
Najväčší podiel zazmluvnených nenávrat-
ných finančých príspevkov (NFP) smero-
val do Banskobystrického kraja. Podnika-
telia a samosprávy tu získali na pokrytie
oprávnených nákladov svojich projektov
90 325 424 eur, teda viac ako tretinu
z celkovo zazmluvnených prostriedkov.
Projekty v tomto kraji majú pomôcť vy-
tvoriť 884 nových pracovných miest. Naj-
väčší podiel na tom bude mať projekt Hne-
dého priemyselného parku v meste Tor-
naľa, kde má vzniknúť 240 nových miest. 

Najviac nových pracovných miest však
môže vzniknúť na východnom Slovensku.
Až 974 príležitostí majú totiž vytvoriť pro-
jekty v Prešovskom kraji, ktorý zároveň zís-
kal takmer štvrtinu (viac ako 70,6 mil. eur)

z celkovo zazmluvnených prostriedkov a
ďalších 598 miest má pribudnúť v Košic-
kom kraji. Aj na východe Slovenska majú
k rastu zamestnanosti prispieť najmä prie-
myselné parky, a to v Bardejove a Gelnici. 

Rovnako v Trnavskom kraji bude pri
tvorbe pracovných miest dôležitú úlohu
zohrávať rozvoj infraštruktúry. V hnedom
priemyselnom a technologickom parku
plánuje mesto Trnava zamestnať až 574
ľudí. Ďalšie z projektov nad 1. mil. eur
v tomto kraji sú zamerané na modernizá-
ciu polygrafickej výroby a rozvoj energe-
tických zdrojov – NFP na rekonštrukciu
mestskej spaľovne biomasy získalo mes-
to Senica a nová bioplynová stanica vznik-
ne v obci Nový Dvor.   

Podnikateľom a samosprávam v Žilin-
skom kraji sa k 31. 1. 2010 podarilo za-
zmluvniť  projekty za 34 454 301 eur, kto-

ré majú priniesť 246 nových miest. Naj-
viac prostriedkov bude smerovať na pod-
poru cestovného ruchu. Okrem naj-

väčšieho projektu strediska Chopok Zá-
pad to bude aj II. Etapa výstavby Hotela
a hotelového komplexu Meander Oravice
a rekonštrukcia hotela AVENA PLUS v Lip-
tovskom Jáne.

Na cestovný ruch stavili aj v Nitrian-
skom kraji, kde sa budú realizovať tri veľ-
ké projekty – športovo-rekreačný areál vo
Veľkých Ripňanoch, Business House Mi-
kado v Nitre a rekonštrukcia kaštieľa
v Oponiciach. Spolu by mali zamestnať
178 ľudí. 

Celkovo je v kraji zatiaľ viazaných 
30 958 388 eur na projekty s potenciá-
lom 421 pracovných miest. 

V Trenčianskom kraji sú zazmluvnené
projekty v hodnote 17 564 939 eur, kto-
ré majú vytvoriť 168 nových pracovných
miest. Najvyšší NFP získal projekt fotovol-
taickej elektrárne v Brezovej pod Bradlom,
ďalšie veľké projekty nad 1. mil. eur sú
určené na modernizáciu hotela Tatra
v Trenčíne, zvýšenia konkurencieschop-
nosti Horského hotela  Šamo v Lazoch
pod Makytou a využitie slnečnej energie
na výrobu energie v Dubnici nad Váhom.

Pripravené v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR
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V rámci  Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP KaHR) sa k 31. januáru tohto roka
už podarilo zazmluvniť projekty v hodnote 291 725 155 eur. 
Pri úspešnom naplnení svojich zámerov vytvoria samosprávy
a podnikatelia až 3 865 nových pracovných miest
v priemysle a cestovnom ruchu.

Tento projekt je 
spolufinancovaný z prostriedkov 

Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.

Investícia
do Vašej budúcnosti

Úspešné projekty prinesú vyše 3 800 nových miest

Motoristi a autodopravcovia v Žilinskom
kraji majú od začiatku tohto roka mož-
nosť využívať nové služby diagnostického
centra vozidiel na špičkovej európskej
úrovni. Viaceré zo zariadení, ktorými cen-
trum disponuje, sú na Slovensku úplný-
mi novinkami.

Reč je o Diagnostickom centre vozidiel
STK-MIKO v Žiline, ktorého nové  vybave-
nie bolo spolufinancované z prostriedkov
Operačného programu Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

Ako uviedol konateľ spoločnosti STK-
MIKO ŽILINA Miroslav Kobrtek, vďaka
novým zariadeniam získalo centrum kon-
kurenčnú výhodu v podobe širo-
kej škály nadštandarných služieb nad rá-
mec povinných prístrojov a  ponuky  STK
v SR.  

Pre zákazníka to znamená, že môže
naraz absolvovať technickú a emisnú
kontrolu, prípadne aj kontrolu originality
a popri tom si nechať skontrolovať funk-
cie vozidla, ktoré sú dôležité pre bez-

pečnú prevádzku, no v bežných
podmienkach STK sa neme-
rajú. 

Ako prvá v SR bola v Žiline
napríklad uvedená do ostrej
prevádzky skúšobňa tlmičov,
ktorá dostala v Nemecku štát-
nu cenu za najinovatívnejší vý-
robok roku 2009. Prístroj  zme-
ria hmotnosť nápravy a posúdi
tlmiaci účinok, pričom pracuje
s maximálnou odchýlkou 3 %
aj pri opakovaných meraniach.

Unikátne na slovenskom tr-
hu je aj zariadenie na meranie
brzdných účinkov vozidiel s tr-
valým pohonom 4x4, na prin-
cípe každého kolesa samostatne. Na
meranie bŕzd veľkých vozidiel zasa slúži
tzv. decelerograf.  

„Takisto sme zakúpili univerzálny dy-
momer a analyzátor. To sú prakticky dva
prístroje v jednom. Zákazník, ktorý ide
len na emisnú kontrolu, tak môže ísť mi-

mo poradia tých, ktorí idú na technickú
kontrolu,“ vysvetľuje M. Kobrtek.

Celkové náklady na projekt boli
97 567,66 eura, pričom polovicu 
(48 783,82 eura) pokryl nenávratný fi-
nančný príspevok z OP KaHR a druhú
polovicu hradila samotná spoločnosť. 

Špičková diagnostika vozidiel v Žiline

Pri realizácii informačných aktivít
v súvislosti s implementáciou OP
KaHR v jednotlivých krajoch
zohrávajú kľúčovú úlohu Informačné
centrá prvého kontaktu (ICPK). Dnes
bližšie predstavujeme aktivity ICPK
v Trnavskom samosprávnom kraji. 

Spomedzi realizovaných aktivít
vyzdvihuje manažérka trnavského
ICPK Irena Murčová sériu seminárov
k jednotlivým výzvam. V júni 2009 sa
uskutočnili dve podujatia v spolupráci
s implementačnými agentúrami SARIO
a Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania SR,
v septembri nasledoval seminár
spoluorganizovaný so  Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou.
Záujemcovia o NFP ocenili, že im na
ich otázky priamo na mieste
odpovedali kompetentní projektoví
manažéri z jednotlivých agentúr. 

Zvýšený záujem uchádzačov v tomto
kraji zaznamenalo ICPK o projekty
zamerané na úspory energie v rámci
Opatrenia 2.1 – zvyšovanie
energetickej efektívnosti na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií
v energetike.  

K častým problémom uchádzačov
patrí schopnosť získať potrebné zdroje
a administratívna náročnosť pri
podávaní žiadostí.

Kontakt:
Trnavský samosprávny kraj
ICPK pre OP KaHR
Predstavujeme Informačné
centrá prvého kontaktu (ICPK)
Ing. Irena Murčová
email:
murcova.irena @trnava-vuc.sk
Tel.: 033/5559 632

Predstavujeme Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK)

Trnavský samosprávny kraj

www.mhsr.sk
www.opkahr.sk

Skúšanie tlmičov v STK-MIKO Žilina.

Zazmluvnené projekty s najvyšším plánovaným počtom novovytvorených pracovných miest

Kraj Prijímateľ Názov projektu Miesto Výška zmluvného Opatrenie Plánované
realizácie NFP (EUR) novovytvorené

pracovné miesta
Trnavský kraj Mesto Trnava Mestský hnedý priemyselný 

a technologický park Trnava Trnava 9 584 145,42 1.2. 470
Nitriansky kraj ŽILINSKÁ AUKČNÁ, a.s. Vybudovanie športovorekreačného areálu 

Veľké Ripňany Veľké Ripňany 5 498 420,52 3.1. 100
Trenčiansky kraj SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. Rekonštrukcia a modernizácia 

hotela Tatra Trenčín Trenčín 3 866 769,32 3.1. 23
Banskobystrický kraj Mesto Tornaľa Hnedý priemyselný park Tornaľa Tornaľa 9 939 970,90 1.2. 240
Žilinský kraj EMTEST, a.s. Zavedenie inovatívnych a vyspelých 

technológií pri výrobe elektrotechnických 
zariadení Žilina 2 699 853,90 1.1. 37

Košický kraj Mesto Gelnica Priemyselný park v meste Gelnica Gelnica 4 039 720,63 1.2. 246
Prešovský kraj Mesto Bardejov Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Bardejov 9 178 902,69 1.2. 250

Zazmluvnená výška nenávratnej finančnej 
pomoci z OP KaHR podľa krajov

Realizované projekty podľa krajov Plánované novovytvorené pracovné miesta 
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Jeden z prvých projektov, ktoré využili podporu OP KaHR na nákup inovatívnej technológie, 
dokončili vlani vo vrábeľskej firme TESGAL-Holzapfel, s.r.o. Podľa konateľa firmy Mariána
Orsága sa vďaka dvom najmodernejším automatickým linkám na povrchovú úpravu kovových
výrobkov stanú lídrom na trhu s galvanikou v SR a konkurencieschopní budú aj v priľahlých
oblastiach za hranicami.


