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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 
 
1. Názov:  
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 
 

2. Identifikačné číslo:  
00 686 832 
 
 
3. Adresa sídla:  
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa:  
PhDr. Boris Huslica 
dočasne preložený na funkciu generálneho riaditeľa  
sekcia podporných programov  
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
tel.: +421 2 4854 7121 
e-mail: huslica@mhsr.sk 
 
 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie: 
Mgr. Pavol Borovský 
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
odbor riadenia OP a metodiky 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
tel.: +421 2 4854 7121 
e-mail: borovsky@mhsr.sk 
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
 
1. Názov: 
Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v nadväznosti na 
realokáciou finančných prostriedkov medzi operačnými programami Národného strategického 
a referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013.  
 
 
2. Charakter:  
Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v nadväznosti na 
realokáciou finančných prostriedkov medzi operačnými programami Národného strategického 
a referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 (ďalej len „Revízia“) 
predstavuje svojím charakterom zmenu strategického dokumentu Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), ktorého pôvodné znenie – 
verzia 1.0 bolo Európskou komisiou (ďalej len „EK“) schválené Rozhodnutím Komisie 
K(2007)5940 z 28. novembra 2007 a revidované znenie – verzia 2.0, vypracované v nadväznosti 
na implementáciu Iniciatívy JEREMIE a zmenu setu indikátorov OP KaHR, bolo schválené 
Rozhodnutím Komisie – K(2010)6168 – z 15. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie K(2007) 5940, ktorým sa prijíma operačný program pre pomoc Spoločenstva pre 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast z  Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci 
konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu – CCI 
2007SK161PO006. 
 

Revízia je vypracovaná v súlade s úlohou B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 191 
zo 16. mája 2012 k materiálu „Návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných 
programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu 
riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov - 
nové znenie“. Uvedený materiál nadväzuje na iniciatívu predsedu Európskej komisie p. Barrosa 
z januárového (2012) zasadnutia Európskej rady, vyzývajúcej k zintenzívneniu spolupráce 
Európskej komisie s členskými štátmi pri riešení 2 kľúčových otázok, a to podpora 
zamestnanosti, predovšetkým zamestnanosti mladých ľudí a podpora financovania 
hospodárstva, predovšetkým malých a stredných podnikov, čo je aktuálna otázka aj v prípade 
SR. 
 
Revízia vychádzajúc z globálneho cieľa OP KaHR „Zabezpečenie trvaloudržateľného 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti„ nadväzuje na stratégiu EÚ „Európa 2020“, najmä priority 
definované v časti 2 Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast: 

- Inteligentný rast – rozvoj hospodárstva založeného na vedomostiach a inováciách. 
- Udržateľný rast – podpora ekologickejšieho, konkurencieschopnejšieho a surovinovo 

menej náročného hospodárstva. 
- Inkluzívny rast – podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti k dosiahnutiu 

ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti.  
 
Základným cieľom revízie je zvýšením objemu podpory pre malé a stredné podniky docieliť 
nárast ich konkurencieschopnosti na jednotnom európskom ale i globálnom trhu a zároveň 
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prispieť k vyššej miere zamestnanosti s osobitným dôrazom na zamestnávanie mladých ľudí do 
29 rokov.  
 
Vychádzajúc z pozitívneho vývoja objemu zmluvne viazaných a čerpaných prostriedkov v rámci 
OP KaHR (k 21. máju 2012 je objem zmluvne viazaných prostriedkov v pomere k celkovej 
alokácii finančných prostriedkov v rámci OP KaHR na úrovni 76,7%, pričom ďalších 20,2% je 
viazaných na vyhlásené výzvy, prípadne výzvy, v rámci ktorých prebieha konanie o žiadosti; 
objem čerpaných prostriedkov v pomere k celkovej alokácii finančných prostriedkov v rámci OP 
KaHR je na úrovni 42,3%) najmä v porovnaní s vývojom zmluvného viazania a čerpania 
finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Doprava (ďalej len „OPD“) 
a Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“), najmä s ohľadom na 
plnenie záväzkov n+3, resp. n+2, ako aj vysoký dopyt v rámci výziev OP KaHR, vytvára 
realokácia finančných prostriedkov (v objeme 170 mil. Eur z OPIS a 55 mil. Eur z OPD) 
pozitívne predpoklady pre napĺňanie cieľov stratégií na národnej i európskej úrovni smerujúcich 
k rastu zamestnanosti a konkurencieschopnosti. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené sú predmetom revízie OP KaHR nasledujúce zmeny v nadväznosti 
na: 
 

• objem realokovaných finančných prostriedkov: 
- úprava cieľových hodnôt ukazovateľov (kapitola 4.4), 
- úprava ročných záväzkov a alokácií prioritných osí v rámci finančného plánu OP 

(kapitola 8.1 a 8.2) a rozdelenie alokácie do kategórií pomoci (kapitola 8.3) 
• požiadavku Európskej komisie - doplnenie ukazovateľov „Počet projektov podporujúcich 

obchod, podnikanie a nové technológie (40) a ukazovateľa „Počet novovytvorených 
pracovných miest vo výskume a vývoji (06)“ (kapitola 4.4 Indikátory), 

• zmeny v systéme implementácie (kapitola 9): 
- zmena počtu sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom 
- zmena v rozsahu zapojenia VÚC do implementácie OP KaHR 
- aktualizácia schémy riadenia OP KaHR 

 
 
3. Hlavné ciele:  
Hlavným cieľom revízie OP KaHR je, prostredníctvom realokácie finančných prostriedkov 
z OPD a OPIS do OP KaHR, vytvoriť predpoklady pre napĺňanie cieľov iniciatívy predsedu 
Európskej komisie p. Barrosa, t.j. podpora zamestnanosti, predovšetkým zamestnanosti mladých 
ľudí do 29 rokov a podpora financovania hospodárstva, predovšetkým malých a stredných 
podnikov.  
 

 
4. Obsah: 
Revízia OP KaHR z obsahového hľadiska pozostáva z nasledujúcich zmien. 
 

• Navýšením alokácie finančných prostriedkov realokáciou z OPD a OPIS dôjde 
k primeranej úprave: 

- cieľových hodnôt ukazovateľov na úrovni globálneho cieľa OP KaHR 
a prioritných osí 1 a 3 (kapitola 4.4), 
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- úprava záväzkov na roky 2012 a 2013 (kapitola 8.1), 
- úprava alokácií prioritných osí 1, 2 a 4 v rámci finančného plánu OP KaHR 

(kapitola 8.2), 
- rozdelenie alokácie medzi kategórie pomoci - prioritné témy, formy pomoci 

a podporované územia (kapitola 8.3) 
• Doplnenie ukazovateľov na úrovni globálneho cieľa OP KaHR „Počet projektov 

podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie (40) a ukazovateľa „Počet 
novovytvorených pracovných miest vo výskume a vývoji (06)“ a úprava merateľného 
ukazovateľa „Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií“ 
(kapitola 4.4 Indikátory), 

• Aktualizácia systému implementácie: 
- vypustenie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len 

„SARIO“) a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej 
len „SARIO“) z kapitoly 9.1.3 Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim 
orgánom vzhľadom na prechod ich kompetencií na Slovenskú inovačnú 
a energetickú agentúru, 

- vypustenie časti týkajúcej sa vydávania stanovísk VÚC k predkladaným 
žiadostiam o nenávratný finančný príspevok, 

- aktualizácia schémy riadenia OP KaHR. 
 
 
5. Uvažované variantné riešenia: 
Vzhľadom na konečný návrh navýšenia alokácie OP KaHR o 225 mil. Eur v zmysle uznesenia 
vlády Slovenskej republiky č. 191 zo 16. mája 2012 oproti pôvodne navrhovaným cca. 170 mil., 
ktoré vyplývali z materiálu „Možnosti financovania opatrení na podporu riešenia 
nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov v rámci 
operačných programov Národného strategického referenčného rámca“ schváleného uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 170 z 2. mája 2012, bol vypracovaný nový návrh riešenia, ktorý 
delí celkovú sumu realokácie medzi prioritné osi 1 a 3 (a príslušný podiel na prioritnú os 
technický pomoc). 
 
Pôvodný návrh realokácie celého objemu finančných prostriedkov podľa uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 170 z 2. mája 2012 sa tak po úprave celkovej výšky realokácie stáva 
variantným riešením, v zmysle ktorého by bol presun finančných prostriedkov nasmerovaný 
výlučne do prioritnej osi 1 (a príslušný podiel na prioritnú os technická pomoc). Z tohto 
variantného riešenia vyplývajú aj zmeny príslušných častí revidovanej verzie OP KaHR, a síce: 

- Tabuľka: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
OP KaHR (kapitola 4.4) – úprava cieľových hodnôt zmenou dotknutých merateľných 
ukazovateľov. 

- Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa prioritných osí a zdrojov 
financovania (kapitola 8.2) – úprava alokácií výlučne v rozsahu prioritných osí 1 a 4. 

- Rozdelenie príspevku z fondu/fondov do kategórií pomoci zo ŠF 2007 – 2013 na úrovni 
OP (kapitola 8.3) – úprava informatívneho rozdelenia príspevku výlučne na prioritné 
témy vzťahujúce sa k projektom realizovaným v rámci prioritnej osi 1. 
 

Variantné riešenie nemá vplyv na ostatné časti OP KaHR, ktoré podliehajú zmene podľa 
navrhovanej revízie s výnimkou vyššie uvedených. Konečné riešenie, ktoré sa môže líšiť od 
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hlavného ale aj variantného riešenia najmä v spôsobe zmeny alokácie finančných prostriedkov 
na prioritnú os 4, bude vyplývať z konzultácií návrhov revízií (operačných programov 
dotknutých realokáciou medzi opračnými programami Národného strategického a referenčného 
rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013) so zástupcami riadiacich orgánov pre OPIS a 
OPD, Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu a EK. 
 
 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
Harmonogram prípravy a schvaľovania zmien OP KaHR, ktoré sú predmetom tohto oznámenia, 
vyplýva z uznesenia vlády SR č. 191 zo 16. mája 2010 k materiálu „Návrh realokácie finančných 
prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na 
financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie 
podpory malých a stredných podnikov - nové znenie“. Uvedeným uznesením sa ministrovi 
hospodárstva SR ukladá predložiť revíziu OP KaHR na schválenie príslušnému monitorovaciemu 
výboru v termíne do 15. júna 2012. 
 
Riadiaci orgán pre OP KaHR vykoná v nadväznosti na spomínanú úlohu vyplývajúcu 
z uznesenia vlády SR a súlade s internými postupmi pri vykonávaní revízie OP KaHR tieto 
aktivity:   
Popis aktivity Začiatok  Ukončenie  
Predloženie návrhu revízie OP KaHR Internému 
dozornému a monitorovaciemu výboru pre fondy EÚ  

21.5.2012  28.5.2012  

Po schválení Interným dozorným a monitorovacím 
výborom pre fondy EÚ predloženie návrhu revízie OP 
KaHR Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú 
ekonomiku 

31.5.2012  14.6.2012  

Po schválení Monitorovacím výborom pre vedomostnú 
ekonomiku predloženie revízie OP KaHR na schválenie 
Európskej komisii 

14.6.2012  18.6.2012 

Posudzovanie a prijatie rozhodnutia o žiadosti o revíziu 
OP KaHR Európskou komisiou 

júl 2012 august – 
september 2012 

Zapracovanie zmien vyplývajúcich z revízie OP ŽP do 
riadiacej dokumentácie OP ŽP 

august – 
september 2012 

september 2012 
 – október 2012  

 
 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 
Základným dokumentom, ku ktorému sa vzťahujú navrhované zmeny, je OP KaHR, ktorého 
pôvodné znenie – verzia 1.0, bolo schválené Rozhodnutím Komisie K(2007)5940 
z 28. novembra 2007, ktorým sa prijíma operačný program pre Spoločenstvo pre 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci 
konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu – CCI 
2007SK161PO006 a revidované znenie – verzia 2.0, vypracované v nadväznosti na 
implementáciu Iniciatívy JEREMIE a zmenu setu indikátorov OP KaHR, bolo schválené 
Rozhodnutím Komisie – K(2010)6168 – z 15. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie K(2007) 5940, ktorým sa prijíma operačný program pre pomoc Spoločenstva pre 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast z  Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci 
konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu – CCI 
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2007SK161PO006. 
 
Legislatívnym východiskom pre navrhovanú revíziu OP KaHR sú právne predpisy EÚ a SR: 

• Nariadenie  Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 v znení  neskorších zmien a doplnení (ďalej len „všeobecné 
nariadenie“) 

• Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 v znení neskorších zmien 
a doplnení  

• Nariadenie Komisie č. (ES) 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v znení 
neskorších zmien a doplnení (ďalej len „implementačné nariadenie“) 

• zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov 

 
Navrhované zmeny OP KaHR zároveň vychádzajú z nasledujúcich koncepčných dokumentov na  
národnej úrovni: 

• Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016 – z mája 2012  
• Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 – 

znenie zo zapracovanými zmenami z júla 2010  
 
Z procesného hľadiska sa postup pri vykonávaní revízie OP KaHR riadi nasledujúcimi 
koncepčnými a metodickými dokumentmi: 

•  Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 
– 2013 – verzia 4.5 z 30. marca 2012 

• Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 – verzia 6.0 z 30. novembra 2012 

• Metodický pokyn CKO č. 10 – aktualizácia č. 1: Metodický pokyn k revízii operačných 
programov z 13. augusta 2010.  

 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 
Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku 
Európska komisia 
  
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  
Uznesenie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 
Rozhodnutie Európskej komisie  
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu 
na životné prostredie vrátane zdravia 

 
 
1. Požiadavky na vstupy:  
Základným vstupom pre vykonanie Revízie OP je z finančného hľadiska zvýšenie alokácie 
OP KaHR o 225 mil. EUR na základe uznesenia vlády SR č. 191 zo 16. mája 2012, ktorým vláda 
SR schválila realokáciu finančných prostriedkov z OPD, OPIS a Operačného programu 
Vzdelávanie do OP KaHR a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Vstupy 
predstavujú nielen finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ale aj 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú vyčíslené v revidovanom znení OP KaHR – verzia 
3.0, kap. 8.2 Finančný plán OP KaHR za celé programové obdobie podľa prioritných osí. 
 
Z koncepčného hľadiska k takýmto vstupom patrí: 

• Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016 (prijaté v máji 2012),  
• Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012, 
• Nová stratégia cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013, 
• analýza dôvodov revízie OP KaHR, ktorá podrobne rozoberá dôvody a spôsob úpravy 

jednotlivých častí OP KaHR prostredníctvom navrhovanej revízie, 
• požiadavka Európskej komisie zaslaná listom č. Ares (2012)263564-06/03/2012 

z dôvodu potreby zosúladenia výkazníctva v rámci dotknutých operačných programov 
NSRR (OP KaHR, Operačný program Výskum a vývoj a Operačný program 
Bratislavský kraj), týkajúcich sa obdobných projektových aktivít v oblasti podpory 
výskumu a vývoja a v oblasti  podpory obchodu, podnikania a nových technológií 

• Rozhodnutie č. 25/2011 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 
2011 (o ukončení a presune činností NARMSP ako SORO pre OP KaHR do pôsobnosti 
SIEA), 

• Rozhodnutie č. 50/2011 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 
14. septembra 2011 (o ukončení a presune činností SARIO ako SORO pre OP KaHR do 
pôsobnosti SIEA) a Rozhodnutie č. 55/2011 ministra hospodárstva Slovenskej 
republiky zo dňa 26. októbra 2011, ktorým sa mení rozhodnutie č. 50/2011 ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky z 14. septembra 2011, 

• Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k OP KaHR (medzi Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky a Vyššími územnými celkami). 

 
 
2. Údaje o výstupoch: 
Výstupom procesu revízie OP KaHR sú úpravy a doplnenia príslušných častí vyplývajúce najmä 
z prerozdelenia finančných prostriedkov v prioritných osiach 1, 3 a 4  realokáciou z OPD a OPIS 
v objeme 225 mil. Eur, ako aj ďalších popísaných zmien (najmä doplnenie ukazovateľov, úprava 
cieľových hodnôt ukazovateľov v prioritných osiach 1 a 3, úprava počtu sprostredkovateľských 
orgánov pod riadiacim orgánom.  
 
Z finančného hľadiska sú dôležitým výstupom zmeny tabuliek, ktoré sú súčasťou finančného 
plánu OP KaHR.  
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Uvedené zmeny OP KaHR po ich predložení Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú 
ekonomiku a schválení Európskou komisiou vytvárajú základ pre nadväzujúce úpravy riadiacej 
dokumentácie (napr. Programového manuálu OP KaHR, Internéhu manuálu procedúr riadiaceho 
orgánu, príslušných schém štátnej pomoci a pomoci de minimis) ako následného výstupu 
z procesu revízie OP KaHR.  
 
Ďalšími výstupmi revízie OP KaHR v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie budú 
vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné 
vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následná realizácia 
úspešných projektov, v dôsledku čoho sa predpokladá podpora 500 MSP a vytvorenie cca. 2 100 
– 2 400 nových pracovných miest prevažne pre mladých ľudí do 29 rokov.  
 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
 
V priemysle SR sú vzhľadom na významný podiel tradičných odvetví (energetika, chemický 
priemysel, celulózovo-papierenský priemysel, potravinársky priemysel a ďalšie) vplyvy na 
životné prostredie výraznejšie, ako v krajinách s prevládajúcim podielom high-tech výrob 
s vyššou pridanou  hodnotou. Pozitívne smerovanie trvalo udržateľného rozvoja je v slovenskom 
priemysle charakterizované dynamickým rastom produkcie priemyslu, poklesom podielu 
spotreby materiálov a energií na hrubom obrate priemyslu, rastom zamestnanosti v priemysle, 
rastom objemu investícií do životného prostredia. Ukazovatele charakterizujúce stav a ochranu 
životného prostredia sa postupne zlepšujú. Objem emisií znečisťujúcich látok pochádzajúcich 
z priemyselných technologických procesov vo vývoji v čase klesá.  
 
V súlade s globálnym cieľom OP KaHR „zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti“ je podpora v rámci OP KaHR zamieravaná najmä na zavádzanie inovatívnych 
technológií, ktoré okrem rastu konkurencieschopnosti podnikov výrazným spôsobom znižujú 
negatívne vplyvy výrobných procesov na životné prostredie.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že návrh OP KaHR v rámci jeho prípravy podliehal posudzovaniu 
z hľadiska jeho predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. 
strategickému environmentálnemu hodnoteniu – SEA), ku ktorému Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 5. júna 2007 pozitívne stanovisko a revíziou OP 
KaHR nedochádza k žiadnym zmenám v oblastiach podpory, ale výlučne k navýšeniu objemu 
finančných prostriedkov na prioritné osi 1 a 3, nepredpokladáme zmeny vplyvu strategického 
dokumentu (po jeho revízii) na životné prostredie.  
 
 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
 
Aktivity podporované v rámci OP KaHR môže mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 
V prenesenom zmysle je to aj konečným účelom takmer všetkých ľudských činností, 
samozrejme v pozitívnom zmysle. Očakávame preto, že zvýšenie alokácie finančných 
prostriedkov a tým aj vyššia miera rozvoja činností podporovaných prostredníctvom OP KaHR 
v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní zdravie obyvateľstva a prípadne negatívne účinky 
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budú minimálne, resp. na nižšej úrovni, ako doteraz, čomu nasvedčuje aj sústavný pokles emisií 
z priemyselných technologických procesov, o ktorom predpokladáme, že bude naďalej 
pokračovať. 
 
 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho 
významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), národné parky, 
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení 
na ich zmiernenie: 
 
Navrhované zmeny vyplývajúce z revízie OP KaHR priamo nevedú k negatívnym vplyvom na 
chránené územia. Potenciálny vplyv na chránené územia bude posudzovaný a sledovaný na 
úrovni jednotlivých projektov, a to už počas ich prípravy.  
 
V prípade navrhovanej realizácie projektov, ktoré budú z časti alebo v plnej miere zasahovať do 
navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, súvislých európskych 
sústav chránených území (Natura 2000), národných parkov, chránených krajinných oblastí, 
chránených vodohospodárskych oblasti, budú v plnej miere zohľadnené ustanovenia Zákona 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 
o životnom prostredí a ostatných legislatívnych noriem, týkajúcich sa tejto oblasti, platných na 
území SR. 
 
 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 
V súvislosti s uplatňovaním OP KaHR po navrhovanej revízii, t.j. vo verzii 3.0, zahŕňajúcej 
okrem iného navýšenie alokácie OP KaHR v prospech prioritných osí 1, 3 a 4, resp. v prípade 
realizácie variantného riešenia v prospech prioritných osí 1 a 4, nevytvára priamo žiadne riziká.  
 
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:  
Samotná revízia OP KaHR nepredpokladá priame vplyvy na životné prostredie presahujúce 
štátne hranice. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom podpory v rámci OP KaHR je okrem 
iného rozvoj priemyslu, nie je možné úplne vylúčiť vplyvy presahujúce štátne hranice na úrovni 
strategického dokumentu. Tieto vplyvy je však pri dodržiavaní platnej národnej a medzinárodnej 
legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia účinne kontrolovať a minimalizovať práve 
investíciami do inovácií. 
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IV. Dotknuté subjekty 
 
 
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:  
Vzhľadom na to, že dané oznámenie sa týka zmeny OP KaHR, ktorý patrí k strategickým 
dokumentom s celoštátnym dosahom, zainteresovanou verejnosťou sú občania Slovenskej 
republiky.  

 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov:  
V súvislosti s navrhovanými zmenami OP KaHR sú dotknutými subjektmi hlavne subjekty, 
vystupujúce ako aktuálni, resp. potenciálni oprávnení prijímatelia vo vzťahu k aktivitám, ktorých 
sa navrhované zmeny týkajú. 
 
V prípade navrhovaných zmien a doplnení aktivít, podporovaných v rámci OP KaHR sú 
dotknutými subjektmi v rámci prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti a prioritnej 
osi 3 Cestovný ruch fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) 
písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať 
jednotlivé druhy oprávnených projektov, spĺňajú definíciu mikro, malého a stredného 
podnikateľa (ďalej len „MSP“)1: 
 
 
3. Dotknuté susedné štáty: 
Nepredpokladá sa, že by navrhovanými zmenami OP KaHR mohli byť dotknuté susedné štáty.  
 
 
 

V. Doplňujúce údaje 
 
 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): 
Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne mapové ani iné grafické dokumentácie. 
 
 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
Pri vypracovaní revízie OP KaHR boli použité materiály uvedené v kap. II bod 7. a kap. III bod 
1 tohto oznámenia. 
 
 
  

                                                 

1 Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 
2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy 
(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) 
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 
Bratislava, 22. mája 2012 
 
 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 
 
Mgr. Pavol Borovský 
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
odbor riadenia OP a metodiky 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa: 
 
PhDr. Boris Huslica  
dočasne preložený na funkciu generálneho riaditeľa 
sekcia podporných programov  
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 


