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Príloha 4 Pracovná skupina pre prípravu OPBK
Zoznam členov pracovnej skupiny pre prípravu OPBK
P.č.

Organizácia/inštitúcia

1. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
3. Ministerstvo životného prostredia SR
4. Ministerstvo hospodárstva SR
5. Ministerstvo financií SR
6. Ministerstvo školstva SR
7. Bratislavský samosprávny kraj
8. Združenie miest a obcí Slovenska
9. Slovenská obchodná a priemyselná komora
10. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
12. Republiková únia zamestnávateľov
Spolu

Počet
zástupcov
4
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
18

Prehľad stretnutí pracovnej skupiny na prípravu OPBK
•

•

•

6. júna 2006 – predmetom stretnutia bolo zriadenie pracovnej skupiny a prezentácia
stavu spracovania dokumentu. Členovia pracovnej skupiny boli informovaní o spôsobe
spolupráce s RO OPBK. Všetky pripomienky a návrhy členov je možné vzniesť buď
písomne alebo priamo na stretnutí. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia ex ante
hodnotiteľa a spracovatelia SEA, ktorí prezentovali harmonogram uvedených
hodnotení. Na základe uznesenia vlády SR č. 457/2006 bola prioritná os 2 Znalostná
ekonomika presunutá z OPBK do OP Znalostná ekonomika, s čím členovia pracovnej
skupiny zásadne nesúhlasili. Zástupcovia RO OPBK prezentovali potrebu prehodnotiť
operačný program v súlade s platným uznesením vlády a určiť deliacu os medzi
podporou z ERDF a z Kohézneho fondu. Členovia pracovnej skupiny boli vyzvaní na
predloženie návrhov na možnosti podpory z OPBK.
Po rokovaní pracovnej skupiny komunikovali spracovatelia OPBK s členmi pracovnej
skupiny osobne pri spracovaní analytickej časti dokumentu. Do 15. júna 2006, kedy sa
začalo medzirezortné pripomienkové konanie k OPBK, neboli RO OPBK doručené
žiadne podkladové materiály, ktoré by ovplyvnili navrhované zameranie prioritnej osi
Infraštruktúra. BSK vyjadril listom svoj nesúhlas s vyčlenením prioritnej osi Znalostná
ekonomika z OPBK. Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.
Členovia pracovnej skupiny, oslovené subjekty a verejnosť mali možnosť vyjadriť
svoje pripomienky k dokumentu do 20.6.2006. Na základe doručených pripomienok bol
dokument OPBK upravený.
26. júna 2006 – stretnutie sa uskutočnilo po termíne ukončenia medzirezortného
pripomienkového konania. Členovia pracovnej skupiny boli oboznámení s dokumentom
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OPBK, ktorý mal byť predložený na rokovanie vlády SR do 30. júna 20061. Zároveň
boli vyzvaní, pokiaľ mali pripomienky k materiálu a neuplatnili si ich v priebehu
medzirezortného pripomienkového konania, na prípadné doplnenie materiálu
s výnimkou zásadných zmien, ktoré by mali vplyv na zmenu zamerania prioritnej osi.
Do 30. júna 2006 neboli RO OPBK doručené žiadne pripomienky k predkladanému
materiálu. OPBK bol predložený na rokovanie vlády SR bez rozporov.
•

•

•

•

•

1

27. júla 2006 – predmetom stretnutia boli zmeny v OPBK vyplývajúce z pripravovanej
aktualizácie NSRR. Zástupcovia RO OPBK prezentovali snahu MVRR SR o zaradenie
prioritnej osi 2 Znalostná ekonomika späť do OPBK a o zvýšenie finančnej alokácie na
OPBK, s čím členovia pracovnej skupiny súhlasili.
Na výzvu na doručenie podkladov k prioritnej osi 2 Znalostná ekonomika reagovala
zástupkyňa MH SR, ktorá doručila podklady k podpore MSP. Podklady boli
zapracované do OPBK. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy doručil podkladové
materiály k modernizácii a rozvoju ciest II. a III. triedy týkajúce sa analýz súčasnej
situácie a konkrétnych návrhov na ich riešenie. Uvedené podklady boli taktiež
zapracované do OPBK2. Pri spracovaní novej verzie OPBK boli využívané aj podklady
MŠ SR a MŽP SR týkajúce sa stavu výskumu a vývoja a stavu životného prostredia
v SR. Pri spracovaní opatrenia Rozvoj infraštruktúry životného prostredia spracovatelia
OPBK a RO OPBK úzko spolupracovali s MŽP SR pri určení deliacich línií medzi
podporou z ERDF a KF, nakoľko OPBK podporuje len tie oblasti podpory pre životné
prostredie, ktoré nie je možné podporiť z ERDF v rámci OP Životné prostredie.
15. novembra 2006 – na základe aktualizácie NSRR bol prepracovaný OPBK.
Predmetom zasadnutia bola prezentácia verzie OPBK, ktorá bola zaslaná na
medzirezortné pripomienkové konanie, (operačný program obsahoval tri prioritné osi;
finančná alokácia z ERDF predstavovala 82 mil. EUR, v priebehu MPK bola zvýšená
na 87 mil. EUR). Členovia pracovnej skupiny prezentovali svoje pripomienky priamo
na zasadnutí. Pripomienky sa týkali konkrétnych údajov v dokumente, ktoré
spracovatelia OPBK následne zapracovali. Členovia pracovnej skupiny boli vyzvaní na
predkladanie pripomienok k materiálu.
V priebehu medzirezortného pripomienkového konania boli RO OPBK doručené
ďalšie pripomienky členov pracovnej skupiny, oslovených subjektov a iných
organizácií. Relevantné pripomienky boli zapracované do dokumentu. O pripomienkach
zásadného charakteru sa uskutočnilo rozporové konanie. Pripomienky, ktoré boli
doručené po termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania, neboli
brané do úvahy3. Materiál bol predložený na rokovanie vlády bez rozporov
v stanovenom termíne. Prehľad medzirezortného pripomienkového konania
k uvedenému materiálu je zverejnený na webovej stránke Úradu vlády SR.
5. februára 2007 – predmetom stretnutia bola informácia o výsledkoch technických
konzultácií s EK k návrhu OPBK schválenému uznesením vlády SR č. 1013/2006 zo 6.
decembra 2006, ktorý bol zaslaný EK v decembri 2006. Na základe predbežného
stanoviska EK k dokumentu upozornili zástupcovia RO OPBK na skupiny aktivít, ktoré
nie sú z pohľadu EK oprávnené na spolufinancovanie z ERDF (školská infraštruktúra,
modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy). Členovia pracovnej skupiny nesúhlasili
s odstránením uvedených aktivít z OPBK, upozorňovali na zlý technický stav školských
budov a na riziko zvýšenia nehodovosti a zníženia priepustnosti hlavných dopravných

Operačný program obsahoval jednu tematickú prioritnú os Infraštruktúra a jednu horizontálnu prioritnú os Technická pomoc.
Opatrenie Modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy bolo odstránené z OPBK na základe neformálnych technických
konzultácií s EK v januári 2007.
3
Pozri Smernica Úradu vlády SR na predkladanie materiálov na rokovanie vlády.
2
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uzlov. Členovia boli vyzvaní, v prípade, že majú argumenty k opodstatnenosti aktivít,
na ich predloženie, resp. na predloženie podkladov k zámeru RO OPBK na zaradenie
aktivít zameraných na podporu hromadnej dopravy do OPBK. RO OPBK informoval
členov pracovnej skupiny o nutnosti prepracovať operačný program v priebehu februára
2007 tak, aby mohol byť zaslaný EK v súlade so všeobecným nariadením do 6. marca
20074. Členovia pracovnej skupiny boli upozornení na termín predkladania svojich
pripomienok do 9. februára 2007.
Do stanoveného termínu neboli RO OPBK predložené žiadne podklady. Podklady
z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a z Bratislavskej integrovanej dopravy,
s.r.o., ktoré boli doručené v priebehu februára 2007, boli zapracované do novej skupiny
aktivít Regionálna a mestská verejná doprava. Pripomienky STUŽ týkajúce sa
cyklistických chodníkov boli zapracované do časti regenerácia sídiel v rámci úpravy
verejných priestranstiev. Pripomienky z BSK, ktoré boli RO OPBK doručené 1. marca
2007, neboli vzhľadom na charakter a termín ich doručenia zapracované do OPBK.

•

13. marca 2007 – predmetom stretnutia bola prezentácia zmien, ktoré boli do finálnej
verzie OPBK zapracované v porovnaní s návrhom dokumentu, schváleného vládou
v decembri 2006. Členovia pracovnej skupiny sa zaujímali o spôsob implementácie
OPBK, ktorý nebol v dokumente dostatočne popísaný. Členovia pracovnej skupiny
poukázali na to, že materiál by mal konkrétne uvádzať kompetencie, s akými RO pre
OPBK počíta pre BSK5. Zo stretnutia nevyplynuli žiadne povinnosti pre RO OPBK ani
pre členov pracovnej skupiny.

•

22. mája 2007 – predmetom stretnutia bola informácia o pripomienkach k dokumentu
OPBK, ktoré boli Európskou komisiou zaslané 30. apríla 2007. Členovia pracovnej
skupiny boli informovaní o termínoch stretnutí k jednotlivým opatreniam OPBK.
Účelom stretnutí je v rámci stratégie OPBK určiť najprioritnejšie oblasti podpory
z OPBK, stanovenie deliacich línií medzi operačnými programami a definovanie
územnej, tematickej a finančnej koncentrácie príspevkov.
Po rokovaní pracovnej skupiny sa uskutočnili rokovania s členmi pracovnej skupiny a s
relevantnými rezortmi k jednotlivým témam. Na základe týchto stretnutí a doručených
podkladov bol prepracovaný návrh operačného programu do súčasnej podoby6.
Predmetom prvého z vyššie uvedených pracovných stretnutí dňa 25. mája 2007 bolo
riešenie otázky financovania Regionálneho inovačného centra (ďalej len „RIC“)
v Bratislavskom kraji na základe spoločného konsenzu zástupcov dotknutých
ministerstiev, ÚBSK a RO OPBK – v rámci druhej prioritnej osi Inovácie
a informatizácia. Vzhľadom na návrh zástupcov RO OPBK, ÚBSK a MH SR
financovať/realizovať RIC cez OP Výskum a vývoj, zástupcovia MŠ SR prisľúbili
informovať o danej problematike ministra tohto rezortu. Minister školstva následne
listom vyjadril obavy o možnej podpore RIC v BSK z OP VaV. Daná problematika je
v súčasnosti podporovaná Európskou komisiou, čo má priaznivý dopad na jej riešenie
v prospech RIC v BSK financovaného z OP VaV.
28. mája 2007 sa konalo druhé stretnutie k opatreniu 1.1. Regenerácia sídiel prioritnej
osi Infraštruktúra, konkrétne ku komplexnej obnove sídiel, ktorého sa zúčastnili
zástupcovia RO OPBK, ÚBSK, CKO, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a združenia
ZMOS. Cieľom bolo určiť najproblémovejšie územia mesta Bratislavy a jeho
mestských častí, tak ako aj ďalších miest v BSK, spĺňajúce kritériá a charakteristiky

•
•

•

4

Na základe harmonogramu vkladania operačných programov do SFC 2007, ktorý vypracoval CKO, bol pre OPBK určený
termín 2. marca 2007.
5
V čase predloženia dokumentu EK RO OPBK počítal so spoluprácou s BSK pri hodnotení a schvaľovaní projektov
a s účasťou BSK vo výberových komisiách a v monitorovacom výbore.
6

Podklady zaslali: BSK, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, MŽP SR, BIC, s.r.o.,
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ktoré budú nami zadefinované a v súlade s Nariadeniami EK. Na základe účastníkmi
zaslaných podkladových materiálov pre vypracovanie kritérií budú neskôr definované
spomínané lokality v cieľovom území.
Tretie rokovanie zástupcov RO OPBK so zástupcami BSK, MF SR a Úradom vlády SR
sa uskutočnilo dňa 29. mája 2007 k stanoveniu demarkačných línií medzi OP
Informatizácia spoločnosti a OPBK a k možnosti využitia fondu JEREMIE pri
financovaní projektov v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti OPBK. Deliace
línie medzi OP IS a OPBK boli predbežne stanovené, no bude potrebné ďalšie
stretnutie pre ich finálnu korekciu. Tak ako RO OPBK, tak aj RO IS vyčlenili finančné
zdroje na záručné fondy a fondy rizikového kapitálu pre podporu projektov v rámci
iniciatívy JEREMIE. Ako vstup pre analytickú časť OP nám boli poskytnuté dáta od
ÚV SR.
Ďalšie stretnutie so zástupcami dotknutých rezortov s ÚBSK sa konalo 30. mája 2007.
RO OPBK v spolupráci s MŽP SR prerokoval financovanie a určil oprávnených
prijímateľov pre opatrenie 1.2. Životné prostredie a ochrana prírody OPBK a stanovil
jasné deliace línie s OP Životné prostredie. MŽP SR následne poskytlo podkladové
materiály pre dopracovanie predmetnej časti OPBK.
Zástupcovia dotknutých rezortov, CKO, ÚBSK, Hlavné mesto SR Bratislava, ako aj
spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava s.r.o. sa poslednýkrát stretli dňa 31. mája
2007 k dopracovaniu OPBK, konkrétne opatrenia 1.3. Regionálna a mestská hromadná
doprava OPBK. na tomto stretnutí boli predbežne určené demarkačné línie medzi OP
Doprava, OP Životné prostredie a OPBK, ich presné stanovenie sa bude riešiť na
ďalších stretnutiach. Účastníci prerokovali aj problematiku spôsobu implementácie
tohto opatrenia v rámci prioritnej osi Infraštruktúra. Prioritné aktivity za ÚBSK
a Magistrát hl. m. SR Bratislavy boli zohľadnené pri prepracovaní predmetnej témy v
OPBK.

V mesiaci jún a júl nasledovali ďalšie pracovné stretnutia bilaterálneho charakteru so
zástupcami jednotlivých rezortov a zainteresovaných strán, v zmysle partnerstva, pre presnejšie
vymedzenie a finálne dopracovanie podporovaných aktivít jednotlivých opatrení prioritných
osí a demarkačných línií medzi operačnými programami. Tieto rokovania prebiehali aj za
účelom zosúladenia potrieb Bratislavského samosprávneho kraja s Magistrátom hlavného
mesta SR Bratislavy – v medziach nariadení EK pre čerpanie pomoci zo ŠF ERDF.

