SPOLU 156 147 94,23

 

Zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS

Odbor riadenia SOP v spolupráci s príslušnými odbormi MH SR a SO/RO vypracoval 
nasledovné  dokumenty  nevyhnutné  pre  riadenie,  monitorovanie,  kontrolu  a hodnotenie 
implementácie SOP PS:

1.  Programovacie dokumenty

a)  SOP PS
 
SOP PS je pre skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006 spracovaný v súlade s uznesením 
vlády SR č. 606/2002 a  oficiálne schválený EK v Bruseli dňa 18.12.2003 listom komisára 
pre regionálnu politiku p. M. Barniera č. D(03) 30828. Po vstupe SR do EÚ  Komisia ES 
preschválila SOP PS svojím rozhodnutím č. K(2004) 2579 zo dňa 30.6.2004.

b)  Programový doplnok k SOP PS

Na SOP PS nadväzuje jeho Programový doplnok (ďalej len „PD k SOP PS“), ktorého cieľom 
je doplnenie,  rozpracovanie a realizácia  programovej stratégie  a priorít  SOP PS na úrovni 
opatrení.  PD  k SOP  PS  bol  s pripomienkami  oficiálne  schválený  Monitorovacím 
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výborom pre SOP PS dňa 22.3.2004 za účasti zástupcov EK. Následne, po vstupe SR do 
EÚ, bol PD k SOP PS preschválený s pripomienkami Monitorovacím výborom pre SOP 
PS dňa 24.9.2004 opäť za účasti zástupcov EK.

c)  Schémy štátnej pomoci vrátane povinných príloh

Prostredníctvom  schém  štátnej  pomoci  (v  podmienkach  SOP  PS  je  ich  5),  ktoré  ďalej 
rozvádzajú PD k SOP PS, sa implementujú opatrenia SOP PS určené pre súkromný sektor. 
Súhlasné stanovisko k schémam štátnej pomoci po ich notifikácii EK vydal Úrad pre 
štátnu pomoc dňa 21.4.2004 a dňa 29.4.2004 boli publikované v Obchodnom vestníku č. 
82/2004.

d)  Schémy pomoci de minimis vrátane povinných príloh

Pre opatrenia SOP PS zamerané na podporu súkromného sektora boli okrem schém štátnej 
pomoci spracované aj 4 schémy pomoci de minimis, ktoré boli schválené Úradom pre štátnu 
pomoc  v  apríli  2004.  Schémy  pomoci  de  minimis boli  dňa  18.5.2004  publikované 
v Obchodnom vestníku č. 95/2004. 

e) Kritériá pre projekty zamerané na podporu verejného sektora

Pre opatrenia zamerané na podporu verejného sektora (1.2 - vrátane národných projektov - a 
2.1) boli dňa 22.3.2004 Monitorovacím výborom pre SOP PS schválené kritériá prijateľnosti 
projektov predkladaných v rámci týchto opatrení, oprávnené náklady a hodnotiace tabuľky na 
výber projektov.

2. Implementačné dokumenty

V nadväznosti  na  programovacie  dokumenty  vypracoval  RO  pre  SOP  PS  jednotlivé 
implementačné  dokumenty,  prostredníctvom  ktorých  bude  zabezpečená  efektívna 
a transparentná  implementácia  SOP  PS.  Ide  najmä  o  nasledovné manuály,  usmernenia, 
postupy, smernice, zmluvy a dohody:

a) Manuál riadenia SOP a jeho prílohy;
b) Usmernenia k Manuálu riadenia SOP;
c) Manuál monitorovania a hodnotenia SOP PS;
d) Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

EÚ;
e) Mechanizmus refundovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci SOP PS;
f) Smernica  MH SR o mechanizme refundovania  oprávnených výdavkov z technickej 

pomoci SOP PS;
g) Manuál pre uchovávanie (ukladanie) dokumentov;
h) Interný predpis - Logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov pre SO/

RO;
i) Zmluvy o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľské orgány 

pod Riadiacim orgánom a ich dodatky;
j) Rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MH SR a jednotlivými VÚC;
k) Rámcová dohoda o spolupráci medzi MH SR a SOPK;
l) Postupy predkladania a schvaľovania národných projektov v rámci SOP PS;
m) Postupy výberu externých posudzovateľov projektov predložených v rámci  SOP PS;
n) Postupy žrebovania  a prideľovania  projektov  externým a interným posudzovateľom 

projektov predložených v rámci SOP PS;
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o) Postupy  žrebovania  členov  Hodnotiacej  komisie  na  posudzovanie  projektov 
predložených v rámci SOP PS s hlasovacím právom;

p) Štatút  a  Rokovací  poriadok  Hodnotiacej  komisie  na  posudzovanie  žiadostí 
a projektov;

q) Postup zverejnenia výzvy na predkladanie projektov v rámci SOP PS;
r) Usmernenia k výzvam na predkladanie projektov v rámci SOP PS,
s) Overovanie  postupov  hodnotiaceho  procesu  na  Sprostredkovateľskom  orgáne  pod 

Riadiacim orgánom pre SOP PS vykonávaného v súlade s Nariadením Rady ES č. 
438/2001, čl. 3;

t) Štatút a Rokovací poriadok Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy 
EÚ a dodatky k nim;

u) Štatút a Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre SOP PS a dodatky k nim.

Zmeny v celkových podmienkach týkajúcich sa implementácie SOP PS a ich dôsledky

Všeobecne  možno  konštatovať,  že  v priebehu  roka  2004  neboli  v  súvislosti 
s implementáciou  SOP PS uskutočnené  zmeny,  ktoré  by sa  týkali  sociálno-ekonomických 
trendov,  zmien  v národnej,  regionálnej  alebo sektorálnej  politike.  Zmeny boli  uskutočnené 
v PD k SOP PS na podnet Monitorovacieho výboru pre SOP PS. Predmetné zmeny však boli 
bez  globálneho  dopadu  na  zvolenú  stratégiu.  Uvedené  zmeny  sú  bližšie  špecifikované 
v kapitole 8. Monitorovanie a hodnotenie pomoci, časť Monitorovací výbor pre SOP PS. 
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2.      Komunikačný akčný plán

MH  SR  ako  RO  pre  SOP  PS  zabezpečovalo  v sledovanom  období  publicitu 
a propagačné aktivity v súlade s vypracovaným Komunikačným akčným plánom schváleným 
Monitorovacím výborom pre SOP PS dňa 22.3.2004 ako súčasť PD pre SOP PS nasledovne:

• vyhlásenie výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých opatrení SOP PS bolo 
postupne  zverejňované  v printových  médiách  (konkrétne  v denníkoch  Pravda  a 
Hospodárske noviny) a zároveň boli kompletné výzvy na podávanie projektov spolu so 
súvisiacou  dokumentáciou  zverejnené  na  webovej  stránke  MH  SR,  na  webových 
stránkach  príslušných  SO/RO,  ako  aj  na  webovej  stránke  informačného  portálu 
„Štrukturálne fondy pre Slovensko“;

• v súvislosti  so  zverejnenými  výzvami  uskutočnili  SO/RO  v priebehu  mesiaca  júl 
a august 2004 sériu školení o možnostiach využitia ŠF EÚ v rámci SOP PS. Školenia 
boli organizované vo všetkých krajoch Slovenska (okrem Bratislavského);

• zároveň  MH  SR  -  Odbor  riadenia  SOP  v spolupráci  s Referátom  pre  komunikáciu 
a vzťahy s verejnosťou, príslušné SO/RO a ICPK zriadené za účelom informovania o 
problematike SOP  PS  priebežne  zabezpečovali  poskytovanie  aktuálnych  informácií 
o zverejnených výzvach na podávanie projektov telefonicky, e-mailom, príp. osobnými 
stretnutiami;

• v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Rámec podpory Spoločenstva (RO pre CSF) boli 
vydané informačné letáky k jednotlivým opatreniam SOP PS (celkove 4 typy), ako aj 
rozsiahla informačná brožúra o SOP PS. Zároveň boli o SOP PS v koordinácii RO pre 
CSF pripravené 2 televízne relácie, ktoré boli koncom roku 2004 odvysielané v televízii 
TA3.

Detailnejší prehľad o zabezpečení publicity je uvedený v prílohe č. 2.
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3.     Zhodnotenie pripravenosti na implementáciu kontrolnými orgánmi

Po  vypracovaní  a  zabezpečení  mechanizmu  riadenia  a  implementácie  SOP  PS  boli 
vykonané nasledovné audity a kontroly: 

1) vnútorný audit
2) externý systémový audit (KPMG)
3) kontrola Najvyššieho kontrolného úradu 

Správy z vykonaných auditov a kontrol všeobecne konštatovali dobrú pripravenosť na 
implementáciu SOP PS.

Ad 1 - Vnútorný audit:

V roku 2004 boli vykonané tieto vnútorné audity v oblasti ŠF
1) Audit pripravenosti štruktúr MH SR na implementáciu Štrukturálnych fondov
2) Následný audit pripravenosti štruktúr MH SR na implementáciu Štrukturálnych fondov

Ad 1) Audit pripravenosti štruktúr MH SR na implementáciu Štrukturálnych fondov

Uvedený  audit  sa  konal  v období  od  októbra  2003  do  januára  2004.  Na  základe 
výsledkov auditu vnútorný audítor konštatoval, že nie sú plne dokončené všetky prípravné 
procesy, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie implementácie prostriedkov zo ŠF.

Hlavné zistenia auditu (počet):

• Všeobecná administratíva (8)
• Programovanie (1)
• Verejné obstarávanie (3)
• Monitorovanie (2)
• Účtovníctvo a financovanie (5)
• Kontrola (2)

Ad 2) Následný audit pripravenosti štruktúr MH SR na implementáciu Štrukturálnych fondov

Na základe následného auditu, ktorý sa konal v období od apríla 2004 do mája 2004, 
vnútorný audítor konštatoval, že sa urobil pokrok  v napĺňaní požiadaviek  podľa nariadení 
EK  a slovenskej  legislatívy,  ale  pretrváva  riziko,  vyplývajúce  z oneskoreného  zavedenia 
ITMS. Z celkového počtu 40 odporúčaní bolo 26 splnených, 13 odporúčaní bolo splnených 
čiastočne. Nebolo splnené 1 odporúčanie, týkajúce sa  urýchleného zavedenia ITMS tak, aby 
bola možnosť preveriť ho v skúšobnej prevádzke.

Hlavné zistenia re-auditu (počet):
• Na úrovni RO (5) 
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• Na úrovni SO/RO (6)

Akčný plán odstraňovania nedostatkov

Odporúčania  vnútorného  audítora  na  odstránenie  zistených  nedostatkov  boli 
akceptované v plnej miere a zistené nedostatky sa odstraňovali okamžite, resp. priebežne, ako 
to vyplýva aj z Následného auditu pripravenosti. 

Po vnútorných auditoch nasledoval externý audit spoločnosti KPMG, ktorého závery, 
týkajúce sa SOP PS, boli totožné so závermi vnútorného auditu. Súčasťou externého auditu 
bol  vypracovaný  akčný  plán,  podľa  ktorého  sa  postupovalo  pri  odstraňovaní  zistených 
nedostatkov. 

Ad 2 - Externý systémový audit (KPMG)

V súvislosti  s  externým  systémovým  auditom  pripravenosti  riadiacich  a kontrolných 
systémov príslušných inštitúcií  pre  programovanie  a implementáciu  ŠF,  Kohézneho  fondu 
a Iniciatív  ES  bol  spoločnosťou  KPMG  s.r.o.  vykonaný  v sledovanom  období  audit 
pripravenosti  RO pre SOP PS a SO/RO za SOP PS. Zadávateľom externého systémového 
auditu  KPMG  bolo  Ministerstvo  financií  SR  (ďalej  len  „MF  SR“).  Projekt  externého 
systémového auditu bol rozdelený do 3 etáp.

Prvá časť (t.j. Etapa 1 - Externý systémový audit) prebiehala v období od 5.4.2004 do 
30.6.2004. 

Počas Etapy 2 (Pomoc pri odstránení nedostatkov) si jednotlivé orgány RO a SO/RO na 
základe výstupov Etapy 1 vypracovali akčné plány na odstránenie zistení systémového auditu 
KPMG. Proces odstraňovania zistených nedostatkov bol podporený usmerneniami RO pre 
CSF z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“), ktoré boli 
zapracované do interných manuálov a materiálov RO pre SOP PS aj jednotlivých SO/RO.

Etapa 3 (Preverenie identifikovaných nedostatkov t.j. re-audit) bola vykonaná v období 
od  3.9.2004 do  15.10.2004.  V rámci  tento  etapy spoločnosť  KPMG preverila  odstránenie 
identifikovaných nedostatkov na RO pre SOP PS a SO/RO, vypracovala  „Súhrnnú správu 
o odstránení nedostatkov“ a vystavila výrok audítora. Výstupom etapy re-auditu je „Súhrnná 
správa  o odstránení  nedostatkov  externého  systémového  auditu“. V rámci  zistení  vysokej 
závažnosti  a strednej  závažnosti  s vysokým  úsilím  na  odstránenie  sa  v súhrnnej  správe 
konštatuje, že RO pre SOP PS a ani SO/RO nemá žiadne zistenie vysokej závažnosti. Zistenie 
strednej závažnosti s vysokým úsilím na odstránenie malo MH SR všeobecne 1 a  RO pre 
SOP PS 1. SO/RO majú nasledovný počet zistení strednej závažnosti s vysokým úsilím na 
odstránenie: SARIO - 0, SEA - 0, NARMSP - 0 a SACR - 3.

Vychádzajúc z výroku audítora na základe vykonanej práce bola pripravenosť riadiacich 
a kontrolných systémov RO pre SOP PS a SO/RO pre programovanie a implementáciu SOP 
PS vo všetkých   zásadných aspektoch v súlade s požiadavkami stanovenými v procedúrach 
EÚ  pre  vykonávanie  auditu  jednotlivých  fondov,  s výnimkou  nedostatkov  v kontrolných 
mechanizmoch a procesoch..
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Ad 3 - Kontrola NKÚ

V júni 2004 začal Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“) vykonávať na základe 
poverenia  predsedu  NKÚ  č.  1166/1  zo  dňa  4.6.2004  na  MH  SR  kontrolu  zameranú  na 
zabezpečenie  funkčnej  štruktúry  platobných,  riadiacich,  kontrolných  a implementačných 
orgánov pre SOP PS. 

Cieľom kontroly NKÚ bolo preveriť účinnosť a spoľahlivosť riadiacich a kontrolných 
systémov RO pre SOP PS a Platobnej  jednotky,  preveriť  zistenia  z kontrol,  ktoré  už boli 
vykonané a  preveriť správnosť písomných postupov pre financovanie  pomoci  zo ŠF a ich 
súlad s platnou legislatívou. Zároveň bolo cieľom kontroly na MH SR preveriť aj vnútorný 
kontrolný systém.

Kontrola  bola  zameraná  na  nasledovné  oblasti:  zodpovednosti  a organizácie,  ľudské 
zdroje,  oddelenie  funkcií/pozícií/povinností,  nástroje  riadenia,  informačný  systém, 
poskytovanie  pomoci/podpory,  obstaranie  tovarov  a služieb  prostredníctvom  verejného 
obstarávania, monitoring, platby projektov a vnútorné kontrolné prostredie.

Čo sa týka výsledku kontroly, NKÚ v „Protokole o výsledku kontroly ŠF v SR na MH 
SR“  zo  septembra  2004  skonštatoval,  že  vo  všeobecnosti  sa  dosiahol  súlad  zavedených 
riadiacich  a kontrolných  systémov  a administratívnych  štruktúr  MH  SR  pre  oblasť  ŠF 
s právnymi predpismi a požiadavkami EÚ a národnými predpismi. Výkonom kontroly získal 
NKÚ  primeranú  istotu  o tom,  že  riadiace  a kontrolné  systémy  pre  SOP  PS  sú  účinné 
a v súlade  s právnymi  predpismi.  Závery  kontrolnej  práce  vo  forme  zistení  vyústili  do 
viacerých  odporúčaní  na  zlepšenie  stavu  alebo  odstránenie  nedostatkov.  Do  doby 
prerokovania protokolu NKÚ boli zistenia zo strany MH SR odstránené. 
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4.     Zahájenie implementácie SOP PS

Vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov

MH SR ako RO pre SOP PS vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí  o poskytnutie 
NFP a projektov v súlade s uznesením vlády SR č. 105/2004, kde je v bode B.8. zadefinovaná 
úloha:  „po  schválení  operačných  programov  EK,  schválení  programových  doplnkov  
monitorovacími  výbormi  jednotlivých  Riadiacich  orgánov a doručení  finálneho  stanoviska  
EK  k programovým  doplnkom  zverejniť  výzvy  na  predkladanie  projektov  do  14  dní  po 
doručení finálneho stanoviska EK k programovým doplnkom a priebežne“.

Termíny vyhlasovania a uzatvárania výziev v rámci SOP PS boli pripravené Odborom 
riadenia SOP v spolupráci s jednotlivými SO/RO, odsúhlasené vecne príslušnými sekciami 
MH SR a ministrom hospodárstva (príloha č. 3).

K poslednému  dňu  sledovaného  obdobia,  t.j.  k  31.12.2004,  boli  v zmysle 
harmonogramu uzavreté všetky vyhlásené výzvy.

Hodnotiaci proces predkladaných projektov

V sledovanom období (t. j. od 1.1.2004 do 31.12.2004) prebehla príprava na hodnotiaci 
proces  a samotný  hodnotiaci  proces  projektov  predložených  v rámci  jednotlivých 
výziev nasledovne:

a) Vytvorenie Hodnotiacich komisií po stránke:
• inštitucionálnej; 
• personálnej.

Inštitucionálne zloženie Hodnotiacich komisií na posudzovanie projektov predložených 
v rámci  SOP  PS  bolo  schválené  Poradou  vedenia  MH  SR  dňa  20.5.2004.  Na  základe 
schváleného  návrhu  inštitucionálneho  zloženia  Hodnotiacich  komisií  jednotlivé  inštitúcie 
nominovali  do  nich  svojich  zástupcov  -  zloženie  Hodnotiacich  komisií  je  v súlade 
s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999 v zmysle zachovania princípu „partnerstva“. Podrobný 
proces  výberu  členov  Hodnotiacich  komisií  je  popísaný  v internom  manuáli  „Postupy 
žrebovania  členov  Hodnotiacej  komisie  na  posudzovanie  projektov  predložených  v rámci  
SOP PS s hlasovacím právom“.  Činnosť  hodnotiacich  komisií  podrobne upravuje  „Štatút  
a Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov“.

b) Vytvorenie databázy externých posudzovateľov projektov
• konštituovanie členov Komisie na výber externých posudzovateľov; 
• výber externých posudzovateľov projektov; 
• školenie externých posudzovateľov projektov. 
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Na základe zverejnených kritérií na výber externých posudzovateľov projektov, ktoré 
boli  navrhnuté  Odborom riadenia  SOP a schválené  príslušným SO/RO,  bola  po  ukončení 
uzávierky  výzvy  na  externých  posudzovateľov  a vyhodnotení  jednotlivých  prihlášok 
a životopisov záujemcov o pozíciu externých posudzovateľov projektov zvolaná Komisia na 
výber  externých posudzovateľov projektov.  Činnosť Komisie  upravuje  „Štatút  a Rokovací  
poriadok Komisie na výber externých posudzovateľov projektov“. Spôsob výberu externých 
posudzovateľov  projektov  (formou  žrebovania)  je  detailne  popísaný  v internom  manuáli 
„Postupy  výberu  externých  posudzovateľov  projektov  predložených v rámci SOP PS“. Na 
zabezpečenie  čo  najkvalitnejšieho  hodnotenia  projektov  externými  posudzovateľmi  bola 
v spolupráci  so  spoločnosťou  EKONOM-SERVIS  a jednotlivými  SO/RO  v priebehu 
mesiacov august a september 2004 realizovaná séria odborných školení.

Po uzavretí výziev na predkladanie projektov v rámci jednotlivých opatrení SOP PS, po 
ich  formálnom  vyhodnotení  a pridelení  posudzovateľom  projektov  v zmysle  „Postupov 
žrebovania  a prideľovania  projektov  externým  a interným  posudzovateľom  projektov  
predlžených  v rámci  SOP PS“ vykonali  vybraní  interní  a externí  posudzovatelia  odbornú 
analýzu projektov po technickej a finančnej stránke. 

Následne  na  príslušných  SO/RO  zasadli  Hodnotiace  komisie  pre  posudzovanie 
projektov  predložených  v rámci  výziev  vyhlásených  pre  opatrenia  1.2  (implementuje 
NARMSP a SARIO), 1.3 (schéma pomoci de minimis), 1.4 (schéma pomoci de minimis), 1.5 
(schéma štátnej pomoci a schéma pomoci de minimis) a 2.1 (implementuje SACR), v ktorých 
kompetencii  bolo  prijatie  rozhodnutia  o schválení,  resp.  neschválení  NFP.  Hodnotiace 
komisie pre posudzovanie projektov predložených v rámci výziev vyhlásených pre opatrenia 
1.1 (schéma štátnej pomoci), 1.3 (schéma štátnej pomoci), 1.4 (schéma štátnej pomoci) a 2.2 
(schéma štátnej pomoci) budú zasadať v priebehu 1. štvrťroka 2005.

Po  zasadnutí  Hodnotiacich  komisií,  ktoré  sa  konali  v  roku  2004  a predložení 
Záverečných správ Hodnotiacich komisií na RO pre SOP PS bolo vykonané  „Overovanie 
postupov hodnotiaceho procesu na sprostredkovateľskom orgáne pod Riadiacim orgánom pre  
Sektorový operačný program Priemysel a služby v súlade s nariadením Rady ES č. 438/2001 
čl. 3“. Hodnotiaci proces bude ukončený po poverení generálnych riaditeľov príslušných SO/
RO ministrom hospodárstva na podpis zmlúv o poskytnutí NFP.

Nadväzne,  po  ukončení  celého  hodnotiaceho  procesu,  RO  pre  SOP  PS  na  základe 
objemu  nevyčerpaných  finančných  prostriedkov  zaktualizuje  plán  vyhlasovania  výziev  na 
predkladanie projektov na rok 2005.
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5.      Aktuálny stav implementácie SOP PS

Za sledované obdobie  január - december 2004 boli zverejnené výzvy na prekladanie 
projektov v rámci nasledovných opatrení SOP PS: 
 

Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Uvedené opatrenie pre projekty súkromného sektora implementuje NARMSP v rámci 
Schémy podpory  malých  a stredných  podnikateľov  (schéma štátnej  pomoci).  Na  skrátené 
programovacie   obdobie  2004  –  2006  je  na  túto  časť  SOP PS  alokovaných  z verejných 
zdrojov (ERDF a štátny rozpočet SR) 1 206,60 mil. Sk1.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v rámci  Schémy  podpory  malých  a     stredných   
podnikateľov (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená dňa 15.6.2004 a jej uzávierka bola dňa 
30.9.2004. V rámci výzvy bolo predložených 416 projektov. Na základe získaných údajov od 
NARMSP je možné skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 8 325,41 mil. Sk,
• výška požadovaných prostriedkov predstavovala 6,9-násobok celkových alokovaných 

prostriedkov pre roky 2004 – 2006.

Opatrenie 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Uvedené opatrenie pre projekty verejného sektora implementujú agentúry NARMSP a 
SARIO.  Pre  skrátené  programovacie  obdobie 2004 – 2006 je na celé opatrenie alokovaných 
z verejných zdrojov (ERDF a štátny rozpočet SR) 1 646,00 mil. Sk1.

Pre  oblasť  budovania  inkubátorov,  výskumno-vývojových  centier  a  technologických 
parkov toto opatrenie implementuje NARMSP.

Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená dňa 7.4.2004 a jej uzávierka bola dňa 
31.8.2004. V rámci výzvy bolo predložených 17 projektov. Na základe získaných údajov od 
NARMSP je možné skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 1 289,30 mil. Sk.

Pre  oblasť  budovania  priemyselných  parkov  a  rekonštrukcie  výrobných  hál toto 
opatrenie implementuje SARIO. 

Výzva na  predkladanie  projektov  bola  zverejnená  7.4.2004 a jej  uzávierka  bola  dňa 
1.10.2004. V rámci výzvy bolo predložených 7 projektov. Na základe získaných údajov od 
SARIO je možné skonštatovať, že

1 Údaj je prepočítaný kurzom 42 SKK/EUR, ktorý sa v roku 2004 používal aj vo vládou schválených dokumentoch 
pre prepočet alokovaných prostriedkov
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• objem požadovaných prostriedkov bol 1 105,89 mil. Sk,

Výška požadovaných prostriedkov predstavovala 1,45-násobok celkových alokovaných 
prostriedkov pre roky 2004 – 2006 za obidve výzvy.

Opatrenie 1.3 – Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Uvedené  opatrenie  pre  projekty  súkromného  sektora  implementuje  SEA  v  rámci 
Schémy  na  podporu  priemyselného  výskumu  a  predsúťažného  vývoja  (schéma  štátnej 
pomoci) a Schémy na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, 
ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb 
(schéma pomoci de minimis). Na skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006 je na túto časť 
SOP PS alokovaných z verejných zdrojov (ERDF a štátny rozpočet SR) za obidve schémy 
603,20 mil. Sk1.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v  rámci  Schémy  na  podporu  výskumu  a  vývoja, 
zavádzania  systémov  manažérstva  kvality,  ochrany  priemyselných  práv  a  zavádzania 
technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci   de minimis  )   bola zverejnená 
dňa  1.6.2004  a  jej  uzávierka  bola  dňa  31.8.2004.  V  rámci  výzvy  bolo  predložených  63 
projektov. Na základe získaných údajov od SEA je možné skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 38,16 mil. Sk.

Výzva na predkladanie projektov v rámci Schémy na podporu priemyselného výskumu 
a predsúťažného vývoja (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená dňa 3.8.2004 a jej uzávierka 
bola dňa 15.10.2004. V rámci výzvy bolo predložených 28 projektov. Na základe získaných 
údajov od SEA je možné skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 352,70 mil. Sk.

Výška požadovaných prostriedkov predstavovala 0,65-násobok celkových alokovaných 
prostriedkov pre roky 2004 – 2006 za obidve schémy.

Opatrenie 1.4 – Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Uvedené  opatrenie  pre  projekty  súkromného  sektora  implementuje  SEA  v  rámci 
Schémy na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (schéma 
štátnej  pomoci)  a  Schémy  na  podporu  trvalo  udržateľného  rozvoja  (schéma  pomoci  de 
minimis).  Na  skrátené  programovacie  obdobie  2004  –  2006  je  na  túto  časť  SOP  PS 
alokovaných z verejných zdrojov (ERDF a štátny rozpočet SR) za obidve schémy 905,00 mil. 
Sk1.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v  rámci  Schémy  na  podporu  trvalo  udržateľného 
rozvoja (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená dňa 1.6.2004 a jej uzávierka bola dňa 
31.8.2004. V rámci výzvy bolo predložených 23 projektov. Na základe získaných údajov od 
SEA je možné skonštatovať, že 

• objem požadovaných prostriedkov bol 54,12 mil. Sk.

1 Údaj  je  prepočítaný  kurzom  42  SKK  /  EUR,  ktorý  sa  v roku  2004  používal  aj  vo  vládou  schválených 
dokumentoch pre prepočet alokovaných prostriedkov
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Výzva na predkladanie projektov v rámci Schémy na podporu úspor energie a využitia 
obnoviteľných energetických zdrojov (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená dňa 23.8.2004 
a jej  uzávierka  bola  dňa 15.11.2004. V rámci  výzvy bolo predložených  41 projektov.  Na 
základe získaných údajov od SEA je možné skonštatovať, že 

• objem požadovaných prostriedkov bol 1 504,24 mil. Sk.

Výška požadovaných prostriedkov predstavovala 1,72-násobok celkových alokovaných 
prostriedkov pre roky 2004 – 2006 za obidve schémy.

Opatrenie 1.5 – Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Uvedené  opatrenie  pre  projekty  súkromného  sektora  implementuje  SARIO  v rámci 
Schémy  podpory  medzinárodnej  spolupráce  (schéma  štátnej  pomoci)  a  Schémy  podpory 
medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis). Na skrátené programovacie obdobie 
2004  –  2006  je  na  túto  časť  SOP  PS  alokovaných  z verejných  zdrojov  (ERDF  a štátny 
rozpočet SR) za obidve schémy 905,00 mil. Sk1.

Výzvy na predkladanie projektov pre obidve schémy boli zverejnené dňa 15.6.2004 a 
ich uzávierky boli dňa 16.9.2004. 

V rámci výzvy na Schému podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci) 
bolo  predložených  9  projektov.  Na  základe  získaných  údajov  od  SARIO  je  možné 
skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 25,51 mil. Sk.

V rámci  výzvy  na  Schému  podpory  medzinárodnej  spolupráce  (schéma  pomoci    de   
minimis  )   bolo predložených 15 projektov. Na základe získaných údajov od SARIO je možné 
skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 17,47 mil. Sk.

Výška požadovaných prostriedkov predstavovala 0,05-násobok celkových alokovaných 
prostriedkov pre roky 2004 – 2006 za obidve schémy.

Opatrenie 2.1 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Uvedené opatrenie verejného sektora implementuje SACR. Na skrátené programovacie 
obdobie  2004  –  2006  je  na  túto  časť  SOP  PS  alokovaných  z verejných  zdrojov  (ERDF 
a štátny rozpočet SR) 1 683,30 mil. Sk1.

Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená dňa 6.5.2004 a jej uzávierka bola dňa 
6.9.2004. V rámci výzvy bolo predložených 132 projektov. Na základe získaných údajov od 
SACR je možné skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 6 993,25 mil. Sk,
• výška  požadovaných  prostriedkov  predstavovala  4,15-násobok  celkových 

alokovaných prostriedkov pre roky 2004 – 2006.

1 Údaj  je  prepočítaný  kurzom  42  SKK  /  EUR,  ktorý  sa  v roku  2004  používal  aj  vo  vládou  schválených 
dokumentoch pre prepočet alokovaných prostriedkov
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Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Uvedené  opatrenie  pre  projekty  súkromného  sektora  implementuje  SACR  v  rámci 
Schémy  podpory  podnikateľských  aktivít  cestovného  ruchu  (schéma  štátnej  pomoci).  Na 
skrátené  programovacie  obdobie  2004  –  2006  je  na  túto  časť  SOP  PS  alokovaných 
z verejných zdrojov (ERDF a štátny rozpočet SR) 1 480,70 mil. Sk1.

Výzva  na  predkladanie  projektov  v  rámci  Schémy  podpory  podnikateľských  aktivít 
cestovného ruchu (schéma štátnej pomoci) bola zverejnená dňa 15.6.2004 a jej uzávierka bola 
dňa  17.9.2004.  V rámci  výzvy  bolo  predložených  336  projektov.  Na  základe  získaných 
údajov od SACR je možné skonštatovať, že

• objem požadovaných prostriedkov bol 8 873,32 mil. Sk,
• výška  požadovaných  prostriedkov  predstavovala  5,99-násobok  celkových 

alokovaných prostriedkov pre roky 2004 – 2006.

Prehľad o predložených projektoch, žiadaných a alokovaných finančných prostriedkoch 
v rámci jednotlivých výziev je uvedený v prílohe č. 4.

Národné a individuálne projekty

Súčasťou Opatrenia 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry sú aj 
nasledovné aktivity:

Projekt: Informačné prepojenie knižníc
Cieľ: Modernizácia  a prepojenie  vedeckých, akademických a technických 

knižníc  s  podnikateľskou praxou (tieto  oprávnené  aktivity  zahŕňajú 
vedecké, akademické a technické knižnice aj v Bratislave). 

Konečný prijímateľ: Slovenská národná knižnica v Martine

Projekt:
Cieľ:

Živnostenský inštitút 
Podpora  založenia  inštitútu  pre  rozvoj  živnostenského  podnikania 
spojená  s vybudovaním  regionálnych  sietí  využívajúcich  napr. 
existujúce  stredné  odborné  učilištia,  vrátane  vybavenia  typových 
dielní pre jednotlivé druhy priemyselnej výroby a služieb.

Konečný prijímateľ: Slovenská živnostenská komora

Oba vyššie uvedené národné projekty sú v súčasnosti pripravené na realizáciu, pričom 
predpokladaným obdobím implementácie je rok 2005.

V rámci SOP PS bol pre skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006 zadefinovaný 
individuálny projekt SACR:

1 Údaj  je  prepočítaný  kurzom  42  SKK  /  EUR,  ktorý  sa  v roku  2004  používal  aj  vo  vládou  schválených 
dokumentoch pre prepočet alokovaných prostriedkov
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Opatrenie 2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému
Projekt: Projekt PPCR NUTIS
Cieľ: Podpora  propagácie  cestovného  ruchu  a  vybudovanie  Národného 

jednotného informačného systému cestovného ruchu (PPCR NUTIS)
Rozpočet: 708,8 mil. SK (z toho 165,6 mil. Sk v roku 2004)
Konečný prijímateľ: Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Stav: Implementácia Opatrenia 2.3 sa začala 1.4.2004 na základe notifikácie 

projektu  PPCR  NUTIS  Európskou  komisiou v marci  2004.  Dňa 
14.9.2004  bol  podpísaný  Dodatok  č.  2  k Zmluve  o delegovaní 
právomocí z RO na SO/RO, ktorým sa upresňujú podmienky, práva 
a povinnosti pri poskytnutí finančného príspevku SACR zo strany MH 
SR. Ku koncu sledovaného obdobia nedošlo  v rámci  Opatrenia  2.3 
SOP  PS  k refundácii  finančných  prostriedkov  (zvolený  spôsob 
financovania  projektu)  zo  zdrojov  štátneho  rozpočtu  SR,  pretože 
uskutočnenie  jednotlivých  propagačných  aktivít  je  podmienené 
úspešnou  realizáciou  verejných  obstarávaní  a uzatvorením  zmlúv 
s dodávateľmi prác na príslušné aktivity.

Opatrenie Technická pomoc (ďalej len „TP“)

Uvedené osobitné opatrenie pre projekty verejného sektora implementuje MH SR ako 
RO pre  SOP PS  spôsobom priebežného  predkladania  projektov  oprávnených  interných  a 
externých subjektov, ktoré predstavujú konečných prijímateľov. Na skrátené programovacie 
obdobie 2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných 592,75 mil. Sk1.

Aktivity  v rámci TP SOP PS sú využívané pri  riadení,  implementácii,  monitorovaní, 
kontrole  a audite  SOP PS a ostatnej  TP  v súlade  s nariadením Komisie  (ES)  č.  448/2004 
a uznesením vlády SR č.  328/2004 k využitiu  limitovanej  TP na refundáciu  oprávnených 
výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov.

V období od 1.1.2004 do 31.12.2004 bolo v rámci tohto opatrenia do ITMS vložených 
14 projektov v celkovej výške 58,7 mil. Sk, z toho na limitovanú TP vo výške 58,2 mil. Sk 
a na nelimitovanú TP 0,5 mil. Sk. Špecifikácia týchto projektov vrátane stavu projektov ku 
koncu sledovaného obdobia je uvedená v prílohe č. 5.

6.     Hodnotiaci proces

1 Údaj  je  prepočítaný  kurzom  42  SKK  /  EUR,  ktorý  sa  v roku  2004  používal  aj  vo  vládou  schválených 
dokumentoch pre prepočet alokovaných prostriedkov
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V súlade s Dohodou o splnomocnení uzatvorenou medzi MH SR a SO/RO a na základe 
Štatútu  a Rokovacieho  poriadku  Hodnotiacej  komisie  je  za  hodnotiaci  proces  plne 
zodpovedné príslušné SO/RO, ktoré ho zabezpečuje.

Spôsob  hodnotenia  projektov  v podmienkach  SOP  PS  stanovuje  „Interný  postup  -  
logistika hodnotenia žiadostí  o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku a projektov  
pre  Sprostredkovateľské  orgány  pod  Riadiacim  orgánom“,  na  základe  ktorého  prebiehali 
nižšie uvedené kontroly:

Formálna kontrola 

Po uzavretí výziev na predkladanie projektov prebiehali v stanovenom časovom období 
formálne  kontroly  žiadostí,  projektov  a všetkých  relevantných  príloh  k  nim.  Výsledky 
formálnych kontrol sú uvedené v členení na opatrenia a typy pomoci:

Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja nových a     existujúcich podnikov a     služieb  

Schéma podpory malých a stredných podnikateľov (schéma štátnej pomoci) 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 3.11.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
330  projektov  a  86  projektov  bolo  zamietnutých  (bez  formálnych  nedostatkov  bolo 
predložených  159  projektov  a 173  projektov  bolo  klarifikovaných,  z  týchto  náležitosti 
formálnej  kontroly splnilo  a bolo navrhnutých na odborné posudzovanie  171 projektov,  2 
projekty neprešli formálnou kontrolou ani po klarifikácii). 

Opatrenie 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Oblasť budovania inkubátorov, výskumno-vývojových centier a technologických parkov 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 10.9.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
15 projektov a 2 projekty boli zamietnuté (bez formálnych nedostatkov bolo predložených 5 
projektov a 12 projektov bolo klarifikovaných, z týchto náležitosti formálnej kontroly splnilo 
a bolo navrhnutých na odborné posudzovanie 10 projektov,  2 projekty neprešli  formálnou 
kontrolou ani po klarifikácii).

Oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 8.10.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
6  projektov  a  1  projekt  bol  zamietnutý  (bez  formálnych  nedostatkov  boli  predložené  3 
projekty a 3 projekty boli klarifikované a navrhnuté na odborné posudzovanie).

Opatrenie 1.3 – Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany 
priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma 
pomoci de minimis) 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 8.9.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
56  projektov  a  7  projektov  bolo  zamietnutých  (bez  formálnych  nedostatkov  bolo 
predložených 9 projektov a 48 projektov bolo klarifikovaných, z toho v časovom limite bolo 
doplnených a na odborné posudzovanie navrhnutých 47 projektov).

Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (schéma štátnej pomoci) 
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Po ukončení formálnej kontroly (dňa 26.10.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
26 projektov a 2 projekty boli  zamietnuté  (bez formálnych nedostatkov boli  predložené 2 
projekty a 25 projektov bolo klarifikovaných, z toho v časovom limite bolo doplnených a na 
odborné posudzovanie navrhnutých 24 projektov).

Opatrenie 1.4 – Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 8.9.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
20 projektov a 3 projekty boli zamietnuté (bez formálnych nedostatkov bolo predložených 0 
projektov a 21 projektov bolo klarifikovaných, z toho v časovom limite bolo doplnených a na 
odborné posudzovanie navrhnutých 20 projektov).

Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (schéma 
štátnej pomoci)
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 23.11.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
39 projektov a 2 projekty boli zamietnuté (bez formálnych nedostatkov bolo predložených 17 
projektov a 22 projektov bolo klarifikovaných a navrhnutých na odborné posudzovanie).

Opatrenie 1.5 – Rozvoj zahraničnej spolupráce a     image SR  

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 22.9.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
14 projektov a 1 projekt bol zamietnutý (bez formálnych nedostatkov bolo predložených 8 
projektov a 7 projektov bolo klarifikovaných, z toho v časovom limite bolo doplnených a na 
odborné posudzovanie navrhnutých 6 projektov).

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci) 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 22.9.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
8  projektov  a  1  projekt  bol  zamietnutý  (bez  formálnych  nedostatkov  boli  predložené  4 
projekty a 4 projekty boli klarifikované a navrhnuté na odborné posudzovanie). 

Opatrenie 2.1 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Po ukončení formálnej kontroly (dňa 13.10.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
65  projektov  a  67  projektov  bolo  zamietnutých  (bez  formálnych  nedostatkov  bolo 
predložených 65 projektov a 0 projektov bolo klarifikovaných).

Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu (schéma štátnej pomoci) 
Po ukončení formálnej kontroly (dňa 22.10.2004) bolo na odborné posudzovanie navrhnutých 
137  projektov  a  199  projektov  bolo  zamietnutých  (bez  formálnych  nedostatkov  bolo 
predložených 137 projektov a 0 projektov bolo klarifikovaných).

Prehľad  o výsledkoch  formálnej  kontroly  vrátane  objemu  žiadaných  finančných 
prostriedkov po formálnej kontrole v regionálnom rozdelení je uvedený v prílohe č. 6.

Medzi  hlavné nedostatky predložených žiadostí a projektov,  na základe ktorých tieto  
neboli akceptované po formálnej stránke, patrili najmä chýbajúce, resp. neplatné prílohy –  
a to najmä:
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- zápisnica z verejného obstarávania, resp. záznam o vykonaní verejnej obchodnej súťaže,
- stavebné povolenie,
- výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva,
- výkaz o počte zamestnancov,
- potvrdenie  príslušnej  správy  finančnej  kontroly  o tom,  že  sa  voči  žiadateľovi  nevedie  

správne konanie,
- súhlasné stanovisko VÚC k projektu,
- účtovná závierka,
- čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ spĺňa definíciu malého alebo stredného podnikateľa,
- potvrdenie o splácaní záväzkov voči záložnému právu,
- čestné vyhlásenie v prípade nerelevantnosti príloh,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti a nezmenení všetkých údajov uvedených v žiadosti, resp. v  

projekte.

Medzi  závažné nedostatky projektov  patrilo aj  nepreukázanie zdrojov potrebných  na 
spolufinancovanie  projektov zo  strany  žiadateľov.  V prípade,  že  žiadateľ  nedisponoval  
potrebnými  zdrojmi,  mohol  požiadať  finančnú  inštitúciu  o spoluúčasť  na  financovaní  
projektu.  V prílohe  č.  7  uvádzame  prehľad  slovenského  bankového  prostredia  ako  aj  
ponúkaných bankových produktov v zahraničí v roku 2004. Na základe uvedenej analýzy sa  
dá predpokladať, že žiadatelia využijú produkty slovenských komerčných bánk, nakoľko tieto  
najlepšie  poznajú  prostredie  a poskytujú  okrem  spomenutých  úverov  aj  poradenstvo  pri  
príprave a spracovaní projektov. 

Výber posudzovateľov projektov a prideľovanie projektov

Projekty, ktoré boli schválené na základe formálnej kontroly, hodnotili  po technickej 
a finančnej stránke externí a interní posudzovatelia. 

Spôsob výberu externých posudzovateľov stanovuje interný materiál  „Postup  výberu 
externých  posudzovateľov  projektov  predložených v rámci SOP PS“.

V priebehu  monitorovaného  obdobia  boli  postupne  zverejňované  vo  vybraných 
printových médiách a na internete výzvy pre uchádzačov o pozíciu externých posudzovateľov 
projektov v rámci jednotlivých opatrení SOP PS. 

Na základe žiadostí a priložených životopisov boli vytvorené tzv. „long listy“ všetkých 
uchádzačov.  Uchádzači,  ktorí  spĺňali  kritériá  pre  posudzovanie  projektov,  boli  príslušným 
implementačným manažérom Odboru  riadenia  SOP zaradení  do  návrhu  tzv.  „short  listu“ 
(tvoril  sa  osobitne  pre  každé  opatrenie).  Následne  zasadali  jednotlivé  Komisie  pre  výber 
externých posudzovateľov projektov za účasti predstaviteľov vecne príslušných sekcií, resp. 
odborov  MH  SR,  kancelárie  ministra  a SO/RO,  ktoré  posúdili  predložené  profesijné 
životopisy a návrh tzv. „short listu“ v súlade so stanovenými kritériami pre výber externých 
posudzovateľov.

Všetkým  uchádzačom  bolo  rozhodnutie  o prijatí,  resp.  zamietnutí  žiadosti  o pozíciu 
externého posudzovateľa projektov doručené písomne. Prijatí uchádzači absolvovali školenie 
na  posudzovanie  projektov  (na  pôde  MH SR sa  konala  séria  školení  podľa  jednotlivých 
opatrení)  a na  záver  školenia  uchádzači  podpísali  tzv.  akceptačný  list,  čím  súhlasili 
s podmienkami pre výkon funkcie externého posudzovateľa (v prípade, že uchádzač odmietol 
podpísať akceptačný list, bol z hodnotenia projektov vylúčený).
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Interní posudzovatelia projektov boli menovaní generálnym riaditeľom príslušného SO/

RO a sú zároveň zamestnancami SO/RO.

Následne  prebiehalo  prideľovanie  projektov  externým  a interným  posudzovateľom. 
Výkon prideľovania  projektov externým a interným posudzovateľom – formou náhodného 
výberu  (žrebovania)  z databáz  posudzovateľov –  zabezpečovala  Komisia  pre  prideľovanie 
projektov interným a externým posudzovateľom, ktorú zostavil generálny riaditeľ príslušného 
SO/RO.  Žrebovanie  prebiehalo  v súlade  so  schváleným  „Postupom  žrebovania 
a prideľovania  projektov  externým  a interným  posudzovateľom  projektov  predložených 
v rámci SOP PS“. Po jeho ukončení  SO/RO vybraným dvojiciam posudzovateľov odovzdal 
na posúdenie projekt vrátane povinných príloh. 

Pre hodnotenie bola na každom SO/RO vyčlenená miestnosť, resp. miestnosti tak, aby 
posudzovatelia  mohli  nerušene,  samostatne  hodnotiť  im  pridelené  projekty.  Zároveň  bol 
zabránený kontakt medzi posudzovateľmi posudzujúcimi ten istý projekt do doby ukončenia 
hodnotenia.

Hodnotiace komisie

Následne - po zhodnotení projektov posudzovateľmi - zasadli Hodnotiace komisie pre 
posudzovanie projektov predložených v rámci výziev vyhlásených pre opatrenia 1.2 (projekty 
verejného sektora), 1.3 (schéma pomoci  de minimis), 1.4 (schéma pomoci  de minimis), 1.5 
(schéma štátnej  pomoci  a schéma pomoci  de minimis)  a  2.1  (projekty verejného sektora), 
v ktorých kompetencii bolo prijatie rozhodnutia o schválení, resp. neschválení NFP. 

Zasadnutie Hodnotiacej komisie administroval príslušný SO/RO podľa odsúhlaseného 
zloženia Hodnotiacej komisie ministrom hospodárstva SR. Hodnotiace komisie sú zložené z 9 
členov s hlasovacím  právom  (odborníci  v závislosti  od  vecného  zamerania  opatrenia)  na 
princípe  partnerstva  a  zástupcov  Odboru  riadenia  SOP,  MF SR a ostatných  relevantných 
inštitúcií ako pozorovateľov.

Pre posudzovanie projektov bolo vytvorených 5 Hodnotiacich komisií a to pre:

• Opatrenia 1.1 a 1.2 v pôsobnosti NARMSP 
• Opatrenia 1.2 a 1.5 v pôsobnosti SARIO 
• Opatrenie 1.3 v pôsobnosti SEA 
• Opatrenie 1.4 v pôsobnosti SEA 
• Prioritu 2 v pôsobnosti SACR 

Hodnotiace  komisie  zhodnotili  samostatne  každý  projekt  na  základe  hodnotiacich 
hárkov  a spoločného  odborného  posudku  interného  a externého  posudzovateľa 
ku konkrétnemu projektu s možnosťou prizvania si externých a interných posudzovateľov na 
konzultácie. 

Po  skončení  procesu  hodnotenia  projektov  štatutárny  zástupca  príslušného  SO/RO 
predložil  RO  pre  SOP  PS  „Záverečnú  správu  Hodnotiacej  komisie“  vrátane  všetkých 
čiastkových  zápisníc  a záznamov.  Nakoľko  do  konca  sledovaného  obdobia  neprišlo 
k ukončeniu  hodnotiaceho  procesu všetkých výziev  vyhlásených v roku 2004,  nie  je  jeho 
vyhodnotenie predmetom tejto Monitorovacej správy.
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7.      Finančná implementácia pomoci
 

Zhodnotenie finančnej implementácie pomoci v rámci SOP PS za rok 2004

Dňa 13.9.2004 bola prijatá z EK pre programovací dokument SOP PS zálohová platba 
vo výške 10 % záväzku na programové obdobie 2004 – 2006, t. j. 15 121 068,30 EUR na účet 
odboru platobného orgánu pre štrukturálne fondy, ktorý je súčasťou MF SR.

Z prostriedkov určených pre SOP PS nebolo ku koncu sledovaného obdobia realizované 
žiadne čerpanie, nakoľko projekty s výnimkou projektov TP a individuálneho projektu SACR 
(Opatrenia 2.3) boli v štádiu odborného hodnotenia. Projekty TP vložené do ITMS, ktoré sú 
bližšie špecifikované v prílohe č. 5, sa k 31.12.2004 nachádzali v štádiu zaregistrovania, resp. 
realizácie,  avšak  požadované  prostriedky  neboli  k uvedenému  obdobiu  zrefundované. 
Problematika  implementácie  TP  je  bližšie  rozpracovaná  v  kapitole  5.  Aktuálny  stav 
implementácie SOP PS – Opatrenie Technická pomoc ako aj v kapitole 9. Problémové oblasti 
spojené  s implementáciou - Koordinácia zo strany RO pre CSF (MVRR SR).
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8.      Monitorovanie a     hodnotenie pomoci  

Proces monitorovania SOP PS

Odbor  riadenia  SOP vypracoval  návrhy  obsahu  monitorovacích  správ  –  priebežnej,  
výročnej  a záverečnej,  ktoré  boli  predmetom  vnútrorezortného  pripomienkového  konania. 
Uvedené správy ako aj návrh celého procesu monitorovania vrátane podpornej dokumentácie 
tvorili  podklad  pre  externého  vypracovateľa  „Manuálu  monitorovania  a hodnotenia  SOP 
PS“.  Uvedený manuál  sa  v súčasnosti  upravuje  na základe  pripomienok  zainteresovaných 
strán  vrátane  SO/RO.  Po  zapracovaní  pripomienok  a jeho  schválení  Interným  dozorným 
a monitorovacím  výborom  pre  fondy  EÚ bude  predstavovať  mechanizmus  zberu 
a spracovávania  údajov  pre  tvorbu  monitorovacích  správ,  hlásení  ako  aj  celkové 
monitorovanie procesu realizácie SOP PS na všetkých úrovniach.

Odbor  štrukturálnych  programov  v sledovanom  období  začal  spoluprácu  s internými 
a zmluvnými externými  subjektami na vypracovaní  indikátorov na úrovni  projektov,  ktoré 
budú vecne nadväzovať na indikátory na úrovni opatrení pre SOP PS. Súčasne pripravoval 
v spolupráci  s RO  pre  CSF  národný  číselník  indikátorov  na  úrovni  projektov,  ktorý 
korešponduje s číselníkom „core indikátorov“ definovaným EK. Momentálne sú ukazovatele 
na úrovni projektov nemerateľné, pretože do 31.12.2004 nebol ukončený hodnotiaci proces, 
neboli  podpísané Zmluvy o     poskytnutí  NFP s     KP/PP (s  výnimkou individuálneho projektu   
PPCR  NUTIS)  a     ani  neboli  realizované  žiadne  projekty,   a tak  obsah  nasledujúcich 
monitorovacích  správ  za  skrátené  programovacie  obdobie  2004  –  2006  bude  odlišný  od 
predloženej Monitorovacej správy.

Monitorovací výbor pre SOP PS

V období od 1.1.2004 do 31.12.2004 sa uskutočnili  dve zasadnutia  Monitorovacieho 
výboru pre SOP PS , konkrétne 2. zasadnutie 22.3.2004 a 3. zasadnutie 24.9.2004. 

Na druhom zasadnutí schválili zúčastnení členovia Monitorovacieho výboru pre SOP PS 
na základe  spoločného konsenzu  PD k SOP PS s pripomienkami  a hodnotiace  kritériá  pre 
výber  projektov z verejného sektora v rámci  opatrení  1.2  a 2.1  SOP PS s  pripomienkami. 
Pripomienky k zmene PD k SOP PS sa týkali najmä úpravy finančnej tabuľky, indikátorov 
a tiež oprávnených aktivít jednotlivých opatrení SOP PS. Okrem toho sa do PD k SOP PS 
doplnili  VÚC  ako  KP  v prípade  opatrení  1.2  a 2.1  (za  podmienky  vyriešenia  možného 
konfliktu  záujmov),  cirkvi  ako  KP v prípade opatrenia 2.1 (za podmienky, že tieto  môžu 
predkladať projekty len spolu s mestom, prípadne obcou a budú vystupovať len ako partneri 
projektu) a Platobný orgán spolu s Platobnou jednotkou ako KP v prípade opatrenia TP. Na 
základe  odporúčania zástupcov  EK  prišlo  tiež  k  úprave  Rokovacieho  poriadku 
Monitorovacieho výboru pre SOP PS, pričom hlavnou zmenou bolo prijímanie rozhodnutí na 
základe spoločného konsenzu  členov Monitorovacieho výboru pre SOP PS.

Monitorovací  výbor  pre  SOP  PS  na  svojom  treťom  zasadnutí  formálne  preschválil 
PD k SOP PS s pripomienkami MF SR týkajúcich sa aktualizácie vybraných častí jeho textu, 
schválil  Dodatok  č.  1  k Rokovaciemu  poriadku  Monitorovacieho  výboru  pre  SOP  PS 
(rozhodovanie metódou per rollam) s pripomienkami a vzal na vedomie Informáciu o stave 
implementácie SOP PS za obdobie od januára do októbra 2004.
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Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ MH SR

Dozornú a kontrolnú úlohu v súvislosti s prípravou, riadením a implementáciou SOP PS 
plní Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ (výbor) zriadený na MH SR. Výbor 
plní  najmä  kontrolnú  a  koordinačnú  úlohu  tým,  že  kontroluje  kvalitu  prípravy 
programovacích dokumentov, priebeh implementácie, ako aj zabezpečenie funkčnej štruktúry 
platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov pre SOP PS.  

Výbor na svojom zasadnutí 3.9.2004 schválil 8 dokumentov rozhodujúcich pre začatie 
implementácie  SOP PS (o. i.  Manuál pre uchovávanie (ukladanie)  dokumentov,  Logistiku 
hodnotenia  žiadostí  o poskytnutie  NFP a  projektov  pre  SO/RO,  Postup  výberu  externých 
posudzovateľov projektov, Postup žrebovania a prideľovania projektov externým a interným 
posudzovateľom projektov, Postup žrebovania členov Hodnotiacej komisie na posudzovanie 
projektov).

Členovia výboru na zasadnutí  24.11.2004 vzali  na vedomie zmeny v zložení  výboru 
(ktoré  súviseli  s  administratívnymi  zmenami  v  RO  a SO/RO),  Priebežnú  monitorovaciu 
správu  o implementácii  SOP  PS  za  obdobie  január  –  október  2004,  Informáciu  o stave 
administratívnych kapacít zabezpečujúcich implementáciu jednotlivých opatrení v rámci SOP 
PS,  Informáciu o stave zabezpečenia archivácie dokumentov v rámci SOP PS a Informáciu 
k prvým skúsenostiam vo využívaní ITMS zabezpečujúceho  monitorovanie implementácie 
jednotlivých  opatrení  v rámci  SOP  PS.  Výbor  zároveň  schválil  Postup  predkladania 
a schvaľovania národných projektov v rámci SOP PS a Informáciu o súhrnnej žiadosti  pre 
poskytnutie  NFP  v rámci  TP,  tzv.  o  refundácii  oprávnených  výdavkov  z limitovanej 
a nelimitovanej TP za 3. kvartál 2004.

Na ďalšom zasadnutí dňa 6. decembra 2004 výbor schválil s formálnymi pripomienkami 
Dodatok  č.  2  k Štatútu  výboru,  spolu  s interným  materiálom  „Overovanie  postupov 
hodnotiaceho  procesu  na  sprostredkovateľskom  orgáne  pod  Riadiacim  orgánom  pre  
Sektorový  operačný  program  Priemysel  a  služby  v  súlade  s  Nariadením  Rady   ES  č.  
438/2001, čl. 3“ s formálnymi pripomienkami.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond

V sledovanom  období  ITMS  umožnil,  aj  keď  s občasnými  problémami,  registráciu 
projektov predložených v rámci uzavretých výziev na predkladanie projektov – celkovo sa 
podarilo zaregistrovať 1087 štandardných projektov predložených v rámci SOP PS v celkovej 
odhadovanej výške 45,33 mld. SKK (pozn.: ide o údaje získané z ITMS).1

Pri evidencii a registrácii predložených žiadostí a projektov do ITMS sa vyskytli viaceré 
problémy  –  niektoré  sa  podarilo  operatívne  vyriešiť,  niektoré  zostali  k poslednému  dňu 
sledovaného obdobia nevyriešené.

Najvážnejšie nevyriešené problémy ITMS:

1 Uvedené údaje nezahŕňajú projekty TP a individuálny projekt SACR.
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– nedostatočné reportovacie schopnosti ITMS, na zabezpečenie požadovaných hlásení 
pre niektoré centrálne orgány a  EK je treba robiť paralelné evidencie v MS Exceli, 
čo je prácne a chybové;

– chýbajúce analytické schopnosti ITMS, systém nie je schopný robiť žiadne analýzy 
dát potrebné pre štatistické vykazovanie do monitorovacích správ;

– nemožnosť vložiť do ITMS nástroje poskytovania pomoci (systém nedokáže rozlíšiť 
projekty  predložené  v rámci  schém  štátnej  pomoci,  schém  pomoci  de  minimis, 
v prípade  verejného sektora,  individuálne/národné projekty;  systém tiež  nedokáže 
rozlíšiť projekty predložené v rámci rôznych výziev na predkladanie projektov);

– v ITMS je implementovaný 5 miestny číselník OKEČ, potrebný je 6 miestny;
– nepostačujúci subsystém pre  monitorovanie v ITMS;
– potreba doriešenia číselníka indikátorov na úrovni projektov a systému ich sledovania 

v ITMS;
– nevytvorenie indikatívneho číselníka oprávnených nákladov/výdavkov v ITMS;
– neriešenie  archivácie  dokumentov  v     ITMS  (  s     údajmi  zapísanými  v     ITMS  nie  je   

spojená informácia o tom, kde sa zdroje údajov - jednotlivé dokumenty v tlačenej 
podobe - fyzicky archivujú);

– nezabezpečenie  dostatočnej  ochrany  údajov  obsiahnutých  v  ITMS    -   aj  v     súvislosti   
s nedoriešením  kompetencií  jednotlivých  užívateľov  pre  prácu  s informačným 
systémom  (možnosť rizika úniku informácií citlivého charakteru  -  napr. z dôvodu, 
že  heslá  do  ITMS  boli  užívateľom  distribuované  nezabezpečenou  elektronickou 
poštou);

– neexistencia  stanovenia  kurzu  EUR/SKK  a  chýbajúce  centrálne  udržiavanie  tohto   
kurzu v ITMS, napr. aj formou dennej zmeny kurzu podľa kurzového lístka NBS;

– nezapojenie regionálnej úrovne (jednotlivých VÚC a ich ICPK) do ITMS;
– neexistencia aktualizovanej príručky používateľa systému ITMS.

V ITMS je ešte množstvo ďalších drobnejších problémov súvisiacich hlavne s malým 
časovým priestorom na jeho vytvorenie a testovanie,  ktoré sťažujú používateľom prácu so 
systémom. Z užívateľského hľadiska je potrebné ITMS operatívne dopracovať o analytické 
a reportovacie  nástroje  potrebné  na  zosúladenie  jeho  funkcionality  s požiadavkami 
a nariadeniami EK na čerpanie financií zo ŠF EÚ. Systém je permanentne dopracovávaný a 
chýba aktualizovaná príručka pre používateľa.

9.     Problémové oblasti spojené  s     implementáciou  
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V priebehu  roka  2004  sa  vyskytlo  niekoľko  závažných  problémov,  ktoré  oddialili 
implementáciu programov podporovaných zo ŠF EÚ. Nižšie sú uvedené tie, ktoré MH SR 
ako RO pre SOP PS považuje za najvýznamnejšie:

1) Koordinácia zo strany RO pre CSF (MVRR SR)
Odporúčame zlepšiť a zintenzívniť koordináciu zo strany RO pre CSF, napr. v zmysle 
vypracovania  zoznamu  oprávnených nákladov/výdavkov pre projekty  (vrátane  TP)  a 
zjednotenia vypracovaných  manuálov kontroly za všetky RO tak, aby výkon kontroly 
fyzickej realizácie projektov bol založený na jednotnom postupe.
V oblasti Technickej pomoci SOP PS, ktorú majú interné a externé oprávnené subjekty 
možnosť  čerpať  od  1.1.2004,  nebolo  v predmetnom  roku  vydané  žiadne  jednotné 
usmernenie  pre  RO  obsahujúce  jednotné  formuláre  a dokumenty  zohľadňujúce 
špecifikum daného opatrenia a teda špecifikum KP, ktorými sú. ústredné orgány štátnej 
správy (ÚOŠS), štátne príspevkové organizácie, združenia právnických osôb, VÚC a ich 
ICPK.  A na základe tejto skutočnosti si jednotlivé RO museli vytvárať svoje vlastné 
postupy, formuláre  a mechanizmy  na  čerpanie  finančných  prostriedkov,  čo  spôsobilo 
následne problémy s certifikáciou.

Opatrenie:
Na základe uvedeného a z dôvodu potreby zadefinovania jednotného postupu refundácie 
prostriedkov z TP vytvoril RO pre SOP PS „Mechanizmus refundovania oprávnených 
výdavkov z technickej pomoci Sektorového operačného programu Priemysel a služby“, 
ktorý bol predložený dňa 7. júla 2004  listom číslo  2121/2004-400 na pripomienkové 
konanie a schválenie MVRR SR ako RO pre CSF. Vzhľadom k tomu, že MVRR SR 
nevznieslo  k tomuto  „Mechanizmu....“  žiadne  pripomienky,  tento  bol  následne 
predložený do Porady vedenia MH SR, ktorou bol dňa 15.7.2004 schválený ako záväzný 
interný predpis.  

2) Problematika záložného práva
Uznesením vlády SR č.  1173/2004 z 8.12.2004 boli  v zmysle  materiálu  „Postup pre 
uplatňovanie  ustanovení  v oblasti  záložného  práva  v rámci  pravidiel  pre  čerpanie 
štrukturálnych  fondov  a štátneho  rozpočtu“  schválené  zásady  spolupráce  RO 
a finančných inštitúcií pri spolufinancovaní projektov podporovaných zo štrukturálnych 
fondov.  Schválené  zásady  sa  následne  premietli  do  „Zmluvy  o spolupráci  medzi 
bankami  a   riadiacim  orgánom, resp. sprostredkovateľským orgánom“. Na základe 
Uznesenia vlády SR č. 1173/2004 následne RO pre CSF vydal Usmernenie č. 19/2004 
pre  oblasť  záložného  práva.  Predmetným  usmernením sa  s  účinnosťou  od  1.1.2005 
stanovujú  postupy  na  uzatváranie  „Zmlúv o poskytnutí  nenávratného  finančného 
príspevku“ na realizáciu projektov investičnej povahy,  ktoré sú spolufinancované zo ŠF 
a štátneho rozpočtu SR.
V súčasnosti považuje MH SR za najväčší problém to, že predmetným materiálom nebol 
riešený vzťah záložca (KP/PP) - záložný veriteľ (SO/RO, resp. RO), a preto MH SR 
vypracovalo  návrh  záložnej  zmluvy,  ktorá  upravuje  výlučne  záložný  vzťah  medzi 
záložným veriteľom a záložcom bez účasti banky. Predmetom tejto záložnej zmluvy je 
určenie  podmienok,  za  ktorých  je  možné  domáhať  sa  uspokojovania  pohľadávky 
záložného veriteľa (ako zástupcu štátu) voči záložcovi z titulu nedodržania podmienok 
stanovených  v Zmluve  o poskytnutí  NFP  tak,  aby  bola  zabezpečená  návratnosť 
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neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov ŠR SR a EÚ. Predmetný návrh zmluvy 
je t. č. na posúdení na Ministerstve spravodlivosti SR.

Opatrenie:
MH SR vypracovalo k problematike záložného práva v prípade,  kedy žiadateľ o NFP 
nečerpá úver z banky (resp. inej finančnej inštitúcie), ale financuje si schválený projekt 
z vlastných zdrojov, osobitnú Zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam 
a nehnuteľnostiam - bez banky, ktorú následne predložilo na vyjadrenie na MF SR a MS 
SR. 

3) ITMS
 IT  monitorovací  systém pre  štrukturálne  fondy  a Kohézny  bol  vytvorený  v značnej 
časovej tiesni a počas celej svojej existencie bol neustále dopracovávaný v závislosti od 
akútnosti problémov, ktoré sa v ňom vyskytli. V priebehu roku boli prepracované napr. 
indikátory,  spracovanie  príloh,  bodové  hodnotenia,  reporty  ...   čo  spôsobovalo 
neaktuálnosť manuálov a príručiek, neustále dolaďovanie nových funkcionalít a riešenie 
problémov s tým spojeným.  V Zmeny v ITMS sú formálne zabezpečované  pomocou 
Change  requestov,  ktoré  boli  zvyčajne  realizované  v závislosti  od  ich  akútnosti,  čo 
reálne spôsobuje odsun niektorých potrebných ale menej dôležitých zmien do vzdialenej 
budúcnosti.   Podľa stavu spracovania dát v systéme sa postupne menili požiadavky na 
výstupné zostavy, z ktorých len časť bola k dispozícii v systéme a zvyšné zostavy bolo 
potrebné spracovávať ručne pomocou separátnych evidencií na SQL databázach resp. 
v Exceli. Pri práci so systémom sa trvalo vyskytujú občasné problémy s konktivitou do 
DataCentra, systém  pracuje  pomaly,  vznikajú  občasné  neočakávané  havárie  systému 
a tiež sa vyskytujú zaviaznutia systému pri generovaní výstupných zostáv, ktoré bežne 
pri testovaní priamo v DataCentre fungujú. Testovací server pre ITMS je umiestnený 
v Internete  u dodávateľa systému a nie v  KTI infraštruktúre DataCentra,  čo má svoje 
výhody, ale aj nevýhody. 

Opatrenie: 
Vzhľadom na časovú tieseň pri vzniku ITMS bolo potrebné neustále prepracovávanie 
systému brať ako fakt a naučiť sa využívať systém aj v týchto podmienkach. V prípade 
potreby  vlastných  dopracovaní  bolo  potrebné  urýchlene  spracovať  Change  request 
a požiadať  o jeho  realizáciu  a následne  v prípade  vážnych  problémov  urgovať,  ak 
realizácia bola pomalá. Nepružnosť statických reportov by mala byť riešená vybudovaní 
OLAP nadstavby nad ITMS, v ktorej by bolo možné z dopredu pripravených dátových 
kociek  pružnejšie  generovať  istý  okruh  požadovaných  výstupných  zostáv.  Príslušné 
dátové kocky by mali byť dodávateľsky riešené v priebehu roku 2005.
Chyby systému boli reklamované prostredníctvom Helpdesku v DataCentre,  postupne 
boli odstraňované. Problémy s konektivitou a občasnéné zaviaznutia systému boli tiež 
reklamované, ale ťažko je zistiť  zistiť ich príčinu, pretože sa objavujú nepravidelne. 

4) Verejné obstarávanie
Úrad  pre  verejné  obstarávanie  (ÚVO)  vypracoval  oficiálny  autorizovaný  zoznam 
oprávnených (certifikovaných) osôb pre výkon verejného obstarávania. Na internetovej 
stránke  ÚVO  (www.uvo.gov.sk),  ako  aj  vo  Vestníku  verejného  obstarávania  je 
zverejňovaný  zoznam  odborne  spôsobilých  osôb,  ktorý  sa  priebežne  aktualizuje. 
Uvedený je vždy aj dátum poslednej aktualizácie. Interval aktualizovania informácií ako 
aj menný zoznam osôb vyčiarknutých zo zoznamu odborne spôsobilých osôb z dôvodov 
taxatívne   vymenovaných  v   zákone  č.523/2003 Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a  o 
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zmene zákona č.  575/2001 Z. z. o organizácii  činnosti  vlády a organizácii  ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov však zverejňovaný nie je. 

Opatrenie:
MH SR si v súlade so Zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
zákona  č.  575/2001  Z.  z.  o organizácii  činnosti  vlády  a organizácii  ústrednej  štátnej 
správy v znení zmien a doplnkov vypracovalo svoje vlastné postupy predovšetkým pri 
realizácii  schém  štátnej  pomoci  a  rozčlenilo  vo  svojej  metodike  oprávnené  aktivity 
podľa  schém  štátnej  pomoci  tak,  aby  v  plnom  rozsahu  bol  zohľadnený  Zákon  č. 
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti  vlády a organizácii  ústrednej  štátnej  správy v znení  zmien  a doplnkov,  ktorý 
člení  investície  podľa predmetu  obstarávania  na stavebné práce a  technológie.  Tento 
postup bol spracovaný v Príručke pre žiadateľov o NFP.

5) Koordinácia zo strany Platobného orgánu (MF SR)
Problematika  intenzity  štátnej  pomoci –  ku  koncu  sledovaného  obdobia  nebola 
doriešená otázka možnosti použitia viacerých intenzít pomoci v rámci jedného projektu. 
Daná problematika sa bude riešiť zo strany MF SR dodatkom ku "Koncepcii systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov".

Opatrenie:
MH  SR  organizovalo  stretnutia  za  účelom  riešenia  problematiky  viacerých  intenzít 
štátnej  pomoci  za účasti  zástupcov MF SR (Platobný orgán a Útvar štátnej  pomoci), 
MVRR SR a ostatných zainteresovaných RO – Ministerstvo životného prostredia SR 
a Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

6) Klarifikácia dokumentov - Uznesenie vlády SR č. 797/2004 z 18. augusta 2004 k správe 
o  záveroch  a  odporúčaniach  vyplývajúcich  z  dotazníka  Právna  ochrana  pred 
netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o 
využívaní fondov EÚ v SR, zaviedlo do hodnotiaceho procesu nový prvok – klarifikáciu 
dokumentov  (uplatňuje  sa  v  rámci  formálnej  kontroly),  čo  spôsobilo  predĺženie 
hodnotiaceho procesu.

Opatrenie:
Pretože uvedené uznesenie bolo prijaté už v procese implementácie, MH SR prijalo toto 
opatrenie  tak,  aby  v  čo  maximálnej  miere  nepredlžovalo  hodnotiaci  proces.  Z  toho 
dôvodu usmernilo svoje SO/RO v súlade s vyššie uvedeným uznesením tak, že RO pre 
SOP PS rozdelil všetky požadované prílohy – dokumenty na dve časti:
- ktoré je schopný žiadateľ dodať do 24 hodín – tie bolo možné klarifikovať;
- ktoré žiadateľ nie je schopný dodať do 24 hodín. 
Cieľom tohto opatrenia bola maximálna snaha nediskriminovať tých žiadateľov, ktorí 
všetky podmienky splnili na 100%.

7) Zmluvy o poskytnutí NFP sa niekoľkokrát menili  na základe usmernení RO pre CSF 
a MF SR.  Zmeny súviseli  najmä  s problematikou  záložného práva  a s problematikou 
týkajúcou sa novelizácie zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie:
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MH  SR  riešilo  dopracovanie  Zmlúv  o  poskytnutí  NFP  v spolupráci  s  MF  SR  a 
participovalo  na  vyriešení  otázky  záložného  práva,  aby  tým  čím  skôr  prispelo  k 
podpisovaniu  predmetných  zmlúv.  Podpisovanie  Zmlúv  o  poskytnutí  NFP  bude 
zahájené momentom, keď všetka legislatíva nevyhnutná k takémuto aktu bude platná a 
účinná, s predpokladom od 1. mája 2005.

8) Nedostatočné administratívne kapacity  vecne príslušných organizačných útvarov RO 
a SO/RO zabezpečujúcich riadenie, implementáciu a monitorovanie pomoci zo ŠF EÚ 
a štátneho rozpočtu SR.

Opatrenie:
Na úrovni RO to bola kapacitná výpomoc z iného útvaru v rámci rezortu a v rámci 
SO/RO sa bude môcť tento problém riešiť  až novým rozpočtovým obdobím v roku 
2006, resp. využitím technickej pomoci.
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10.   Vyhodnotenie implementácie pomoci

Dopad pomoci na rómske marginalizované skupiny

Súčasťou Monitorovacej  správy je  aj  informácia  o  dopade čerpania  NFP na rómske 
marginalizované  skupiny v rámci  jednotlivých  opatrení  SOP PS,  ktorá  tvorí  prílohu  č.  9. 
Nakoľko SOP PS má však iba nepriamy dopad na rómske marginalizované skupiny, všetky 
údaje týkajúce sa rómskych marginalizovaných skupín majú indikatívny charakter (ku dňu 
vypracovania predloženej monitorovacej správy nie je dopady možné exaktne vyčísliť).

Zabezpečenie kompatibility s politikami ES

RO pre SOP PS týmto prehlasuje, že vypracovanie programovacích a implementačných 
dokumentov,  ako  aj  celý  proces  implementácie  SOP  PS  bol  zabezpečovaný  v súlade 
s politikami a činnosťami ES, vrátane pravidiel o hospodárskej súťaži, o zadávaní verejných 
zákaziek, o ochrane a zlepšovaní životného prostredia a o odstraňovaní nerovností a podpore 
rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.
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PRÍLOHA č. 1

Analýza vývoja ekonomiky v Slovenskej republike za rok 2004

Makroekonomické charakteristiky vývoja slovenskej ekonomiky  1  

Výsledky za rok 2004 naznačujú pozitívne očakávania tak makroekonomických ako aj 
fiškálnych  indikátorov.  Tempo  hospodárskeho  rastu  Slovenska  v roku  2004  merané  HDP 
v stálych cenách (s. c.) sa zvýšilo a bolo z krajín stredoeurópskeho regiónu najvyššie.  Podľa 
štatistických zdrojov OECD tempo rastu HDP v r. 2004 dosiahlo v SR 5,5 %, v Poľsku 5,4 %, 
Maďarsku  3,9  %  a v Česku  3,9  %.  Za  rok  2004  sa  vytvoril  v ekonomike  SR,  podľa 
predbežných odhadov, HDP v bežných cenách (b. c.) v objeme 1325,5 mld. Sk, čo je oproti 
predchádzajúcemu roku viac o 10,3 %. Tempo rastu HDP (v s. c. roku 1995) dosiahlo 5,5 % 
a od  roku  1999  je  najvyššie.  V druhom  polroku  2004  a najmä  vo  4.  štvrťroku  sa  jeho 
dynamika  rastu  značne  zrýchlila.  V b.  c.  sa  HDP  medziročne  zvýšil  o 10,3 %.  Podľa 
domácich analytikov slovenská ekonomika za svoj rast vďačí najmä výraznému dopytu po 
investičných  celkoch,  rozpočtovej  politike,  ktorá  pôsobí  prorastovo,  oživeniu  spotreby 
domácnosti a vstupu do EÚ ako významnému rastovému potenciálu pre súkromný sektor.

Na 5,5 % prírastku HDP SR v roku  2004 sa podieľala hrubá tvorba kapitálu 26,3 %, 
konečná spotreba domácnosti 55,7 % a zahraničný dopyt iba 11,4 %. Všetky hlavné zložky 
domáceho dopytu presiahli vlaňajšiu úroveň. 

Rozpočtové  hospodárenie  SR  za  rok  2004  podľa  predbežných  údajov  skončilo 
schodkom 70,3 mld. Sk, ktorý tvoril 5,3 % z HDP, čo je horší výsledok o 0,6 p. b. ako v r. 
2003. Podľa metodiky ESA je schodok 50,9 mld. Sk (3,8 % z HDP). Príjmy štátneho rozpočtu 
dosiahli 242,4 mld. Sk. Oproti ročnému rozpočtovanému objemu boli vyššie o 10,5 mld. Sk, 
pri vysokom prekročení dane z príjmov právnických a fyzických osôb a nedaňových príjmov. 
Výdavky štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 312,7 mld. Sk. Oproti schválenému rozpočtu 
boli nižšie o 2,3 mld. Sk.

Medziročná  miera inflácie v SR (meraná rastom spotrebiteľských cien) za rok 2004 
dosiahla v priemere 7,5 % a jej tempo bolo o jeden percentuálny bod nižšie ako pred rokom. 
Jadrová  medziročná  inflácia  bola  na  úrovni  2,6  %,  rovnako ako minulom období  a  čistá 
inflácia vo výške 3,1 %, v rovnakom období m. r. 3,5 %. Regulované ceny boli na úrovni 15,1 
% a oproti roku 2003 sa znížili o 5,8  percentuálnych bodov.

Peňažná  zásoba  M2 podľa  predbežných  údajov  vo  fixnom  kurze  dosiahla 
779,9 mld. Sk.  Jej  medziročný  rast  predstavoval  5,4  %.  Objem  peňažného  agregátu  M1 
vzrástol o 11,1 % (pri rýchlejšom  raste  netermínovaných vkladov).   Peňažný  agregát  QM-
kvázipeniaze   sa  zvýšil  o 1.7  %,  v dôsledku  rastu  termínovaných  vkladov.  Termínované 
vklady a vklady v cudzej mene tvorili 60,1 % (v r. 2003 to bolo 62,1 %) peňažnej zásoby, 
netermínované vklady 27,0 % (25,4 %). Vklady obyvateľstva medziročne poklesli o 2,5 % a 
podnikov (vrátane poisťovní) vzrástli o 18,9 %. Celkový objem úverov sa zvýšil o 10,5 %.

 Celkový  počet pracujúcich  osôb prevyšoval  úroveň  predchádzajúceho  roka. 
V porovnaní s rokom 2003 bol vyšší o 0,3 %. Zvýšil sa počet podnikateľov bez zamestnancov 
o 25 %,  podnikateľov  so  zamestnancami  o 19,5 %  a  vypomáhajúcich  členov  domácností 
o 6,9 %. Počet zamestnancov klesol o 2,2 %. 

V priemere  za  rok  2004  sa  podľa  výberového  zisťovania  pracovných  síl   ŠÚ  SR 
medziročne počet nezamestnaných po dvojročnom znižovaní znovu zvýšil. V roku 2004 sa v 
1 Oficiálne overené štatistické údaje za rok 2004 budú k dispozícii až v 2. štvrťroku 2005. Tento materiál je preto 
spracovaný na základe štatistických údajov za 1. až 3. štvrťrok 2004 a niektorých predbežných údajov za rok 2004.
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porovnaní s rokom 2003 zvýšil počet nezamestnaných o 4,7 % na 480,7 tis.  osôb. Po raste 
v 1. štvrťroku  (na  511,5 tis.  osôb)  počet  nezamestnaných  v ďalších  štvrťrokoch  postupne 
klesal  (na  455,1 tis.  v  4. štvrťroku).  Miera  nezamestnanosti  sa  v priemere  za  rok  zvýšila 
o 0,7 p. b.  na  18,1 % (v  priebehu  roku  sa  postupne  znižovala  z 19,3 % v 1. štvrťroku  na 
17,1 % v 4. štvrťroku). 

Priemerná  nominálna  mesačná  mzda zamestnanca  hospodárstva  SR dosiahla  v roku 
2004  úroveň  15  825,-  Sk.  V porovnaní  s rovnakým  obdobím  minulého  roka  bola  vyššia 
o 10,2 % a reálna mzda o 2,5 %. Vývoj  reálnych miezd bol naďalej  ovplyvňovaný najmä 
rastom priemerných spotrebiteľských cien, ktorých dynamika sa  za rok  2004 zvýšila na 7,5 
%. Vo vzťahu k produktivite práce bol ich vývoj vcelku priaznivý, keď priemerná nominálna 
mesačná mzda rástla rýchlejšie ako produktivita práce z HDP len o 0,1 p. b. Dynamika rastu 
produktivity  práce z HDP v s. c. bola dvojnásobne rýchlejšia ako dynamika reálnej  mzdy. 
Z vybraných kategórií  ekonomickej  činnosti  v r.  2004 najvyššiu priemernú mesačnú mzdu 
dosiahlo finančné sprostredkovanie (33 064,- Sk), výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 
(23 911,- Sk), nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (19 698,- Sk) a najnižšiu ostatné 
spoločenské, sociálne a osobné služby (12 310,- Sk), hotely a reštaurácie (12 342,- Sk) a  
poľnohospodárstvo,  poľovníctvo,  lesníctvo  (12  210,-  Sk),  školstvo  (12  895,-  Sk) 
a zdravotníctvo a sociálna pomoc (12 865,- Sk).

Devízové rezervy NBS ku koncu decembra 2004  boli vo výške 16,8 mld. USD. Zvýšili 
sa oproti minulému roku o 3,3 mld. USD. Nárast devízových rezerv bol výsledkom mierneho 
prebytku bilancie príjmov a výdavkov, ktorý spôsobili najmä príjmy z titulu intervencií NBS 
na  medzibankovom  devízovom  trhu.  Ich  stav  zodpovedal  5,4  násobku  priemerného 
mesačného dovozu tovarov a služieb SR (v r. 2003 to bol 5,8-násobok).

Celkový hrubý zahraničný dlh k ultimu roka 2004 dosiahol 21,8 mld. USD (18,1mld. 
EUR) a v porovnaní s rovnakým obdobím m. r. vzrástol o 3,5 mld. USD, najmä v dôsledku 
vydania dlhopisov MH SR na zahraničnom kapitálovom trhu a nárastu stavu krátkodobých 
zahraničných záväzkov komerčných bánk. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR 
dosiahol 4 059 USD. 

Bežný účet platobnej bilancie za rok 2004 vykázal schodok v objeme -45,2 mld. Sk, 
ktorý  v porovnaní  s rokom  2003  je  výrazne  vyšší  a to  predovšetkým  vplyvom  vyššieho 
deficitu  obchodnej  bilancie.  Zhoršenie  nastalo aj  v bilancii  výnosov a to najmä u výnosov 
z investícií. 

Podľa  predbežných  údajov  NBS  dosiahol  equity  kapitál vložený  na  území  SR 
k 30.9.2004  objem  372,5  mld.  Sk  (11,5  mld.  USD),  z toho  do  podnikovej  sféry  bolo 
investovaných 305,9 mld. Sk a do bankovníctva 66,6 mld. Sk.

Hospodársky rast Slovenska sa uskutočňuje v podmienkach dôchodkovo-ponukových 
nevyvážeností, prejavujúca sa napríklad deficitom bežného účtu platobnej bilancie a nárastom 
zahraničného zadlžovania. Podľa HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily dosahuje Slovensko 
51 % priemeru EÚ. Obdobné zaostávanie je charakteristické aj pre produktivitu práce meranú 
ako HDP na pracovníka. Konkurenčná schopnosť domácej produkčnej sféry voči zahraničnej 
ponuke je nižšia.  Je dokumentovaná pomalším rastom vývozu tovarov a služieb ako rastú 
dovozy a zároveň nízkou cenovou úrovňou vyvážaných tovarov a služieb oproti krajinám EÚ. 
Napriek  pretrvávaniu  nízkej  konkurenčnej  schopnosti  ekonomiky  Slovenska  predsa  len 
dochádza k niektorým pozitívnym zmenám v stave ekonomiky. Zvýšil sa podiel súkromných 
subjektov, ktoré majú v súčasnej dobe prevažujúci podiel na celkovej priemyselnej produkcii 
a  podiel  firiem so zahraničnou  účasťou.  Výrazne  sa  zlepšila  teritoriálna  štruktúra  vývozu 
smerujúca prevažne do krajín OECD a skvalitnilo sa podnikateľské prostredie s príslušnými 
inštitúciami.

Medzi dlhodobo pretrvávajúce nepriaznivé tendencie limitujúce ekonomickú výkonnosť 
a konkurencieschopnosť patria v podmienkach Slovenska najmä:
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• pomalá  reštrukturalizácia  produkcie  a vývozu  na  komodity  s vysokou  pridanou 
hodnotou,

• vysoká miera závislosti produkcie a vývozu Slovenska na niekoľkých veľkých firmách,
• prílišná  závislosť  (a  náročnosť)  produkcie  a vývozu  na  dovoze,  hlavne  na  dovoze 

surovín a polotovarov (teda na medzispotrebu),
• vysoká  miera  závislosti  vývozu  na  cenových  faktoroch  a na  zmenách  v dopyte 

v zahraničí (obchodných partnerov Slovenska, vrátane v EÚ),
• vysoká  miera  nezamestnanosti  a výrazne  regionálne  rozdiely  v jej  úrovni,  ako 

i v celkovom ekonomickom rozvoji.

Odvetvová analýza vývoja sektorov priemyslu a     služieb SR  

Priemysel  a služby  prešli  počas  transformácie  významnými  zmenami.  V štruktúre 
priemyselnej produkcie sa zvýšil podiel priemyselnej výroby pri súčasnom poklese produkcie 
v ťažbe  a v energetike.  V službách  výraznejšie  zvýšenie  podielu  zaznamenali  aktivity 
finančného  sprostredkovania,  nehnuteľnosti,  prenájom a obchodné činnosti  a vyššie  prijaté 
dane na produkty, znížené o subvencie.

V roku 2004 dosiahol podiel  priemyslu SR na tvorbe HDP Slovenska v s. c. 27,9 % 
a v b.  c.  24,5  % a na zamestnanosti  27,6  %.  V priemysle  SR sa  medziročná  tvorba  HDP 
urýchlila  a ovplyvnili  ju  predovšetkým  výrobky  chémie,  výrobky  z ropy  a gumy,  kovy 
a kovové  výrobky,  stroje,  elektrické  zariadenia  a dopravné  prostriedky.  Podiel  služieb  na 
tvorbe HDP v hodnotenom období dosiahol v s. c. 63,3 % (v b.c.66,7 %).

Tvorba HDP v priemysle a službách v stálych cenách v mld. Sk1

Odvetvie 2003
Štvrťroky

2004
Index

2004/2003
1. 2. 3. 4.

Priemysel 206,7 55,3 57,9 59,1 58,2 230,5 111,5
Služby 510,5 119,9 134,6 132,7 135,8 522,8 102,4
Spolu 717,2 175,2 192,5 191,8 194,0 753,3 105,0

Podiel na SR v % 91,5 91,8 91,7 89,5 91,8 91,1 -

Smerom k štruktúram obvyklým vo vyspelých krajinách profiluje i vnútorná skladba 
slovenského priemyslu.  Zmena podielov odvetví  priemyslu na tvorbe HDP priemyslu ako 
celku dokumentuje nasledovná tabuľka.

Štruktúra priemyslu z hľadiska tvorby HDP v s.c. v %
Odvetvie 1995 2000 2003 2004
Priemyselná výroba 81,9 84,1 87,1 87,4
Ťažba nerastných surovín 3,2 3,3 2,1 1,8
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 14,9 12,6 10,8 10,8
Priemysel spolu 100,0 100,0 100,0 100,0
Podiel priemyselnej výroby na SR v % 24,8 22,5 23,0 24,4
Zdroj: ŠÚ SR - Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR za rok 2004

Podiel priemyselnej výroby na tvorbe HDP postupne rastie na úkor ostatných odvetví 
priemyslu. Najväčší podiel na tvorbe HDP v priemyselnej výrobe mali stroje a zariadenia i.n., 
elektrické  a optické  zariadenia  a dopravné  prostriedky  (32,0  %),  kovy  a kovové  výrobky 
(19,3 %) a výrobky chémie, z ropy a gumy (14,3 %).

V priemysle  pretrváva  trend  eliminácie  prezamestnanosti  a zvyšovania  produktivity 
práce.  Úbytky  pracovných  príležitostí  nedokážu  kompenzovať  možnosti  v nových 
a rozširujúcich sa sofistikovanejších výrobách. Ide vo väčšine prípadov o produkcie s menším 

1 Metóda ESNU 95; predbežné údaje; v stálych cenách roku 1995; zdroj ŠÚ SR.
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rozsahom  vedľajších  činností,  obmedzenými  zásobami  či  novou  logistikou,  čo  znižuje 
závislosť na pracovnej sile.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v priemysle a službách

1997 2003 2004   
Priemysel v tis. osôb 608,9 555,4 560,7
Priemysel podiel na SR v % 29,8 27,6 27,6
Služby v tis. osôb 1110,1 1188,9 1212,7
Služby podiel na SR v % 54,4 59,3 59,3

V rokoch 1997 až 1999 do odvetví  priemyselnej  výroby SR sa  investovalo celkom 
157,5 mld. Sk (priemerne 53 mld. Sk ročne), z toho do strojného zariadenia 95,4 mld. Sk 
(priemerne 32 mld. Sk ročne). V rokoch 2000 až 2004 ich objem do uvedených odvetví sa 
zvýšil, keď dosiahol 305,8 mld. Sk (priemerne 61 mld. Sk), z toho do strojného zariadenia 
199,1 mld. Sk (priemerne ročne 39,8 mld. Sk).

V hodnotenom  období  produktivita  práce vypočítaná  z HDP  medziročne  najviac 
vzrástla v priemysle. V službách jej rast bol pomalší, avšak dosiahnutá úroveň bola najvyššia, 
čo dokumentuje nižšie uvedený prehľad.
Produktivita práce v priemysle a službách v s. c. v  tis. Sk na pracovníka 
Odvetvie            2003            2004 Index 2004/2003

Priemysel spolu 370,1 411,0 111,1
Služby spolu 423,4 431,1 101,8
SR spolu 387,0 407,1 105,2

V registri organizácií ŠÚ SR bolo ku koncu septembra 2004 evidovaných za priemysel 
SR 10 252  aktuálnych  podnikateľských  subjektov  a ich  počet   sa oproti   rovnakému 
obdobiu r. 2003 zvýšil o 893 subjektov. Z nich malé podniky s počtom zamestnancov od 0 
do 49 tvorili 83,9 % a stredné podniky s počtom zamestnancov od 50 do 249 10,4 %, čo je 
podiel takmer porovnateľný s vyspelými krajinami.

Sektor  malých  a stredných  podnikov  (MSP)  v priemysle  SR  v hodnotenom  období 
vykazuje  v podstate  charakteristiky  stability  a potenciál  ďalšieho  rastu,  čo  dokumentuje 
nasledovný prehľad:

Ukazovateľ Podiel MSP v % Zmena oproti rovnakému obdobiu 
r. 2003 v bodoch

Tržby za vlastné výkony a tovar 21,3 -0,8
Zamestnanosť 30,9 -0,1

Na druhej strane stále ešte existuje rad problémov, ktoré sú brzdou dynamickejšieho 
rozvoja  MSP (administratívna  náročnosť,  daňové a odvodové zaťaženie,  zložitá  a často sa 
meniaca legislatíva, právna neistota, nefunkčný kapitálový  trh a pod.). Sprievodným javom 
MSP  sú  i nedostatočné  manažérske  skúsenosti  podnikateľov  a všeobecne  nižší  stupeň 
pripravenosti  MSP na  podmienky  vyplývajúce  zo  vstupu  na  európsky  trh  ako  u veľkých 
subjektov.

Deklarovanou  prioritou  slovenskej  vlády  je  motivovanie  priamych  zahraničných 
investícií (PZI) založené na princípoch slobody podnikania a nediskriminácie. 

Na motivovanie zahraničných investícií boli vypracované a schválené zákony o podpore 
prílevu investícií a o podpore výstavby priemyselných parkov. Rozvoj infraštruktúry ostáva 
ako jedna z hlavných výziev pre ambície SR prilákať PZI. 

Bola vypracovaná Národná stratégia pre PZI, zameraná na motivovanie PZI podľa 4 kritérií: 
náklady, high-tech/pridaná hodnota, ciele politiky regionálneho rozvoja a priemyselné sektory. 

Konkurenčná výhoda SR v zahraničných investíciách je v kvalifikácii pracovnej sily  a 
v cene pracovnej sily. Uvedené môže mať v strednodobom horizonte výhodu pre zahraničné 
investície smerujúce do vyššej technologickej úrovne (vedomosti, zručnosť, kvalifikácia).
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Konkurencia na trhu PZI je v regióne krajín strednej Európy veľmi silná a pozícia SR 
z pohľadu legislatívneho a inštitucionálneho rámca vyžaduje systematické aktivity, ktoré by 
mali byť nasmerované najmä na posilnenie strategických investícií zameraných na znižovanie 
nákladov,  vyššiu  pridanú  hodnotu,  investíciami  do  najmenej  rozvinutých  regiónov 
na perspektívne sektory.

Na tvorbe HDP SR sa sektor energetiky v roku 2003 podieľal  4,7 %, na zamestnanosti 
2,1 % a za 1.  až 3. štvrťrok 2004 4,8 % a 2,1 %. Energetická náročnosť tvorby HDP na 
Slovensku je trojnásobne vyššia ako priemer v ostatných štátoch Európy. Najvyšší podiel na 
konečnej spotrebe energie majú domácnosti,  poľnohospodárstvo a obchod a služby (v roku 
2002  to  bolo  na  úrovni  47,9  %),  priemysel  je  druhý  v poradí,  a to  na  úrovni  34,9  %. 
V priemysle  klesá  spotreba  tuhých  palív  (čierne  uhlie,  hnedé  uhlie  a lignit,  koks 
čiernouhoľný),  stúpa spotreba kvapalných palív  (benzíny,  nafta)  ako aj  spotreba zemného 
plynu a elektriny. 

Takmer 86 % potrieb primárnej produkcie sektoru energetiky sa dováža. Domáce zdroje 
tvorí  najmä  vodná  energia  a hnedé  uhlie.  Vlastná  ťažba  plynu  a ropy  je  nevýznamná. 
Z jadrových  zdrojov  pochádza  17 025,6  gigawatthodiny  elektriny,  medziročne  sa  ich 
produkcia  znížila  o 4,7  %.  V tepelných  zariadeniach  sa  vyrobilo  4 608,1  gigawatthodiny 
elektriny, medziročne sa ich produkcia znížila o 2,6 %. Vo vodných elektrárňach sa vyrobilo 
3 941,7 gigawatthodiny, medziročne sa ich produkcia zvýšila o 14,2 %. 

I keď  je  prioritný  ďalší  rozvoj  obnoviteľných  zdrojov  energie  v EÚ  zástupcovia 
výrobcov  elektrickej  energie  a európskeho  priemyslu  upozorňujú  na  fakt,  že  obnoviteľné 
zdroje  sú pre  úniu cestou  budúcnosti,  nakoľko v najbližšom období  efektivita  a množstvo 
nimi vyrobenej elektrickej energie nebudú stačiť pokryť čoraz väčší dopyt po energii.

Nezanedbateľný zostáva fakt, že rozvoj obnoviteľných zdroj energie sa prejaví najmä 
vo zvýšení  úrovne  využívania  domácich  zdrojov  energie,  znížení  závislosti  na  dodávke 
primárnych  zdrojov  energie  zo  zahraničia,  zvýšení  bezpečnosti  a spoľahlivosti  dodávok 
energie, znížení emisií skleníkových plynov a v rozvoji regiónov.

V oblasti  finančného  zabezpečenia  vedy  a techniky je  podiel  celkových  výdavkov 
na vedu a techniku v SR podstatne nižší než v ostatných krajinách Európy (0,59 % z HDP 
v roku 2003) a vykazuje klesajúcu tendenciu. SR je v oblasti ročných výdavkov na investície 
do  vedy  a techniky  na  poslednom mieste  medzi  štátmi  EÚ.  SR síce  v predošlých  rokoch 
zaviedla  viacero  nepriamych  nástrojov  na  podporu  investovania  podnikateľskej  sféry  do 
výskumu a vývoja a pokračuje intenzívna výchova vedeckých pracovníkov (prírastok v SR je 
vyšší než priemer v štátoch EÚ), ale pretrváva nedostatočná vedecko-technická infraštruktúra 
a aj relatívne malý výstup vo forme vedeckých publikácií, ktorý navyše vykazuje negatívny 
rast.V absolútnom  vyjadrení  objem  finančných  prostriedkov  smerovaných  každoročne 
na vedu a techniku rastie, ale vzhľadom k výrazne rastúcemu HDP SR dochádza k poklesu 
podielu celkových výdavkov na vedu a techniku vo vzťahu k HDP.

Vývoj celkových výdavkov na vedu a výskum v rokoch 1999 - 2003
Ukazovateľ/rok 1999 2000 2001 2002 2003
HDP mil. Sk 884 108 934 079 1 009 839 1 098 658 1 195 812
Výdavky na VaV celkom

z toho: podnikateľský sektor
mil. Sk 5 552

3 473
6 086
4 005

6 467
4 354

6 333
4 074

7 016
3 873

Podiel celkových výdavkov na VaVz HDP
         z toho: podnikateľský sektor

 % 0,66
0,39

0,65
0,43

0,64
0,43

0,58
0,37

0,59
0,32

Zdroj: Štatistická ročenka SÚ SR 2004

V oblasti ľudských zdrojov je v SR pomerne vysoký počet zamestnancov, ktorí pracujú 
vo výskume a vývoji. V porovnaní s ostatnými krajinami a priemerom Európskej únie je však 
v Slovenskej republike vysoká prezamestnanosť.

Vývoj potenciálu výskumu a vývoja v Slovenskej republike v rokoch 1999 - 2003
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Ukazovateľ/rok 1999 2000 2001 2002 2003
Stav  zamestnancov  VaV  v FTE* ekvivalente  spolu 
(človekoroky) 14 849 15 221 14 423 13 631 13 354
Obyvatelia SR (stredný stav) v tis. osôb 5 395 5 401 5 380 5 379 5 379
Ukazovateľ počtu zamestnancov VaV v FTE /tis. 
obyvateľov 2,75 2,82 2,68 2,53 2,48
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v tis.osôb 2 573 2 608 2 653 2 628 2 634
Ukazovateľ počtu zamestnancov VaV v FTE/tis. 
ekon. akt. osôb 5,77 5,84 5,44 5,19 5,07

Zdroj: Štatistická ročenka SÚ SR 2004

Ekonomická reforma vyvolala finančnú poddimenzovanosť celého vedecko-technického 
sektora. Aplikovaný výskum bol významne zredukovaný a systém stanovenia priorít vedecko-
technických programov nie je dostatočne transparentný. 

Cieľom  SR  v časovom  horizonte  do  roku  2010  je  zvýšenie  celkových  výdavkov 
na výskum na  1,8  % HDP,  pričom by 1,2  % malo  byť  krytých  zo  súkromných zdrojov. 
Na dosiahnutie  tohto  cieľa  je  nutné vypracovať  stratégiu  a opatrenia  na podporu zvýšenia 
motivácie  podnikateľov  investovať  do  výskumu  a vývoja  a v  neposlednom  rade  zlepšiť 
koordináciu a previazanosť inovačných aktivít v rámci subjektov pôsobiacich v tejto oblasti 
v SR. 

Najperspektívnejšou oblasťou slovenského sektora služieb je  cestovný ruch, ktorý je 
vo všeobecnosti  považovaný  za  odvetvie  budúcnosti  s ohľadom  na  multiplikačné  efekty 
sprevádzajúce jeho rozvoj.

Porovnanie  niektorých  ukazovateľov  za  rok  2003  v nasledujúcej  tabuľke  ilustruje 
postavenie Slovenska medzi našimi susedmi.

Krajina Výdavky zo ŠR na 
propagáciu v mil. 

USD

Príjmy z aktívneho 
CR v mld. USD

Počet prenocovaní 
cudzincom v mil. 

osôb

Počet zahraničných 
zastúpení marketing. 

agentúry
Slovensko 2,3 0,863 5 6
Česko 5,5 3,5 17 12
Poľsko 8,0 4,1* 7,9* 18
Maďarsko 41,0 3,6 10 12
*/  odhad

Ak  teda  aktívny  zahraničný  cestovný  ruch  je  v susedných  krajinách  významným 
zdrojom  devízových  príjmov,  je  to  pozitívny  dôsledok  aj  väčšieho  objemu  finančných 
prostriedkov vyčlenených na štátnu propagáciu cestovného ruchu.

Najčastejším účelom pobytu alebo návštevy zahraničných hostí na Slovensku sú tranzit 
a pracovná cesta. Častým účelom je aj návšteva rodiny alebo známych. Až za nimi nasleduje 
rekreačný  pobyt.  Najviac  navštevovanými  oblasťami  zahraničnými  návštevníkmi  sú  už 
dlhodobo  Bratislava,  Vysoké  Tatry,  Považie  a Podunajsko.  Nízke  priemerné  výdavky  na 
osobu a pobytový deň súvisia s malou spotrebou doplnkových služieb, ale aj s tým, že 59 % 
návštevníkov  na Slovensku  sa  neubytuje,  z ubytovaných  až  štvrtina  býva  u príbuzných 
a známych. 

Trend rastu kvality  služieb je veľmi pomalý a navyše nevyrovnaný. Zásadný obrat 
v kvalite  služieb  a priblíženie  sa  medzinárodnému  (západoeurópskemu)  štandardu  sa  ešte 
nedosiahol.  Problémom  nie  je  len  ťažká  dostupnosť  investičných  zdrojov,  ale  najmä 
motivácia, návyky a zotrvačnosť myslenia ľudí.

* Do zisťovania o výskume a vývoji (VaV) sú zaradené právnické a fyzické osoby, ktorých prevažujúca činnosť je 
VaV,  ako aj  právnické  a fyzické   osoby,  ktorých prevažujúca  činnosť  je  iná  ako VaV,  avšak ich výskumný 
a vývojový  potenciál  predstavuje  v prepočte  cez  ekvivalent  plného  pracovného  času  (FTE)  aspoň  jeden 
človekorok.
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Kapacita a výkony ubytovacích zariadení v SR
Ukazovateľ Merná

jednotka
2004 Index 2004/2003

Pricestovania zahraničných návštevníkov tis. osôb 26 415 105,7
Vycestovania občanov SR do zahraničia tis. osôb 20 380 111,4
Tržby za ubytovanie návštevníkov spolu (b.c.) mil. Sk 5 928 102,5
-z toho: za ubytov.zahraničných návštevníkov mil. Sk 3 673 106,5
Počet návštevníkov tis. osôb 3 244 96,2
z toho: zahraničných návštevníkov tis. osôb 1 041 101,0
Priemerná doba pobytu jedného návštevníka dni 4,3 93,5
Zdroj: Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR za rok  2004

Slovenské hotely,  až na pár výnimiek,  nie sú napojené na medzinárodné informačné 
a rezervačné  systémy  (elektronická  rezervácia),  a nie  sú  ani  súčasťou  medzinárodných 
hotelových  spoločností.  To  im  sťažuje  prístup  na  zahraničné  trhy,  pretože  možnosti 
nezávislých hotelov sú silne limitované.

Účasť  na  domácom  cestovnom  ruchu  celkovo  stagnuje,  resp.  až  mierne  klesá. 
V hospodársky  vyspelých  štátoch  sa  domáci  cestovný  ruch  stal  základom  rozvoja  ich 
zahraničného cestovného ruchu. 

Odvetvie  cestovného  ruchu  musí  byť  pripravené  na  inovačné  trendy,  na  rýchle 
reagovanie ponuky na dopyt klientov, lebo len tak si zachová schopnosť konkurencie. Jeho 
produkty musia byť odlíšiteľné od produktov okolitých krajín, aby si Slovensko zachovalo 
jedinečnosť svojho turistického obrazu. 

Záver
Úroveň  efektívnosti  ekonomiky  a priemyslu  a rozvoj  cestovného  ruchu  v SR  i pri 

prevažne  pozitívnych  tendenciách  v roku 2004  zaostáva  za  priemerom úrovne členských 
štátov EÚ. Analýza selektívne poukázala na pozitívne vývojové tendencie, avšak i na hlavné 
príčiny doterajšieho zaostávania. 

Súhrnne možno konštatovať,  že  vecné  zameranie  SOP PS a dôsledná  implementácia 
realizáciou  konkrétnych  projektov  podporí  pri  zachovaní  rýchlejšieho  tempa  zvyšovania 
makroekonomickej  i priemyselnej  efektívnosti  zmenšovanie  rozdielov  medzi  regiónmi  SR 
i v rámci EÚ.
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PRÍLOHA č. 2

Prehľad o publicite, informačných a propagačných aktivitách SOP PS1

Tabuľka:  Návštevnosť web stránok RO a SO/RO

NÁVŠTEVNOSŤ
WEB STRÁNOK 

RO A SO/RO SP
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RO -  www.economy.gov.sk 128 319 712 11 076 15 322 12 467 14 467 15 030 14 795 14 659 8 805 8 963 7 906 4 758
SO/RO: www.narmsp.sk 25 849 3 852 3 644 3 236 3 828 3 304 4 292 1 770 1386 537
SO/RO: www.sacr.sk3 0
SO/RO: www.sario.sk 9 320 254 487 760 1 058 1 588 2 078 2 631 273 191
SO/RO: www.sea.gov.sk4 6 380 297 772 949 574 24 20 13 37315

1 zdroj: jednotlivé SO/RO a príslušné organizačné útvary RO
2 nová verzia stránky spustená od 26.1.2004
3 stránka nemá počítadlo návštev
4 počítadlo z dôvodu prestavby internetovej stránky funkčné iba za obdobie apríl - júl 2004, nové počítadlo spustené od 9.11.2004 
5 nie je možné zistiť rozdelenie na november a december
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Tabuľka:  Počet zodpovedaných otázok verejnosti zo strany RO a SO/RO

POČET 
ZODPOVEDANÝCH 

OTÁZOK SP
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– písomných (listy, faxy) 57 15 3 4 5 4 4 3 4 1 9 5
   RO – MH SR 32 15 3 4 5 3 2
   SO/RO – NARMSP 7 2 1 1 2 1
   SO/RO – SACR 11 2 2 6 1
   SO/RO – SARIO 7 3 4
   SO/RO – SEA 0
– telefonických 12 319 58 72 385 910 1 349 1 927 2 327 3 052 1 677 284 161 117
   RO – MH SR 460 42 43 47 40 42 45 32 45 36 22 36 30
   SO/RO – NARMSP 2 135 35 80 180 440 850 400 150
   SO/RO – SACR 8 710 300 800 1 150 1 600 1 700 2 000 1 000 40 70 50
   SO/RO – SARIO 656 30 50 80 136 230 50 45 35
   SO/RO – SEA 358 16 29 38 35 47 52 75 21 11 22 10 2
– e-mailových 3 248 391 35 156 291 261 446 635 505 282 128 62 56
   RO – MH SR 904 389 28 61 72 43 47 90 59 24 47 22 22
   SO/RO – NARMSP 451 15 33 69 124 107 83 20
   SO/RO – SACR 1 603 80 200 170 300 400 300 100 15 20 18
   SO/RO – SARIO 202 2 9 16 32 70 40 19 14
   SO/RO – SEA 88 2 7 15 4 13 21 5 7 5 6 1 2
– osobných návštev 1 579 64 46 117 119 243 280 230 288 106 35 37 14
   RO – MH SR 46 23 2 13 1 1 2 2 2
   SO/RO – NARMSP 116 2 8 15 27 47 15 2
   SO/RO – SACR 927 20 90 170 200 180 200 50 4 10 3
   SO/RO – SARIO 51 2 4 16 7 12 10
   SO/RO – SEA 439 41 44 84 26 64 63 19 35 25 22 15 1
POZNÁMKA: V niektorých prípadoch ide iba o odhad.
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Tabuľka:  Počet zverejnených inzerátov v slovenských printových médiách

POČET ZVEREJNENÝCH INZERÁTOV 
V SLOVENSKÝCH PRINTOVÝCH MÉDIÁCH
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  DENNÍKY 22 2 2 6 8 4
  - Pravda 7 1 1 2 1 2
  - Hospodárske noviny 7 1 1 2 1 2
  - SME 1 1
  - Pravda – región Východ  (Opatr. 1.1 SOP PS) 2 2
  - Region Press – Popradsko  (Opatr. 1.1 SOP PS) 2 2
  - Region Press – Michalovsko  (Opatr. 1.1 SOP PS) 1 1
  - Region Press – Humensko  (Opatr. 1.1 SOP PS) 1 1
  - Region Press – Bardejovsko  (Opatr. 1.1 SOP PS) 1 1
  TÝŽDENNÍKY** 15 15
  - Bystricko ® 1 1
  - Košicko ® 1 1
  - Nitriansko ® 1 1
  - Prešovsko ® 1 1
  - Trenčiansko ® 1 1
  - Žilinsko ® 1 1
  - Martinsko ® 1 1
  - Popradsko ® 1 1
  - Prievidzsko ® 1 1
  - Spišsko ® 1 1
  - Oravsko ® 1 1
  - Senicko ® 1 1
  - Lučenecko ® 1 1
  - Zvolensko ® 1 1
  - Liptovsko ® 1 1
  DVOJTÝŽDENNÍKY** 4 4
  - Michalovsko ® 1 1
  - Bardejovsko ® 1 1
  - Komárňansko ® 1 1
  - Humensko ® 1 1
  MESAČNÍKY
  - Podnikanie

5
4

1
1

1
1

2
1

1
1

  - Euroreport 1 1
  ŠTVRŤROČNÍKY 3 1 1 1
  - Energia 3 1 1 1

** inzercia zabezpečená v spolupráci SARIO, NARMSP, SEA
® - regionálne médium
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Tabuľka:  Vydané propagačné a informačné materíály SO/RO

VYDANÉ PROPAGAČNÉ A INFORMAČNÉ MATERIÁLY
SO/RO Počet 

kusov
Brožúrka „Pozvite svet k nám ... Rozvoj cestovného ruchu pomocou ŠF Opatrenie 2.1“ SACR 2 000
Brožúrka „Pozvite svet k nám ... Rozvoj cestovného ruchu pomocou ŠF Opatrenie 2.2“ SACR 3 000
Obaly na propagačné materiály s krátkou všeobecnou informáciou o jednotlivých 
opatreniach SOP PS

SACR 5 000

Kartičky s logom SACR a SOP PS SACR 15 000
Kalendáre na r. 2005 s logom SACR a SOP PS SACR 5 000
Bulletin k SOP PS – Opatrenie 1.2 NARMSP 1 520
Obaly na propagačné materiály s krátkou všeobecnou informáciou o jednotlivých 
opatreniach SOP PS s vloženými prezentáciami opatrenia 1.1

NARMSP 3 000

Sprievodca predkladania projektov – schéma štátnej pomoci SARIO 3 000
Sprievodca predkladania projektov – schéma pomoci de minimis SARIO 3 000
Sprievodca predkladania projektov – pre verejný sektor (opatrenie 1.2 ) SARIO 2 000
Zakladač SARIO (obal) SARIO 3 000
Zakladač SEA (obal) SEA 2 000
„Zásady vizuálnej identity“ – Manuál pre vizualizáciu projektov financovaných zo ŠF NARMSP 600
Spravodaj odboru ŠF NARMSP NARMSP 10000
Obaly na propagačné materiály s novým headlinom odboru ŠF NARMSP NARMSP 1500
Main banner odboru štrukturálnych fondov NARMSP zameraný na propagáciu  SOP PS NARMSP 1
Tematické plagáty zmerané na propagáciu SOP PS, EÚ a NARMSP NARMSP 10
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Tabuľka:  Počet publikovaných agentúrnych správ, článkov, príspevkov

POČET PUBLIKOVANÝCH 
AGENTÚRNYCH SPRÁV, 
ČLÁNKOV, PRÍSPEVKOV
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Správy zverejnené v médiách spolu 228 25 11 21 20 18 16 35 20 23 14 16 9
= agentúrne správy: 49 10 6 4 2 2 11 3 5 2 2 2
   - tlačová agentúra TASR 21 3 3 2 1 1 5 1 2 1 1 1
   - tlačová agentúra SITA 28 7 3 2 1 1 6 2 3 1 1 1
= články v printových médiách: 123 12 9 13 9 8 11 13 7 16 10 11 4
   DENNÍKY 77 6 8 10 7 4 10 7 4 5 6 8 2
   - Pravda 5 1 1 1 1 1
   - SME 6 1 1 1 2 1
   - Národná obroda 9 1 1 1 1 2 2 1
   - Hospodárske noviny 52 4 6 8 2 3 7 6 3 4 3 5 1
   - Žilinský večerník  ® 1 1
   - Prešovský Korzár  ® 3 1 1 1
   - Zemplínsky denník Korzár  ® 1 1
   TÝŽDENNÍKY 32 5 1 1 2 4 4 3 7 3 1 1
   - Trend 17 2 1 1 2 3 4 2 1 1
   - Eurobiznis 3 1 1 1
   - Podtatranské noviny ® 1 1
   - Naša Orava ® 3 3
   - Týždenník pre Záhorie ® 1 1
   - Prieboj ® 2 1 1
   - Nový Život Turca ® 2 1 1
   - Trnavské noviny  ® 1 1
   - Obzor ® 1 1
   - Trenčianske noviny ® 1 1
   DVOJTÝŽDENNÍKY 1 1
   - Verejná správa 1 1
   MESAČNÍKY 7 2 1 2 1 1
   - EuroReport 4 2 1 1
   - InvestReport 1 1
   - Podnikanie 2 1 1
   DVOJMESAČNÍKY 6 2 2 2
   - EuroRegióny 6 2 2 2
= zmienky v elektronických médiách 56 3 2 2 7 8 3 11 10 2 2 3 3
   ROZHLAS 20 2 1 2 4 4 3 1 1 1 1
   - Rádio Slovensko 7 1 1 1 1 1 1 1
   - Rádio Twist 4 1 1 1 1
   - Rádio Expres 4 1 1 1 1
   - Hviezda FM 1 1
   - Rádio Regina 3 1 1 1
   - Rádio Lumen 1 1
  TELEVÍZIE 36 1 1 3 4 10 10 1 1 3 2
  - TV Markíza 4 1 1 1 1
  - TV Joj 2 1 1
  - TV TA3 7 1 1 1 1 1 2
  - STV1 2 2
  - STV2 1 1
  - AZ TV ® 20 10 10
® - regionálne médium
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MONITOROVANÉ TÉMY:
SOP PS; výzvy na predkladanie projektov; ŠF EÚ; ERDF; eurofondy; tvorba projektov na čerpanie eurofondov
Pozn.: tabuľka nezahŕňa diskusné a tematické ekonomické relácie v elektronických médiách
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Tabuľka:  Prehľad školení, seminárov, worshopov zorganizovaných RO a SO/RO

ŠKOLENIA, SEMINÁRE, WORKSHOPY Organizátor
Termín 
konania

Miesto 
konania

Cieľová skupina Zameranie
Počet 

účastníkov
1. Indikátory energetickej efektívnosti pre SR a aktuálne 

problémy energetického sektora
SEA 23.03. Bratislava Podnikateľský a verejný sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 26

2. Workshop k Opatreniu 1.2 SARIO, NARMSP, MH 
SR

19.04. Bratislava VÚC, SOPK Opatrenie 1.2 23

3. Seminár k problematike ŠF a ich využitie v energetike SEA 21.04. Bratislava Podnikateľský sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 34
4. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 26.04. B. Bystrica Obce, mestá, VÚC, RRA, SOPK Priorita 2 30
5. Čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ SEA 27.04. Košice Podnikateľský sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 23
6. Čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ SEA 29.04. Bratislava Podnikateľský sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 30
7. Monitoring & Targeting, Možnosť financovania úspor 

energie v priemysle
SEA 17.05. B. Bystrica Podnikateľský sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 15

8. Monitoring & Targeting, Možnosť financovania úspor 
energie v priemysle

SEA 18.05. Humenné Podnikateľský sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 33

9. Monitoring & Targeting, Možnosť financovania úspor 
energie v priemysle

SEA 19.05. Trenčín Podnikateľský sektor Opatrenie 1.3 a 1.4 26

10. Prezentácia opatrenia 2.1 SACR 20.05. Nitra Obce, mestá, VÚC, RRA, SOPK Opatrenie 2.1 80
11. ŠF Workshop SACR, NARMSP, 

SARIO, SEA
31.05.-01.06. Trenčín Podnikateľský a verejný sektor SOP PS 80

12. ŠF Workshop SACR, NARMSP, 
SARIO, SEA

03.06.-04.06. Prešov Podnikateľský a verejný sektor SOP PS 60

13. Wokshop k SOP PS – opatrenia určené súkromnému 
sektoru

NARMSP,
MH SR, SEA, SARIO 

18.06. Bratislava VÚC, SOPK SOP PS 20

14. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 21.06. Bratislava Obce, mestá, VÚC, RRA, SOPK Priorita 2 60
15. Prezentácia opatrenia 2.2 SACR 29.06. Nitra Súkromný sektor Opatrenie 2.2 80
16. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 30.06. Poprad Obce, mestá, VÚC, RRA, SOPK, 

súkromný sektor
Priorita 2 60

17. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 06.07. B. Bystrica Verejný a súkromný sektor Priorita 2 50
18. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 

v rámci SOP PS
NARMSP,

SEA, SARIO
06.07. Prešov Súkromný sektor SOP  PS 48

19. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

07.07. Košice Súkromný sektor SOP  PS 57

20. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

08.07. Lučenec Súkromný sektor SOP  PS 63

21. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

09.07. Zvolen Súkromný sektor SOP  PS 66
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22. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

12.07. Spišská Nová 
Ves

Súkromný sektor SOP  PS 44

23. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

13.07. Poprad Súkromný sektor SOP  PS 63

24. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

14.07. Liptovský 
Mikuláš

Súkromný sektor SOP  PS 42

25. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

15.07. Žilina Súkromný sektor SOP  PS 104

26. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 15.07. Prešov Verejný a súkromný sektor Priorita 2 40
27. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 16.07. Košice Verejný a súkromný sektor Priorita 2 40
28. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 

v rámci SOP PS
NARMSP,

SEA, SARIO
16.07. Trenčín Súkromný sektor SOP  PS 89

29. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

19.07. Dolný Kubín Súkromný sektor SOP  PS 57

30. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 20.07. Trnava Verejný a súkromný sektor Priorita 2 40
31. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 20.07. Trenčín Verejný a súkromný sektor Priorita 2 50
32. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 

v rámci SOP PS
NARMSP,

SEA, SARIO
20.07. B. Bystrica Súkromný sektor SOP  PS 103

33. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

21.07. Prievidza Súkromný sektor SOP  PS 46

34. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 21.07. Žilina Verejný a súkromný sektor Priorita 2 40
35. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 

v rámci SOP PS
NARMSP,

SEA, SARIO
22.07. Nitra Súkromný sektor SOP  PS 83

36. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

23.07. Komárno Súkromný sektor SOP  PS 28

37. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

26.07. Trebišov Súkromný sektor SOP  PS 27

38. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

27.07. Humenné Súkromný sektor SOP  PS 28

39. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

28.07. Stropkov Súkromný sektor SOP  PS 28

40. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

29.07. Stará Ľubovňa Súkromný sektor SOP  PS 22

41. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

30.07. Martin Súkromný sektor SOP  PS 86

42. Workshop – Možnosti využitia ŠF pre súkromný sektor 
v rámci SOP PS

NARMSP,
SEA, SARIO

03.08. Senica Súkromný sektor SOP  PS 31

43. Prezentácia opatrenia 2.2 SACR 05.08. B. Bystrica Súkromný sektor Opatrenie 2.2 40
44. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 12.08. Bratislava Verejný a súkromný sektor Priorita 2 40
45. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 19.08. Bratislava Verejný a súkromný sektor Priorita 2 30
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46. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 26.08. Bratislava Verejný a súkromný sektor Priorita 2 40
47. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR SACR 02.09. Bratislava Verejný a súkromný sektor Priorita 2 37
48. Seminár - S energiou efektívne REMA Žilina, SEA 17.09. Žilina Súkromný sektor Opatrenie 1.4 80
49. Prezentácia priority 2 Rozvoj CR – Infokiosk v rámci 

konferencie „Rozvoj vidieckeho turizmu na Slovensku 
(možnosti podpory zo ŠF EÚ)“

SACR 21.09. B. Bystrica Verejný a súkromný sektor Priorita 2 80

50. Prezentácia priority 2 na IX. Medzinárodnej konferencii 
o CR „Cestovný ruch v procese európskej integrácie 
a globalizácie“

SACR 20.10.-22.10. Bratislava Verejný a súkromný sektor Priorita 2 70

51. Medzinárodná konferencia – CENTROPE – v srdci“Novej 
Európy“ – možnosti spolupráce v rámci nového 
formujúceho sa stredoeurópskeho regiónu

RRA Galanta, SARIO 27.10. Galanta Verejný a súkromný sektor SOP PS 80

52. Prezentácia Opatrenia 1.2 SARIO, 3K Klub 02.12. Poprad Verejný sektor Opatrenie 1.2 21
53. Prezentácia Opatrenia 1.5 SARIO, regionálna 

kancelária Trenčín, 
Banská Bystrica

November-
december

Región 
Trenčín, 
Banská 
Bystrica

Súkromný sektor Opatrenie 1.5 38

54. Seminár o možnostiach budovania priemyselných parkov SARIO 13.-14.12. Poprad Verejný sektor Opatrenie 1.2 35
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PRÍLOHA č. 3

Prehľad výziev na predkladanie projektov v rámci jednotlivých opatrení SOP PS

Opatrenie SOP PS Nástroj poskytovania pomoci

Zverejnenie výzvy

Zodpovedný 

Zasadnutie 
h
o
d
n
o
t
i
a
c
e
j
 
k
o
m
i
s
i
e
1

vyhlásenie uzávierka

Opatrenie 1.1 - Podpora rozvoja nových 
a existujúcich podnikov a služieb

Schéma podpory malých a stredných podnikateľov  (schéma štátnej  
pomoci)

15.06.2004 30.09.2004 NARMSP -

Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a 
rekonštrukcie infraštruktúry

projekty verejného sektora
07.04.2004
07.04.2004

31.08.2004
01.10.2004

NARMSP2

SARIO3
november 2004
december 2004

Opatrenie 1.3 - Podpora podnikania, 
inovácií a aplikovaného výskumu

Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja 
(schéma štátnej pomoci)

03.08.2004 15.10.2004 SEA -

1 V rámci opatrení 1.1, 1.3 (schéma štátnej pomoci), 1.4 (schéma štátnej pomoci) a 2.2 je zasadnutie hodnotiacich komisií stanovené na 1. štvrťrok 2005.
2 Projekty zamerané na budovanie inkubátorov, výskumno-vývojových centier a technologických parkov.
3 Projekty zamerané na budovanie priemyselných parkov a rekonštrukciu výrobných hál.
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Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva 
kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do 
výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)

01.06.2004 31.08.2004 SEA november 2004

Opatrenie 1.4 - Podpora úspor energie a 
využitia obnoviteľných zdrojov energie

Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických 
zdrojov (schéma štátnej pomoci)

23.08.2004 15.11.2004 SEA -

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja  (schéma pomoci de 
minimis)

01.06.2004 31.08.2004 SEA november 2004

Opatrenie 1.5 - Rozvoj zahraničnej 
spolupráce a image SR

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce  (schéma štátnej pomoci) 15.06.2004 16.09.2004 SARIO november 2004
Schéma podpory medzinárodnej spolupráce  (schéma pomoci de minimis) 15.06.2004 16.09.2004 SARIO november 2004

Opatrenie 2.1 - Podpora budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného 

ruchu
projekty verejného sektora 06.05.2004 06.09.2004 SACR november 2004

Opatrenie 2.2 - Podpora podnikateľských 
aktivít cestovného ruchu

Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu  (schéma 
štátnej pomoci)

15.06.2004 17.09.2004 SACR -
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PRÍLOHA č. 4:

Prehľad o predložených projektoch, žiadaných a alokovanýcb finančných prostriedkoch 1

GRAF: Prehľad o žiadaných a alokovaných finančných prostriedkoch

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

Objem žiadaných finančných
prostriedkov (v mil. SKK)

8 325,41 2 395,19 390,86 1 558,36 42,98 6 993,25 8 873,32

Alokované financie z ERDF
a Štátneho rozpočtu SR na roky
2004-2006 prepočítané kurzom 42
SKK / EUR (v mil. SKK)

1 206,60 1 646,00 603,20 905,00 905,00 1 683,30 1 480,70

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2

1 zdroj: SO/RO, zodpovedné za implementáciu príslušných opatrení 
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Opatre-
nie 

SOP PS

Nástroj 
poskytovania 

pomoci

Implemen-
tujúci 
SO/RO

Počet 
prijatých 
projektov 

spolu

Alokované financie 
z ERDF 

a Štátneho 
rozpočtu SR 

na roky 
2004-2006 

(v mil. EUR, b. c.)

Objem 
alokova

ných 
finančn

ých 
prostrie

dkov 
(v mil. SKK)

Objem 
alokova

ných 
finančn

ých 
prostrie

dkov 
(v mil. SKK)

Kurzový 
rozdiel 

alokovaných 
finančných 

prostriedkov 
(v mil. SKK)

Objem 
žiadaných 
finančných 

prostriedkov
(v mil. SKK)

1.1
schéma  štátnej 
pomoci

NARMSP 416 28,73 1 206,60 1 091,66 114,94 8 325,41

1.2
projekty 
verejného sektora

NARMSP 17
39,19 1 646,00 1 489,13 156,87

1 289,30

1.2
projekty 
verejného sektora

SARIO 7 1 105,89

1.3
schéma štátnej 
pomoci

SEA 28
14,36 603,20 545,83 57,37

352,70

1.3
schéma pomoci  
de minimis

SEA 63 38,16

1.4
schéma štátnej 
pomoci

SEA 41
21,54 905,00 818,74 86,26

1 504,24

1.4
schéma  pomoci 
de minimis

SEA 23 54,12

1.5
schéma  štátnej 
pomoci

SARIO 9
21,54 905,00 818,74 86,26

25,51

1.5
schéma  pomoci 
de minimis

SARIO 15 17,47

2.1
projekty 
verejného sektora

SACR 132 40,08 1 683,30 1 522,98 160,32 6 993,25

2.2
schéma štátnej 
pomoci

SACR 336 35,26 1 480,70 1 339,76 140,94 8 873,32

SPOLU 1 087 200,70 8 429,80 7 626,84 802,96 28 579,37
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PRÍLOHA č. 5:

Prehľad projektov Technickej pomoci SOP PS vložených do ITMS v roku 2004

P. č.
Kód projektu 
TP v ITMS

KP
Podacie/registračné 
číslo projektu

Názov projektu Ciele projektu
Kategória 
TP

Stav projektu 
k 31.12.2004

Dátum 
schválenia 
projektu 
(IDMV)

Dátum 
začiatku 
realizácie 
projektu

Celková 
suma 

projektu v 
SKK

Vyplatená 
suma 

v SKK k 
31.12.2004

1. 11100100001 MH SR LTPmhsr04-01 Refundácia miezd 
za MH SR za rok 
2004

Refundácia mzdových 
nákldov 33 
zamestnancov MH SR 
podieľajúcich sa na 
riadení, implementácií, 
monitorovaní, kontorle 
a audite SOP PS

limitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.1.2004 33 333 333,00 0,00

2. 11100100002 SEA LTPsea04-01 Refundácia miezd 
za SEA za rok 
2004

Refundácia mzdových 
nákldov 10 
zamestnancov SEA ako 
SO/RO podieľajúcich sa 
na implementácií, 
monitorovaní, kontrole 
a audite SOP PS

limitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.1.2004 10 000 000,00 0,00

3. 11100100003 MH SR NLTPmhsr04-01 Refundacia 
nelimitovanej TP 
za 1Q a 2Q 2004

Refundácia výdavkov za 
inzerciu, občerstvenie a 
zadávacie podmeinky na 
podporu realizácie SOP 
PS v súlade s 
nariadením EK č. 
448/2004

nelimitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.1.2004 388 652,00 0,00

4. 11100100006 SARIO LTPsario04-01 Refundácia miezd 
za SARIO za rok 
2004

Refundácia mzdových 
výdavkov zamestnancov 
SARIO ako SO/RO 
podieľajúcich sa na 
implementácií, 
monitorovaní, kontrole 
a audite SOP PS

limitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.1.2004 4 000 000,00 0,00

5. 11100100007 SACR LTPsacr04-01 Refundácia miezd 
za SACR za rok 
2004

Refundácia mzdových 
nákldov zamestnacov 
SACR ako SO/RO 
podieľajúcich sa na 

limitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.1.2004 4 000 000,00 0,00
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implementácií, 
monitorovaní, kontrole 
a audite SOP PS

6. 11100100008 NARMSP LTPnadsme04-01 Refundácia miezd 
za NARMSP za 
rok 2004

Refundácia mzdových 
nákladov NARMSP ako 
SO/RO podieľajúcich sa 
na implementácií, 
monitorovaní, kontorle 
a audite SOP PS

limitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.1.2004 4 000 000,00 0,00

7. 11100100009 NARMSP NLTPnadsme04-01 Refundacia 
nelimitovanej TP 
za 2Q 2004 
NARMSP

Refundácia výdavkov, 
ktoré vznikli v rámci 
činnosti odboru 
štrukturálnych fondov 
NARMSP pri príprave, 
výbere, posudzovaní, 
monitorovaní, kontorle 
a audite SOP PS

nelimitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

3.9.2004 1.4.2004 186 369,27 0,00

8. 11100100010 Nitriansky 
samosprávny 
kraj

LTPnsk04 Refundácia miezd 
nsk04

Refundácia mzdových 
nákladov zamestnancov 
Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
podieľajúcich sa na 
implemntácií a 
monitorovaní SOP PS

limitovaná 
TP

Projekt v 
realizácii

24.11.2004 1.7.2004 400 000,00 0,00

9. 11100100011 Trnavský 
samosprávny 
kraj

LTPttsk04 Refundacia miezd 
04

Refundácia mzdových 
nákladov zamestnancov 
Trnavského 
samosprávneho kraja 
podieľajúcich sa na 
implemntácií, 
monitorovaní SOP PS

limitovaná 
TP

Projekt 
v realizácii

24.11.2004 1.7.2004 400 000,00 0,00

10. 11100100012 Trenčiansky 
samosprávny 
kraj

LTPtnsk04 Refundacia miezd 
tnsk04

Refundácia mzdových 
nákldov zamestnancov 
ICPK pre SOP PS, 
zamestnaných v 
Rozvojovej agetnúre 
Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 
podieľajúcich sa na 
implementácií, 
monitorovaní SOP PS

limitovaná 
TP

Žiadosť 
zaregistrovaná

24.11.2004 1.7.2004 440 000,00 0,00

11. 11100100013 VUC Banská 
Bystrica

LTPbb04 Refundácia miezd 
bb04

Refudnácia mzdových 
nákladov zamestnancov 

limitovaná 
TP

Žiadosť 
zaregistrovaná

24.11.2004 1.7.2004 400 000,00 0,00
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BBSK podieľajúcich sa 
na implementácií a 
monitorovaní SOP PS

12. 11100100014 VUC Žilina LTPzask04 Refundacia miezd 
zask04

Refudnácia mzdových 
nákladov zamestnancov 
ŽSK, odboru 
regionálneho rozvoja 
podieľajúcich sa na 
príprave, výbere, 
posudzovaní a 
monitorovaní SOP PS

limitovaná 
TP

Žiadosť 
zaregistrovaná

24.11.2004 1.7.2004 400 000,00 0,00

13. 11100100015 VUC Košice LTPkesk04 Refundacia miezd 
kesk04

Refundácia mzdových 
nákladov zamestnancov 
KSK vykonávajúcich a 
podieľajúcich sa na 
implementácií, 
monitorovaní, 
informovaní, 
vzdelávaní, poradenstve 
a konzultácií v rámci 
SOP PS

limitovaná 
TP

Žiadosť 
zaregistrovaná

24.11.2004 1.7.2004 400 000,00 0,00

14. 11100100016 VUC Prešov LTPposk04 Refundacia miezd 
posk04

Refundácia mzdových 
nákladov zamestnancov 
Prešovského 
samosprávneho kraja 
podieľajúcich sa na 
implementácií, 
informovaní, 
vzdelávaní, poradenstve 
a konzultácií, príprave 
dokumentov, analýze, 
prieskumoch, 
monitorovaní v rámci 
SOP PS

limitovaná 
TP

Nová žiadosť 24.11.2004 1.7.2004 400 000,00 0,00

PRÍLOHA č. 6: 

55



Ministerstvo hospodárstva SR

Prehľad o predložených projektoch a žiadaných finančných prostriedkoch v regionálnom rozdelení1
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1.1 schéma štátnej pomoci NARMSP
416/
86

51/
7

58/
9

68/
13

66/
19

60/
12

62/
17

51/
9

0/
0

8 325,41/
6 546,02

1 626,64/
1 517,35

917,71/
833,38

1 826,76/
1 229,76

939,77/
744,86

805,78/
676,27

1 224,08/
837,88

984,66/
706,52

0/
0

1.2 projekty verejného sektora NARMSP
17/
2

2/
0

1/
0

1/
0

2/
0

5/
1

1/
0

5/
1

0/
0

1 289,30/
1 159,18

95,54/
95,54

40,10/
40,10

110,20/
110,20

263,70/
263,70

494,72/
389,66

97,28/
97,28

187,76/
162,70

0/
0

1.2 projekty verejného sektora SARIO
7/
1

1/
1

1/
0

1/
0

0/
0

0/
0

2/
0

2/
0

0/
0

1 105,89/
963,58

142,30/
0

77,41/
77,41

55,03/
55,04

0/
0

0/
0

316,71/
316,71

514,44/
514,44

0/
0

1.3 schéma štátnej pomoci SEA
28/
2

2/
0

8/
0

4/
1

5/
0

3/
0

3/
1

3/
0

0/
0

352,70/
348,42

74,29/
74,29

76,97/
76,97

45,59/
43,87

50,49/
50,49

15,37/
15,37

18,90/
16,34

71,09/
71,09

0/
0

1.3 schéma pomoci  de minimis SEA
63/
7

8/
1

11/
1

10/
1

11/
1

6/
0

7/
1

9/
1

1/
1

38,16/
36,87

1,85/
1,75

4,59/
4,40

6,96/
6,81

13,19/
13,02

1,02/
1,02

4,06/
3,83

6,32/
6,04

0,17/
0

1.4 schéma  štátnej pomoci SEA
41/
2

0/
0

7/
0

5/
0

9/
0

12/
2

4/
0

4/
0

0/
0

1 504,24/
1 105,08

0/
0

258,59/
258,59

192,87/
192,87

245,72/
245,72

632,26/
233,09

143,43/
143,43

31,38/
31,38

0/
0

1.4 schéma  pomoci  de minimis SEA
23/
3

0/
0

6/
2

5/
1

6/
0

1/
0

3/
0

2/
0

0/
0

54,12/
49,51

  0/
0

12,61/
10,53

8,54/
6,01

16,30/
16,30

1,62/
1,62

9,57/
9,57

5,48/
5,48

0/
0

1.5 schéma  štátnej pomoci SARIO
9/
1

2/
1

2/
0

0/
0

1/
0

1/
0

2/
0

1/
0

0/
0

25,51/
23,11

7,12/
4,72

1,79/
1,79

0/
0

4,48/
4,48

1,24/
1,24

2,66/
2,66

8,22/
8,22

0/
0

1.5 schéma  pomoci  de minimis SARIO
15/
1

2/
0

1/
0

2/
0

1/
0

3/
1

4/
0

1/
0

1/
0

17,47/
14,97

0,94/
0,94

0,56/
0,56

2,83/
2,83

0,44/
0,44

5,24/
2,74

3,89/
3,89

3,19/
3,19

0,38/
0,38

2.1 projekty verejného sektora SACR
132/
67

17/
5

6/
1

14/
8

29/
12

22/
13

28/
15

13/
10

3/
3

6 993,00/
4 381,00

1 187,00/
1 080,00

121,00/
114,00

1 113,00/
685,00

1 431,00/
960,00

1 182,00/
829,00

1 215,00/
509,00

535,00/
204,00

209,00/
0

2.2 schéma štátnej pomoci SACR
336/
199

35/
20

29/
16

47/
28

59/
38

44/
25

57/
37

33/
17

32/
18

8 873,00/
5 045,00

1 181,00/
801,00

519,00/
357,00

939,00/
389,00

1 742,00/
872,00

1 085,00/
825,00

1 322,00/
880,00

731,00/
324,00

1 354,00/
597,00

1 zdroj: SO/RO, zodpovedné za implementáciu príslušných opatrení
2 za všetky predložené projekty
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PRÍLOHA č. 7:

Zhodnotenie atraktivity úverových produktov pre KP/PP v SR a v zahraničí1

Jednou z podmienok poskytnutia finančnej pomoci žiadateľovi o NFP je disponovanie 
finančnými  zdrojmi  minimálne  vo  výške  požadovanej  na  spolufinancovanie  projektu. 
Nedostatok  vlastných  zdrojov  môže  žiadateľ  zabezpečiť  z iných  zdrojov  prostredníctvom 
spolufinancujúceho subjektu (napr. banka).  

Zámerom slovenských bánk je ponúknuť klientom svoje skúsenosti s trhom EÚ tak, 
aby  mohli  ponúknuté  možnosti  využiť  čo  najlepšie  a  zároveň  eliminovať  možné  riziká. 
Slovenské komerčné banky ponúkajú svojim klientom komplexné bankové služby a finančné 
produkty.  S  cieľom  čo  najlepšie  poznať  požiadavky  svojich  klientov  a  poskytnúť  im  čo 
najväčší  komfort  pri ich realizácii  kladú banky dôraz na  individuálny prístup ku každému 
klientovi, poradenstvo a akvizíciu. 

Bankové subjekty poskytujúce služby v     oblasti ŠF ponúkajú svojim klientom najmä:  
 komplexné a kvalifikované poradenstvo pri príprave a spracovaní projektov na získanie 

NFP zo ŠF a štátneho rozpočtu SR,
 úverový prísľub – nezáväzný/záväzný,
 vedenie  bežného/špeciálneho  účtu  na  všetky  finančné  aktivity  súvisiace  s konkrétnym 

projektom,
 financovanie projektu v 2 fázach.

1. fáza financovania – preklenovací úver

Funkciou preklenovacieho úveru je financovanie časového nesúladu medzi obdržaním 
(čerpaním)  NFP  a jeho  skutočnou  potrebou  v podmienkach  MSP.  Banky  v SR  priamo 
v úverových zmluvách deklarujú, že úverový dlžník splatí preklenovací úver alebo jeho časť 
zo zdrojov NFP formou mimoriadnej splátky istiny. Dôvodom je skutočnosť, že nie je možné 
presne stanoviť dátum pripísania  finančných prostriedkov (NFP) v prospech bežného účtu 
klienta v komerčnej banke. Viaceré banky za týmto účelom požadujú otvorenie špeciálneho 
bežného účtu firmy, ktorý bude po pripísaní NFP zaťažený mimoriadnou splátkou istiny bez 
akejkoľvek  sankcie.  Úverový  účet  preklenovacieho  úveru  môže  mať  aj  charakter 
kontokorentného produktu. 

Preklenovací úver je úročený variabilnou sadzbou na báze 1-mesačného až 3-mesačného 
BRIBOR-u.  Marža  bánk  pripočítavaná  k sadzbe  BRIBOR-u  je  závislá  predovšetkým  od 
bonity  úverového  dlžníka  a  kvality  ručenia,  ktoré  klient  banke  poskytuje.  Všeobecne  je 
prirážka BRIBOR-u v slovenských bankách vyššia ako je tomu v  krajinách bývalej EÚ-15. 

Za  výhodnú prirážku k sadzbe BRIBOR možno považovať  takú,  ktorá  je  nižšia  ako 
1,00% p.a. Pokiaľ 3-mesačný BRIBOR v súčasnosti predstavuje úrokovú mieru cca. 3,75 p.a., 
môžu  sa  úrokové  sadzby  preklenovacích  úverov  v podmienkach  bánk  v  SR  pohybovať 
u najlepších klientov asi 4,75% p.a. 

3 upravený objem po formálnej kontrole projektov
1
 Zdroj: EKONOM-SERVIS – nezisková organizácia externe spolupracujúca s MH SR.
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Keďže finančné zdroje EÚ sú majoritne určené pre MSP a komunálnu sféru, je potrebné 
uvažovať s tým, že ide o klientov, ktorých bonita (úverová spôsobilosť) je asi na priemernej 
až  horšej  úrovni.  V takomto  prípade  banky účtujú  marže  k aktuálnemu BRIBOR-u až  do 
2,50-3,00% p.a.,  čím výsledná  úroková sadzba  dosiahne  cca  6,25-6,75%, prípadne  i viac. 
V prípade malých spoločností  s nižším ratingom nie sú výnimkou ani marže 4,00% p.a až 
5,00% p.a.  V takýchto  prípadoch  celkový  úrokový náklad  firmy  hradený  banke  dosiahne 
7,75% p.a. až 8,75% p.a.

2. fáza financovania – investičný úver

Funkciou investičného úveru je komplexné finančné pokrytie projektu podporovaného 
zo  zdrojov  EÚ  a preukázanie  vlastného  podielu  finančných  zdrojov  v rámci  podmienok 
programov EÚ. V prípade, ak firma nepožaduje od banky preklenovací úver, nie je vylúčená 
ani  možnosť,  že  vyčerpanie  NFP  sa  vykoná  priamo  v prospech  úverových  účtov 
v komerčných  bankách.  Klientom  sa  takto  zníži  konečná  výška  istiny  úveru.  Pokiaľ 
preklenovací úver predpokladá splatenie istiny hlavne z NFP, investičný úver bude obsahovať 
nielen pravidelné splátky úrokov, ale aj splátky istiny. 
Investičný úver môže byť zostavený:
 anuitnými splátkami s dobou celkovej splatnosti napr. 10 rokov, kde sú úroky vždy fixné 

po celú dobu splácania,
 klasickým úverovým produktom s riadnymi  samostatnými  splátkami  istiny  (mesačnou, 

štvrťročnou,  prípadne polročnou frekvenciou splátok)  a úrokmi,  ktoré  slovenské banky 
obvykle účtujú (na rozdiel od bánk v zahraničí) s mesačnou frekvenciou. Pri tejto druhej 
koncepcie  investičného  úveru  je  možnosť  jednoduchšie  realizovateľného  postupného 
dočerpania úverových zdrojov podľa platobných podmienok kontraktov. 

Úrokové  sadzby  investičných  úverov  sú  buď  s fixáciou  na  obdobie  do  1  roka 
kalkulované na báze BRIBOR-u plus marža banky ( od 1,00% do 4,00% až po 5,00% p.a.) 
V prípade anuitných splátok, ktoré sú fixné po celú dobu splácania úveru sa úroková sadzba 
určuje dohodou s klientom a býva zvyčajne maximálne 7,50% až 8,00% p.a. V porovnaní so 
zahraničím (členské štáty EÚ-15) sú tieto sadzby o 1,50% až 2,00% vyššie ako by tomu bolo 
v EÚ.

Je  možné  konštatovať,  že  slovenské  komerčné  banky pri  poskytovaní  svojich 
produktov  a služieb  kladú  dôraz  na  individuálny  prístup  ku  klientovi,  z čoho  vyplývajú 
i individuálne  podmienky  úverových  zmlúv  (úrokové  sadzby,  poplatky,  spôsob  ručenia, 
splátkový kalendár). Banky kladú dôraz i na to, či ide o klienta, ktorý využíval služby banky 
i v predchádzajúcom období a poznajú jeho históriu podnikania, alebo či ide o klienta, ktorý 
podniká kratšie obdobie, alebo klienta, ktorý doteraz s bankou nespolupracoval.

V  pôvodných členských krajinách EÚ komerčné  banky  neponúkajú  pre  príjemcov 
pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ špeciálne produkty alebo služby tak, ako je tomu v SR, 
alebo v nových členských krajinách.  Dôvodom môže byť dlhodobé členstvo danej krajiny 
v EÚ  a problematika  zabezpečenia  spolufinancovania  projektov  zo  ŠF  je  tak  riešená 
prostredníctvom bežných úverových produktov komerčných bánk.

V nových  členských  krajinách  EÚ bola  pri  analýze  sústredená  pozornosť  na  ČR 
a Maďarsko.  Najväčšia  česká  banka,  Česká  spořitelna,  a.s.,  pomoc  pri  príprave  projektov 
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zabezpečuje  priamo prostredníctvom svojej  dcérskej  spoločnosti  CS-Consulting,  čo žiadna 
slovenská banka neponúka. Predfinancovanie dotácie EÚ, ktoré ponúka českým firmám, je 
obdobou  preklenovacieho  úveru  v podmienkach  slovenských  bánk.  Vzhľadom  na  nižšie 
úrokové  sadzby  na  medzibankovom  trhu  (PRIBOR)  je  financovanie  v českých  korunách 
oproti  slovenským bankám  cca  o 1,00-1,50% p.a.  lacnejšie.  V Maďarsku  je  pomoc  bánk 
podnikateľom pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ, podobne ako je tomu v ČR, spojená 
s účinnejšou  informačno-softwarovou  podporou.  Veľmi  zaujímavo  vyzerá  predovšetkým 
programový  produkt  DIRECT  EUROPE  maďarskej  OTP  banky,  ktorý  napomáha 
k spracovaniu žiadosti a samotných projektov podľa požiadaviek ŠF EÚ. 

Postoj  bánk  na  Slovensku,  ale  aj  v okolitých  krajinách  Európskej  únie  (Maďarsko, 
Rakúsko, Česko, Poľsko), je v zásade rovnaký a možno ho charakterizovať nasledovne:
 banky si osvojili princípy poskytovania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ,
 v rámci  akvizičnej  činnosti  vytvorili  webové  kontaktné  miesta  pre  záujemcov 

o dofinancovanie projektov financovaných zo ŠF EÚ, 
 všeobecne  platné  vnútorné  predpisy  bánk  na  poskytovanie  úverov  sú  platné  aj  pre 

žiadateľov  o dofinancovanie projektov financovaných zo ŠF EÚ,
 úrokové  sadzby  bánk  na  poskytovanie  úverov  zvlášť  pre  podporu  projektov 

financovaných zo ŠF EÚ nie sú všeobecne zverejňované, banky pristupujú ku klientom 
individuálne, úvery sa tzv. „šijú na mieru“.

Výberom niektorých prehľadov uverejnených na webových stránkach centrálnych bánk 
uvedených krajín je možné porovnať globálne podmienky v bankovom sektore v roku 2004 
pre záujemcov o dofinancovanie projektov podporovaných zo ŠF EÚ. Zatiaľ čo v USA Fed 
(Federal  Reserve  Bank)  zvyšovala  základné  úrokové  sadzby,  Európska  centrálna  banka 
udržovala úrokové sadzby nemenné vzhľadom na posilňujúci kurz eura voči doláru. Silnejúci 
kurz  viedol  v prípade  Národnej  banky Slovenska  ku  zníženiu  úrokových sadzieb,  pričom 
rovnakým  smerom  sa  vydala  aj  Maďarská  centrálna  banka,  ktorá  mala  v danom  období 
najvyššiu základnú sadzbu. RBNZ  (Reserve Bank of New Zealand)  sa snažila  sprísnením 
menovej  politiky  spomaliť  rast  novozélandskej  politiky,  podporovaný  predovšetkým 
investovaním do bývania. 

Monitoring centrálnych bánk 
(porovnanie základných parametrov za štvrtý štvrťrok 2004)

Krajina – centrálna banka
Inflačný 
cieľ (%)

Posledná inflácia 
(%)

Základná sadzba 
(%)

Eurozóna (European Central Bank)  < 2,0 */  (11/2004) 2,2 2,00
Slovensko (Národná banka Slovenska) n/a (11/2004) 6,3 4,00
Maďarsko (Magyar Nemzeti Bank) 3,5 (10/2004) 6,3 10,00
Poľsko (Narodowy Bank Polski) 2,5 (10/2004) 4,5 6,50
Česko (Česká národní banka) 2,0 - 4,0 (10/2004) 2,3 2,50
Švédsko (Sveriges Riksbank) 2,0 (10/2004) 0,8 2,00
Veľká Británia (Bank of England) 2,0 (10/2004) 1,2 4,75
Nový Zéland (Reserve Bank of New Zealand) 2,0 (3Q 2004) 2,5 6,50
USA (Federal Reserve System) n/a (10/2004) 3,2 2,00
*/ odhad Eurostatu
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PRÍLOHA č. 8:

CIEĽ 1
Tabuľka 10/A: Finančná tabuľka* pre výročné/záverečné správy o implementácii podľa priorít a opatrení
Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument:  2003 SK 16 1 OP 002
Názov programového dokumentu:  Sektorový operačný program Priemysel a služby
Rok: 1.1. – 31.12.2004                                                                                                                                          (v EUR)

Priorita/Opatrenie
Celkové 
náklady***

Celkové 
oprávnené 
skutočne 
vyplatené a 
certifikované 
výdavky

Percento 
opráv-
nených 
nákladov

iné**** Oblasť pomoci**

   1 2 3=2/1   

Priorita 1 77 344 264 0 -   

 Opatrenie 1.1  15 468 853 0 -  1.5.1,1.5.2,1.5.3,1.5.4,1.5.5,1.6.1,1.6.2,1.6.3,1.6.5

 Opatrenie 1.2  30 937 706 0 -  1.5.1,1.5.2,1.6.1,1.6.2,1.6.4,1.6.5,3.5.1,3.5.2

 Opatrenie 1.3  7 734 427 0  -  1.5.1,1.5.2,1.6.1,1.6.2,1.8.1,1.8.2,1.8.3,2.4,2.5

Opatrenie 1.4 11 601 639 0 - 1.5.1,1.5.2,1.6.1,1.6.2,3.3.1,3.3.2,3.3.3

Opatrenie 1.5 11 601 639 0 - 1.5.3,1.6.3,2.4,3.2.2,3.2.4

Priorita 2  63 281 671 0  -  
 Opatrenie 2.1  31 640 835 0  -  1.7.1,1.7.2,1.7.3 

 Opatrenie 2.2  18 984 502 0  -  1.6.3,1.7.1,1.7.2,1.7.3 

Opatrenie 2.3 12 656 334 0 - 1.7.2,1.7.3

Technická pomoc 10 584 748 0  -  4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5

 Celkovo ERDF 10 584 748 0  -  
 Celkovo ESF 0 0 -  
 atď.     

Celkovo   151 210 683 0 -  
 Celkovo ERDF 151 210 683 0  -  
 Celkovo ESF  0 0 -  
 Celkovo EAGGF 0 0  -  
 Celkovo FIFG 0 0  -  
Priorita/Prechodná 
podpora*****

Celkovo    151 210 683 0 0,00%  
* Predkladá sa tabuľka (A) za posledný ukončený kalendárny rok a tabuľka (B) obsahujúca kumulatívne sumy do konca predchádzajúceho roka 
(v prípade výročných správ)   
** Oblasť pomoci sa priraďuje k opatreniu použitím štandardnej trojčíselnej klasifikácie; ak je potrebné (pre heterogénne opatrenia) musí byť 
stanovený viac ako jeden kód na rozlíšenie
(Klasifikáciu oblastí pomoci priraďuje riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v súlade s nariadením Európskej  
komisie č. 2001/438/ES ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o systém riadenia kontroly  
pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov)   
*** Tento stĺpec obsahuje sumy, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku z fondov (alebo celkových oprávnených nákladov, alebo celkových 
verejných/zodpovedajúcich oprávnených výdavkov)
(Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v stĺpci uvádza sumu zodpovedajúcu celkovým nákladom z finančnej tabuľky  
schváleného programového dokumentu)
**** Vrátane, pre informáciu, v prípade cieľa 2 celková suma z EAGGF garančnej sekcie pre opatrenia podľa článku 33 nariadenia EK č ..../99 
(Art.17(3) nariadenia EK č. ..../99)

***** Týka sa len cieľa 1 a cieľa 2
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PRÍLOHA č. 9:

Dopad čerpania NFP na rómske marginalizované skupiny za SOP PS
v SKK

 

SOP PS

Priorita 1 Priorita 2
Celkom

Opatrenie 1.1 Opatrenie 1.2 Opatrenie 1.3 Opatrenie 1.4 Opatrenie 1.5 Opatrenie 2.1 Opatrenie 2.2

pr
ij

at
é 

ži
ad

os
ti

 o
 N

F
P

počet 
žiadostí

celkom 416 24 91 64 24 132 336 1 087

celkom - RMS
AH 249  17 49  31 4 15  65  156  582 4

% 60  71 53,8  48,4 6,2 62  49,2  46,4  53,5 0,4

výška 
NFP

NFP celkom 8 325 405 497 2 395 190 917 390 868 604 1 558 371 608 42 980 569 6 993 251 680 8 873 318 397 28 579 387 272

NFP zo ŠF 6 202 227 287 2 017 570 519 210 467 710 839 123 173 24 111 250 5 520 988 168 4 777 940 675 19 592 428 782

NFP celkom - 
RMS 

AH 1 024 024 876  87 877 631  227 508 783  325 330 125 179 518 558 1 375 378  3 650 477 377  6 557 382 295  11 873 976 465 179 518 558

% 12,3  3,7  58,2  20,9 11,5 3,2  52,2  73,9  41,5 0,6

NFP zo ŠF - 
RMS

AH 762 873 956  71 880 010  122 504 729  175 177 760 96 663 639 819 782  2 997 896 575  3 530 898 159  7 662 050 971 96 663 639
% 12,3  3,6  58,2  20,9 11,5 3,4  54,3  73,9  39,1 0,5

Vysvetlivky:
RMS  počet žiadostí o  NFP alebo výška NFP, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené na rómske marginalizované skupiny (RMS);

 toto prepojenie na RMS možno sledovať dvomi spôsobmi, a to: 
 A) v mieste realizácie projektu je evidované rómske osídlenie, či už vo forme koncentrácie, separácie alebo segregácie alebo B) uvedené projekty majú priamy dopad na RMS
 obidve kategórie sa môžu prelínať, t.j. projekt zaradený v kategórii A môže mať i priamy dopad na RMS. Ide o dva spôsoby hodnotenia podľa kategórie A a B, 
 nie o členenie projektov buď do jednej alebo druhej kategórie 
 projekty, v ktorých mieste realizácie je evidované rómske osídlenie, či už vo forme koncentrácie, separácie alebo segregácie
 projekty, ktoré majú priamy dopad na rómske marginalizované skupiny

celkom - RMS celkový počet žiadostí o NFP, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené na RMS
NFP celkom - RMS celková výška NFP zo žiadostí o NFP, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené na RMS (kategória A a B)
NFP zo ŠF - RMS výška NFP zo  ŠF zo žiadostí o NFP, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené na RMS (kategória A a B)
AH  počet žiadostí o NFP alebo výška nenávratného finančného príspevku (či už celková alebo len zo ŠF), prepojené nejakým spôsobom na RMS, vyjadrené v absolútnej hodnote
%  počet žiadostí o NFP alebo výška nenávratného finančného príspevku (či už celková alebo len zo ŠF), prepojené nejakým spôsobom na RMS, vyjadrené v percentuálnej hodnote
Celkom (v stĺpci) súčet údajov v riadku za celý program - zvlášť za kategóriu A a zvlášť za kategóriu B

Dopad SOP PS na rómske marginalizované skupiny nie je možné v súčasnosti presne určiť. Uvedené údaje predstavujú výhradne expertné 
odhady jednotlivých SO/RO, nakoľko ITMS neposkytuje tento výstup. 
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PRÍLOHA Č. 10

Vyhodnotenie pripomienkového konania k 
„Výročnej monitorovacej správe o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2004“

Vyhodnotenie pripomienkového konania ku Správe uvádza MH SR v plnom rozsahu, aby si čitateľ vytvoril vlastný, nestranný obraz o situácii v prvom roku implementácie SOP 
PS nielen z pohľadu MH SR, ale aj z pohľadu rezortov podieľajúcich sa na spoluvytváraní pravidiel pre čerpanie prostriedkov zo ŠF EÚ.

Názov 
pripomien-
kujúceho 
subjektu

Pripomienka Typ
Vyhod- 
notenie

Spôsob vyhodnotenia

Ministerstvo 
financií SR

- úvod, str. 3, odsek 2  -  Súčasťou  monitorovacej správy je aj analýza vývoja ekonomiky  v SR za 1. až 3. štvrťrok 2004 ... avšak 
v prílohe je uvedené obdobie  ...za rok 2004... žiadam  zosúladiť  časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje analýza

O A Text upravený

-  kapitola 1, str. 6, bod. 7, Odbor kontroly  -  navrhujem doplniť    ...a min. 5 % kontroly O N Odbor kontroly vykonáva následnú finančnú kontrolu 
definovanú zákonom č. 502/2001 Z. z. a je povinný dodržiavať 
Koncepciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov

- kapitola 1, str. 6 – do štruktúry útvarov a inštitúcií zabezpečujúcich riadenie a implementáciu SOP PS žiadam doplniť Platobný orgán, 
Sekciu systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR a Oddelenie vnútorného auditu prostriedkov EÚ  sekcie systému verejnej 
vnútornej finančnej kontroly MF SR v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov

O N Monitorovacia správa v tejto časti uvádza výhradne  štruktúry 
MH SR a subjekty, ktoré zabezpečujú implementáciu, 
monitorovanie a kontrolu v rámci SOP PS

- kapitola 1,– pri bode 11. žiadam uviesť, že implementačné agentúry  nie sú súčasťou organizačnej štruktúry MH SR, ale jedná sa 
o rezortné príspevkové organizácie a v prípade NARMSP o združenie právnických osôb 

O C Text upravený nasledovne:  
Pre zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS bola v súlade 
s nariadeniami Rady ES vytvorená štruktúra...

- kapitola 1, str. 6, bod 10.  -  navrhujem  doplniť v poslednej vete ...medzi MH SR ako RO pre SOP PS... O N Jedná sa o zmluvnú stranu, ktorá uzatvára predmetnú zmluvu
- kapitola 1, str. 6, posledný odsek, 4. riadok  odspodu,  -  navrhujem zmeniť  výraz...účtovnou dokumentáciou... za výraz... zúčtovacími 
dokladmi ... a doplniť výraz ... evidenciu nákladov a výdavkov 

O A Text upravený

- kapitola 1, str.7, Administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS – tabuľka -  v záhlaví tabuľky, 2. stĺpec, žiadam 
vynechať ...a Kohézneho fondu, ďalej žiadame doplniť do 1. stĺpca ÚOŠS Ministerstvo financií SR  a v rámci MF SR v druhom stĺpci 
uviesť Platobný orgán,  Sekciu systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR a Oddelenie vnútorného auditu prostriedkov EÚ 
sekcie systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR, v rámci MH SR žiadame odčleniť implementačné agentúry, nakoľko nie 
sú súčasťou MH SR 

O N Údaje sú uvedené v súlade s Negociačným mandátom, kde je 
predpísaný ich obsah

- kapitola 1, str. 7 – navrhujem  zmeniť výraz Programovacie dokumenty  na Základné dokumenty O N Uvedené dokumenty boli RO pre SOP PS pri ich tvorbe 
zadefinované ako „programovacie“ a uvedený termín sa 
v súvislosti s nimi používa

- kapitola 1, str. 8, Implementačné dokumenty
 -  navrhujem výraz implementačné nahradiť výrazom ostatné, 
-žiadam rozlíšiť, ktoré dokumenty vypracoval RO, ďalšie dokumenty 
-a ďalej navrhujem uviesť  dokumenty, ktorými sa RO riadi - Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Koncepcia 
financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 -2006,  Príručka pre výkon minimálnej 5 % vzorkovej 
kontroly štrukturálnych fondov,  Usmernenia POŠF, Usmernenie Odboru riadenia CSF 

O N - Termín „implementačné dokumenty“ bol  zadefinovaný RO pre 
SOP PS a vystihuje podstatu dokumentov; 

- uvedené dokumenty boli vypracované RO pre SOP 
PS;

- správa má informovať o stave implementácie SOP PS; 
dokumenty, ktoré MF SR navrhuje uviesť predstavujú 
všeobecnú dokumentáciu, ktorou sa riadia dotknuté rezorty 
a z pohľadu MH SR ju nie je potrebné uvádzať

- kapitola 3, str. 11, 2. odsek - veta „Správy z vykonaných auditov a kontrol všeobecne konštatovali dobrú pripravenosť na O N MH SR považuje uvedené konštatovanie za dostatočné, nakoľko 
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implementáciu SOP PS“ je príliš všeobecná, v rámci bodu Ad 1 – Vnútorný audit, odstavec Ad 2) Následný audit pripravenosti štruktúr 
MH na implementáciu štrukturálnych fondov – sa uvádza, koľko odporúčaní z celkového počtu 40 bolo splnených, koľko čiastočne 
splnených a koľko nesplnených 

výsledky auditu ako aj zistenia audítora tvoria súčasť audítorskej 
správy.

- str. 12, Ad 2 - Externý systémový audit (KPMG) - navrhujem zmeniť znenie v prvom riadku na :  Vychádzajúc z výroku audítora na 
základe vykonanej práce bola pripravenosť... 

O A Text upravený

- str. 12, Ad 2 - Externý systémový audit (KPMG)  - navrhujem uviesť skutočnosť, že zadávateľom externého systémového auditu 
KPMG bolo Ministerstvo financií SR

O A Text upravený

- str. 12, Ad 2 - Externý systémový audit (KPMG)  -  v rámci Etapy  3 žiadame doplniť výrok audítora o „s výnimkou identifikovaných 
nedostatkov v kontrolných mechanizmoch a procesoch“ 

O A Text upravený

- str. 13 - Ad 3 - Kontrola NKÚ - v poslednom odseku navrhujem bližšie špecifikovať „viaceré odporúčania na zlepšenie stavu alebo 
odstránenie nedostatkov“, aj keď boli do doby prerokovania protokolu NKÚ zistenia zo strany MH SR  odstránené 

O N Odporúčania sú definované v protokoloch výsledku kontroly 
a z pohľadu MH SR je zbytočné ich uvádzať

- kapitola 4, str. 14, Hodnotiaci proces predkladaných projektov -  v prvom odseku v prvej vete navrhujem úvod  zmeniť nasledovne ... 
V období od 1.1.2004 do  k  31.12.2004... 

O C Text upravený s ponechaním aj pôvodného textu

- str. 16, poznámka pod čiarou -  navrhujem znenie:  Vzhľadom k tomu, že MF SR nestanovilo záväzný kurz žiadame doplniť, že 
záväzný kurz bol stanovený MH SR, príp. vypustiť slovo „záväzný“ 

O C MH SR nestanovilo kurz, kurz 42 SKK/EUR sa v roku 2004 
používal aj vo vládou schválených dokumentoch pre prepočet 
alokovaných prostriedkov 

- celá  kapitola 5  - namiesto viet „ na základe získaných údajov od...“ pri jednotlivých opatreniach navrhujem preformulovať  znenie 
týkajúce sa objemov požadovaných prostriedkov nasledovne: Na základe údajov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
predstavoval objem požadovaných prostriedkov....mil. Sk 

O N Uvedená veta je len záležitosťou formulácie a nie faktu, MH SR 
považuje formuláciu za zrozumiteľnú

-  kapitola 6, str. 24, 2. odsek  -  odvolávka na prílohu č. 7 – podľa nášho názoru sú v tejto prílohe uvádzané údaje nad rámec údajov 
požadovaných v implementačnej správe 

O N Príloha č. 7 poskytuje obraz o situácii v čase predkladania 
projektov a spolufinancovanie prostredníctvom úverov s tým 
úzko súvisí; 
- obsah správy je v kompetencii RO pre SOP PS

- kapitola 7, Zhodnotenie finančnej implementácie pomoci v rámci SOP PS za rok 2004 - navrhujeme zmeniť znenie prvej vety 
nasledovne: Dňa 13.9.2004 bola prijatá z Európskej komisie  pre Programový dokument SOP PS zálohová platba vo výške 10 % 
záväzku... 

O A Text upravený

- kapitola 7, str. 26, Zhodnotenie finančnej implementácie pomoci v rámci SOP PS za rok 2004 - v druhom odseku  začiatok prvej 
vety navrhujem zmeniť nasledovne: Z prostriedkov určených pre SOP PS ... 

O A Text upravený

- kapitola 7, str. 26, Zhodnotenie finančnej implementácie pomoci v rámci SOP PS za rok 2004 - navrhujem uviesť dôvody 
nepredloženia žiadnej súhrnnej žiadosti o platbu za projekty limitovanej technickej pomoci, nakoľko túto problematiku plne rieši 
Uznesenie vlády SR č. 328 z 15.4.2004 týkajúce sa refundácie platov oprávnených zamestnancov a taktiež  uviesť dôvody nečerpania 
prostriedkov v rámci SOP PS 

O N Nakoľko ITMS nebol v roku 2004 plne funkčný a v priebehu 
roka MVRR SR realizovalo zmenu verzie, MH SR nepristúpilo k 
vkladaniu údajov do jeho prvej verzie, nakoľko si nebolo isté 
dostatočnou ochranou údajov ako aj ich preklopením do 
aktuálnej verzie. Vloženie údajov do ITMS je podmienkou pre 
refundáciu prostriedkov z TP.

- kapitola 8, str. 27, Monitorovacie správy, 1. odsek, 3. veta – navrhujem bližšie konkretizovať zainteresované  subjekty O N Jedná sa o odbory v rámci rezortu, bližšiu špecifikáciu RO pre 
SOP PS nepovažuje za potrebnú a uvedený termín sa v súvislosti 
s nimi používa

- kapitola 8, str. 28, Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ MH SR -  žiadam upraviť prvý odsek, nakoľko tento výbor 
neplní platobnú a kontrolnú úlohu 

O N Výbor neplní platobnú úlohu, ale kontrolnú a dozornú ako je 
uvedené v pôvodom texte

- str. 43, - názov tabuľky nezodpovedá obsahu O A Text upravený
-  v celom dokumente je potrebné nahradiť výraz programovacie na „programové“ (vo vzťahu k dokumentom a k obdobiu) O N Uvedené dokumenty boli RO pre SOP PS pri ich tvorbe 

zadefinované ako „programovacie“
- kapitola 9 - Problémové oblasti spojené  s implementáciou
k problematike záložného práva: Uvedený problém bol identifikovaný v roku 2005. Z uvedeného dôvodu žiadam o jeho vypustenie.

O N V čase vydania Usmernenia RO pre CSF č. 19/2004 bolo jasné, 
že predmetné usmernenie neriešil vzťah záložca (KP/PP) - 
záložný veriteľ (SO/RO, resp. RO) bez účasti banky

- kapitola 9 - Problémové oblasti spojené  s implementáciou
k problematike kurzových rozdielov:
Pôvodný text MH SR: Kurzové rozdiely -  vzhľadom na skutočnosť, že Platobný orgán aplikuje použitie meny SKK (indikatívny 

O A Text vynechaný, nakoľko sa uvedené fakty týkajú roku 2005
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prepočet EUR na SKK kurzom 38 SKK/EUR) vo vzťahu k príprave štátneho rozpočtu SR, ktorý je odhadovaný do roku 2007, je riziko, 
že RO sa dozvie konkrétnu čiastku zostávajúcich (nevyčerpaných) finančných prostriedkov na rok 2008 až koncom roka 2006 (čiastka 
v  SKK  v  zmysle poskytnutého prepočtu platobným orgánom je len indikatívna, t. z., že v súčasnosti RO nevedia akú čiastku v SKK 
majú presne k dispozícii  na kontrahovanie).  Riziko spočíva v tom, že v prípade, že už  teraz je  schopnosť nakontrahovať niektoré 
opatrenia SOP PS v celkovej alokovanej čiastke za celé programovacie obdobie, na základe vyjadrenia Platobného orgánu (MF SR) 
ponesie RO riziko kurzových zmien, kde v prípade prekontrahovania RO (MH SR) bude znášať rozdiely zo svojej rozpočtovej kapitoly. 
Tento krok považuje MH SR za metodicky a finančne nedoriešený zo strany MF SR. 
Pripomienka MF SR: V súvislosti s kurzovými rozdielmi uvádzam, že nie je možné záväzne stanoviť prepočet finančných plánov 
akýchkoľvek programových dokumentov z EUR na SKK, nakoľko definitívny prepočet určuje až moment prevodu prostriedkov 
z mimorozpočtového účtu platobného orgánu na účet platobnej jednotky, t.  z. reálne čerpanie prostriedkov zahrnutých v súhrnných 
žiadostiach o platbu v súlade s nariadením EK č. 643/2000. Z tohto dôvodu akýkoľvek prepočet finančných tabuliek SOP na menu 
SKK môže byť len indikatívny. 
Z vyššie uvedených dôvodov bolo zo strany MF SR možné vydať v roku 2005 (predkladaná správa rieši rok 2004) iba odporúčanie pre 
jednotlivé riadiace orgány použiť pre indikatívny prepočet finančných plánov programových dokumentov na SKK kurz 38 SKK/EUR, 
pričom pre rok 2006 bude spresnený v priebehu roka 2005. Odporúčanie podpisovať zmluvy s KP/PP do výšky 95 % celkového záväzku 
na roky 2004 – 2006 vychádza z logického dôvodu vyhnutia sa riziku prekontrahovania z titulu silnejúcej koruny, čo by malo negatívny 
dopad na štátny rozpočet.
- kapitola 9 - Problémové oblasti spojené  s implementáciou
k problematike viacerých intenzít pomoci v rámci jedného projektu:
Problematika viacerých intenzít pomoci v rámci jedného projektu bola spôsobená nedodržiavaním Koncepcie systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov projektov pri schvaľovaní projektov v rámci SOP Priemysel a služby v roku 2005 (predkladaná správa 
rieši rok 2004). Možnosť, nie povinnosť, dvoch pomerov na projekt je daná aj samotnými schémami štátnej pomoci pre SOP Priemysel 
a služby. Prísnejšie pravidlá stanovuje spomínaná Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov umožňujúca len jeden 
pomer na projekt. Uvedená koncepcia týmto ustanovením nie je v rozpore so schémami štátnej pomoci, nakoľko tie nestanovujú ale len 
umožňujú viaceré pomery na projekty. Pravidlo stanovené v koncepcii sa premietlo aj do IT MS. Uvedené pravidlo Ministerstvo 
hospodárstva SR v žiadnej z predchádzajúcich štyroch verzii koncepcie nepripomienkovalo.

O N MF SR ako aj MVRR SR sa aktívne podieľali na vypracovaní 
schém štátnej pomoci a zúčastňovali sa na rokovaní na Úrade pre 
št. pomoc, kde nebola z ich strany voči tejto možnosti vznesená 
žiadna pripomienka ani čo sa týka súladu schém štátnej pomoci 
s Koncepciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov.

-kapitola 9 - Problémové oblasti spojené  s implementáciou
k problematike zmlúv o poskytnutí NFP
Zmluvy boli aktualizované Ministerstvom financií SR vzhľadom na zmeny v systéme platieb, ktoré boli vypracované na základe 
požiadaviek riadiacich orgánov. Zmeny sa rovnako týkali aj systému účtov a spôsobu vrátenia prostriedkov v prípade porušenia 
finančnej disciplíny. Uvedené nemá vplyv na uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP, keďže v prípade vzniku zákonom stanovených 
skutočností by príslušné orgány postupovali podľa zákonov, ktorých ustanovenia boli transformované do aktualizácie zmlúv.

O N Zmeny v zmluvách o poskytnutí NFP o. i. súviseli aj 
s nedoriešenou problematikou záložného práva. V prípade 
podpisu zmluvy a následnej zmeny je túto potrebné zazmluvniť 
dodatkom k zmluve, čo nie je povinný KP/PP podpísať a tak by 
pre rôznych KP/PP mohli zmluvy obsahovať iné zmluvné 
podmienky. Nakoľko MF SR avizovalo zmeny v predmetných 
zmluvách, MH SR nepristupovalo k zahájeniu podpisovania, 
predpoklad podpisovania Zmlúv o poskytnutí NFP je od 1. mája 
2005.

- kapitola 9 - Problémové oblasti spojené  s implementáciou
k problematike nedostatočných administratívnych kapacít 
Vzhľadom na nulové čerpanie v roku 2004 a s tým súvisiace nevykonané následné kontroly sa javí konštatovanie o nedostatočných 
kapacitách na MH SR v tomto smere za bezpredmetné. 
V súvislosti s uvedenou problematikou upozorňujem na nesprávnosť uvedenú v texte, že riadiaci orgán a SORO zabezpečuje audit 
a kontrolu pomoci. Uvedené je v rozpore so základnými princípmi štrukturálnych fondov a zákonom o finančnej kontrole a vnútornom 
audite – audit a následná kontrola je v kompetencii samostatných útvarov nezávislých od činnosti RO alebo SORO. V tomto smere 
žiadam upraviť text.

O C Uvedený problém je interný problém MH SR a nie sú ním 
dotknuté iné rezorty; text upravený vynechaním auditu a 
kontroly.

V prípade kontroly sa neuvádza, že sa jedná o následnú kontrolu, 
SO/RO vykonáva kontrolu na mieste, ktorá avšak nebola v roku 
2004 vykonávaná.

 - kapitola 9 - Problémové oblasti spojené  s implementáciou
Nulové čerpanie v roku 2004
Z pohľadu MF SR je nulové čerpanie v roku 2004 pre SOP Priemysel a služby dôsledkom neskorého vypísania výziev a 
komplikovaného a zdĺhavého systému hodnotenia a schvaľovania projektov. Uvedená skutočnosť rovnako vyplynula 
z nedopracovanosti vnútorných postupov riadiaceho orgánu pre SOP Priemysel a služby na overovanie hodnotenia projektov. Materiál 

O N MH SR vyhlásilo výzvy na predkladanie projektov v najskoršom 
možnom čase po oficiálnom schválení a následnom zverejnení 
schém štátnej pomoci/schém pomoci de minimis v Obchodnom 
vestníku, resp. Programového doplnku k SOP PS. Schémy 
štátnej pomoci / schémy pomoci de minimis boli Úradom pre št. 
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Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SORO pre SOP Priemysel a služby bol schválený v IDMV až dňa 6.12.2004 a Správy z 
overovania postupov hodnotiaceho procesu na jednotlivých SORO pre SOP Priemysel a služby boli prerokované a schválené v IDMV 
dňa 17.1.2005. 

pomoc schválené koncom apríla 2004, pričom schémy štátnej 
pomoci pre opatrenie 1.3 a 1.4 boli schválené EK až začiatkom 
augusta 2004. Mechanizmus nastavený v schémach štátnej 
pomoci nepovažuje MH SR za zdĺhavý, vzhľadom na 
skutočnosť, že pri dodržaní všetkých stanovených termínov by 
hodnotiaci proces nemal trvať dlhšie než 3 mesiace, čo bolo 
v prípade viacerých výziev dodržané. MH SR však nedokáže 
a nemôže eliminovať externé vplyvy, ktoré spôsobili predĺženie 
hodnotiaceho procesu (napr. povinnosť klarifikácie v zmysle 
Uznesenia vlády č. 1173/2004, problémy s ITMS – povinnosť 
ručného zapisovania údajov do ITMS – v prípadoch niektorých 
výziev aj vyše 400 projektov). Z pohľadu MH SR je 
mechanizmus objektívne nastavený s cieľom vybrať 
najkvalitnejšie projekty predložené v rámci danej výzvy.

Ministerstvo 
výstavby a 
regionálneho 
rozvoja SR

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS -  
Ad Nedostatočné reportovacie schopnosti systému ITMS, na zabezpečenie požadovaných hlásení pre niektoré centrálne orgány a EK je 
treba robiť paralelné evidencie v MS Exceli, čo je prácne a chybové
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   V etape analýzy požiadaviek na ITMS definovali požadované výstupné zostavy MP SR a MF SR, 
tieto zostavy sú v ITMS naprogramované. Žiaden RO nedefinoval obsah a štruktúru hlásení pre EK, ktoré je treba robiť. V ITMS je 
naprogramovaný export elektronických súborov do databáz EK v predpísanom tvare.  RO CSF iniciatívne požiadalo RO o zadefinovanie 
obsahu a štruktúry výstupných zostáv, ktoré pre svoju prácu RO potrebujú a súčasne zadalo dodávateľovi úlohu vypracovať zostavy, 
ktoré budú súčasťou výročných monitorovacích správ v zmysle usmernenia RO CSF. Uvedenej problematike boli venované dve 
zasadania Komisie expertov ITMS, kde sa požiadavky jednotlivých RO analyzovali formou brainstormingu a dohodlo sa vypracovanie 
22 ďalších informačných zostáv podľa požiadaviek RO. Uvedené zostavy sú do ITMS zapracované. Na druhej strane z ITMS je možné 
získať výlučne informácie, ktoré sú v ITMS dátovo evidované. RO CSF opakovane upozorňovalo MH SR na nedodržiavanie ich 
interných manuálov z dôvodu neevidovania údajov do ITMS. Pokiaľ by MH SR zabezpečilo zadávanie relevantných údajov do ITMS 
mohlo by v podstatne vyššej miere využívať informačné podklady z ITMS a nemuselo by robiť paralelné evidencie. 

O N Na existencii uvedeného problému trváme. Neupierame RO pre 
CSF snahy o riešenie situácie. Príčinou nespokojnosti 
s výstupnými zostavami je aj stav, keď ÚV SR, MF SR 
vyžadujú v  hláseniach  číselné údaje, ktoré nie možné 
vygenerovať ako výstupnú zostavu z ITMS a tieto hlásenia je 
potrebné spracovávať ručne.  Budovanie OLAP nadstavby nad 
ITMS má časový sklz a teda generovanie ad hoc výberových 
zostáv zatiaľ nie je možné. Rezort MH SR má v ITMS vložené 
údaje v súlade s časovými limitmi uvedenými v Usmernení č. 
2/2005 k zadávaniu povinných údajov do IT monitorovacieho 
systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond. 

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS -  
Ad Chýbajúce analytické schopnosti systému ITMS, systém nie je schopný robiť žiadne analýzy dát potrebné pre štatistické vykazovanie 
do monitorovacích správ
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   Platí čiastočne to čo v predchádzajúcom bode, čo sa týka analytických zostáv, zástupcovia RO 
nedokázali včas definovať čo chcú a už vôbec nie požadované informácie a algoritmy, ktoré majú byť použité. V uvedených 22 
zostavách sú už zahrnuté požadované štatistické vyhodnocovania pre ktoré ITMS obsahuje vstupné dáta. 
Ad hoc analýzy dát majú byť na RO vykonávané manažérmi monitorovania MH SR od ktorých sa očakávajú isté počítačové 
a analytické zdatnosti. ITMS umožňuje výber údajov podľa užívateľmi definovaných filtrov s tým, že s takto exportovanými údajmi je 
možné vykonávať analýzu aj v iných programoch napr. v MS Exceli (Monitoring CSF je toho príkladom). Zástupcom RO boli tieto 
postupy názorne predvedené, pokiaľ ani tak nedokážu s dátami pracovať, tak je to problém nízkej úrovne znalostí. 

O N Na existencii uvedeného problému MH SR trvá. Užívatelia 
ITMS v rezorte nechápu ITMS ako generátor dát pre ďalšiu 
prácu s nimi v prostredí MS Excel, ale ako programový 
prostriedok na evidenciu a monitorovanie čerpania finančných 
prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktorý 
má poskytovať istý komfort práce.  Čo sa týka poskytnutia 
detailných podkladov na vybudovanie  štatisticko-analytického 
modulu v ITMS, RO pre SOP PS tieto poskytol v rámci svojich 
možností, pretože vždy bolo nutné uprednostniť riešenie 
problémov pred budovaním systému. 

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS 
Ad nemožnosť vložiť do systému ITMS nástroje poskytovania pomoci (systém nedokáže rozlíšiť projekty predložené v rámci schém 
štátnej pomoci, schém pomoci de minimis a individuálne projekty verejného sektora; systém tiež nedokáže rozlíšiť projekty predložené 
v rámci rôznych výziev na predkladanie projektov)
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   Systém ITMS dokáže rozlišovať podľa všetkých príznakov, ktoré sú v ňom uvedené, pričom 
základný rozlišovací znak tvorí kód projektu. Kódový systém bol schválený v Koncepcii systému finančného riadenia schváleného 
vládou SR a jedine MH SR nedodržiava v nej obsiahnuté  princípy jednotnosti charakteru pomoci v rámci jedného prvku programovej 
štruktúry a pod jeden prvok programovej štruktúry zaradilo viaceré typy pomoci. ITMS vychádza z vládou schváleného kódovacieho 
systému obsahujúceho princíp, že každý rozdielny programový prvok musí mať vlastný kódový symbol (čo bolo premietnuté do 
vytvorenia podopatrení) bol vypracovaný MF SR, schválený vládou SR, niekoľkokrát bol aktualizovaný a pripomienkovaný a všetkými 
RO pochopený a akceptovaný s výnimkou MH SR, ktoré pod jeden kódový znak vložilo viac druhov nástrojov. Ani v etape 
schvaľovania dátového modelu ITMS neprišlo s požiadavkou vložiť do ITMS nejaký rozlišovací znak, podľa ktorého by sa projekty 

O N Na existencii uvedeného problému MH SR trvá. Uvedený stav je 
výsledkom nedostatočnej kooperácie pri tvorbe technickej 
špecifikácie ITMS. MH SR na uvedený problém upozorňovalo 
od začiatku a vyvinulo maximálne úsilie – i v úzkej spolupráci 
s RO pre CSF a dodávateľom systému – k vyriešeniu daného 
stavu.
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jedného programového prvku mali rozlišovať. Iniciatíva MH SR, že chce mať evidované aj číslo výzvy bola už do ITMS 
zakomponovaná, aj keď v etape schvaľovania dátového modelu ITMS to MH SR nepožadovalo. 
- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS
Ad v systéme ITMS je implementovaný 5 miestny číselník OKEČ, potrebný je 6 miestny
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   Všetky číselníky s ktorými ITMS pracuje sú oficiálne číselníky spravované a publikované 
Štatistickým úradom SR a v záujme zachovania kompatibility so štátnym informačným systémom RO CSF nepripustí žiadne 
nesystémové úpravy číselníkov

O N Na existencii uvedeného problému trváme. 5 miestny číselník 
OKEČ sa javí v niektorých prípadoch ako nepostačujúci a je 
potrebné „jemnejšie“ triedenie komodít.

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS 
Ad nepostačujúci subsystém pre monitorovanie v ITMS
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   Vzhľadom k tomu, že za SOP PaS nie sú v ITMS evidované žiadne monitorovacie údaje a teda RO 
PaS nemá žiadnu skúsenosť s prácou s týmto modulom, považuje RO CSF uvedené konštatovanie za neodôvodnené. 

O N Napriek skutočnosti, že za SOP PS nie sú v ITMS zadané žiadne 
údaje o monitorovaní projektov (v roku 2004 neprišlo k reálnej 
implementácii projektov podporovaných v rámci SOP PS), 
identifikoval RO pre SOP PS v spolupráci so SO/RO 
nepostačujúce funkcionality modulu monitorovania, ktorý by 
mal byť významnou súčasťou ITMS.

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS 
Ad potreba doriešenia číselníka indikátorovna úrovni projektov a systému ich sledovania v ITMS
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   S iniciatívou prepracovať použitie indikátorov prišiel RO CSF v auguste 2004 potom ako zistil 
úplný chaos a nepochopenie úlohy a spôsobov využitia indikátorov v rámci jednotlivých OP. Uvedenej problematike boli venované 3 
zasadnutia Komisie expertov ITMS a séria 16 bilaterálnych stretnutí RO CSF s jednotlivými RO. Výsledkom prác bolo vypracovanie 
Národného číselníka indikátorov, ktoré sú presne identifikované, naviazané na kategórie oblastí pomoci definované EK a previazané 
s CORE indikátormi používanými v EÚ. Tvoria súčasť ITMS verzie 2.0., ktorá je v rutinnej prevádzke. Iniciatívu MH SR o zavedenie 
tzv. Míľnikov namiesto merateľných indikátorov RO CSF neodporúča vzhľadom k zanedbateľnej informačnej hodnote míľnikov. 

O N V prípade uvedenej problému ide zo strany MH SR o konštatáciu 
existujúceho stavu k určitému termínu (t.j. k 31.12.2004).

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS 
Ad nevytvorenie indikatívneho číselníka oprávnených nákladov/výdavkov v ITMS
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   RO CSF vypracovalo podrobné metodické usmernenie k tejto problematike prerokovalo ho na 
pracovnej skupine CSF pre oprávnené výdavky a požiadalo RO o pripomienky. (MH SR pripomienky nezaslalo). Po dôkladných 
konzultáciách v Grécku, Portugalsku, Írsku, Francúzsku a Nemecku k uvedenej problematike a po viacerých pokusoch vytvoriť číselník 
oprávnených nákladov RO CSF zistilo nemožnosť vytvorenia takéhoto číselníka vzhľadom k tomu, že oprávnenosť výdavkov sa odvíja 
od porovnania súladu výdavkov so schválenými cieľmi každého jednotlivého projektu (každá z uvedených krajín od tvorby číselníka 
oprávnených nákladov ustúpila s výnimkou Grécka, ktoré svoj využíva len ako číselník nákladov bez rozhodovacej funkcie 
o oprávnenosti). Klasifikovaný číselník tried výdavkov (s možnosťou doplňovania a štrukturovania tried nákladov podľa potrieb 
každého OP) RO CSF pripravilo a súčasne pripravilo ITMS verziu 2.0 tak, že použitie tohto číselníka ITMS umožňuje. 

O N V prípade uvedenej problému ide zo strany MH SR opäť 
o konštatáciu existujúceho stavu k určitému termínu (t.j. 
k 31.12.2004).

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS 
Ad nezapojenie regionálnej úrovne (jednotlivých VÚC a ich ICPK) do ITMS
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   Tvrdenie je v rozpore so skutočnosťou. RO CSF už v apríli 2004 vydalo pokyn DataCentru na 
pripojenie VÚC do KTI s cieľom zapojenia do ITMS. Súčasne vyzval RO, aby zadefinovali úlohy a osoby a požiadali štandardným 
spôsobom o pridelenie prístupových práv pre konkrétnych pracovníkov VÚC. DataCentrum zapojilo do KTI tie VÚC, ktoré sídlia 
v jednej budove a u tých VÚC, ktoré sídlia v rôznych lokalitách čaká na identifikáciu a lokalizáciu konkrétnych osôb, ktoré majú dostať 
prístup do ITMS. Žiadosť o udelenie prístupu do ITMS pre každého konkrétneho pracovníka  musí na Komisiu pre prístupové práva 
podať MH SR. 

O N Na existencii uvedeného problému MH SR trvá. V tomto prípade 
RO pre SOP PS dlhodobo žiadal a očakával od RO pre CSF 
koordináciu postupu pri zapojení VÚC do využívania ITMS 
v oblasti monitorovania implementácie povstupovej pomoci 
v regiónoch Slovenska, nielen zabezpečenie dátovej konektivity 
do dátových centier jednotlivých VÚC. MH SR nemá informácie 
o žiadnych VÚC, na ktorých k 31.12.2004 fungovali aktívni 
užívatelia ITMS. 

- kapitola 8 – Monitorovanie a hodnotenie pomoci – časť ITMS 
Ad neexistencia aktualizovanej príručky používateľa ITMS
RO pre CSF žiada o     doplnenie textu:   Tvrdenie je v rozpore so skutočnosťou. Pravidelne aktualizovaná príručka používateľa ITMS je 
prístupná on-line v rámci aplikácie ITMS. V rámci prebiehajúceho cyklu školení ITMS každý absolvent obdržal najnovšiu verziu 
príručky. 

O N Na existencii uvedeného problému MH SR trvá. Vzhľadom na 
neustále prepracovania ITMS príručky a manuály ITMS vždy 
zaostávali niekoľko týždňov až mesiacov za aktuálnym stavom. 
Až s verziou 2.1 ITMS bola v apríli 2005 dosiahnutá istá zhoda 
systému ITMS s užívateľskou príručkou ITMS, Manuál ITMS 
čaká na inováciu. 

Na str. 30 v rámci bodu 9)  Problémové oblasti spojené s     implementáciou    - podľa nariadenia 1260/99/EK článok 37. bod. 2 (d) ste 
mali uviesť nielen súhrn všetkých významných problémov, ktoré sa objavili v riadení pomoci ale aj všetky prijaté opatrenia, vrátane 
činností vykonaných na základe odporúčaní EK. RO CSF žiada doplniť správu o súhrn opatrení prijatých RO PaS pre vyriešenie 

A C V rámci bodov 1, 2 a 4 boli opatrenia uvedené v rámci textu, 
uvedené opatrenia MH SR uvádza osobitne pod textom, v 
prípade zvyšných bodov doplnený text opatrení.
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uvedených problémových oblastí. 
Bod 9)  Problémové oblasti spojené s     implementáciou    obsahuje viaceré konštatácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou. Vzhľadom 
k tomu RO CSF žiada doplniť správu o nasledovný text:  Stanovisko RO CSF k bodu 1) 
Metodické usmernenie RO CSF č. 16/2004 zo dňa 29.11. 2004 k postupom kontroly fyzickej realizácie projektov dáva dostatočne 
podrobný návod na uplatnenie v konkrétnych manuáloch kontroly pre všetky OP. Pokiaľ by RO CSF vypracovalo pre RO PaS 
konkrétny manuál s platnosťou pre SOP PaS porušilo by výlučnú zodpovednosť RO PaS v oblasti implementácie SOP PaS. 
(Sprostredkovateľské agentúry rezortu MH SR majú dlhoročné skúsenosti z vykonávania kontroly fyzickej realizácie projektov 
programu PHARE.)
Tvrdenie, že v oblasti technickej pomoci nebolo v roku 2004 vydané zo strany RO CSF žiadne usmernenie je v rozpore so skutočnosťou. 
Dňa 16.3.2004 listom č. MVRR SR-2004/3416 SRPEÚ RO CSF vydal metodické usmernenie „Postup pri žiadosti o prostriedky 
technickej asistencie“ pre všetky RO k problematike technickej asistencie.
Stanovisko RO CSF k bodu 3)
Všetky odporúčania v smere k ITMS sú v súčasnosti vyriešené, alebo vo vysokom štádiu riešenia aj za účasti odborníkov z MH SR. 
OLAP nadstavbu sprístupnenú prevšetky RO financuje RO CSF, ktoré vyvíja OLAP kocky pre vlastné potreby a súčasne ponúklo 
každému ministerstvu možnosť zadefinovanie jednej OLAP kocky podľa vlastných špecifických potrieb RO. Pretože MH SR 
požadovalo viacero OLAP kociek RO CSF mu ponúklo možnosť vykrytia všetkých požadovaných OLAP kociek za podmienky 
finančnej spoluúčasti, čo generálny riaditeľ J. Ježo prisľúbil. Žiadne  aktivity v tomto smere však MH SR nevykonalo.

O N Zadefinované problémové oblasti sú konštatáciou stavu 
existujúceho k určitému dátumu (t.j. k 31.12.2004) – a to 
z pohľadu MH SR, ktoré na nich trvá.

Odporúčame vypustiť  prílohu č. 1 - Analýza vývoja ekonomiky v Slovenskej republike za rok 2004 a prílohu č. 7 Zhodnotenie 
atraktivity úverových produktov pre KP/PP v SR a v zahraničí. vzhľadom k tomu, že uvedené analýzy nemajú priamy súvis 
s monitorovacou správou a RO CSF ich považuje za nadbytočné. 

O N Uvedené prílohy poskytujú obraz o situácii v čase predkladania 
projektov a uvedené prílohy s tým úzko súvisia; obsah správy je 
v kompetencii RO pre SOP PS

Úrad pre 
verejné 
obstarávanie

Kapitola 9, bod 4: - na internetovej stránke ÚVO (www.uvo.gov.sk), ako aj vo Vestníku verejného obstarávania je zverejňovaný 
aktuálny zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý sa samozrejme priebežne aktualizuje. Uvedený je vždy aj dátum poslednej 
aktualizácie.

O A Text upravený

Kapitola 9, bod 4: - v texte je zle uvedený názov zákona. Ide o zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Nejde o Zákon o 
rozpočtových pravidlách.

O A Text upravený

Vysvetlivky k skratkám v tabuľke:
O - obyčajná
A - akceptovaná
C - čiastočne akceptovaná
N - neakceptovaná
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

CSF Community Support Framework (Rámec podpory Spoločenstva)
EK Európska komisia
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja
ES Európske spoločenstvá
EUR Euro
EÚ Európska únia
HDP Hrubý domáci produkt
ICPK Informačné centrá prvého kontaktu
ITMS IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
KP Konečný prijímateľ
KP/PP Konečný prijímateľ/Príjemca pomoci
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MSP Malé a stredné podniky
MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
NARMSP Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NFP Nenávratný finančný príspevok
NKÚ Najvyšší kontrolný úrad 
NRP Národný rozvojový plán
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OKEČ Odvetvová klasifikácia ekonomických činností 
PD Programový doplnok
PJ Platobná jednotka
PP Príjemca pomoci
PPCR NUTIS Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie 

Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
PZI Priame zahraničné investície
RO Riadiaci orgán
SACR Slovenská agentúra pre cestovný ruch
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SEA Slovenská energetická agentúra
SKK Slovenská koruna
SO/RO Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SOP PS Sektorový operačný program Priemysel a služby
SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora
SR Slovenská republika
ŠF Štrukturálne fondy
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
TP Technická pomoc
ÚOŠS Ústredný orgán štátnej správy
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
VÚC Vyšší územný celok
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