
Ministerstvo hospodárstva SR

Zápis 
zo zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce

zo dňa 27. októbra 2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Miesto konania: Zasadacia miestnosť č. 21, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 

Čas konania: 13:00 – 14:15  hod.

Program: 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia k ukončeniu implementácie programu INTERREG IIIC vrátane čerpania 

finančných prostriedkov z pohľadu slovenských projektových partnerov z programu 
INTERREG IIIC k 30.9.2008

4. Informácia k úprave interného manuálu pre program INTERREG IVC
5. Informácia k implementácii programu INTERREG IVC (výsledky z I. verejnej výzvy 

na predkladanie projektov v rámci programu INTERREG IVC)
6. Informácia  k vyhláseniu  II.  verejnej  výzvy  na  predkladanie  projektov  (úprava 

operačného programu, programového manuálu, žiadosti o projekt)
7. Informácia k implementácii programu INTERACT II
8. Informácia k synergickej a komplementárnej nadväznosti interregionálnej pomoci na 

operačný  program  Konkurencieschopnosť  a hospodársky  rast  s dôrazom  na  rozvoj 
regiónov Slovenska

9. Rôzne
10. Návrh záverov

PRIEBEH ROKOVANIA

K     bodu 1 a 2  

Otvorenie a schválenie programu

Rokovanie  otvoril  a  viedol  p.  I.  Rybárik,  štátny  tajomník  MH  SR, ktorý  privítal 
prítomných a požiadal ich o pripomienky k programu, resp. doplnenie programu rokovania 



RK.  Nakoľko  neboli  vznesené  žiadne  pripomienky,  rokovanie  RK  pokračovalo  podľa 
schváleného programu.

Program  RK  bol  schválený  v súlade  s predloženým  návrhom  a  RK  bola  

uznášaniaschopná.

K     bodu 3  
Informácia  k ukončeniu  implementácie  programu  INTERREG  IIIC  vrátane  čerpania 
finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských  projektových  partnerov  z programu 
INTERREG IIIC k 30.9.2008.

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;
• prítomných  informoval  o ukončení  implementácie  projektov  programu 

interregionálnej  spolupráce  (INTERREG  IIIC)  so  slovenskou  účasťou,  ako  aj 
o čerpaní finančných prostriedkov slovenských projektových partnerov v rámci tohto 
programu ku dňu 30. septembra 2008;

• celkovo  bola  účasť  slovenských  projektových  partnerov  hodnotená  ako  úspešná, 
v programovom období 2007 – 2013 však boli jednotlivé samosprávne kraje nabádané 
na vyššiu účasť v programe INTERREG IVC;

RK vzala na vedomie Informáciu k ukončeniu implementácie programu INTERREG IIIC 
vrátane čerpania finančných prostriedkov z pohľadu slovenských projektových partnerov 
z programu INTERREG IIIC k 30.9.2008.

K     bodu 4  
Informácia k úprave interného manuálu pre program INTERREG IVC.

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;
• informoval  členov  Riadiacej  komisie  pre  programy  interregionálnej  spolupráce 

o zmenách uskutočnených v Internom manuáli programu INTERREG IVC ku dňu 15. 
októbra 2008 z dôvodu zmien programových dokumentov súvisiacich s vyhlásením 
druhej verejnej výzvy na predkladanie projektov v rámci programu INTERREG IVC;

RK vzala na vedomie Informáciu k úprave interného manuálu pre program INTERREG 
IVC.

K     bodu 5  
Informácia k implementácii  programu INTERREG IVC (výsledky z I.  verejnej  výzvy na 
predkladanie projektov v rámci programu INTERREG IVC).

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR; 
• popísal stav implementácie programu interregionálnej spolupráce ku dňu 15. októbra 

2008 vrátane úloh Národného orgánu;
• zároveň  zhodnotil  výsledky  z I.  verejnej  výzvy  na  predkladanie  projektov  v rámci 

programu  INTERREG  IVC  predovšetkým  z pohľadu  slovenských  projektových 
partnerov;



RK vzala na vedomie Informáciu k implementácii programu INTERREG IVC (výsledky z I.  
verejnej výzvy na predkladanie projektov v rámci programu INTERREG IVC).

K     bodu 6  
Informácia k vyhláseniu II. verejnej výzvy na predkladanie projektov (úprava operačného 
programu, programového manuálu, žiadosti o projekt).

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;
• informoval  členov  Riadiacej  komisie  pre  programy  interregionálnej  spolupráce 

o termínoch stanovených pre otvorenie II. verejnej výzvy na predkladanie projektov 
a o úpravách programových dokumentov súvisiacich s prípravou na túto výzvu;

• p. M. Hrušková, MŽP SR, informovala, že MŽP SR prostredníctvom organizácií vo 
svojej  pôsobnosti má záujem zapojiť  sa do programu INTERREG IVC a požiadala 
MH SR o budúcu spoluprácu;

• p. I. Rybárik, štátny tajomník MH SR, prijal iniciatívu MŽP SR a deklaroval vôľu 
MH  SR  pomôcť  pri  príprave  projektov  prostredníctvom  vzájomných  pracovných 
rokovaní;

RK vzala na vedomie Informáciu k vyhláseniu II. verejnej výzvy na predkladanie projektov  
(úprava operačného programu, programového manuálu, žiadosti o projekt).

K     bodu 7  
Informácia k implementácii programu INTERACT II.

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR; 
• uviedol, že program INTERACT je programom technickej pomoci pre implementáciu 

programov spadajúcich do cieľa európska teritoriálna spolupráca (ďalej len „ETS“), 
v ktorého  rámci  MH  SR  zabezpečuje  implementáciu  programu  INTERREG  IVC, 
MŽP  SR  dva  programy  transnacionálnej  spolupráce  (centrálny  priestor  Európy, 
juhovýchodný priestor Európy) a MVRR SR štyri programy cezhraničnej spolupráce 
(slovensko-rakúska  spolupráca,  slovensko-poľská  spolupráca,  slovensko-maďarská 
spolupráca, slovensko-česká spolupráca);

• ďalej  informoval  o zmene  Riadiaceho  orgánu pre  program INTERACT II,  kde  na 
základe rozhodnutia  monitorovacieho výboru zo dňa 4.  marca 2008 vykonáva túto 
funkciu  Bratislavský  samosprávny  kraj.  Funkciu  certifikačného  orgánu  a orgánu 
auditu vykonáva Ministerstvo financií SR;

RK vzala na vedomie Informáciu k implementácii programu INTERACT II.

K     bodu 8  
Informácia  k  synergickej  a komplementárnej  nadväznosti  interregionálnej  pomoci  na 
operačný  program  Konkurencieschopnosť  a hospodársky  rast  s dôrazom  na  rozvoj  
regiónov Slovenska.

• materiál uviedol p. M. Hajduk, MH SR;



• prítomným  priblížil  synergickú  a  komplementárnu  nadväznosť   operačných 
programov  v  riadiacej  pôsobnosti  MH  SR  s  nadnárodnými  programami 
interregionálnej spolupráce implementovanými v rámci celého európskeho priestoru s 
dôrazom na rozvoj regiónov Slovenska;

• p.  I.  Rybárik,  štátny tajomník MH SR,  zúčastnených informoval,  že  predmetný 
materiál  bol  predmetom rokovania  Hospodárskej  a sociálnej  rady,  Rady  vlády  pre 
verejnú správu a následne prerokovaný a schválený bez pripomienok vládou SR dňa 
15.10.2008;

• p.  R.  Pečová,  MVRR  SR,  poukázala  na  synergické  väzby  medzi  programom 
INTERREG IVC a Operačným programom Bratislava;

• p. M. Hrušková, MŽP SR,  poukázala na prepojenosť programu INTERREG IVC na 
programy Central Europe a South-east Europe, kde je Národný orgán MŽP SR;

• p. J. Takáč, PSK, vyslovil poďakovanie MH SR za pomoc pri implementácii projektu 
RAPIDE v rámci  programu INTERREG IVC a poukázal  na využiteľnosť výstupov 
projektu  v súvislosti  s synergickým  efektom  s Operačným  programom 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast;

• p. I. Zemko, ÚV SR, ocenil prácu MH SR pri implementácii programu INTERREG 
IIIC  v predchádzajúcom programovom období,  ako  aj  programu  INTERREG IVC 
v súčasnom programovom období;

• p.  J.  Takáč,  PSK, vyslovil  otázku  ohľadne  plánovaného  vzniku  Regionálnych 
inovačných centier v rámci jednotlivých samosprávnych krajov;

• p.  I.  Rybárik,  štátny  tajomník  MH  SR, uviedol,  že  v rámci  OP  KaHR  bolo 
rozhodnuté  Európskou komisiou  uvedené  aktivity  nepodporovať,  nakoľko uvedené 
aktivity spadajú pod oblasť veda a výskum, čiže pod rezort školstva. V súčasnej dobe 
prebiehajú  rokovania  s MŠ  SR  o možnej  podpore  vzniku  RIC  v jednotlivých 
regiónoch a na 25. 11. 2008 je indikatívne naplánované bilaterálne rokovanie medzi 
ministrom hospodárstva SR a ministrom školstva SR. Ďalej zúčastnených ubezpečil, 
že v prípade,  že nedôjde ku zhode medzi  MH SR a MŠ SR je MH SR pripravené 
podporiť vznik RIC v rámci OP KaHR v rozsahu, v akom to umožňuje schválený OP.

RK  vzala  na  vedomie  Informáciu  k  synergickej  a komplementárnej  nadväznosti  
interregionálnej pomoci na operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
s dôrazom na rozvoj regiónov Slovenska.

K     bodu 9  
Rôzne

• p.  M.  Hajduk,  MH  SR,  informoval  prítomných,  že  MH  SR  plánuje  koncom 
novembra v Nitrianskom samosprávnom kraji zorganizovať národný informačný deň 
o programe INTERREG IVC pre existujúcich a potenciálnych projektových partnerov;

• p.  I.  Rybárik,  štátny  tajomník  MH  SR,  uviedol,  že  keď  bude  mať  predmetný 
seminár  úspech,  môžu  byť  podobné  semináre  organizované  aj  v iných  častiach 
Slovenska, v prvom rade na východe Slovenska;

• p.  M.  Hajduk,  MH  SR,  informoval,  že  v prípade  záujmu  budú  na  MH  SR 
organizované  odborné  workshopy  s konkrétnou  problematikou  pre  konkrétnych 
pozvaných partnerov;

• p.  J.  Takáč,  PSK,  deklaroval  ochotu  PSK  pomôcť  s organizovaním  semináru 
v Prešovskom samosprávnom kraji;



• p. I. Rybárik, štátny tajomník MH SR, ocenil ponuku PSK a podotkol, že MH SR 
vynaloží všetku silu, aby napomohlo regiónom Slovenska zapojiť sa do programov 
interregionálnej spolupráce; 

K bodu 10
Návrh záverov

Predseda  RK  p.  I.  Rybárik,  štátny  tajomník  MH SR, na  základe  záverov  z  rokovania 

predložil návrh uznesenia. 

RK predložený návrh uznesenia schválila.

Následne p. I. Rybárik, štátny tajomník MH SR, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

rokovanie Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce.

Prílohou zápisu je uznesenie a  prezenčná listina. 

V  Bratislave, dňa 29. októbra 2008

Zapísal: Ing. Marcel Sládok, hlavný štátny radca odboru IBS

Zapísal: PhDr. Marek Hajduk, PhD., tajomník RK

                        riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej spolupráce

Overila: Ing. Iveta Pabišová, podpredsedníčka RK 
generálna riaditeľka sekcie podporných programov

Schválil: Ing. Ivan Rybárik, predseda RK

štátny tajomník



UZNESENIE
zo zasadnutia Riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce

zo dňa 27. 10. 2008

Riadiaca komisia pre programy interregionálnej spolupráce

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

A.1. Informáciu  k ukončeniu  implementácie  programu  INTERREG  IIIC  vrátane  čerpania 
finančných  prostriedkov  z pohľadu  slovenských  projektových  partnerov  z  programu 
INTERREG IIIC k 30.9.2008

A.2. Informáciu k úprave interného manuálu pre program INTERREG IVC

A.3. Informáciu k implementácii programu INTERREG IVC k 15.októbru 2008

A.4. Informáciu  k vyhláseniu  II.  verejnej  výzvy  na  predkladanie  projektov  (úprava 
operačného programu, programového manuálu, žiadosti o projekt)

A.5. Informáciu k implementácii programu INTERACT II

A.6. Informáciu  k  synergickej  a komplementárnej  nadväznosti  interregionálnej  pomoci  na 
operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s dôrazom na rozvoj regiónov 
Slovenska

C.   u k l a d á

generálnej riaditeľke sekcie podporných programov

C.1.  Zabezpečiť zverejnenie Informácie k ukončeniu implementácie programu INTERREG 
IIIC na webovej stránke MH SR

T: 31.10.2008

C.2. Zabezpečiť zverejnenie interného manuálu na webovej stránke MH SR

T: 31.10.2008

C.3. Predložiť aktualizovanú Informáciu k implementácii programu INTERREG IVC

T: na najbližšie rokovanie RK

C.4. Zabezpečiť zverejnenie programových dokumentov na webovej stránke MH SR

T:31.10.2008



C.5. Zapracovať pripomienky z rokovania Riadiacej komisie pre programy interregionálnej 
spolupráce

T: 30.10.2008

C.6. Zverejniť materiál na webovej stránke MH SR

T: 31.10.2008

C.7. Predložiť  informáciu  k  synergickej  a komplementárnej  nadväznosti  interregionálnej 
pomoci na operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s dôrazom na rozvoj 
regiónov Slovenska

T: na najbližšie rokovanie RK 


