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putting Europe’s regions at the forefront“, ktorý realizuje EURACTIV
a jeho európska mediálna sieť s podporou Európskej komisie.
Za obsah publikácie zodpovedá výlučne autor. Publikácie
nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia
nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.
Rovnaká situácia sa už zrejme nezopakuje. Od vstupu do EÚ Slovensko
z európskeho rozpočtu získalo už viac ako 20 miliárd eur. Jednou zo
základných myšlienok, ktorá stála pri zrode EÚ, bolo predsavzatie,
že bohatšie krajiny budú pomáhať tým chudobnejším s ich socioekonomickým rozvojom. A práve to je hlavným cieľom kohéznej politiky
EÚ a Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF, eurofondy).
V súčasnom programovom období, ktoré sa skončí v roku 2020,
má Slovensko z politiky súdržnosti k dispozícii vyše 15,3 miliardy eur.
A hoci z tohto balíku Slovensko zatiaľ nevyčerpalo ani pätinu, musí sa
pripravovať na náročné diskusie o budúcom Viacročnom finančnom
rámci, teda dlhodobom rozpočte EÚ v rokoch 2021 až 2027. Už dnes je
isté, že Slovensko nebude mať z európskych fondov k dispozícii toľko
peňazí ako dnes. Naďalej však bude z európskeho rozpočtu dostávať
viac, ako do neho odvádza.
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Šarišský hrad vstáva
z rozvalín, pomáhajú
nezamestnaní
Autor: Katarína Gécziová | denník Korzár

Šarišský hrad nad mestom Veľký Šariš v okrese Prešov. Múry zrúcaniny hradu sa postupne
od roku 2011 obnovujú cez projekt Obnovme svoj dom. [FOTO TASR - Milan Kapusta]
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a prácach na stredovekom
hrade sa od začatia projektu
do tohto roku vystriedalo celkom 285 pracovníkov evidovaných na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rozvaliny približne štvorhektárovej stredovekej stavby vyzerali roky
nemenne.
Prvé pokusy o navrátenie Šarišského hradu do života sa datujú ešte
do roku 2000, kedy mesto poskytlo
pracovníkov na odlesnenie hradieb
a odstránenie náletových drevín.
V roku 2006 samospráva hrad kúpila, o rok nechala vypracovať projektovú dokumentáciu a dostala stavebné povolenie.
Roky 2007 až 2011 sa niesli v duchu drobných stavebných prác, ktoré
vykonávali dobrovoľníci.

NA HRADE PRACOVALO
TAKMER 300 ĽUDÍ
Veľká zmena prišla práve v roku
2011, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odštartovalo pilotný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ hradený prevažne z eurofondov.
Na stredovekom hrade sa od začatia projektu do tohto roku vystriedalo
celkom 285 pracovníkov evidovaných
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predtým ako nastúpia na hradné
práce, musia prejsť výberovým konaním, ktorého sa zúčastňuje Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež
mesto Veľký Šariš.

BEZ ĽUDÍ NEMYSLITEĽNÉ
Najväčšiu časť zapojených nezamestnaných tvoria rómski obyvatelia z osád Veľkého Šariša alebo priľahlých obcí.
„Prínos projektu je obrovský. Vďaka tomuto projektu sa hrad zmenil zo
zarastenej ruiny na krásny upravený
hradný areál,“ hodnotí správca hradu
Ladislav Babuščák.
Babuščák menuje, že na hrade
funguje údržba, kosí sa minimálne
5-krát do roka, odváža sa triedený
odpad, poskytuje sa sprievodcovská
služba, na hrade je bufet, chemické
toalety.
Pre návštevníkov sú k dispozícii
štyri ohniská, stoly, lavice, expozície
o minulosti hradu a deväť informačných tabúľ.

„Bez pracovníkov by to bolo nemysliteľné, urobiť taký kus práce
v tak krátkej dobe,“ netají spokojnosť
Babuščák.
Väčšina pracovníkov je podľa
neho veľmi vďačná za šancu pracovať
normálne na pracovnú zmluvu.
„Vzhľadom na ich vzdelanie a pracovné skúsenosti nemajú šancu
uplatniť sa na otvorenom trhu práce. Pracovať sedem mesiacov na hrade vnímajú ako príležitosť zlepšiť si
svoje pracovné zručnosti. Na hrade
pracujú aj pracovníci, ktorí nepracovali desať a viac rokov, mali problém
so zákonom a dnes sú z nich schopní pracovníci. Dokazuje to, že mnohí
z nich potrebujú hlavne šancu.“

VZŤAH K HRADU
Babuščák konštatuje, že z mnohých pomocných pracovníkov sa po
roku stali odborní pracovníci a pracovali už ako murári.
Keďže za sebou vidia kus vlastnej
práce, vypestovali si k nemu vzťah.
„Vnímajú hrad ako svoj a sú na neho
hrdí.“
Medzi angažovaných pracovníkov
patrí aj 39-ročný František. Na obnove
Šarišského hradu pracuje s malými
prestávkami od roku 2011. Predtým
bol evidovaný na úrade práce.
Potvrdzuje, že mu zapojenie do
tohto projektu pomohlo a doteraz ho
živí. Záchrana pamiatky ho však chytila natoľko, že spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vypomáha aj bez nároku na
odmenu.
„Sú za nami veľké výsledky. Netušil som, že ma to tak chytí. Je pre mňa
česť stáť pri znovuzrodení stredovekých hradov.“
Počas ôsmich rokov fungovania
projektu sa napríklad podarilo konzervovať baštu číslo 9, opraviť a sprístupniť baštu číslo 10, konzervovať ,
čiastočne obnoviť a sprístupniť hlavnú obrannú baštu „Donjon“, urobiť
záchranný archeologický výskum na
desiatich objektoch a bezbariérovo
sprístupniť celý areál hradu.

VYŠŠÍ ZÁUJEM
VEREJNOSTI
Napriek množstvu odvedenej
práce ostáva na jednom z najväčších
slovenských hradov stále veľa práce.
„Sme možno v jednej tretine konzervácie a obnovy hradu.“
Projekt potrvá ešte dva roky a počas nich sa podľa Babuščáka majú do-

končiť rozrobené objekty. Je zrejmé,
že sa hrad kompletne zrekonštruovať
nepodarí.
„Uvidíme, čo bude potom. Projekt
sa podľa môjho názoru veľmi osvedčil a je dobrým príkladom využívania
európskych, ale aj štátnych peňazí na
dobrú vec. Nielen na hrade Šariš, ale
aj na ostatných hradoch zapojených
do tohto projektu vidieť veľký progres, zvyšuje sa návštevnosť hradov
a stúpa aj povedomie o našej histórii
a hrdosť na to, čo dokázali naši predkovia.“

ZACHRAŇUJÚ
37 OBJEKTOV
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny uvádza, že projekt je finančne zabezpečený do roku 2021.
Tento rok v projekte na celom Slovensku pracovalo 611 uchádzačov
o zamestnanie. Od začiatku mája pracujú na záchrane 37 objektoch kultúrneho dedičstva.
„Do projektu je možné zapojiť
uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – dlhodobo nezamestnané osoby,
nezamestnané osoby nad 50 rokov,
osoby so základným alebo nižším
stredným vzdelaním,“ uvádza Mária
Hrehová z kancelárie generálneho
riaditeľa Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Za hlavný prínos projektu považuje Ústredie práce poskytnutie krátkodobého podporovaného pracovného
miesta, pričom uchádzači o zamestnanie získajú možnosť zamestnať sa,
obnoviť a zlepšiť si pracovné návyky
a pracovné zručnosti a tým si zvýšiť
možnosť zamestnať sa v budúcnosti. n
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Kultúrne centrá v Košiciach
ročne navštívi 480-tisíc ľudí
Autor: Katarína Gécziová | denník Korzár

Fotografia zo záverečného ceremoniálu EHMK. Na snímke osvetlenie areálu Pod mostom,
ktorý sa nachádza na Moskovskej triede na Sídlisku KVP v Košiciach 13. decembra 2013.
Osvetlenie realizovali študenti Fakulty umení TU Košice. [FOTO TASR - Milan Kapusta]
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itul Európske hlavné mesto
kultúry, spolufinancovaný z
eurofondov, priniesol Košiciam
nebývalý kultúrny rozvoj, omladil nefungujúce objekty, pritiahol do nich
život.
Písal sa rok 2013, keď sa druhé najväčšie slovenské mesto zapísalo na
kultúrnu i turistickú mapu Európy.
V tomto čase sa Košice honosili
titulom Európskeho hlavného mesta
kultúry (EHMK).
To metropole východu zaistilo reklamu v ostatných európskych krajinách, prinieslo do jej ulíc množstvo
podujatí a zabezpečilo financie na
rozsiahle rekonštrukcie, aké mesto
roky nezažilo.
Roky chátrajúce objekty dostali
nový šat a do dnešných dní plnia svoju funkciu kultúrnych stánkov.

VLAJKOVÉ LODE
Projekt EHMK bol financovaný asi
70 miliónmi eur z eurofondov a štátneho rozpočtu, väčšina šla na 20 rekonštrukcií nevyužívaných stavieb.
Mesto Košice stál projekt asi 15 miliónov eur.
Vlajkové lode celého projektu Kasárne/Kulturpark a Kunsthalle sa
zmenili na nepoznanie.
Výraznej zmeny sa dočkali i ďalšie
investičné projekty – mestské parky
(Mestský park, Moyzesova, Komenského), SPOTs (zrenovované výmenníky na sídliskách), Amfiteáter, Košický hrad a Ulička remesiel.
Svoje objekty rekonštruoval aj
Košický samosprávny kraj v hodnote
vyše 12 miliónov eur. Výraznou obnovou tak prešli takzvané Ostrovy kultúry – Východoslovenské múzeum,
Východoslovenská galéria, Bábkové
divadlo, Barkóczyho palác, Verejná
knižnica Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, Divadlo Thália a areál Katovej bašty.

KAŽDÝ VEK, RÔZNE
UMENIE
Európske peniaze vdýchli týmto
miestam nový život a doteraz ich radi
vyhľadávajú nielen Košičania, ale i
návštevníci mesta.

Investičné projekty sa stali
priestormi doslova nabitými kultúrnymi a spoločenskými akciami
ako Art Film Fest, Biela noc, Košice
Fashion Week, Polievkový festival a
ďalšie divadelné, filmové, hudobné,
tanečné či multižánrové akcie.
Pri prehliadke súčasných akcií si
z pestrej ponuky dokážu vybrať najmenší (Fashion KidLab), seniori (Tančiareň pre seniorov), ako aj milovníci
folkóru (Folklórny park), vyznávači
horúcich balkánskych rytmov (Balkan Bashavel) i ekologicky zmýšľajúci
ľudia (Ekotopfilm – Envirofilm).

VYŠE 3500 PODUJATÍ
Moderné kultúrne centrá zastrešuje príspevková organizácia K13 –
Košické kultúrne centrá. Jej riaditeľ
Ján Kováč potvrdzuje, že záujem verejnosti je obrovský.
„Investičné projekty EHMK 2013
v správe K13 sa podarilo sprístupniť programom a podujatiami ročne
viac ako 480 – tisíc Košičanom a návštevníkom Košíc. Košičania tu našli
priestor na realizáciu svojich aktivít
od workshopov až po niekoľkotýždňové festivaly, skutočne každého
žánru.“
Pokračuje, že počet podujatí v
týchto priestoroch postupne narastal a dnes je to viac ako 3500 podujatí
ročne.

MESTO FILMOV
Aj vďaka rozvinutej kultúrnej a
technologickej infraštruktúre (inštitúcie totiž boli vybavené najmodernejšou technikou pozn. red.) sa Košice stali druhými Karlovými Varmi
alebo malým slovenským Cannes, keďže hostia najprestížnejší slovenský
festival Art Film Fest.
Ten sa do metropoly východu presťahoval z Trenčianskych Teplíc v
roku 2017.
Košice neboli náhradné riešenie,
ale vylepšenie, povedal v premiérový
rok konania festivalu v Košiciach jeho
umelecký riaditeľ Peter Nágel.
„Bolo to odvážne riešenie, ale my
sme si museli byť istí, že to miesto
nebude náhrada, ale že umožní väčší
a prirodzenejší rozvoj festivalu. Priznávam, že spočiatku som bol tiež

prekvapený, pretože v Košiciach som
dlho nebol. Ale keď som sem prišiel,
tak som veľmi jasne uznal, že ten výber bol veľmi dobrý. A viacero ľudí mi
nezávisle povedalo, že to bol veľmi
dobrý nápad, lebo také možnosti, aké
majú Košice, momentálne nemá žiadne iné slovenské mesto,“ vyjadril sa v
roku 2017.
Projekty EHMK stále hostia aj mimoriadne obľúbené multižánrové
podujatie Biela noc, ktorej rodnou kolískou sa na slovenskom území stali
práve Košice. Po ich vzore sa o pár rokov neskôr nočný festival presunul aj
do Bratislavy.

MESTO MÓDY
Atraktívne priestory Kunsthalle či Kulturparku sa stali ťahákom aj
pre organizátorov dnes už tradičného
módneho podujatia Košice Fashion
Week.
Organizátori tohto populárneho
módneho týždňa pred štyrmi rokmi
potvrdili, že ich vynovené kultúrne
stánky presvedčili, aby sa Košice stali
dejiskom prestížnych módnych dní.

ZROD BIELEJ NOCI
Projekty EHMK stále hostia aj mimoriadne obľúbené multižánrové
podujatie Biela noc, ktorej rodnou kolískou sa na slovenskom území stali
práve Košice. Po ich vzore sa o pár rokov neskôr nočný festival presunul aj
do Bratislavy.
Investícia do mestských parkov
zase umožnila ľuďom opäť naplno
využívať verejné priestranstvá. Pribudli v nich ihriská, chodníky, verejné osvetlenie, kamery, lavičky, koše,
zrekonštruované aj postavené boli
fontány.
Košice sa vďaka titulu nevyhli aj
umelecky kontroverzným témam.
Košičania si takto pamätajú napríklad na tri drevenice postavené na
streche paneláku na sídlisku Dargovských hrdinov alebo tancujúci bager
pri amfiteátri.
O Košiciach ako o európskom
hlavnom meste kultúry informovali rôzne prestížne zahraničné médiá
ako BBC, CNN, Le Monde, Guardian
aj Frankfurter Allgemeine Zeitung. n
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Písali o nich v New York
Times, európske granty
chytili za správny koniec
Autor: Katarína Gécziová | denník Korzár

Na snímke prezident Andrej Kiska a starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký pred
rozostavanými domami pre Rómov počas návštevy obce Spišský Hrhov pri príležitosti
Medzinárodného dòa Rómov 8. apríla 2015. [FOTO TASR - Oliver Ondráš]
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pišský Hrhov je príkladom
úspešného spolunažívania väčšínového obyvateľstva s rómskou
komunitou. Obec tiež ukazuje cestu,
ako zmysluplne využívať eurofondy.
Sedem kilometrov od Levoče leží
obec s približne 1600 obyvateľmi.
V Spišskom Hrhove si podávajú
kľučky politické špičky, často je totiž
prezentovaná ako obec, kde vedia ako
efektívne pracovať s Rómami a vedia
ako na eurofondy.
V októbri tam zavítala delegácia so
slovenským premiérom Petrom Pellegrinim, ktorého sprevádzal generálny tajomník Rady Európy Thorbjôrn
Jagland a splnomocnenec vlády pre
rómske komunity Ábel Ravasz.
Pozreli si sociálne podniky – drevársku dielňu a pálenicu, základnú
školu a tiež modelový dom v bývalej
rómskej osade.

ÚSPECH V DEVIATICH
PRÍPADOCH Z DESIATICH
Ak si niekto prejde webovú stránku Spišského Hrhova, môže si listovať v množstve úspešných a zrealizovaných projektov hradených z eurofondov.
Národný projekt terénna sociálna
práca v obciach, komunitné centrum,
zvýšenie zamestnanosti obyvateľov
obce, pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce, revitalizácia centrálnej zóny či podpora
podnikania obecnej firmy.
To sú len niektoré zo zoznamu
vecí, ktoré sa podarilo samospráve zrealizovať. Spišský Hrhov býva
úspešný v deviatich prípadoch z desiatich výziev.

PRVÉ KROKY
Už šieste volebné obdobie je na
čele obce nezávislý starosta Vladimír
Ledecký. Ten hovorí, že prvé peniaze
obec získala ešte v období pred vstupom do Európskej únie.
„Boli sme asi prvá obec na Slovensku, učili sme ľudí tesárske práce. Výsledkom toho je dodnes stojaca predajňa dreva pri hlavnej ceste. Viacerí
z týchto ľudí pracujú v tomto odbore
dodnes. Okrem toho sme zriadili sociálny podnik- vlastnú tesársku dielňu,“ popisuje Ledecký.
Starosta pokračuje, že tento pilotný projekt bol prvým krokom k tomu,

aby sa obec usilovala o zapojenie sa
do ďalších už európskych výziev.
„Na tomto projekte sme sa učili,
dnes už nemáme problém zapojiť sa
do ďalších výziev, aj keď sa nesnažíme
o všetky, len o tie, ktoré nám pomôžu nadväzovať na plán rozvoja našej
obce,“ dodáva.

ZA VÝSLEDKAMI STOJÍ
ŠIKOVNÝ TÍM
V obci sa rovnako darí v realizácii
investičných ako aj neinvestičných
projektoch zameraných na ľudské
zdroje. Starosta sa netají tým, že za
úspechom obce v eurofondových výzvach je tím ľudí zamestnaných na
obecnom úrade.
Z dvanástich zamestnancov sa
polovica venuje projektom a grantom. Ledecký pripúšťa, že uspieť vo
výzve je náročný, tvrdý, ale nie nemožný oriešok.
„Musíte sa naučiť písať projekty,
ovládať projektový jazyk, vedieť realizovať projekty z papiera do praxe. Na
úrade mám šikovných ľudí a napriek
tomu nás pri každom jednom projekte niečo prekvapí.“

VŽDY SA POKÚŠAŤ
Starosta pokračuje, že získavanie
grantov je meniaci sa proces, pri ktorom je vždy potrebné naučiť sa niečo
nové, ale netreba sa vzdávať.
„Často sa ma starostovia pýtajú,
odkiaľ som o projekte vedel. Pritom
stačí tak málo – zaujímať sa o prípravu výziev, sledovať informácie, jednoducho s tým žiť, byť predpriprave-
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ný… Kto to nesleduje, nemá prehľad.
Proces prípravy a realizácie projektov
z eurofondov nie je jednoduchý. Obce
sa často nemôžu uchádzať o eurofondy z formálnych dôvodov, ale je potrebné sa o nich neustále pokúšať,
pretože momentálne sú najväčším
zdrojom peňazí pre rozvoj obcí.“
Ako pozitívny príklad dáva aj
miestnu základnú školu, ktorá v posledných rokoch získala z grantov asi
milión eur. „Pomaly musím riaditeľa
brzdiť, pretože časť prostriedkov (5
percent z celkovej sumy pozn. red.)
spolufinancuje obec a nie sú to malé
peniaze,“ smeje sa starosta.

NIE NAJPODSTATNEJŠIE,
ALE VEĽMI DÔLEŽITÉ
Zároveň konštatuje, že rásť musí
celá komunita, nielen jej časť. „Riešiť
sa musí všetko a ak niečo zanedbáte,
nebude to fungovať. Eurofondy nie sú
najdôležitejšia vec, ale sú veľmi podstatné, ak má obec napredovať,“ dodáva Ledecký na záver.
Reportér jedného z najznámejších
svetových denníkov New York Times
zavítal do Spišského Hrhova vlani
v septembri.
Rozsiahla reportáž opísala aj to,
ako Rómovia pred rokmi žili v unimobunkách, nelegálnych stavbách
poodpájaní od elektriny, bez vodovodu, kanalizácie a všetci boli nezamestnaní.
Článok poukázal na to, že v súčasnosti klesla nezamestnanosť Rómov
pod 20 percent, bývajú v tehlových domoch a v osade funguje kanalizácia. n
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Kohézna politika
zvyšuje životnú úroveň
v slovenských regiónoch
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Ilustračný obrázok. [Pixabay]

P

ribližovanie Slovenska k najvyspelejším krajinám ťahá hlavne
Bratislava. Kohézna politika EÚ
nie je nevyhnutná pre ekonomický
rast, bez jej podpory by ale zaostávajúce regióny boli na tom ešte horšie.
Od roku 2004 Slovensko môže čerpať finančnú podporu z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov
(EŠIF, eurofondy). Z nich každorčne
do slovenských regiónov prúdia stov-

ky miliónov eur. Aký je dopad týchto
peňazí na slovenské hospodárstvo? A
pomáhajú znižovať ekonomické rozdiely medzi regiónmi? Odpoveď na
túto otázku často silno ovplyvňuje aj
celkový pohľad verejnosti na prínosy
členstva Slovenska v EÚ.
Štúdie hodnotiace vplyv kohéznej politiky potvrdzujú, že eurofondy pomáhajú približovať Slovensko
k bohatým krajinám Únie. Odborníci
tiež poukazujú na to, že európske dotácie pomájú zvyšovať zamestnanosť

a konkurencieschopnosť zaostávajúcich slovenských regiónov.

FONDY EÚ POMOHLI
POČAS KRÍZY
Z dlhodobého hľadiska majú eurofondy významný vplyv na makroekonomický vývoj Slovenska.
Kým pred vstupom do EÚ dosahovalo slovenské HDP na obyvateľa
55 percent priemeru EÚ, dnes je na 77
percentách.

11
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Podľa správy Európskej komisie,
ktorá hodnotí výsledky predošlého
programového obdobia 2007 až 2013,
sú za štvrtinou tohto rastu investície
z fondov EÚ. Počas tohto obdobia bol
hrubý domáci produkt Slovenska o
3,5 percenta vyšší, ako by bol bez finančných prostriedkov z kohéznej
politiky EÚ.

nančnú podporu z fondov EÚ. Západné Slovensko onedlho vďaka rastu
bude v podobnej situácii.
„To ukazuje, že kohézna politika nie
je nevyhnutná pre ekonomický rast,
aj keď prispieva k zvyšovaniu životnej
úrovne a blahobytu v regiónoch, ktoré
z nej profitujú,“ vysvetľuje Fidrmuc.

Kým Bratislavský kraj sa od roku
2007 do roku 2015 v ukazovateli HDP
na osobu posunul z hranice 157 na 184
percent, zvyšok krajiny sa v priemere dotiahol len na úroveň 63 percent
HDP priemeru európskej dvadsaťosmičky.
Podľa Denisy Žilákovej sa ale prehlbovanie regionálnych rozdielov
vďaka eurofondom podarilo aspoň
zastaviť. „Štúdie zamerané na vplyv
európskych štrukturálnych fondov
na národnú a regionálnu ekonomiku nám potvrdzujú, že bez kohéznej
politiky by bol proces konvergencie
Slovenska k priemeru EÚ zastavený
v šiestich z ôsmich krajov,“ vysvetľuje
Žiláková.

POMOHLI DIAĽNICE

Vplyv kohéznej politiky na Slovensko skúmali aj ekonómovia zo
Slovenskej akadémie vied. Prínos
fondov EÚ sa podľa nich najviac prejavil v čase hospodárskej a finančnej
krízy. Bez dotácií by totiž jej dopady
na slovenskú ekonomiku a predovšetkým na zamestnanosť boli oveľa
väčšie.
„Bez týchto fondov by slovenské
HDP bolo v roku 2013 nižšie o päť percent, v roku 2014 takmer o šesť percent a v roku 2016 o 8,4 percenta. Priemerný ročný príspevok (fondov EÚ)
k skutočnému hospodárskemu rastu
na národnej úrovni je tesne pod jedným percentuálnym bodom“ píšu slovenskí vedci.

DOBIEHANIE ŤAHÁ
HLAVNE BRATISLAVA
Podľa Denisy Žilákovej, generálnej riaditeľky sekcie Centrálneho koordinačného orgánu, ktorý ma na starosti riadenie eurofondov, výrazný
vplyv na udržanie tejto konvergencie
má ekonomicky silný Bratislavský
kraj. „Bez neho by na národnej úrovni došlo k negatívnemu vývoju v konvergenčnom procese,“ dodáva Žiláková.
To pre portál EURACTIV.sk potvrdzuje aj ekonóm Ján Fidrmuc z britskej Brunel University. Pripomína,
že hlavným zdrojom dynamického
rastu ekonomiky je Bratislavský kraj
a západné Slovensko. Bratislava, ako
jeden z najbohatších regiónov EÚ, v
porovnaní so zaostavajúcimi regiónmi pritom dostáva oveľa menšiu fi-

Z pohľadu ekonomického dobiehania najvyspelejších krajín EÚ, ako
dodáva, je omnoho prínosnejšie členstvo na európskom jednotnom trhu.

STRED A VÝCHOD
SLOVENSKA SA
PRIBLIŽUJE POMALY
Väčšina finančných prostriedkov
vyčlenených na politiku súdržnosti
ide do najmenej rozvinutých regiónov
s cieľom pomôcť im dorovnať a znížiť
hospodárske, sociálne a teritoriálne
rozdiely. Iba štyri percentá z eurofondovej alokácie určenej pre Slovensko
putujú do Bratislavského kraja.
Čo sa týka ekonomickej výkonnosti, štatistiky Eurostatu však ukazujú, že väčšina slovenských regiónov
sa európskemu priemeru blíži len veľmi pomaly alebo vôbec.

Zaostávajúcim slovenským krajom pomohli najmä investície do dopravnej infraštruktúry. V obidvoch
programových obdobiach, ktorých sa
Slovensko plnohodnotne zúčastnilo,
bolo z fondov EÚ na budovanie a modernizáciu infraštruktúry vyčlenených najviac financií.
Podľa údajov Úradu podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa prostredníctvom európskych peňazí vybudovalo 155 km
nových diaľnic a rýchlostných ciest,
zmodernizovalo sa 644 km ciest I.
triedy, 1210 kilometrov regionálnych
ciest.
Eurofondy podľa Fidrmuca pomohli Slovensku financovať infraštruktúrne projekty v rozsahu, ktorý
by bez príspevku z EÚ nebolo možné
zaplatiť iba z domácich zdrojov.
Investície do infraštruktúry ale
prinášajú ovocie až s oneskorením.
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„Je preto zatiaľ príliš skoro, aby bolo
možné kvantifikovať dopad týchto
investícií na znižovanie regionálnych
disparít,“ hovorí Fidrmuc. Dodáva, že
kľučové bude napojiť východné Slovensko na diaľničnú sieť.
Jeho slová potvrdzujú aj zistenia
ÚPVII. Rašiho úrad v rámci hodnotenia programového obdobia 2007 až
2013 zisťoval aj účinky novopostavených diaľnic. Zistenie je, že sociálna
a ekonomická situácia v okresoch
pripojených na celoeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) sa zlepšila. „V týchto
okresoch stúpli mzdy, znížila sa miera nezamestnanosti, tiež narástol počet bytov a podnikov, či sa vytvorili
lepšie podmienky pre podnikanie,“
dodáva Žiláková.

2019 vôbec prvý krát vyrovnaný.
Ako poukázal Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), aj
za veľkého prispenia peňazí z EÚ.

kov má po kríze problém nájsť si prácu.
Medzi rokmi 2010 až 2016 na Slovensku
vzniklo vyše 88-tisíc pracovných miest.

Z európskeho rozpočtu na Slovensko každoročne priteká 700 až 1900
miliónov eur. Ide pritom o sumu už
očistenú o slovenský príspevok do európskej pokladnice. Z výpočtov INEKO vyplýva, že ak by Slovensko chcelo zachovať súčasnú úroveň výdavkov
bez pomoci peňazí z fondov EÚ, zvýšil
by sa deficit verejných financií o 0,8
až 1,9 percenta HDP.
„Sú to darované peniaze, ktoré bohatším štátom EÚ nemusíme vracať
(…). Samostatne, bez pomoci EÚ, by
sme totiž rozpočet ešte dlho vyrovnať
nedokázali,“ pripomína riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Miera zamestnanosti vzrástla zo 60,1
percent na 63,5 percenta.
Hoci ani v tomto prípade nie je
možné vyčísliť presný vplyv eurofondov, ich podiel na znižovaní nezamestnanosti je evidentný.
„Nakoľko je veľká časť verejných
investícii, vrátane investícii aktívnej
politiky trhu práce, aktuálne hradená
z fondov EÚ, ich príspevok k dnešnej
miere zamestnanosti je nevyvrátiteľný,“ vysvetľuje Zuzana Polačková zo
Slovenskej akadémie vied.
Dotácie sú kľúčové hlavne pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ak
by sa z európskych peňazí nepodporovali napríklad opatrenia pre ľudí
so zdravotným postihnutím, väčšina
z nich vo veku nad 50 rokov by podľa
Polačkovej s najväčšou pravdepodobnosťou nenašla uplatnenie na trhu
práce. n

ÚĽAVA PRE ŠTÁTNY
ROZPOČET
Dôležitým faktom však zostáva,
že či už ide o diaľnice, škôlky alebo
integráciu Rómov, eurofondy stále
tvoria viac ako polovicu slovenských
verejných investícií.
V súčasnom programovom období, ktoré sa skončí v roku 2020, má
Slovensko z politiky súdržnosti k dispozícii vyše 15,3 miliardy eur. V tom
predošlom vyčerpalo z Európskych
štrukturálnych fondov finančné prostriedky vo výške 11,25 miliardy eur.
Množstvo uskutočnených projektov by bez tejto pomoci nevzniklo,
nakoľko slovenský rozpočet by ich financovanie neutiahol.
„Bez kohéznej politiky by mnoho
projektov nebolo realizovaných, boli
by realizované s časovým oneskorením alebo v menšom rozsahu,“ uviedla pre portál EURACTIV.sk Denisa Žiláková.
Európske dotácie sú tak pre verejné financie veľmi dôležité, o čom
svedčí aj pohľad na tohtoročný rozpočet verejnej správy. Ten má byť v roku

KĽÚČOVÁ PODPORA PRE
ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY
Politika súdržnosti sa do veľkej miery podieľala aj na tom, ako málo Slová-
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Eurofondov bude menej,
Slovensko ich využije na
inovácie a životné prostredie
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Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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lovensko sa na budúci rok musí
dohodnúť s Európskou komisiou
na investičných prioritách, ktoré
budú môcť byť financované z fondov
EÚ. V rokovaniach o budúcej kohéznej
politike chcú byť počuť aj kraje.
Európska únia sa pripravuje na
nové sedemročné programové obdobie po roku 2020. Momentálne tak už
prebiehajú náročné rokovania o podobe jednotlivých politík EÚ. Z pohľadu Slovenska bude najdôležitejšie, koľko peňazí nakoniec pôjde do
kohéznej politiky EÚ (politiky súdržnosti) .
V prebiehajúcom rozpočte EÚ je
na financovanie politiky súdržnosti
vyčlenených 351 miliárd eur, čo je s
32,5 percentami druhá najväčšia položka v spoločnej európskej pokladnici. V budúcom sedemročnom období
ale Brusel plánuje vyčleniť na politiku, ktorej hlavným cieľom je znižovať
rozdiely medzi regiónmi EÚ, menší
balík peňazí. To bude znamenať aj
skromnejší prísun eurofondov pre
Slovensko.

DRUHÁ NAJVYŠŠIA
INTENZITA POMOCI V EÚ
V súčasnom programovom období, ktoré sa skončí v roku 2020, má
Slovensko z politiky súdržnosti k dispozícii vyše 15,3 miliardy eur. Podľa návrhu Komisie by mal slovenský
eurofondový balík v nasledujúcich
siedmich rokoch mať hodnotu 11,3
miliardy eur v stálych cenách, v bežných cenách je to 13,3 miliardy eur.
Oproti súčasnému obdobiu tak pokles
predstavuje 11 percent (21 percent v
stálych cenách).
Z pohľadu Slovenska, ako niekoľkokrát zopakoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Richard Raši, ktorý má na starosti
riadenie eurofondov, je krátenie prijateľnejšie, ako sa očakávalo. Slovensko napriek tomu v spolupráci s ostatnými – prevažne novými – členskými krajinami v ďalších rokovaniach
o budúcom dlhodobom rozpočte zabojuje, aby znižovanie rozpočtu kohéznej politiky bolo čo najmenšie.
Bez ohľadu na úroveň škrtov naďalej platí, že Slovensko aj v budúcom
sedemročnom období zostane čistým
príjemcom. To znamená, že z európskeho rozpočtu dostane viac peňazí,
ako do neho odvedie.

„Národná obálka pre Slovensko
bude síce menšia, avšak Slovensko
ostáva čistým príjemcom a bude mať
druhú najvyššiu intenzitu pomoci
310 eur na občana,“ pripomína Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Lepšie
na tom bude iba Estónsko.

DAŇ ZA ÚSPECH
Okrem plošných škrtov v rozpočte
politiky súdržnosti majú na níženie
slovenskej národnej obálky vplyv aj
nové kritériá pre prerozdeľovanie eurofondov. Menej peňazí sa očakávalo
aj s ohľadom na výpadok britských
príspevkov po brexite, či presmerovanie časti peňazí na nové priority ako
ochrana hraníc či bezpečnosť.
Zníženie národnej alokácie je ale
aj „daňou za úspech“, nakoľko Slovensko postupne ekonomicky dobieha európsky priemer.
Proti zoštíhľovaniu rozpočtu politiky súdržnosti sa však už pomerne ostro vyslovilo viacero členských
krajín, ale aj Európsky parlament.
Podľa slovenského europoslanca
Ivana Štefanca (KDH) je navrhované krátenie rozpočtu kohéznej politiky neprijateľné. „Na Slovensku a v
ďalších novších krajinách Európskej
únie priniesli projekty financované
z eurofondov veľké pozitívne zmeny
a to najmä v menej rozvinutých regiónoch,“ uviedol Štefanec.
Nie všetci europoslanci majú ale
na budúcnosť eurofondov rovnaký
názor. Podľa Richarda Sulíka (SaS)
kohézna politika znesie „násobne
vyššie úspory“ ako 10 percent. „Zameraním eurofondov len na infraštruktúrne projekty v európskom záujme a odstránením všadeprítomnej
korupcie pri ich čerpaní sa dajú značné úspory dosiahnuť aj pri zachovaní
europrojektov s pridanou hodnotou
pre slovenských občanov“ vysvetľuje
svoj postoj Sulík.

NOVÉ PRIORITY: VEDA
A VÝSKUM, AJ ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
So začiatkom nového programového obdobia by sa podľa Európskej
komisie po roku 2020 mali zmeniť aj
hlavné investičné priority politiky
súdržnosti.
„Prevažná väčšina investícií pôjde
na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie
a modernizácie priemyslu. Rovnako

sa bude podporovať aj prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a
boj proti zmene klímy a plnenie Parížskej dohody,“ približuje zámery
Komisie Majláthová.
Medzi kľúčovými oblasťami zostáva aj výstavba dôležitej dopravnej
infraštruktúry, teda oblasť, kde Slovensko využíva eurofondy najviac.
Objem peňazí na výstavbu a modernizáciu ciest ale bude menší, ako bolo
zvykom v predošlých rokoch.
Slovensko sa na vlastných investičných prioritách musí s Bruselom
ešte dohodnúť. Komisia svoju víziu
predstaví už vo februári v rámci svojej
pravidelnej Správe o Slovensku. Tým
sa odštartujú diskusie so slovenskou
vládou, ktoré určia výslednú podobu
budúcich operačných programov.

POZNATKOVÁ
EKONOMIKA A ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Prípravy na ďalšie programové
obdobie musia podľa Majláthovej začať čo najskôr, aby Slovensko „malo
dobre premyslené, čo naozaj potrebuje financovať zo zdrojov EÚ.“ Dôležité bude stavať na tom, čo sa už v minulosti osvedčilo, ale aj inšpirovať sa
skúsenosťami z iných krajín.
„Nemusíme vymýšľať nové opatrenia, stačí ich prispôsobiť na naše
podmienky,“ popisuje Majláthová.
Ako na otázku redakcie portálu
EURACTIV.sk odpovedala Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie
Centrálneho koordinačného orgánu,
ktorý ma na starosti riadenie eurofondov, hodnotenie predošlého operačného programu ukázalo, že kohézna politika EÚ priniesla najväčšiu pridanú hodnotu pri podpore sociálnej
inklúzie, budovaní poznatkovej ekonomiky a pri smerovaní k obehovému
a nízkouhlíkovému hospodárstvu.
Priority Slovenska do ďalšieho
programového obdobia sa preto z veľkej časti zhodujú s tým, čo navrhuje
Európska komisia.
„Na Slovensku by sa mala budúca
podpora zo štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu EÚ sústrediť prioritne na oblasť inovácií a výskumu, digitalizácie a rozvoja nových technológií,
vrátane nevyhnutného dobudovania
digitálnej prepojiteľnosti (s minimálnou rýchlosťou 100 Mbit/s), či rozvoja
zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie,“ približuje Žiláková.
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Veľká časť investícií by mala smerovať aj do životného prostredia.
Tu Žiláková vyzdvihuje zvyšovanie
energetickej efektívnosti, lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov, opatrenia vedúce k lepšej kvalite ovzdušia, či zvyšovanie biodiverzity.

KRAJ JE PRVOTNÝM
ZDROJOM INFORMÁCIÍ
OBČANOV
Nakoľko regióny v kohéznej politike hrajú ústrednú rolu, prirodzene
chcú v diskusii o jej budúcnosti presadiť svoje vlastné predstavy.
Európska exekutíva v májovom
návrhu podporuje individuálnejší
prístup k regionálnemu rozvoju a presúvanie rozhodovania do regiónov.
Otázne však je, ako na túto iniciatívu
zareaguje štát.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka „vysoko
hodnotí“ snahu Komisie „byť bližšie
k občanom“. Navrhované priority na
úrovni EÚ podľa neho zohľadňujú aj
potreby košického kraja.

„Aj preto vieme do týchto priorít
včleniť väčšinu našich vlastných priorít,“ myslí si Trnka. Kraj sa pri čerpaní eurofondov chce zamerať na dobudovanie regionálnej infraštruktúry,
včlenenie sociálne odkázaných do
pracovného procesu, využívanie inovácií, podpory rodinného podnikania, ako aj na životné prostredie.
Dôležité podľa Trnku ale bude, aby
pri určovaní priorít boli zohľadnené
aj hlasy „zdola“. „To znamená, aby
boli prioritne vypočuté požiadavky
občanov nášho regiónu (…) nakoľko
práve kraj je prvotným zdrojom informácií a dát potrebných na potlačenie
regionálnych rozdielov.“

DÔLEŽITÁ JE FLEXIBILITA
Reformovaná politika súdržnosti
po roku 2020 prinesie aj ďalšie zmeny. Mala by byť jednoduchšia a flexibilnejšia.
Aktuálne sedemročné rozpočtové obdobie ukázalo, že Únia cez svoj
rozpočet často nie je schopná efektívne reagovať na problémy, ktorým
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aktuálne čelí. Členské štáty, vrátane
Slovenska, preto chcú mať väčšiu slobodu pri rozhodovaní o tom, na čo sa
využijú peniaze z fondov EÚ.
Eurokomisia toto volanie pretavila aj do jej rozpočtového návrhu. Krajiny tak napríklad budú môcť časť alokácie presúvať medzi jednotlivými
operačnými programami podľa toho,
kde ich najviac tlačí topánka.
Aj v tomto prípade však bude dôležité, ako sa k problému postaví štát.
Podľa regiónov je súčasné riadenie
eurofondov príliš centralizované.
Práve to je podľa Trnku dôvod, prečo
eurofondy nie sú až tak efektívne pri
znižovaní regionálnych rozdielov.
Tvrdí, že národná úroveň nevie flexibilne nastavovať riadenie eurofondov
tak, aby boli šité na mieru každému
regiónu a zároveň jednotne pre všetky regióny.
„Zástupcovia regiónov z celej Európy preto hovoria o tom, aby prešlo
viac zodpovednosti a kompetencií pri
rozhodovaní a riadení eurofondov z
národnej úrovne na regionálne štruktúry,“ vysvetľuje košický župan. n
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