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ABSTRAKT 

Regionálna a štrukturálna politika Spoločenstva sa snaží zotierať disparity medzi regióna-

mi EÚ. Historicky prešla niekoľkými etapami. Pre nastávajúce programovacie obdobie pla-

tia 3 ciele podpory . Úzamie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja budú čerpať podporu Spolo-

čenstva v rámci cieľa 1 Konvergencia. Čerpanie prebieha na základe vytvorených progra-

mových dokumentov tzv. operačných programov. Podľa mnou prevedenej komparatívnej 

analýzi je na čerpanie finančnej podpory lepšie pripravená Česká republika. Hlavný dôvod 

pre toto konštatovanie je, že pre región súdržosti Střední Morava pripravila samostatný re-

gionálny operačný program. Prispôsobenie programu špecifickým potrebám regiónu za-

bezpečuje priamočiarejší a intezívnejší rozvoj tohto regiónu. 
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ABSTRACT 

Regional disparities between different areas in EU are depressed by cohesion policy of the 

European Communities. In the programming period 2007-2013, it implements through the 

particular aiming of EU Funds contributions to fulfilling its three main Objectives. Trencin 

and Zlin regions draw the support from Objective 1- The Convergence, on the basis of the 

documents the Regional Operational Programme. The comparative analysis shows, that the 

Czech republic is better prepared for next programming period than Slovakia. Czech re-

pulic creates individual ROP for region Střední Morava. ROP for an individual region is a 

guarantee of succesfully development of this region. 
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ÚVOD 

V roku 2004 Európska únia zaznamenala najväčšie rozšírenie členskej základne v svojich 

doterajších dejinách. Slovenská a Česká republika sa práve v tomto roku pripojili 

k Spoločenstvu. Vstúpili do tzv. skráteného programovacieho obdobia. V období rokov 

2004 – 2006 mali nové členské krajiny možnosť čerpať prostriedky pomoci len dva roky 

v období a ďalšie dva roky podľa pravidla n+2. 

Pre nastávajúce obdobie rokov 2007 – 2013 mali obe krajiny už skúsenosti ako s prípravou 

dokumentov tak aj s priamim čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 

Moja práca by mala byť analytickým porovnaním prístupov dvoch susedných krajín k prvej 

možnosti využívať štrukturálnu podporu Spoločenstva  počas celého programovacieho ob-

dobia. Krajiny som si zvolila na základe môjho trvalého vzťahu a prepojenia s mojím živo-

tom. Slovensko je mojím rodiskom, mojou domovinou. No v čase môjho narodenia sme 

boli ešte jedným spoločným štátom. Rovnako ma k nemu viaže moje štúdium. Myslím, že 

všeobecný rozhľad potrebný na spracovanie práce tohto významu, je zabezpečený práve 

mojou spätosťou s obama objektami porovnávania. 

V prvej časti sa pomocou analýzi dostupnej literatúri, budem snažiť priblížiť a objasniť 

vznik, základné princípy fungovania štrukturálnej politiky realizovanej Európskou úniou. 

Zameriam sa na historický vývoj regionálnej pomoci a na rozobranie hlavných nástrojov 

pomoci využívaných jednotlivými členskými krajinami. 

Čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov prebieha na základe programových dokumen-

tov. Pre praktickú časť som si zvolila dva programové dokumenty. Regionálny operačný 

program platný pre územie Slovenska a Regionální operační program regionu soudržnosti 

Střední Morava. 

Pre vlastnú analýzu som zvolila určité kritéria spoločné obom programom. Sú to konkrétne  

definovanie zamerania programov, ich hlavné a špecifické ciele, prioritné osy podpory, 

oprávnenosť území pre čerpanie programov a strategické východiskové okumenty pre ná-

sledné spracovanie samotných programov. 

Moja práca by mala zhodnotiť prístup oboch krajín k práve začínajúcemu obdobiu. Zhod-

notiť ich pripravenosť a vhodnosť použitých nástrojov k dosiahnutiu využitia všetkej po-

moci Spoločenstva, na rozvoj jednotlivých regiónov mnou vybraných štátov. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 REGIONÁLNA POLITIKA EÚ 

Európska únia (EÚ) je rodinou demokratických európskych krajín, ktoré sa spoločne usi-

lujú o mier a prosperitu. Nie je to štát, ktorý chce nahradiť existujúce štáty a nie je to však 

ani organizácia pre medzinárodnú spoluprácu.  

Hlavným cieľom zjednocovania je odstránenie prekážok medzi jednotlivymi členmi. Deje 

sa to prostredníctvom zjednocovania vnútorného trhu, vytvorenia menovej únie, zaistenia 

hospodárskej prosperity a a rastu životnej úrovne obyvateľov členských štátov. 

 

Samozrejme, nie každá časť európskej únie, má rovnaké podmienky či už geografické, de-

mografické alebo hospodárske aby sa dokázala primerane rozvýjať a podrobovať podmien-

kam spolupráce. Regióny EÚ si nie sú navzájom rovné. Politika hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti je hlavným nástrojom odstraňovania jednotlivých nerovností medzi regiónami 

EÚ. To znamená, že EÚ finančne podporuje regióny, ktoré nedosahujú priemernú úroveň 

členských štátov. 

Regionálna politika Európskej únie patrí medzi koordinované (komunitárne) politiky – tzn. 

že jej realizácia spočíva na členských štátoch, zatiaľčo koordinácia a harmonizácia náleží 

do nadnárodnej pôsobnosti, tj. orgánom Európskej únie. Práve týmto je regionálna politika 

EU naprosto originálna a nemá vo svete obdobu.      

 

Regionálnu politiku EÚ v súčasnosti definuje formulácia v článku 130A „Jednotného 

európskeho aktu“ z roku 1986: 

Společenstvo rozvíja a uskutečňuje aktivity vedúce k podpore celkového harmonického vý-

voja a k posilňovaniu svojej hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Společenstvo sa zameria-

va najmä na  znižovanie nerovností medzi rôznymi regiónami a sústreďuje sa na zaostalé 

regióny, ktorým sa nedostáva podpory1.     

                                                 

1  Jednotný európsky akt 
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1.1 Vznik regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ 

Európska únia sa snaží podporovať každý región tak, aby prostriedky ňou vynakladané boli 

čo najpresnejšie určené a pokrývali inkriminovanú oblasť.  

V roku 1960 bol Európsky sociálny fond ustanovený nato , aby pokrýval rekvalifikáciu 

pracovníkov v postihnutých oblastiach a zamedzoval nezamestnanosti mládeže.Európsky 

poľnohospodársky podporný a záručný fond vznikol v roku 1962. Bol určený na financo-

vanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Mílnikom vo vývoji regionálnej politiky EÚ ako takej bol vznik Európskeho fondu regio-

nálneho rozvoja roku 1975. 

1.2 Etapy vývoja regionálnej politiky 

Z historického hľadiska  definujeme 5 rôznych etáp vo vývoji regionálnej politiky. Za rôz-

ne ich označujem vzhľadom na dĺžku ich trvania, ich konkrétneho zamerania a odlišnosti 

čiastkových cieľov.  

 

Obr. 1 Historický vývoj regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ  

Zdroj: Prednášky doc. Wokouna 
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Spoločne s vývojom a rozrastaním sa Společenstva, sa menila aj regionálna a štrukturálna. 

 Obdobie 1958-1973 

V spoločenstve EHS, tvorenom v tom čase šiestimi zakladajúcimi krajinami, neboli za-

znamenávané hlboké regionálne disparity. Najväčšie nerovnosti sa vyskytli vnútorne teda 

na území jednotlivých členov  Francúzska a Talianska. Na ich územiach bolo dlhodobo 

uplatňovaná štátna regiónálna politika. V dôsledku tejto skutočnosti  spoločná regionálna 

politika bola považovaná za málo potrebnú. 

Európska investičná banka, založená v roku 1958 na základe Rímskej zmluvy, slúžila len 

na poskytovanie pôžičiek slabším regiónom. Neexistovali ani spoločné orgány či inštitúcie, 

ktoré by sa ujali riadenia regionálnej politiky. Až v roku 1968 bolo ustanovené Generálne 

riaditeľstvo Komisie Európskych spoločenstiev, ktoré nieslo zodpovednosť za regionálnu 

politiku2. 

 

Obdobie 1974- 1985 

Toto obdobie sa označuje za vznik samotnej regionálnej politiky. Po vstupe nových štátov 

do Spoločenstva poklesla ekonomická dynamika a rástli štrukturálne krízi. Spája sa to s 

pripojením buď ekonomicky slabých štátov ako bolo Írsko a Grécko a rovnako 

s pripojením sa Veľkej Británie, ktorá sama trpela veľkou regionálnou disparitou. 

V roku 1975 vznikol Európsky fond regionálneho rozvoja. Stal sa tým základnou inšitú-

ciou regionálnej politiky Európskej únie, ktorá si svoju pozíciu drží doteraz. 

V tomto období je jasné uplatňovanie regionálnej politiky nielen na národnom ale taktiež 

nadnárodnom princípe. Prostriedky boli vyčleňované do regiónov s prevahou poľnohospo-

dárstva a štrukturálnymi zmenami týkajúcich sa stávajúceho priemyslu. Boli to regióny 

prevažne Taliansko, Veľká Británia, Írsko a Grécko. 

 

 

                                                 

2  KOLEKTIV, Úvod do regionálních věd a veřejnej správy. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004.: str.118 
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Obdobie 1986- 1993 

Dôležitým mílnikom bolo schválenie Jednotného Európskeho aktu.V priebehu týchto ro-

kov prebehla reforma regiónalnej politiky. So vstupom Španielska a Portugalska  sa objavil 

nový prvok regionálnej politiky a to strednedobé plánovanie. Po zavedí reformy sa stredne-

dobé plánovanie využíva až do dnes. Reforma prebehla na základe zistenia,že regionálna 

politika nie je koordinovaná s ostatnými spoločnými politikami. Preto v roku 1988 bola 

orgánmi Spoločenstva ustanovená štrukturálna politika. Spolupráca regionálnej politiky 

s časťou sociálnej a agrárnej. V roku 1989 reformou prešli aj štrukturálne fondy. 

Spoločenstvo ustanovilo 6 cieľov štrukturálnej politiky: 

1) Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien zaostávajúcich regiónov, 

2) Premena regiónov alebo ich častí, ktoré sú vážne ohrozené hospodárskym úpadkom, 

3) Boj s dlhodobou nezamestnanosťou  a podpora integrácie mladých ľudí a osôb vyrade-

ných  z trhu práce do pracovného procesu, 

4) Podpora adaptácie pracovníkov na hospodárske zmeny a zmeny vo výrobe, 

5) Podpora rozvoja vidieckých regiónov 

a) Urýchlením štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve v rámci reformy spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a podporou modernizácie a reštrukturalizácie rybolovu 

b) Umožnením rozvoja a štrukturálnych zmien vidieckých regiónov 3 

 

Obdobie 1994-1999 

V programovom období 1994- 1999 sa len nadiazalo na cesty  a ciele z predchádzajúceho 

obdobia. Jedinou zmenou bolo pridanie posledného cieľa týkajúceho sa rozvoja 

a štrukturálnych zmien na regiónov s extrémne nízkym zaľudnením. 

 

 

                                                 

3  KOLEKTIV, Úvod do regionálních věd a veřejnej správy. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004.: str. 120  
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Obdobie 2000-2006 

Toto obdobie sa nesie v znamení ďalšieho rozširovania. Hlavnými prioritami novej etapy 

dosahovania hospodárskej a sociálnej súdržnosti, na ktorých sa v rámci zvýšenia účinnosti 

štrukturálnych fondov členských zemí dohodly sú : 

Väčšia koncentrácia finančných prostriedkov. Zníženie počtu cieľov a menšia plošnosť po-

skytovanej pomoci. Zvýšenie efektivity využívania pomoci. To znamená zdokonalenie 

kontroly, zlepšenie fungovania a spravovania fondov. Uľahčenie celého procesu.  

Pristúpením nových 10 členov sa musela regiónalna politika vyrovnať s opätovnou refor-

mou. Konkrétne ciele spoločnej politiky platné v predchádzajúcich obdobiach už nekoreš-

podovali s požiadavkami nastávajúceho obdobia. Prebehla korekcia a ustanovili sa tri 

hlavné ciele. 

1) Podpora zaostávajících regionů 

2) Podpora ekonomické a sociální konverze oblastí se strukturálními problémy 

3) Rozvoj lidských zdrojů 

 

Obdobie 2007-2013 

Pre nastávajúce obdobie sa špecificky upravila štrukturálna politika Společenstva. Počet 

cieľov zostal nezmenený,ale kategoricky sa zmenil ich obsah. 

1) Konvergencia 

2) Regionálna konkurencieschopnosť a zaměstnanost 

3) Územná spolupráca 

Financovanie týchto cieľov bude prebiehať za pomoci už len dvoch štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu. 
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2 NÁSTROJE REGIONÁLNEJ POLITIKY SPOLO ČENSTVA 

Medzi nástroje regionálnej a štrukturálnej politiky sa zaraďajú ako štrukturálne fondy tak aj 

iniciatívy spoločenstva. Každý má svoje presné určenie. Sú presne rozlíšené pre kandidát-

ske krajiny, nástroje predstupnej politiky, a aj pre jednotlivých členov. 

V oblasti ŠF a KF došlo v oblasti samotných fondov k niektorým výrazným zmenám oproti 

predchádzajúcemu programovému obdobiu: 

� Kohézny fond  je začlenený do štrukturálnej pomoci v záujme väčšieho súladu in-

tervencie rôznych fondov. KF bude riadený na programovej a nie projektovej úrov-

ni, ako to bolo v predchádzajúcom programovom období; 

� Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre 

rybné hospodárstvo(EFPRH) sú v zmysle nariadenia Rady (ES) č.1698/2005 

z 20.septembra 2005 vyčlenené zo štrukturálnej pomoci a sú začlenené do nástroja 

spoločnej poľnohospodárskej politiky4;  

� Iniciatívy Spoločenstva (Interreg, EQUAL) neexistujú samostatne v tomto progra-

movom období, ale ich aktivity sú začlenené a financované v rámci operačných 

programov.                                                               

2.1 Štrukurálne fondy 

Spolu s vývojom regionálnej a štrukturálnej politiky sa taktiež vyvýjajú a transformujú jed-

notlivé jej nástroje.V dotačnom období 2000-2006  pod štrukturálnu politiku spadali nasle-

dujúce fondy  Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Finančný ná-

stroj na podporu rybolovu a sčasti aj Európsky poľnohospodársky podporný a záručný 

fond. No už v terajšom programovom období tj. 2007- 2013 sa posledné dva spomínané 

fondy už nezaraďajú do štrukturálnej politiky.   

 

                                                 

4  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013    
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2.1.1 Európsky fond regionálneho rozvoja 

ERDF slúži ako nástroj financovania plnenia Cieľov 1 a 2 regionálnej a štrukturálnej poli-

tiky, na financovanie Inciatív INTERREG a URBAN. 

Základným poslaním ERDF je pomoc pri odstraňovaní regionálnych nerovností 

a posilovanie konverzie regiónov. Podporuje stabilný a trvalo udržateľný rozvoj a vytvára 

trvale perspektívne pracovné miesta. 

ERDF sa zaoberá oblasťami:5 

� Produktívnymi investíciami v oblasti politiky zamestnanosti. Podporuje vytváranie 

a taktiež zachovávanie permanentných pracovných miest; 

� Investície do oblasti infraštruktúry v istej miere odlišné pre jednotlivé regióny. 

o U regiónov pod Cieľom 1 pomáha k zakladaniu a rozvoju transeurópskych 

sietí ako dopravných , telekomunikačných a energetických tak, aby sa spojili 

centrálne regióny s regiónmi znevýhoodnenými 

o Regióny nachádzajúce sa pod Cieľom 1 a 2 prípadne podporované 

z Iniciatív Spoločenstva využívaju investície z ERDF s cieľom diversifiko-

vať ekonomické lokality a priemyslové oblasti, ktoré prachádzajú úpadkom, 

obnovu v mestských oblastiach prachádzajúcich krézou a revitalizáciou, na 

zlepšení dostupností oblastí vidieckých a rybolovu, všade tam kde je pot-

rebné infraštruktútu zlepšiť aby aby sa mohli rozvíjať ekonomické aktivity 

za účelom tvorby pracovných miest. 

� Rozvoj endogénneho potenciálu podporovaním lokálneho rozvoja a aktivít malého 

a stredného podnikania 

o  podpora v oblasti managmentu, marketingu a výzkumu  a služieb spoloč-

ných pre niekoľko podnikov 

o  financovanie transferu technológií, informácií a financovanie  zavádzania 

inovácii 

o  priama investičná pomoc podnikom 

o  podpora infraštruktúry dôležitej pre lokálny rozvoj 

                                                 

5 WOKOUN,R. Strukturální fondy a obce I. 1.vyd.Praha:ASPI 2006 ISBN 80-7357-138-2  s. 16-17 
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o  pomoc organizačným štruktúram poskytujúcim služby pre vytváranie no-

vých pracovných miest  

� Technickej pomoci 

2.1.2 Európsky sociálny fond  

Vznik ESF sa datuje do roku 1957,čím sa stáva jednoznačne najstarším fondom Spoločen-

stva, podľa množstva vydaných prostriedkov je na druhom mieste. Je vytvorený ,aby obča-

nia členských štátov mali lepšie perspektívy pri hladaní a získavaní práce a taktiež pre re-

kvalifikačné možnosti. 

Je to fond orientovaný na politiku pracovných príležitostí. Podporuje rozvíjanie schopností 

jednotlivcov, najmä tých, čo majú dlhodobé problémy s hladaním práce. Pre tých čo si prá-

cu nedokážu udržat, alebo tých čo majú ťažkosti so zaradením sa po dlhodobej neprítom-

nosti.Rovnako fond podporuje členské štáty a ich politika boja s nezamestnanosťou.  

Za dobu jeho pôsobenia sa vytvorilo päť základných okruhov,v ktorých sa realizuje:6 

� Rozvoj a podpora aktívnej politiky na trhu práce; 

o  boj proti nezamestnanosti a jej prevencia 

o  prevencia dlhodobej nezamestnanosti 

o  ulahčenie nástupu po dlhodobej neprítomnosti  

o  podpora profesného začlenenia mladých ľudí 

� Podpora rovných príležitostí v prístupe na trh práce, hlavný význam sa prikladá o-

sobám, ktorým hrozí vylúčenie so spoločnosti ako sú zdravotne postihnutí, etnické 

menšiny a pod; 

� Tvorba a zlepšovanie školení, vzdelávania a poradenstva s dôrazom na celoživotné 

vzdelávanie; 

o  zlepšiť prístup na trh práce a zaradenie sa do neho 

o  zlepšiť príp. udržať zamestnanosť podporiť profesnú mobilitu 

o  prepojiť vzdelávacie inštitúcie s trhom práce 

� Podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, rovnako podpora 

inovácii a flexibilnej organizácií miest ,rozvoja podnikania a podmienok umožňu-

                                                 

6 WOKOUN,R. Strukturální fondy a obce I. 1.vyd.Praha:ASPI 2006 ISBN 80-7357-138-2  s. 19-21 
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júcich vytaváranie pracovných miest  a taktiež rozvoj ľudksého potenciálu vo vý-

zkume , vede a technológií; 

� Konkrétne opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce, zníženie ako horizon-

tálnych tak aj vertikálnych rozdielov medzi pohlaviami, a sprístupnenie a ulahčenie 

vstupu ženám k samostatnému podnikaniu. 

 

2.2 Fond súdržnosti 

CF nazývany aj Kohézny fond je napriek svojej orientácii na podporu hospodárskej 

a sociálnej súdržnosti Spoločenstva vylúčeny spomedzi štrukturálnych fondov. Financuje 

štáty, ktoré disponujú HNP na obyvatela nižším ako 90% priemeru Spoločenstva, a ktoré sa 

zároveň snažia o naplnenie konvergenčných kritérií k vstupu do Európske menovej únie. 

Z CF sú financované dva typy projektov a nasledujúcich aktivít: 

� S problematikou zameranou na životné prostredie a trvalo udržateľného rozvoja; 

� Projekty spoločného záujmu v oblastiach dopravnej infraštruktúry; 

� Predbežné štúdie k projektom financovaných z CF 

� Opatrenia technickej pomoci, propagačných a informačných kampaní.   

2.3 Európska investičná banka 

Bola založená v roku 1958 na základe Rímskej zmluvy. Jej hlavným cieľom je poskytova-

nie prevažne dlhodobých úverov. Je druhou najväčšou inštitúciou  svojho druhu na svete.  

Vzájomné previazanie so  Štrukturálnimi  fondami  a  Kohéznim fondom je viditelné pros-

tredníctvom pôžičiek a grantov. 

Hlavnou úlohou banky je podpora regionálneho rozvoja, dve tretiny z celkového objemu 

pôžičiek sú poskytované na produktívne investície v regiónoch, ktoré zaostávajú aleboje 

u nich predpokladaný priemyslový pokles. Pôžičky nie sú  poskytované podľa systému 

kvót, ale sú podmienené zásadnými prioritami Únie a dopytom ekonomických subjektov. 
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3 LEGISLATÍVA V OBLASTI REGIONÁLNEJ POLITIKY 

Kroky členských štátov v oblasti regionálnej politiky sú koordinované a zachytené spoloč-

nou legislatívnou normou. Existencia právnych aktov zabezpečuje spoločné postupy pri 

využívaní a rovnomernom čerpaní pomoci jednotlivých členských štátov. 

Základným kameňom sa stala Zmluva o Európskom spoločenstve. Ďalšie nevyhnutné práv-

ne akty nájdeme ako Nariadenia Rady EU o štrukturálnych fondoch. 

Články zo Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva týkajúce sa politiky hospodárskej a 

sociálnej súdržnosti – oblasť primárnej legislatívy: 

� Jedná sa o články 2, 3 a 130a až 130e z Hlavy XIV. S politikou hospodárskej  a so-

ciálnej súdržnosti  majúci prierezový charakter. S ňou súvisia aj ďalšie spoločné po-

litiky, v praxi sa jedná najmä o oblasť spoločných pravidiel pre súťaž7  

 

Sekundárne právne predpisy týkajúce sa oblasti regionálnej politiky. Pre nové programové 

obdobie končí platnosť všetkých nariadení pre oblasť ŠF a KF,  na základe ktorých bola 

čerpaná pomoc z EÚ pre roky 2004-2006  a do platnosti vstupujú pre roky 2007 - 2013 na-

sledovné nariadenia ES 

 Ide o niekoľko nariadení o štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde. Tieto nariadenia sú 

priamo účinné v členských štátoch. Nepotrebujú žiadnu úpravu v prostredí národných le-

gislatív. Stačia vhodné podmienky na ich realizáciu. Najvýznamnejšími sú8: 

� Nariadenie Rady (ES) č.1083/2006 o všeobecných ustanoveniach O Európskom 

fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Fonde súdržnosti. sta-

novujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch, upravujúce postupy po-

trebné k ich riadeniu a odoberaniu pomoci z týchto fondov, ktorým sa ruší nariade-

nie (ES) č.1260/1999 9 

                                                 

7  WOKOUN,R. Strukturální fondy a obce I. 1.vyd.Praha:ASPI 2006 ISBN 80-7357-138-2  s.48-49 

8  Úřední věstník Evropské unie , 10/2006 

9  Úřední věstník Evropské unie ;10/2006 
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� Nariadenie Európskeho parlementu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 

pre regionálny rozvoj, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999. Zabezpečuje 

posilnenie európskej politiky hodpodárskej a sociálnej súdržnosti v následnosti na 

rozšírenie EU. Zo zdrojov fondu sú financované projekty zaradené pod ciele Kon-

vergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná 

spolupráca. 

� Nariadenie Európskeho parlementu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociál-

nom fond, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1784/1999. Usiluje o zvýšenie zamest-

nanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce a zajistenie sociálnej integrácie a 

súdržnosti. 

� Nariadenie Európskeho parlementu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zosku-

pení pre územnú spoluprácu (EGTC). Vznikol ako reakcia na doterajšie nevyhovuj-

úce nástroje podpory regionálnej spolupráce. 

� Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 o Fonde súdržnosti, , ktorým sa zriaďuje Ko-

hézny fond, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1164/1994. Za cieľ si stavá upraviť 

podmienky pre nakladanie s Fondom súdržnosti. Celkovo návrh prispieva k zjed-

nodušeniu a k transparentnosti realizácie politiky HSS. 

� Nariadenie Európskej komisie č..../2006 z... ustanovujúce pravidlá na implementá-

ciu všeobecných ustanovení Európskeho regionálneho fondu, Európskeho sociálne-

ho fondu a Kohézneho fondu.10 

Uvedené nariadenia (ES a EK) nadväzujú na strategické usmernenia Spoločenstva na roky 

2007-2013, ktoré definujú základný rámec pre národné strategické referenčné rámce člen-

ských krajín s cieľom presadiť harmonický, vyrovnaný a udržateľný rozvoj Spoločenstva 

prispievajúc k Lisabonskej stratégii 2005, Goeteborskej stratégii a európskej stratégii za-

mestnanosti. V podmienkach SR sú základom Národného strategického referenčného rám-

ca 

                                                 

10  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 
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3.1 Legislatíva  ČR 

Základy legislatívy, týkajúce sa regionálnej politiky, boli v Českej republike položené 

uznesením vlády ČR č.102/2002 z dňa 23.1.2002. Týmto uznesením bola dokončená a 

právne podložená programová príprava pre nastávajúce obdobie. 

Toto uznesenie ustanovovalo ako počet pripravovaných programových dokumentov, pri-

pravených na čerpanie štrukturálnych fondov tak aj stanovenie riadiacich orgánov, ktoré 

majú vykonávať riadiacu a dozornú funkciu nad programovým plnením. 

Hlavnú úlohu zohráva v legislatívnom podložení regionálnej politiky v ČR  zákon č 

248/2000 Zb. o podpore regionálneho rozvoja∗. Zákon stanovuje podmienky pre poskyto-

vanie podpory regionálnemu rozvoju, tak aby zabezpečil rovnomerný rozvoj štátu a záro-

veň územiam kraja. Určuje taktiež pôsobnosť správnych orgánov na úrovniach krajov a 

obcí. Zriaďuje Regionálne rady na úrovniach NUTS II a na úrovniach NUTS III sú podľa 

daného zákona volení predstavitelia do Regionálnych rád. 

Zákony zaoberajúce sa problematikou regionálnej politiky na území Českej republiky 11: 

� Ustanovenie zákona č 347 /1997 Zb., o vytvorení vyšších územných samospráv-

nych celkov ∗ 

� Zákon č. 128 / 2000 Zb., o obciach ( obecnom zriadení ) ∗ 

� Zákon č. 129 / 2000 Zb., o krajoch ( krajskom zriadení ) ∗                     

 

Uznesenia vlády ČR  

� Uznesenie Vlády ČR č. 175 /2006 o návrhu Národného rozvojového plánu v období  

2007 – 2013 

� Uznesenie  č. 494 / 2006 k európskym zdrojom v období 2007 – 2013 

                                                 

∗  v znení neskorších predpisov 

11  WOKOUN,R. Strukturální fondy a obce I. 1.vyd.Praha:ASPI 2006 ISBN 80-7357-138-2:  s.89 
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� Uznesenie č. 821 /2006 o postupe prípravy operačných programov pre čerpanie fi-

nančných prostriedkov zo  štrukturálnych fondov a Fondu súdržnosti v období 2007 

– 2013.12 

3.2 Legislatíva SR 

Za základné môžeme považovať Uznesenie vlády SR č. 133 z 13. februára 2002 k návrhu 

rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republi-

ky. Hovorí totiž o rozhodnutí o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky (rozhodnutie medzi CSF a SPD), vrátane štruktúry riadiacich 

a platobných orgánov a ich kompetencií s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády. 

 

Základné zákony SR ohľadom regionálnej politiky13 

� 503/2001 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 

� 351/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

� 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov; 

� 302/2001 Z. z. Zákon o  samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch); 

 

Uznesenia vlády SR pre programové obdobie 2007 -2013 

� Uznesenie vlády SR č. 832/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu 

Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, ktorým schvaľuje MVRR SR ako cent-

rálny koordinačný orgán pre Operačné programy v Národnom strategickom refe-

renčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, Ministerstvo financií 

SR ako certifikačný orgán, Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre operačné 

programy a štruktúru riadiacich orgánov  

                                                 

12  Úřední věstník Evropské unie, 10/ 2006 

13  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 
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� Uznesenie vlády SR č. 833/2006 k návrhu systému riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  

� Uznesenie vlády SR č. 1005/2006 k návrhu Národného strategického referenčného 

rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013  

� Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na progra-

mové obdobie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 835/2006 zo dňa 8. 

októbra 2006 

�  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdo-

bie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 833/2006 zo dňa 8. októbra 

2006 14 

 

                                                 

14  Regionálny operačný program : Legislatíva ; 2008 
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4 PROCES PROGRAMOVANIA 

Systém programovania inak nazývaný programovacia procedúra. Programovanie je proces 

prípravy programových dokumentov, ktoré definujú rámce pre čerpanie ŠF a KF. Tieto do-

kumenty vznikli, aby mohli byť prostriedky zo štrukturálnych fondov využívané a čerpané. 

Pritom sa musí uplatniť zásada, ktorá hovorí, že dokument pre vyššiu úroveň je vždy rozví-

janý dokumentom pre nižšiu úroveň až po úroveň jednotlivých projektov.15 Programovanie 

uskutočňuje prostredníctvom Národných strategických referenčných programov (NSRR), 

operačných programov a programových manuálov. 

 

4.1 Riadiaci orgán 

Je orgán zodpovedný za efektívne a správne riadenie štrukturálneho fondu, pričom zabez-

pečuje súlad s pravidlami stanovenými v smerniciach Komisie. Riadiaci orgán spracuje 

príslušný programový dokument, finančný plán a doplnky programu.  

Zodpovedá za vytvorenie systému implementácie operačného programu / programového 

dokumentu, prijíma a schvaľuje žiadostí o nenávratný finančný príspevok, uzatvára zmluvy 

s konečnými prijímateľmi pomoci a prípadne ich sankcionuje.  

Zabezpečuje monitorovanie a hodnotenie implementácie projektov priamo u príjemcov 

grantov. Určuje sprostredkovateľské orgány, teda implementačné agentúry pod sebou, kto-

ré mu pomáhaujú plniť niektoré z úloh. Overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuál-

nosť a nárokovateľnosť výdavkov na každej úrovni implementačného systému. Zabezpeče-

nie spolufinancovania programu zo štátneho rozpočtu a ostatných verejných zdrojov a ove-

ruje spolufinancovanie zo zdrojov príjmateľov pomoci a z ostatných národných zdrojov. 

                                                 

15  VILAMOVÁ, Šárka. Cerpáme financní zdroje Evropské unie. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 

a.s.,2005 ISBN: str. 42. 
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4.2 Programové dokumenty 

Pre čerpanie finančnej pomoci zo ŠF EÚ je potrebné pripraviť v postupnom procese zá-

kladné dokumenty. Pre krajiny, ktorých prevažná časť územia spadá pod Cieľ 1, je určený 

trojfázový plánovací postup:16 

� Rozvojový plán- Národný rozvojový plán 

� Národný strategický referenčný rámec (ďalej len NSRR) -  tento dokument pred-

stavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné 

priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fon-

du v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia 

Spoločenstva o súdržnosti.. Toto programovacie obdobie dovoľuje štátom, ktoré sa 

stali členmi Spoločenstva v roku 2004 a neskôr, po prvýkrát využívať NSRR. Pre 

skrátené programové obdobie 2004 – 2006 na tento účel bol určený Rámec podpo-

ry Spoločenstva. 

� Operačné programy(OP) – dokument predložený členským štátom a prijatý Komi-

siou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, 

ktorá sa má realizovať s pomocou fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia s po-

mocou Kohézneho fondu a ERDF. Sú predkladané na základe schváleného NSRR. 

Delia sa na sektorové a operačné.  

 

4.2.1 Príprava a schvaľovanie operačných programov a programových manuálov 

Pri vypracovaní  a schvaľovaní OP a PM sa uplatňuje nasledovný postup: 

1. Regionálny orgán vypracuje OP; 

2. Orgán predloží operačný program orgánu výkonnej moci . Pred ich zaslaním 

Európskej Komisii musia byť dotyčným orgánom schválené; 

                                                 

16  VILAMOVÁ, Š. Jak získat financní zdroje Evropské unie: praktický pruvodce. 1. vyd. Praha: 

GRADA Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0828-0: str.25 ;  VILAMOVÁ, Šárka. Cerpáme financní zdroje 

Evropské unie. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s.,2005 ISBN: str. 43 
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3. Regionálny orgán predloží Komisii návrh operačného programu v termíne najne-

skôr päť mesiacov po prijatí strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti. 

Komisia môže vyjadriť pripomienky do dvoch mesiacov od doručenia navrhované-

ho operačného programu; 

4. Následne po schválení orgán vypracuje programový manuál, ktorý popisuje aktivity 

v rámci OP na detailnejšej úrovni. Programový manuál schvaľuje RO. 

4.2.2 Revízia operačných programov 

Podľa článku 33 všeobecného nariadenia, na podnet RO, Komisie alebo monitorovacieho 

výboru môžu byť operačné programy zmenené na zvyšok programového obdobia v jednom 

alebo viacerých z týchto prípadov: 

� ak nastali výrazné sociálno-ekonomické zmeny; 

� ak nastali zmeny v prioritách Spoločenstva, v národných alebo regionálnych priori-

tách; 

� na základe výsledkov predbežného hodnotenia; 

 
Pri revízii OP sa uplatňuje nasledovný postup: 

� RO pripraví revíziu OP v súlade so stratégiou NSRR; 

� RO predloží návrh na revíziu OP príslušnému monitorovaciemu výboru na schvá-

lenie; 

� po schválení revízie predkladá RO návrh na revíziu OP Európskej komisii; 

� Komisia prijme rozhodnutie o žiadosti o revíziu operačných programov čo najskôr, 

no najneskôr do troch mesiacov po formálnom predložení. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 POPIS REGIÓNOV 

Trenčiansky aj Zlínsky kraj sú podľa európskeho systému úzmených štatistických jednotiek 

označované ako NUTS III.  Sú súčasťou  vyšších územných jednotiek. 

Pomoc zo štrukturálnych fondov Spoločenstva je možno čerpať na základe operačných 

programov. Na základe predkladaných projektov. Existujú operačné programy na regionál-

nej úrovni, ktoré podporujú viacero strategických priorít a programy tematické, ktoré sú 

zamerané na jeden konkrétny cieľ. 

Na území Českej republiky je rámcovo vyčlenený pre každý región NUTS II  zvlášť vypra-

covaný regionálny operačný program. Slovensko vytvorilo jeden regionálny operačný prog-

ram platný pre všetky 3 oblasti NUTS II, ktoré spadajú pod Cieľ 1. Tieto dokumenty pova-

žujem za východiskové pre spracovávanie nasledujúcej časti mojej práce. Na základe tých-

to dokumentov sa vytvárajú jednotlivé programy rozvoja. 

 

5.1 Nuts II - Západné slovensko 

Podľa klasifikačného systému štatistických územných jednotiek zavedených Eurostatom je 

región NUTS II Západné Slovensko tvorený tromi krajmi NUTS III - ide o Trnavský kraj 

(7 okresov), Trenčiansky kraj (9 okresov), Nitriansky kraj (7 okresov).Región leží medzi 

tromi stredoeurópskymi rozvojovými pólmi - Viedeň, Bratislava a Budapešť, hraničí s tro-

mi štátmi - s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom, čo vytvára priaznivé predpo-

klady pre rozvoj cezhraničnej spolupráce. Táto sa upevňuje prostredníctvom 4 euroregió-

nov - Euroregión Podunajský trojspolok, Euroregión Dunaj – Váh - Ipeľ, Euroregión Po-

moravie, Euroregión Bílé – Biele Karpaty. 
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Obr. 2 Geografické vymedzenie NUTS II Západné Slovensko [6] 

 

Región NUTS II Západné Slovensko má pretiahnutý tvar v smere sever - juh, pričom seve-

rozápadný okraj územia je tvorený pohoriami Malé Karpaty, Biele Karpaty a Javorníky. 

Zo severu do regiónu zasahujú Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy a Žiar, 

na východe Tribeč, Vtáčnik, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy a výbežky Krupinskej 

planiny. Na juhovýchode vystupuje pohorie Burda. Ostatná časť územia je nížinného cha-

rakteru - na západe regiónu západne od Malých Karpát je to Záhorská nížina s výbežkami 

Dolnomoravského úvalu a Myjavskou pahorkatinou. Centrálna časť regiónu je vypľnená 

Podunajskou nížinou. Zo zníženín je potrebné uviesť Považské podolie a Hornonitriansku 

kotlinu. 

V regióne NUTS II Západné Slovensko žije približne 1,86 mil. obyvateľov, čo predstavuje 

34,6 % obyvateľstva SR. Hustota obyvateľov na km2 je z celoslovenského pohľadu nadpri-

emerná, stupeň urbanizácie je mierne podpriemerný. Základné informácie o regióne NUTS 

II Západné Slovensko v kontexte SR sú uvedené v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1: Základné charakterisktiky NUTS II ZS a v porovnaní s SR 

Regióny SR Rozloha 

(km2) 

Obyvatelia 

31.12.2004 

Hustota 
obyv. 

na km2 

Počet 
obcí 

Počet 
miest 

Trenčiansky kraj 4 502 601 392 133,6 276 18 

Trnavský kraj 4 147 553 198 133,4 251 16 

Nitriansky kraj 6 344 709 350 111,8 354 15 

NUTS IIZápadné Slo-
vensko 

14 993 1 863 940 126,3 881 49 

Slovenská republika 49 034 5 384 822 109,8 2 891 138 

Vlastné spracovanie; zdroj: Štatistický úrad SR [12] 

5.2 NUTS II Střední Morava 

Stredná Morava je  jednou z územno – štatistických  jednotiek NUTS II, ktorých sa 

v Českej republike nachádza celkovo 7. Tvorí ju Olomoucký (5 okresov) a Zlínsky kraj (4 

okresy). Bola zriadená zákonom č. 248 / 2000 Zb., o podpore regionálneho rozvoja, v znení 

neskorších predpisov. Vznikla za účelom koordinácie a realizácie polítik hospodárskej a 

sociálnej súdržnosti, zo zameraním na čerpanie a využitie finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov Spoločenstva.  

Región súdržnosti Stredná Morava patrí medzi podpriemerne rozvinuté regióny 

v porovnaní so štatistickými jednotkami NUTS II ako v Českej republike tak aj v celo únii-

nom porovnaní. 
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Obr.3 Geografické vymedzenie regiónu NUTS II Stredná Morava [11] 

 

Región Stredná Morava sa nachádza vo východnej časti Českej republiky. Z veľkej časti je 

hraničným územím. Zdieľa spoločné hranice na severe s Poľskom a na juhu so Slovenskou 

republikou. Zaberá plochu 9 230 km2, na ktorej je 1 230 000 obyvateľov. 

 

Tabuľka 2 : Základné charakteristiky NUTS II Stredná Morava v porovnaní s ČR 

Regióny ČR Rozloha 

(km2) 

Obyvatelia 

31.12.2004 

Hustota 
obyv. 

na km2 

Počet obcí Počet miest 

Zlínsky kraj 3 946 596 903 151,3 304 29 

Olomoucký kraj 5 266 639 894 121,5 398 30 

NUTS II Střední 
Morava 

9 212 1 236 797 272,8 702 59 

Česká republika 78 867 10 266 646 126,3 6225 84 

Vlastné spracovanie; Zdroj: Český statistický úřad [11] 
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6 ANALYTICKÁ ČASŤ 

Pre dva susedné štáty existujú dva markantné rozdiely v prerozdelovaní finančnej pomoci 

zo zdrojov Spoločenstva, v rámci regionálnej pomoci. Česká republika vypracovala regio-

nálny operačný program pre každý z regiónov NUTS II. Každý z nich ma právo žiadať fi-

nančnú podporu na projekty špecifické pre ich konkrétne potreby. Na druhej strane Sloven-

ská republika má vypracovaný Spoločný regionálny operačný program. Každý z troch re-

giónov NUTS II sa riadi všeobecnými zásadami a prioritami stanovenými v tomto progra-

me. 

Vychádzať preto budem z dokumentov Regionálny operačný program 2007 – 2013 

a Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007- 2013. 

 

 

6.1 Regionálny operačný program 

Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo výstavby a regio-

nálneho rozvoja SR. Finančný príspevok ES na tento ope-

račný program je 1 445 000 000 EUR. Finančný plán na 

obdobie 2007 – 2013 sa nachádza v prílohe č. 2.  Regio-

nálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007. 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšiť dostupnosť a kvalitu obči-

anskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. 

Plnenie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority in-

fraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je zvýšenie vybavenosti regiónov infraštrukt-

úrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb. Operačný program sa cez zameranie 

svojich prioritných osí dopĺňa s ostatnými operačnými programami schválenými EK pre 

Slovensko. Konkrétne s OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencie-

schopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôso-

bení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov pomôže ROP 

dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a in-
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formačnej spoločnosti. Hoci operačný program nie je priamo zameraný na podporu podni-

kateľskej sféry, prispeje k stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj nadväzujúcich 

podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň zvýši atraktivitu regiónov pre 

zahraničné investície, čím prispeje k plneniu priorít Národného programu reforiem v oblas-

ti podnikateľského prostredia. 

6.1.1 Čiastkové ciele ROP 

1) Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania; 

2) Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti; 

3) Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu; 

4) Posilnenie konkurencie schopnosti sídel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 

priestranstiev; 

5) Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov; 

6) Efektívne riadenie a implementácia ROP. 

6.1.2 Oprávnenosť územia 

Podľa  Nariadenia rady (ES) č 1083/2006 je oprávneným územím pre regionálny operačný 

program, financovaným z ERDF, územie spadajúce pod cieľ Konvergencie. Jedná sa o 

územie regiónov NUTS II, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný paritou 

kúpnej sily, určený na základe údajov Spoločenstva za roky 2000 – 2002, je nižší ako 75 % 

HDP členských štátov EU (25) v rovnakom období.17 

V rámci Slovenska sa oprávnenými stali tri územia NUTS II. Konrétne Stredné Slovensko, 

Východné Slovensko a taktiež Západné Slovensko. 

6.1.3 Východiská pre tvorbu stratégie ROP 

V procese prípravy ROP bolo potrebné zohladňovať nasledujúce dokumenty a  východis-

kové body: 

� Národný strategický referenčný rámec; 

                                                 

17  Nariadenie rady (ES) č. 1083/2006 
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� Stratégie na úrovni Spoločenstva, stratégie na národnej, regionálnej a miestnej ú-

rovni; 

� Výsledky analýz jednotlivých oblastí podpory; 

� Východiská územnej koncentrácie. 

6.1.4 Prioritné osy 

Prioritnou osou nazývame základnú oblasť rozvoja, realizáciou ktorej sú napĺňané špeci-

fické ciele. V operačnom programe plní funkciu prioritnej stratégie skladajúcej sa zo sku-

pín operácii zameraných na konkrétny merateľný cieľ. Štruktúry prioritných osí ROP 

v programovom období 2007 – 2013  a presnejšie vymedzené oblasti ich pôsobenia  sú za-

chytené v prílohe č.1 

Prioritná os 1  Infraštruktúra vzdelávania 

Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej  kura-

tely 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov , infraštruktúra cestovné-

ho ruchu  

Prioritná os 4  Regenerácia sídel 

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regió-

nov 

Prioritná os 6  Technická pomoc 

 

Každá z prioritných ôs je realizovaná prostredníctvom špecifických cieľov. Jednotlivé špe-

cifické ciele prioritných ôs ROP su uvedené v tabuľke č. 3 
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Tabuľka 3 : Špecifické ciele prioritných ôs 

  špecifické ciele 

Prioritná 

os 1 

Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, zá-
kladných a stredných škôl 

 obstaranie vybavenia vrátane IKT vybraných predškolských zariadení, základných a 
stredných škôl v náväznosti na ich modernizáciu a rekonštrukciu 

Prioritná 

os 2 

Rekonštrukcia, modernizácia a rozširovanie kapacít vybraných zariadení sociálnych 
služieb a zariadení na výkon sociálnej kurately 

 budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnej kurately 

 v návaznosti na predchádzajúce body obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 

Prioritná 

os 3 

Rekonštrukcia,rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na 
miestnej aj regionálnej úrovni 

 revitalizácia nevyužitých či nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok, 
ktoré nie sú vlastníctvom súkromných osôb 

 obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej aj regionálnej 
úrovni a taktiež vybavenia kultúrnospoločenských a osvetových zariadení 

 podpora tvorby ucelených produktov cestovného ruchu s dôrazom na využitie prírod-
ného a kultúrneho potenciálu  

 podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúrypriľahlej k strediskám cestovného ruchu 
s celoročným využitím  

 podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej ale aj miestnej úrovni, tovrba a 
podpora turisticko-informačných kancelárií, podpora spolupráce súkromného sektora 
so samosprávou a s regionálnymi klastrami 

Prioritná 

os 4 

obnova a budovanie hmotnej infraštruktúry sídel realizované v kohéznych póloch 
rastu 

 realizácia integrovaných stratégií rozvoja vo vybraných oblastiach postihnutých fyzic-
kým zničením či sociálným vylúčením, vrátane bytových domov 

 obnova a budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so segregovanými a separovanými 
rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

 príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni NUTS II a III 

 Rekonštrukcia rozširovanie a modernizácia nekomerčných záchranných služieb 

 obstaranie vybavenia zariadeni nekomerčných záchranných služieb s výnimkou do-
pravných prostriedkov 
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Prioritná 

os 5 

Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy na územi spadajúcom pod Cieľ 1 

 Rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie 
úrovne dopravných, bezpečnostných a enviromentálnych aspektov  

Prioritná 

os 6 

aktivity publicity a informovania RO a  SO/RO 

 technické priestorové a prevádzkové vybavenie RO a SO/RO 

 Platy zamestnancov, vzdelávacie aktivity 

 ďaľšie aktivity v súlade s legisltívou SR a EÚ 

Zdroj:  Spracované podľa ROP 2007- 2013; 2007 [6] 

 

6.2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 

 

Regionálny operačný program 

regiónu súdržnosti Stredná 

Morava bol schválený EK a 

podpísaný v Prahe dňa 11.12. 

2007. Riadiacim orgánom pre 

ROP je Regionálna rada regiónu 

súdržnosti Stredná Morava 

podľa z. č. 248/ 2000 Zb. v znení neskorších predpisov.  EK taktiež schválila finančnú 

podporu pre región súdržnosti Stredná Morava vo výške 657, 39 mil Eur čo v prepočte činí 

18, 54 mld CZK. 

 

Za hlavný cieľ ROP sa stanovilo zvýšenie ekonomickej vyspelosti ako aj zväčšenie konku-

rencie schopnosti regiónu ako celku a tým zlepšiť životnú úroveň obyvateľov regiónu 

Stredná Morava. V komplexnej podobe sa jedná o posilnenie ekonomického rozvoja mes-

tských oblastí, ktoré sú  rozvojovými centrami, a rovnako má viesť ku stabilizácii vidiec-

kých častí. O to by sa malo zaslúžiť naplnenie vnútorného potenciálu regió-
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nu,prostredníctvom posilnenia väzieb medzi centrami porsperity a zamestnanosti, a jeho 

vidieckým zázemím.Taktiež ROP podporuje aj vonkajší rozvojový potenciál, a to v oblasti 

dopravy, cestovného ruchu a atraktívnosti pre podnikanie. 

 

Pre naplnenie cieľa musí úzko spolupracovať aj s ostatnými operačnými programami. Spá-

ja sa najmä v oblastiach OP Podnikanie a inovácie, OP Doprava, OP Životné prostredie, 

OP Ľudské zdroje a zamestnanosť a OP Vzdelávanie pre konkurancie schopnosť. Okrajovo 

sa dotýka takmer každého ďalšieho OP. 

6.2.1 Špecifické ciele 18 

1) Zaistenie efektívnej, flexibilnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry v rámci regió-

nu súdržnosti Stredná Morava a spolahlivé, kvalitné a integrované verejné dopravné 

služby 

2) Zlepšenie kvality života v regióne, zvýšenie atraktivity regionálnych centier, miest a 

obcí, zaistenie kvalitnej a dostupnej sociálnej služby a priaznivých podporných 

podmienok pre podnikanie 

3) Zlepšenie atraktívnosti regiónu pre účely cestovného ruchu zlepšením jeho in-

fraštruktúry, služieb informovanosti a propagácie 

6.2.2 Oprávnenosť územia 

O oprávnenosti čerpať prostriedky finančnej podpory zo štrukturálnych fondov Spoločen-

stva rozhoduje Európska Komisia svojimi nariadeniami. Pre programové obdobie 2007 - 

2013 spadá región súdržnosti Stredná Morava pod cieľ Konvergencie podľa Nariadenia 

rady (ES) č. 1083/2006. 

 

 

                                                 

18  ROP Střední Morava  
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6.2.3 Východiská pre tvorbu stratégie ROP 

Regionálny operačný program regionu súdržnosti Střední Morava jbol zostavený na zákla-

de dokumentov nad európskej, národnej a regionálnej úrovni. 

Na národnej úrovni vychádza najmä z : 

� Národného rozvojového plánu ČR 2007 – 2013 

� Národný strategický referenčný rámec ČR 2007 – 2013 

� Stratégia regionálneho rozvoja ČR 

� Stratégia udržateľného rozvoja ČR 

Spomedzi dokumentov regionálnej úrovne je dôležité zmieniť : 

� Program rozvoja územného obvodu Olomouckého kraja, aktualizovaná verzia, 

schválená roku 2006 

� Program rozvoja územnho obvodu Zlínskeho kraja, verzia z roku 2002 

 

6.2.4 Prioritné osy 

Na napĺňanie globálneho a zároveň aj špecifických cieľov sú vypracované a v ROP Střední 

Morava zachytené priortiné osy. Prvé tri osy plnia podporné úlohy priamo k špecifickým 

cieľom. Posledná os je podpora pre technickú pomoc.  

Prioritná os 1  Doprava  

Prioritná os 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu  

Prioritná os 3 Cestovní ruch  

Prioritná os 4 Technická pomoc  

Každá os má tzv. oblasti podpory.Sú zachytené v tabuľke č. 4. Pomocou nich sa snaží na-

pĺňať špecifické ciele, sú bližším určením smerovania podpory.  
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Tabuľka 4 : Oblasti podpory prioritných ôs 

 Oblasti podpory 

Prioritná 

os 1 

Regionálna dopravná infrastruktura 

 Verejná doprava 

 Bezmotorová doprava 

Prioritná 

os 2 

Rozvoj regionálnych center 

 Rozvoj miest 

 Rozvoj vidieka 

 Rozvoj podnikania 

Prioritná 

os 3 

Integrovaný rozvoj cestovného ruchu 

 Verejná infraštruktúra a služby 

 Podnikateľská infraštuktúra a služby 

 Propagácia a riadenie 

Prioritná 

os 4 

Podpora riadiacich, implementačných a kontrolných úloh RO 

 Podpora zvyšovania absorpčnej kapacity regiónu 

Zdroj: Spracované podľa ROP Střední Morava; 2007 [9] 

 

 

6.3 Vyhodnotenie analytickej časti 

Na zhrnutie je najefektívnejšie vyzdvihnúť spoločné a na druhej strane odlišné črty oboch 

regionálnych operačných programov. Tak získame ucelený prehľad. 

 

6.3.1 Odlišné stránky 

Počet ROP  

Najväčší rozdiel, ktorý vnímam v prerozdeľovaní pomoci zo štrukturálnych fondov regió-

nom ležiacich na území Českej a Slovenskej republiky, je fakt, že pre Slovensko doposiaľ 

funguje jeden  regionálny operačný program. 

 Česko fungovalo na tomto princípe v predchádzajúcom, skrátenom operačnom období 

2004 – 2006. Avšak pre práve začínajúce obdobie pochopilo výzvu o špecifickosti regió-

nov. Každý región súdržnosti, hoci sú z veľkej časti homogénne, má určité špecifické po-
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treby a oblasti, ktoré je nutné uprednostňovať aby regionálny rozvoj nestagnoval, naopak 

napredoval. 

Slovenská republika je v porovnaní so svojím západným susedom menšia. To sa odráža aj 

na počte regiónov NUTS II, ktoré na jej území boli vytvorené iba štyri. Z nich tri spadajú 

pod Cieľ 1 Konvergencia. Tieto tri regióny sa dominante odlišujú. Za slabú stránku pova-

žujem, že prakticky 90% územia SR, sa riadi jediným Regionálnym operačným progra-

mom. Spracovanie a napĺňanie ROP je úzko späté s ďalšími operačnými prostriedkami, 

ktoré v istých súvislostiach eventuálne vypĺňajú potreby regiónov a prispievajú tým aj 

k regionálnemu rozvoju. Aj keď to nie je ich prioritou. 

Riadiaci orgán 

Za riadiaci orgán ROP je ustanovené MVRR SR. Naproti tomu je  riadiacim orgánom ROP 

Střední Morava je Rada regionálneho rozvoja regiónu Stredná Morava. Ako špeciálne vy-

tvorený orgán na tento účel by mala byť kompetetnejšou, a takisto viac oboznámenou 

s problematikou regionálnych disparít v rámci svojho územia.  

Hlavné a čiastkové ciele 

Najširším a všeobecným vyjadrením cieľa regionálneho programu rozvoja je podpora regi-

onálneho rozvoja. Je rozdiel čo si pod týmto pojmom každý región predstaví, čo je jeho 

prioritou. 

Rozdielne vnímanie potrieb je evidentné aj u mnou rozoberaných ROP. Cieľom ROP vy-

tvorenom MVRR SR  je zvýšenie dostopnusti a kvality občianskej infraštruktúry a vybave-

nosti v rámci všetkých regiónov. 

Dosiahnuť toho sa snaží prostredníctvom cieľov čiastkových. Zlepšenie bude podporované 

v oblasti školstva a vzdelanosti, sociálnych služieb, regionálneho rozvoja a cestovného ru-

chu, posilnenie konkurencie schopnosti sídel a zvýšenie dopravnej obslužnosti. 

V porovnaní je ROP Střední Morava oveľa konkrétnejší. Hlavným cieľom k naplnenosti 

regionálneho rozvoja je zvýšenie ekonomickej výkonosti a zlepšenie konkurencie schop-

nosť regiónu a tým zabezpečiť zvýšenie životnej úrovne. K tomu využije jednotlivé špeci-

fické ciele. Priamim posilnením v oblastiach dopravy, rozvoja regionálnych centier ako aj 

podpory vidieckych oblastí a v neposlednom rade zvýšiť atraktívnosť regiónu ako celku pre 

rozvoj cestovného ruchu. 
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Prioritné osy 

Vykreslená matica konkrétnosti ROP Střední Morava na proťajšok všeobecnosti ROP plat-

ného pre územia regiónov NUTS II na Slovensku náväzne na celý dokument pokračuje aj 

v rámci prioritných ôs programu. Spoločný bod v nich je technická pomoc, ktorá má za-

bezpečovať plynulé a bezproblémové plnenie hlavných cieľov oboch programov.  

6.3.2 Spoločné znaky 

Legislatíva Spoločenstva, týkajúca sa regionálneho rozvoja, je uspôsobená na princípe rov-

nosti. Znamená to, že regióny rôznych členských štátov spĺňajúce predom dané kritéria, 

môžu a sú podporované za rovnakých podmienok. 

Preto spoločné body oboch ROP môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvou skupinou sú spo-

ločné znaky, vďaka ktorým sa oba regióny uchádzajú o podporu z Cieľa 1 Konvergencia. 

Aj Trenčiansky a takisto aj Zlínksy kraj sú súčasťou regiónov NUTS II. Oba tieto regioný 

vyhovujú základnej požiadavke oprávnenosti pre čerpanie prostriedkov. 
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ZÁVER 

Vzhľadom na všeobecný rozhľad, predchádzajúce priemerné znalosti problematiky, 

preštudované podklady a následnú komparatívnu analýzu som dospela k jedinému záveru. 

Česká republika pristupuje k práve začínajúcemu programovaciemu obdobiu 2007 - 2013 

omnoho zodpovednejšie ako Slovensko. 

V rámci predchádzajúceho obdobia sa oba štáty snažili získať podporu na základe veľmi 

podobných programov. Chápem, že napriek podobnosti našich krajín a spoločnej minulos-

ti, má v dnešnej spoločnej Európe každá vlastný smer. Problémy a slabé miesta sú tiež špe-

cificky odlišné, aspoň v niektorých oblastiach. Tak ako dva susedné štáty sú napriek vzáj-

omnej podobnosti odlišné, je tomu rovnako aj pri pohľade na regióny v jednom štáte. 

Pokiaľ chceme podporovať regionálny rozvoj je potrebné podporovať skutočné a najváž-

nejšie problémy, za pomoci upriamenia priamej pomoci na najmenší konkrétny celok. Ako 

je most postavený z malých tehál, ktoré ho držia na pevných základoch, tak je potrebné za-

bezpečiť rozvoj malých regionálnych jednotiek aby sa mohol štát rozvýjať ako celok. 

Česká republika pochopila tento princíp a podľa neho sa na nasledujúce obdobie aj pripra-

vila. Jej regionálne operačné programy pokrývaju jednotlivé územia regiónov súdržnosti a 

vytvárajú tak podklad pre stabilizovaný vývoj v rámci celej republiky. Riadiaci orgán po-

zná problematiku svojho regiónu. Je flexibilnejší v rámci reakcií na neočakávané kompli-

kácie. Takisto priority ROP sú vystavané na konkrétne pálive body územia Strednej Mora-

vy. 

Pre Slovenskú Repuliku by bolo bývalo vhodnejšie pripraviť niekoľko viac špecializova-

ných regionálnych operačných programov, ktoré by boli špecificky upriamené na nedostat-

ky a slabšie miesta v oblasti rozvoja jednotlivých regiónov. Taktiež zapojiť do prípravy vo 

väčšej miere orgány samosprávy regionálneho významu. Odporúčala by som najmä úrady 

krajskej samosprávy, ktoré sú v problematike fundované. 
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PŘÍLOHA P I: ŠTRUKTÚRA PRIORITNÝCH OSÍ ROP 

V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 – 2013 

 

Zdroj: ROP, spracované podľa MVRR SR 

 



 

 

PŘILOHA P II : FINAN ČNÝ PLÁN ROP PRE CELÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE  2007-2013 

 

Zdroj: Programový manuál ROP 2007 - 2013 


