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Úvod 
 
V nadväznosti na stupňujúcu sa prípravu na implementáciu nového programového obdobia 
kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 (ďalej aj „nové programové obdobie“) v gescii Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MH SR“) a v kontexte aktuálneho znenia 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“), najmä 
však časti 5.4.1 Opatrenie Technická pomoc, vypracovalo MH SR ako Riadiaci orgán pre OP 
KaHR (ďalej aj „RO pre OP KaHR“) Analýzu revízie Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v súvislosti s financovaním aktivít spojených 

s prípravou nového programového obdobia 2014 – 2020 (ďalej aj „Analýza“).  
 
Cieľom analýzy je, v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 k revízii operačných 
programov (v znení aktualizácie č. 1), v nadväznosti na články 33 a 48 Nariadenia 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 (ES) 

č. 1260/1999 (ďalej aj „Všeobecné nariadenie“), zhodnotiť aktuálny stav s identifikáciou 
problematických oblastí a navrhnúť riešenia, ktoré by mali byť premietnuté do návrhu revízie 
OP KaHR. 
 
 

A. Rozsah navrhovanej úpravy OP 
 
Návrh úpravy OP KaHR sa týka výlučne časti 5.4.1 Opatrenie Technická pomoc, a to časti 
definujúcej oprávnené aktivity na financovanie z opatrenia 4.1 OP KaHR. Bližšia identifikácia 
zmien je uvedená v samotnom návrhu Revízie OP KaHR. 
 
 

B. Zdôvodnenie potreby revízie 
 
Aktuálna verzia OP KaHR nezahŕňa aktivity spojené s prípravou nového programového 
obdobia medzi oprávnenými aktivitami. Vzhľadom na uvedené, ako aj neustále sa stupňujúce 
nároky súvisiace s financovaním príprav na implementáciu nového programového obdobia 
(vypracovanie podkladových materiálov, štúdií, analýz, materiálno-technické zabezpečenie, 
financovanie miezd zamestnancov podieľajúcich sa na príprave a pod.), je nevyhnutné vytvoriť 
prostredie pre zabezpečenie kvalitnej prípravy nového operačného programu v rozsahu 
kompetencií spadajúcich pod MH SR.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že Všeobecné nariadenie umožňuje financovanie aktivít súvisiacich 
s prípravou nového programového obdobia a OP KaHR v jeho aktuálnom znení takúto 
možnosť nezahŕňa, je potrebné v nadväznosti na vyššie spomínanú potrebu zabezpečenia 
prostredia pre kvalitnú prípravu nového operačného programu, vykonať revíziu OP KaHR. 
 
 

C. Vplyv revízie na implementáciu OP KaHR 
 
Zaradenie aktivít súvisiacich s prípravou nového programového obdobia prispeje k 
efektívnejšiemu využitiu finančných prostriedkov alokovaných v rámci OP KaHR. 
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D. Vplyv revízie na plnenie cieľov OP KaHR 
 
Revízia OP KaHR (zaradenie aktivít súvisiacich s prípravou nového programového obdobia) 
prispeje k plneniu úloh a cieľov v oblasti zvýšenia efektívnosti využitia finančných 
prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu SR. 
 
 

E. Posúdenie vplyvov na životné prostredie 
 
Otázka možných vplyvov revízie OP KaHR na životné prostredie bude riešená prostredníctvom 
zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“). Na základe jeho výsledkov MH SR určí 
ďalší postup podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  
 
 

F. Stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu 
 
V zmysle Metodického pokynu CKO č. 10 je riadiaci orgán povinný predložiť návrh revízie 
operačného programu Centrálnemu koordinačnému orgánu iba v prípade, ak je navrhovaná 
revízia viazaná na revíziu iného/iných operačných programov.  
 
 

G. Stanovisko Certifikačného orgánu 
 
Vzhľadom k tomu, že sa revízia OP KaHR netýka presunu finančných prostriedkov v rámci OP 
KaHR (úpravy finančných plánov OP KaHR), RO pre OP KaHR nie je povinný predložiť 
návrh revízie certifikačnému orgánu na posúdenie. 
 
 

H. Stanovisko Európskej komisie 
 
Vzhľadom na rozsah a charakter zmien navrhovaných v rámci tejto analýzy, RO pre OP KaHR 
nepredložil návrh revízie so žiadosťou o zaujatie stanoviska na Európsku komisiu. Návrh 
revízie vrátane všetkých súvisiacich materiálov bude zaslaný na pripomienkovanie všetkým 
členom Monitorovacieho výboru pre Vedomostnú ekonomiku, pred predložením na schválenie 
Monitorovacím výborom pre Vedomostnú ekonomiku. 
 


