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Slovensko vstupuje do záverečných rokovaní 
s Európskou komisiou o nastavení nového  
obdobia Kohéznej politiky EÚ 2021 až 2027. 
Ktoré otázky treba pred štartom čerpania 
nových eurofondov ešte vyriešiť? A ako sa  
na prípravu pozerajú samosprávy?

V špeciálnej sérii článkov sa portál 
EURACTIV Slovensko opäť zameria  
na niektoré vybrané otázky prípravy nového 
programového obdobia v eurofondoch  
na roky 2021 až 2027.

Ak máte pre nás nápady alebo námety  
na témy ďalších článkov súvisiacich s touto 
témou, neváhajte nás kontaktovať na adrese 
koren@euractiv.sk.
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Matovič navrhuje,  
aby štát prispieval menej  
na eurofondové projekty

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič 
(OĽaNO). [FOTO TASR/Jakub Kotian]
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Podľa návrhu ministerstva financií 
sa má vo väčšine eurofondových 
projektov znížiť miera spolufi-

nancovania zo strany štátu zo súčasných 
10 percent na 5. Najviac sa zvýši doplá-
canie prijímateľov v Bratislave. Podľa 
samospráv a aj niektorých rezortov to 
spôsobí, že stratia o projekty záujem.

Štát bude v  novom programovom 
období na eurofondové projekty pri-
spievať menej ako doteraz, vyplýva to 
z materiálu, ktorý do medzirezortné-
ho pripomienkového konania predlo-
žil rezort financií.

Znamená to, že prijímatelia eu-
rópskych dotácií budú musieť na voje 
projekty nájsť viac peňazí vo vlast-
ných zdrojoch.

Návrh ministerstva financií kriti-
zujú viaceré rezorty, samosprávy, ale 
napríklad aj zamestnávateľské zdu-
ženia.

O ČO IDE?
Väčšina eurofondových projektov 

je podľa pravidiel Kohéznej politiky 
EÚ financovaná z troch zdrojov: eu-
rópskych fondov (Európsky fond regi-
onálneho rozvoja, Európsky sociálny 
fond, Kohézny fond, Fond spravodli-
vej transformácie), štátneho príspev-
ku a vlastných peňazí prijímateľa fi-
nančnej podpory.

Najviac na projekty prispieva EÚ. 
V menej rozvinutých regiónoch – čiže 
na celom Slovensku s výnimkou Bra-
tislavského kraja – je to až 85 percent. 
Je to podiel platný v  dobiehajúcom 
programovom období, no rovnaký 
bude aj v  nasledujúcich siedmich 
rokoch. Európska komisia pre toto 
programové obdobie navrhovala zní-
žiť spoluúčasť EÚ, no po apeloch via-
cerých členských krajín, vrátane Slo-
venska, sa nakoniec nezmenila.

Rozloženie finančnej účasti na 
zvyšnej sume projektu je na rozhod-
nutí štátu. Dnes štát na väčšinu pro-
jektov prispieva desiatimi percen-
tami. To znamená, že príjemca – sa-
mosprávy a mimovládne organizácie 
– musia na svoj projekt doplatiť päť 
percent jeho hodnoty. Súkromníci si 
na projekty doplácajú 10 percent, pre-
tože v ich prípade je príspevok štátu 
nižší o päť percentuálnych bodov.

Podľa najnovšieho návrhu minis-
terstva financií sa ale príspevok zo 
strany štátu v novom programovom 
období má znížiť na päť percent pre 

všetkých prijímateľov, teda aj samo-
správy a mimovládky.

V Bratislavskom kraji Únia na 
projekty financované z eurofondov 
prispieva iba polovicou ich sumy. Štát 
pridáva 45 percent (pre samosprávy a 
mimovládky). Na príjemcu tak opäť 
ostáva päť percent (10 percent pri sú-
kromníkoch). Po novom sa ale v tom-
to kraji zníži spolufinancovanie zo 
strany EÚ (na 40 percent), a v prípade 
okresu Bratislava aj zo strany štátu. 
Tam bude príspevok z národného roz-
počtu 40 percentný. Prijímatelia tak 
doplatia pätinu hodnoty projektu. 
Zvýhodnené ale budú okresy Malac-
ky, Pezinok a Senec, kde bude dopla-
tená suma na úrovni 10 percent.

Zníženie spoluúčasti zo strany 
štátu na projektoch z okolia Bratisla-
vy zrejme súvisí s návrhom Minister-
stva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie (MIRRI), ktoré chce 
presunúť viac eurofondov z menej 
rozvinutých regiónov do Bratislav-
ského kraja. MIRRI zvýšenie alokácie 
pre región s hlavným mestom pod-
mieňuje práve tým, že príjemcovia 
budú na projekty prispievať viac.

V niektorých prípadoch bude spo-
lufinancovanie zo strany štátu vyššie. 
Ide napríklad o  projekty samospráv 
s rómskymi osídleniami alebo projek-
ty v oblasti zmeny klímy. Výnimky sa 
upresnia po tom, čo bude detailnejšie 
rozpracovaný Operačný program Slo-
vensko.

AKO MINISTERSTVO 
ROZMÝŠĽA
Hlavný dôvod pre zníženie štátne-

ho spolufinancovania podľa minister-
stva je, že objem eurofondov na roky 
2021 až 2027 bude nižší ako v predo-
šlých rokoch. Slovensko získa 12,8 
miliardy eur, čo je približne o dva a pol 
miliardy ako v období 2014 až 2020.

Ministerstvo financií tiež ako ar-
gument pripomína aj to, že sa znižuje 
príspevok EÚ na projekty v Bratislav-
skom kraji a v cezhraničnej spolupráci.

Rezort sa vo vysvetlení odvoláva aj 
na pandémiu. „Tak ako v predchádza-
júcich programových obdobiach, Slo-
venská republika pokračuje v spolufi-
nancovaní zo štátneho rozpočtu, av-
šak zvýšené nároky nemôžu byť kryté 
len zo štátneho rozpočtu. Pandémia 
koronavírusu COVID-19 a následné 
opatrenia na  odstránenie a zmierne-
nie jej dôsledkov enormne zaťažili 
štátny rozpočet,“ píše sa v predklada-

cej správe a  dodáva, že cieľom tohto 
kroku je aj zvýšiť „zodpovednosť a za-
interesovanosť“ prijímateľov.

ČERPANIE SA MÔŽE EŠTE 
ZHORŠIŤ
V pripomienkach k návrhu je veľa 

kritických hlasov, ktoré upozorňujú 
na riziká tohto rozhodnutia.

Ministerstvo školstva vyrušuje, 
že návrh nie je podložený analýzou a 
nebol prediskutovaný so samospráv-
nymi združeniami a mimovládnym 
sektorom. Zmeny podľa rezortu môže 
byť pre viacerých prijímateľov prob-
lémom. „Niektoré typy prijímateľov 
nebudú schopné zabezpečiť spoluf-
inancovanie projektov z vlastných 
zdrojov (nebudú realizovať projekty), 
respektíve budú schopné realizovať 
iba menší počet projektov,“ píše re-
zort školstva. Zároveň upozorňuje na 
to, že pre školy, ktoré zriaďujú samo-
správy, môžu byť zvýšenie miery spo-
lufinancovania dôvodom na to, aby sa 
do výziev nezapájali.

Podobný názor má aj ministerstvo 
práce. „Zásadne nesúhlasí“ s navrho-
vaným zvýšením spolufinancovania 
pre obce a  prijímateľov poskytujú-
cich sociálne služby. „Už výška spo-
lufinancovania nastavená v rámci 
programového obdobia 2014 až 2020 
spôsobuje v prípade vyššie uvedených 
subjektov v praxi nezáujem o imple-
mentáciu dopytovo-orientovaných 
projektov, resp. zapojenie sa vo forme 
partnerstva do národných projektov. 
Zvýšenie uvedeného spolufinancova-
nia túto situáciu ešte zhorší.

V pripomienkach sa viackrát obja-
vuje aj výhrada k dvojnásobnému na-
výšeniu príspevkov mimovládnych 
organizácií. Republiková únia za-
mestnávateľov (RÚZ) tvrdí, že nárast 
bude likvidačný hlavne pre občianske 
organizácie v Bratislave, kde budú do-
plácať až 20 percent ceny projektu.

„Máme za to, že mnohé neziskové 
organizácie v Bratislave nebudú schop-
né pokryť tieto zvýšené nároky, nebudú 
sa zapájať do vyhlasovaných výziev,“ 
pripomína RÚZ s tým, že Slovensko 
preto podľa nej bude mať ešte väčšie 
problémy s čerpaním ako doteraz.

ZMOS: STAROSTOVIA 
O PROJEKTY STRATIA 
ZÁUJEM
Návrh podľa očakávaní odmieta-

jú aj samosprávy. Podľa Združenia 
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miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa po 
skokovom náraste spolufinancovania 
zníži záujem starostov a primátorov o 
eurofondové projekty.

„Mestá a obce nebudú mať dosta-
tok vlastných zdrojov na spolufinan-
covanie európskych projektov, čo 
bude mať za následok nepredklada-
nie projektov mestami a obcami ale-
bo predkladanie projektov v menšom 
finančnom rozsahu,“ tvrdí ZMOS.

Združenie dodáva, že samosprávy 
už teraz od projektov odrádzajú časté 
korekcie, zmeny v projektových pra-
vidlách, či obrovská byrokracia.

Podľa ZMOS by ideálnym riešením 
bolo, keby štát a  prijímatelia na pro-
jekty doplácali rovnako. „Pri tomto 
návrhu preberie časť finančnej zod-

povednosti aj územná samospráva, 
pričom práve nové programové ob-
dobie 2021-2027 bude prechodom na 
prijatie zvyšovania finančnej zodpo-
vednosti územných jednotiek za re-
gionálny rozvoj v ďalších obdobiach,“ 
vysvetľuje ZMOS.

Zmien sa obáva aj Bratislava. Hlav-
né mesto tvrdí, že si uvedomuje ob-
medzené možnosti štátneho rozpočtu 
v čase pandémie a preto sa pripravo-
valo na zvýšenie svojej spoluúčasti 
na 15 percent.   Navrhovaná zvýšenie 
na 20 percent je ale podľa magistrátu 
„dramatické“, pričom ministerstvo 
ho vopred s ním nekonzultovalo.

„Nárast na 20 percent zásadne 
prekračuje finančné možnosti a li-
mity dané dlhovou brzdou a reálne 

ohrozuje investície do väčšej infraš-
truktúry,“ argumentuje Bratislava.

Banskobystrický samosprávny 
kraj zase požaduje, aby v  prípade ce-
zhraničných projektov zostalo zacho-
vané spolufinancovanie na strane 
prijímateľa na úrovni piatich percent. 
Aj župa tvrdí, že navrhované zvýšenie 
by spôsobilo, že samosprávy stratia 
záujem o cezhraničné projekty.

„Pohraničné regióny v BBSK tvo-
ria vo väčšej časti najmenej rozvinu-
té okresy, ktoré majú svoje špecifiká, 
osobité výzvy, ich rozvoj je pomalší a 
náročnejší, preto je dôležité im veno-
vať osobitnú pozornosť pri nastavení 
pravidiel financovania,“ dodáva ban-
skobystrická župa. n
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Č L Á N O K

Zapojenie mimovládok  
do prípravy eurofondov sa zlepšilo,  

no stále škrípe
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Konzultácie s odborníkmi z mi-
movládneho sektora pri príprave 
nového programového obdobia 

sa oproti minulosti zlepšili. Pri tvorbe 
detailnejšieho Operačného programu 
Slovensko sa už ale prejavuje časová 
tieseň. Súbežne sa pripravujú desiatky 
dokumentov, v ktorých sa pripomienky 
mimovládok strácajú. Chýba aj väčšia 
koordinácia národných priorít s regio-
nálnymi eurofondovými stratégiami.

Legislatíva a strategické dokumen-
ty na Slovensku sa prijímajú narýchlo 
za zatvorenými dverami, bez diskusie 
s odborníkmi, a preto im chýba kva-
lita a fungujúce riešenia dlhodobých 
problémov, tak znie často výhrada ve-
rejnosti k spôsobu, akým sa u nás pri-
pravujú dôležité rozhodnutia.

V prípade európskych programov 
je to však inak. Pravidlá Únie hovoria 
jasne: ak chce členská krajina čerpať 
peniaze z európskych zdrojov, musí sa 
o tom najskôr poradiť s odborníkmi.

Spĺňa Slovensko túto požiadavku 
pri príprave nových eurofondov?

O ČO IDE?
Zrejme najlepším príkladom spo-

mínaných pravidiel je Kohézna po-
litika EÚ, teda eurofondy. Európska 
únia v roku 2014 prijala špeciálny kó-
dex  upravujúci takzvanú zásadu 
partnerstva, ktorú pri čerpaní európ-
skych peňazí musí dodržiavať každá 
členská krajina.

Zjednodušene, každý štát do prí-
pravy investičných stratégií, ale aj 
kontroly samotného využívania pro-
striedkov z  fondov EÚ, musí zapojiť 
všetkých významných aktérov, ktorí 
k tomuto procesu majú čo povedať.

Pravidlá pre  nové eurofondy  pri-
bližujú, že má ísť o  samosprávy, mi-
movládne organizácie, hospodár-
skych a  sociálnych partnerov, ale aj 
výskumné organizácie a vedcov.

„Partnerský prístup posilňuje spo-
ločný záväzok a osvojenie si politík 
Únie, zväčšuje množstvo dostupných 
poznatkov, odborných skúseností 
a pohľadov pri tvorbe a vykonávaní 
stratégií a zabezpečuje väčšiu trans-
parentnosť rozhodovacieho postu-
pu,“ odôvodňuje kódex.

Pre nastavenie eurofondového 
obdobia 2021 až 2027 sú kľúčové dva 
dokumenty: Partnerská dohoda a 
operačný program.

Štát v Partnerskej dohode stručne 
rozpisuje, kde investuje pridelené eu-
rofondy. Malo by ísť o oblasti, kde sú 
investície najpotrebnejšie a  ktoré sú 
najdôležitejšie aj z  hľadiska  politic-
kých priorít Únie.

Operačný program je detailnejší 
dokument, ktorý vymedzuje, kto sa 
pri vybraných opatreniach o eurofon-
dy môže uchádzať, a  približuje aj me-
rateľné výsledky, ktoré od projektov 
financovaných z eurofondov očakáva.

Keď sa v  lete medzinárodná sieť 
CEE Bankwatch pýtala  environmen-
tálnych mimovládok z  11 členských 
krajín, ako u  nich vyzerá proces prí-
pravy nového programového obdo-
bia, výsledky neboli veľmi pozitívne.

Organizácia na základe nich skon-
štatovala, že viaceré členské krajiny 
nedodržiavajú kódex partnerstva 
a zrejme sa tak dostanú do stretu s Ko-
misiou.

Odpovede mimovládok z jednot-
livých krajín sa líšili, no najčastejšou 
výhradou bolo, že konzultácie s vlá-
dou boli iba formálne, pričom ich pri-
pomienky neboli v návrhoch Partner-
skej dohody a operačných programov 
zohľadnené. V Bulharsku a Chorvát-
sku napríklad neboli mimovládky do 
prípravy Partnerskej dohody zapoje-
né vôbec.

Najpozitívnejšie hodnotenie kon-
zultácií prišlo z Litvy a Slovenska.

PARTNERSTVO 
V PARTNERSKEJ DOHODE?
Tvorba Partnerskej dohody na Slo-

vensku začala v roku 2019 ešte pod ve-
dením Úradu podpredsedu vlády pre 
investície a informatizáciu (ÚPVII), 
no agendu neskôr prebralo minis-
terstvo investícií, regionálneho roz-
voja a informatizácie (MIRRI), ktoré 
dodnes prípravu nového programo-
vého obdobia zastrešuje.

Ministerstvu s  prípravou kľúčo-
vých dokumentov pomáha vyše sto-
členná skupina odborníkov z prostre-
dia eurofondov. Medzi nimi je aj viace-
ro zástupcov občianskej spoločnosti.

Environmentálna konzultantka 
Martina Paulíková hodnotí proces 
prípravy Partnerskej dohody „zatiaľ 
optimisticky“. Mimovládky najskôr 
pomáhali Slovenskej akadémii vied 
s  výberom investičných priorít, po-
tom začali kolá konzultácií s  minis-
terstvami.

„Samozrejme, dalo by sa robiť viac 
konzultácií a vo výhodnejších časo-

vých rámcoch, ale na druhej strane sa 
dlhšie čaká na nariadenie zo strany 
Európskej únie, takže tomuto časové-
mu tlaku rozumieme“ konštatuje.

Ako pre portál uviedlo viacero 
zástupcov občianskeho sektora, veľ-
ký podiel na tom mal aj Úrad splno-
mocnenca vlády pre rozvoj občian-
skej spoločnosti (ÚSVROS). Ten cez 
eurofondový projekt  Partnerstvo  od 
začiatku programovania prepája 
jednotlivé rezorty s  mimovládnymi 
organizáciami. „Je to dobrý príklad 
dobrej praxe aj pre zahraničie“, hovo-
rí o  projekte Juraj Melichár z  organi-
zácie Priatelia Zeme-Cepa.

Rezort regionálneho rozvoja pod-
ľa neho proaktívne vytvára priestor 
pre diskusiu, hoci „len raz za pár me-
siacov“. „Pri zjednocovaní operač-
ných programov pod jednu strechu je 
pomerne zložité zorientovať sa, ktorý 
rezort pokrýva tému technicky, ktorý 
odborne a nájsť medzi tým súlad,“ do-
dáva.

Zapojeniu podľa Pavlíkovej po-
mohlo aj to, že mimovládne organizá-
cie v predošlých programových obdo-
biach získali skúsenosti s  čerpaním 
a vytvorili si aj vlastné odborné kapa-
city, ktoré pomohli kvalite pripravo-
vaných dokumentov. „MIRRI aj ďalšie 
ministerstvá vedia, že je tu skupina 
odborníčok a odborníkov s kvalitnou 
expertízou,“ hovorí ochranárka.

Celkovo sa podľa mimovládnych 
organizácií oproti príprave progra-
mového obdobia 2014 až 2020 prístup 
vlády zlepšil. „Príprava je lepšia, lep-
šie komunikovaná a  je v  nej vyššie 
zastúpenie občianskeho sektora. Ale 
to skôr považujem za výsledok veľmi 
silnej a jasne deklarovanej agendy eu-
rokomisie o  partnerskom princípe,“ 
hodnotí Mária Machajdíková z  orga-
nizácie SOCIA.

POČÚVA MINISTERSTVO 
NAOZAJ?
Podmienkou úspešného uplatne-

nia partnerského princípu je, že sa 
pripomienky odborníkov premietnu 
aj do výsledných stratégií. Zástupco-
via mimovládok pre EURACTIV Slo-
vensko hovoria, že MIRRI ich pripo-
mienky v úvodných fázach prípravy 
zohľadnilo v obsahu Partnerskej do-
hody. Keď ale Remišovej rezort začal o 
obsahu Partnerskej dohody rokovať s 
Komisiou a začal sa posúvať aj harmo-
nogram príprav, organizácie sa začali 
v procese strácať. Ministerstvo od leta 
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do Bruselu zaslalo už niekoľko verzií 
Partnerskej dohody.

„Treba povedať, že členovia pra-
covnej skupiny nedostali tieto čiast-
kové verzie k  dispozícii. Najmä pre 
zástupcov mimovládnych organizá-
cií nebolo jasné, ako sledovať, čo sa 
deje s ich pripomienkami,“ hovorí 
Machajdíková.

Jurajovi Melichárovi prekáža, že 
ministerstvá chcú od občianskych 
organizácií pripomienky k takmer 
hotovým verziám dokumentov. „Dis-
kusia o financovaní na sedemročné 
obdobie by mala byť dôkladnejšia a 
systematická,“ myslí si.

Pri príprave mu chýbala debata o 
konkrétnych detailoch eurofondovej 
podpory. Ako príklad uvádza investí-
cie na ochranu ovzdušia, kde sa v no-
vom programovom období opäť počí-
ta s podporou plynových kotlov, hoci 
to pre zraniteľných obyvateľov podľa 
neho nie je vhodné opatrenie.

„Riskujeme, že kvôli technokratic-
ky rozdelenej podpore medzi rezorty 
síce vyčerpáme financie, ale nezlepší-
me ovzdušie. Pred Európskou komi-
siou, ktorá nás zažalovala za znečis-
tenie ovzdušia, tak môžeme ukázať 
aktivitu na národnej úrovni, ale na 
miestnej úrovni sa bude stále ťažko 
dýchať,“ vysvetľuje.

Pridáva aj ďalšiu výhradu, ktorá 
sa opakuje aj v  odpovediach ďalších 
účastníkov príprav. „Pri pripomien-
kovaní Partnerskej dohody sme boli 
odkazovaní na prípravu OP Sloven-
sko,“ hovorí ochranár.

MIRRI viaceré komentáre k Part-
nerskej dohode odložilo na neskôr, 
pretože boli príliš podrobné. Partner-
ská dohoda je oveľa stručnejší doku-
ment ako OP Slovensko. Jej rozsah je 
obmedzený na 35 strán.

Problémom ale je, že podľa Paulí-
kovej predošlé pripomienky v prvých 
verziách operačného programu vidieť 
nebolo. „Mimovládne organizácie ich 
musia znovu podávať a vysvetľovať,“ 
opisuje.

S OPERAČNÝM 
PROGRAMOM JE TO 
HORŠIE
Práve preto sú všetci oslovení zá-

stupcovia neziskového sektora kritic-
kejší k  príprave Operačného progra-
mu Slovensko. Ministerka Remišová 
v  septembri  ohlásila sériu konzultá-
cií  o jeho nastavení. Prvú verziu jedi-
ného operačného programu v  novom 
eurofondovom období ministerstvo 
v októbri už poslalo Európskej komisii.

O  podobe programu rezort roko-
val aj s  mimovládnymi organizácia-
mi. Ale ako  priznáva samotný úrad 
splnomocnenca, ktorý konzultácie 
inicioval, ich zapojenie v tejto fáze už 
škrípe. „Z dôvodu zložitosti medzire-
zortného dialógu a krátkeho časové-
ho obdobia realizácie a priestoru pre 
zasielanie pripomienok nevytváral 
dostatočný priestor na uplatnenie 
princípu partnerstva a komplexnejší 
konzultačný proces,“ konštatuje.

Slovenské ministerstvá v súčas-
nosti pracujú naraz na viacerých 
stratégiách, ktoré ovplyvnia čerpanie 
európskych peňazí z rôznych progra-
mov. Okrem dvoch spomínaných do-
kumentov sa pripravuje ešte OP Ryb-
né hospodárstvo, Strategický plán pre 
Spoločnú poľnohospodársku politiku 
EÚ či Plán obnovy.

„Pôvodne sa malo ísť krok po kro-
ku, jedna úroveň mala nadväzovať na 
druhú, ale teraz tu máme desiatky pa-
ralelne idúcich procesov plánovania, 
ktoré neviem, či sú koordinované tak 
dobre, ako by to malo byť v ideálnom 
prípade,“ obáva sa Martina Paulíko-
vá.

V eurofondoch sa navyše prechá-
dza na nový systém integrovaných 
územných stratégií, v ktorých budú 
o projektoch rozhodovať samosprávy. 
To znamená, že zároveň teraz vzniká 
25 krajských a mestských plánov pre 
eurofondy. Podľa Paulíkovej sú to 
skôr lokálne „zoznamy prianí“.

„Obsahujú aj dávno prekonané 
projekty, napríklad spaľovní, tvrdých 
protipovodňových úprav či skládok 
odpadu, ktoré v  súčasnosti nemôžu 
byť financované zo zdrojov európ-
skych fondov,“ dodáva.

AKO Z TOHTO VON?
Pôvodne sa nové eurofondy mali 

čerpať už od začiatku roku 2021. Pre 
pomalé rokovania o kohéznej po-
litike na úrovni EÚ sa ale ich štart 
posúva.  MIRRI odhadovalo, že Part-
nerskú dohodu s Komisiou dohodne 
do konca roka. Ministerstvo ale ešte 
neskončilo ani neformálne diskusie s 
eurokomisiou a tak je už isté, že tento 
termín nedodrží.

Podľa informácií portálu EURAC-
TIV Slovensko by sa Partnerská doho-
da mohla uzavrieť až v marci budúceho 
roku. Potom treba ešte doladiť operač-
ný program, čiže na zmeny dokumen-
tov ostáva ešte niekoľko mesiacov.

Podľa Juraja Melichára by MIRRI 
teraz malo vytvoriť  pracovné skupiny, 
čím by sa z prípravy odstránil rezortiz-
mus. „Na konkrétne vytipované oblas-
ti by mali ministerstvá zorganizovať 
spoluprácu národných a regionál-
nych, odborných a technokratických 
expertov a expertiek,“ tvrdí.

Martina Paulíková hovorí, že je 
dôležité, aby sa koordinovala tvorba 
všetkých dokumentov súvisiacich s 
novými eurofondami. Samozrejmos-
ťou by podľa nej mala byť aj finančná 
odmena pre expertov, ktorí sú zapoje-
ní do procesu príprav.

„Starostovia, členovia mimovlád-
nych organizácií či podnikatelia ne-
môžu prestať robiť svoju primárnu 
prácu a  tri roky intenzívne pracovať 
na programovaní. Ak sa ich niekto 
pýta na regionálnej úrovni to isté, čo 
sa ich iný pýtal na národnej úrovni už 
niekoľkokrát, tak buď rezignujú alebo 
po čase sa začnú oprávnene sťažovať,“ 
odporúča. n
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Výkonná prezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková.

R O Z H O V O R

Viceprezidentka Únie miest:  
Bratislavu nezachráni viac 
eurofondov, ale vyrovnanie 

regionálnych rozdielov
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Eurofondové výzvy sú cestou do 
pekla. Ministerstvá by mali čo 
najviac eurofondov vyčleniť na 

integrované investície samospráv, pre-
tože tie vedia najlepšie, čo územie po-
trebuje, hovorí JANA ČERVENÁKOVÁ z 
Únie miest Slovenska. „Keby to spravili, 
zodpovedať za čerpanie bude samo-
správa. Tým im odpadne papierovanie, 
kontroly a čerpanie pôjde hladko. To by 
ale znamenalo, že by nemali „kľúče od 
miešačky“, čo je asi hlavný problém,“ 
vysvetľuje.

Jana Červenáková je výkonnou vice-
prezidentkou Únie miest Slovenska.   

Na konci roku 2020 Únia miest Slo-
venska (ÚMS) prerušila spoluprácu s 
Ministerstvom investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie SR 
(MIRRI) pre nespokojnosť s proce-
som prípravy nového programového 
obdobia. Nedávno ste  informovali, 
že sa komunikácia s MIRRI zinten-
zívnila. Ako teda vyzerá v súčasnos-
ti vaša spolupráca, zlepšil sa prístup 
MIRRI? 

My sme s ministerstvom veľmi in-
tenzívne spolupracovali už od jesene 
2019 (vtedy to bol ešte Úrad podpred-
sedu vlády pre investície a  informati-
záciu (ÚPVII), ktoré v tom čase viedol 
Richard Raši (Smer -SD). Agenda úra-
du sa v  júli 2020 presunula na novo-
vzniknuté MIRRI, pozn. red.)

Únia miest bola nositeľom zásadnej 
zmeny v príprave nového Operačného 
programu Slovensko (OP Slovensko). 
Prispením prezidenta ÚMS Richarda 
Rybníčka (primátor mesta Trenčín, 
pozn. red.) sme v ňom presadili zvýše-
nie počtu takzvaných Území mestské-
ho rozvoja (UMR), ktoré ostatné krajiny 
mali už zriadené v predošlom období. 
Slovensko bolo jediné, ktoré tento ná-
stroj na podporu regionálneho rozvoja 
využívalo len v minimálnej miere.

Podpora udržateľného mestského 
rozvoja je však povinná na základe 
prijatých európskych nariadení.  

Áno, ÚPVII si v súčasnom progra-
movom období urobilo túto domácu 
úlohu, no spravili najnevyhnutnejšie 
minimum, ktoré museli. Definovali, 
že UMR sú len krajské mestá. Keď si 

predstavíte mapu Slovenska, na Pova-
ží – teda na tretine územia – sú štyri 
krajské mestá, pričom zvyšné dve tre-
tiny Slovenska majú len tri.

Bohužiaľ, toto dopadlo na tie regió-
ny Slovenska, ktoré delí od Bratislavy 
najväčšia priepasť. Ukazuje sa, že po-
divné administratívne usporiadanie 
Slovenska,   kde boli politicky vyme-
dzené vyššie územné celky, krajine 
jednoznačne škodí.

Obrazne povedané, štyri VÚC 
majú štyri krajské úrady, štyri úrady 
VÚC, každý s  200 ľuďmi, čo je dva-
krát   osemsto kvalifikovaných pra-
covných miest. Vo zvyšku územia je 
takýchto pracovných miest dvakrát   
600. Tá nerovnomernosť územného 
usporiadania sa ukázala napríklad  aj 
pri očkovaní. V  Bratislavskom kraji 
nebola veľká vzdialenosť dojazdu do 
veľkokapacitného očkovacieho cen-
tra. V Banskobystrickom kraji ale oč-
kovacie centrum nemohlo stačiť na to 
obrovské územie a veľké vzdialenosti. 
Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v po-
riadku, pretože takýchto nerovnováh 
je veľmi veľa.

Prečo boli územia udržateľného 
mestského rozvoja pre vás také dô-
ležité? 

Tento implementačný nástroj 
v Česku aj v Maďarsku naozaj územiu 
veľmi pomohol. Dáva to priamo európ-
ske peniaze do centier v území, ktoré 
sú ťahúňom rozvoja, a  zároveň to na-
učí spolupracovať obce v tejto oblasti. 
Jedno programové obdobie nespraví 
veľký rozdiel, no minimálne to vytvo-
rí základ.

Treba povedať, že Komisia zmeni-
la pravidlo, ktoré určuje minimálnu 
výšku prostriedkov pre územia UMR. 
Keby v zozname UMR zostalo osem 
krajských miest, všetky by na tom za-
robili. Tým, že ich je dnes 17 (aktuálne 
18, MIRRI potvrdilo zriadenie UMR 
Nové Zámky – Komárno), stratia kraj-
ské mestá značnú časť peňazí. Pretože, 
keď jeden balík peňazí delíte ôsmimi a 
sedemnástimi, je to zásadný rozdiel. 
S väčším či menším pochopením ale 
primátori krajských miest – členských 
miest ÚMS – v záujme rozvoja územia 
obetovali túto výhodu.

Krajským mestám nebolo jedno, čo 
sa v území deje. Nemôžeme pripustiť, 
aby na Slovensku vznikli miesta niko-
ho. V tejto situácii je absurdné, že no-
siteľom tejto idey sa stala ÚMS, ktorá 
suplovala povinnosť štátu. Nakoniec 

sa nám podarilo tento koncept presa-
diť, aj keď nie úplne ideálne. Do veľkej 
miery ale územia UMR zodpovedajú 
našim návrhom.

Čo sa týka objemu peňazí, náš pr-
votný návrh hovoril o tom, že do úze-
mí UMR má ísť toľko, ako v okolitých 
krajinách. Česi do nich napríklad 
dávajú 25 percent, my plánujeme po-
vinných osem percent. V  aktuálnom 
programovom období tento koncept 
presadzovaný nebol, v  tom čase   bola 
ÚMS okrajová organizácia a  ostatné 
združenia zastupujúce samosprávy – 
ZMOS aj SK8 –  vtedy zlyhali v hájení 
záujmov územia. VÚC majú v kompe-
tenciách podporu regionálneho rozvo-
ja. Preto im podľa mňa nič nebránilo 
tento koncept v území otvoriť a presa-
dzovať, no ani jedna župa to nerobila 
a na využitie tohto nástroja pri podpo-
re regionálneho rozvoja rezignovali.

Rokovania s  ministerstvom boli 
niekedy veľmi emotívne. No keby sme 
nič nespravili, nič by sa nepohlo z mies-
ta. Až odstúpenie od memoranda po-
mohlo pritiahnuť pozornosť na to, čo 
sa to v území deje. Bol to akt zúfalstva. 
Povedali sme si, že ak tomu nemôžeme 
zabrániť, neznamená to, že sa na tom 
musíme podieľať. To viedlo k tomu, že 
ministerstvo naše návrhy prijalo.

Ako teda vyzerá komunikácia teraz? 

Po zmene vedenia a zriadení sek-
cie OP Slovensko sa komunikácia s 
ministerstvom výrazne zlepšila. Vi-
díme obrovskú snahu nového vedenia 
zorganizovať územia a dať systému 
jednotné rámce. Lebo ten sa nedá pri-
spôsobovať jednotlivcom v území, ale 
musí sa nastaviť tak, aby bol personál-
ne odolný. Ak je niekde silný župan, 
ktorý koncentruje moc do svojich rúk, 
potom tomu prispôsobuje aj nastave-
nie v Rade partnerstva. Rada partner-
stva by mala byť zostavená nezávisle 
od osoby župana.

Rady partnerstva ale predsa majú 
dané štatúty a  aj rozdelenie síl 
v predpísaných komorách. 

Tie štatúty konsoliduje minister-
stvo až teraz, aby nebol každý štatút 
úplne iný, čo sa prakticky dialo. Ko-
mory mali, napríklad nejednotné 
pravidlá pre hlasovanie. Ministerstvo 
teraz povedalo: áno, je to na dohode 
v území, ale toto sú povinné rámce, 
ktoré musí splniť každá Rada partner-
stva. Rezort zriadil pracovné skupiny 
na konsolidáciu pravidiel jednotnej 
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implementácie. Predtým to tak nebo-
lo, prišlo oznámenie a územie ho mu-
selo prijať.

Ministerstvo je teraz v enormnom 
pracovnom zaťažení. Dobré nastave-
nie systému je kľúčové, pretože kým 
ľudia sa v nasledujúcich rokoch možno 
zmenia, systém tu zostane. Stretnutia 
sú teraz na týždennej báze, čo hodno-
tím pozitívne.

Máte všetky informácie, ktoré pre 
prípravu nového programového ob-
dobia potrebujete?

Samospráva dodnes nevie nič o re-
zortných zámeroch. Nevieme naprí-
klad, čo majú byť priority financované 
z Kohézneho fondu v území.

Keď neviete, či sa vo  vašom území 
bude, napríklad riešiť   nejaká cesta, 
neviete tomu prispôsobiť stratégie a 
investície. Štát si nesplnil svoju domá-
cu úlohu, pretože neposkytol územiu 
informácie o svojich zámeroch.

Tým, že ich samosprávy nepoznajú, 
varia z vody. Sústredia sa na aktivity, 
ktoré vedia, že budú môcť robiť bez 
ohľadu na to, ako sa štát rozhodne. No 
problém je, že to nie sú najdôležitej-
šie aktivity, ktoré v území potrebujú. 
Dobrým príkladom sú nízkouhlíkové 
stratégie, ktoré teraz pripravujú mestá. 
Keby niektoré mestá spravili všetko, čo 
môžu pre zníženie tvorby uhlíka, ale 
neodstránia tranzit nákladnej dopra-
vy, tak nevyriešia kľúčový problém, 
lebo aj tu platí Paretovo pravidlo. Ta-
kýchto miest je na Slovensku veľa, lebo 
sa u nás budovali pri cestách. Úprimne 
mi je ľúto ministra dopravy, lebo pri in-
vestíciách sa mu ťažko rozhoduje, kto-
ré mesto je na tom najhoršie.

Vy tieto priority neviete, lebo ich mi-
nisterstva ešte nemajú hotové, alebo 
nefunguje komunikácia? 

S ministerstvami je to veľmi zloži-
té. Priority sú už v dokumentoch roz-
písané. Je tam, že sa budú rekonštruo-
vať mosty, ale neviete, kde, čo je však 
najdôležitejšie. Je ale pozitívne, že sa 
MIRRI snaží presadiť, aby sa mohli z 
eurofondov financovať aj opravy ciest 
druhej a tretej triedy.

Problémom je, že eurofondy budú 
určite aj naďalej jediným investičným 
zdrojom na výstavbu infraštruktúry. 
Zaviedli sme v  minulosti mýtny sys-
tém, aby sa z jeho príjmov stavali a re-
konštruovali cesty, no zatiaľ z neho bo-

hatne len vybraná skupina ľudí. Jeho 
prínos je tak minimálny. Namiesto 
toho, aby si štát upratal vzťahy so Sky-
tollom (firma prevádzkujúca mýtny 
systém, pozn. red.), tak rozdeľuje malú 
kôpku európskych peňazí.

V  novom programovom období má 
ísť približne 10 percent alokácie 
(1,48miliardy eur) na projekty z  In-
tegrovaných územných stratégií 
(IÚS) samospráv. Na ich projekty má 
ísť približne 10 percent eurofondov, 
čo je podľa MIRRI o 18 percent viac 
ako doteraz. ÚMS ale s týmto návr-
hom nie je spokojná. Prečo?  

To, že pôjdu eurofondy cez IÚS je 
skvelé, ale objem zdrojov je nedosta-
točný v porovnaní s inými krajinami, 
kde je to rádovo viac. Na riešenie kľú-
čových problémov v území potrebu-
jeme viac peňazí. Bratislavský kraj 
je hodnotený ako relatívne bohatý 
región, no nie je bohatý natoľko, aby 
sám, napríklad vyriešil obchvat Pe-
zinku. Aj v bohatších krajoch sú pri-
tom oblasti, ktoré sú zanedbané. Plán 
obnovy pôjde iným mechanizmom 
a napríklad ministerstvo školstva sa 
snaží nastaviť kvalifikačné kritériá 
pre príjemcov, aby sa peniaze dostali 
tam, kde ich treba. Doteraz bol hlavný 
problém, že prostriedky nešli, kde boli 
najpotrebnejšie, ale tam, kde boli   ši-
kovnejší  ľudia. Sú obce, kde majú vy-
riešené a vybudované skoro všetko a 
potom obce, kde nemajú ani kanalizá-
ciu. To je smutné hodnotenie dvadsia-
tich rokov eurofondov na Slovensku.

Vy požadujete, aby na projekty 
v  stratégiách krajov a  UMR išlo 
aspoň 30 percent národnej eurofon-
dovej alokácie. Ako ste k tejto sume 
dospeli?  

Stačí sa pozrieť na modernizačné 
dlhy každého mesta, chýbajúcu in-
fraštruktúru a  zistíte, že aj tých 30 
percent je iba zlomok potreby a väčši-
na ostane na pleciach miest. Nejde len 
o peniaze, ale aj o aktivity, ktoré môže 
územie za eurofondy realizovať. Teraz 
prebieha náročná diskusia medzi MI-
RRI a ostatnými rezortami, ktoré chcú 
väčšinu peňazí dať do dopytových vý-
ziev. MIRRI chce, aby časť aktivít, kde 
je oprávneným príjemcom len samo-
správa, napríklad zelené strechy, bola 
v kompetencii samospráv.

My sa pýtame, prečo by sme to 
mali riešiť tak, že školu opravíme cez 
IÚS nedopytovo, ale zelenú strechu 
už cez dopytové výzvy. Správne by to 
malo byť všetko v integrovaných stra-
tégiách. Aktivity sa musia ešte raz 
prehodnotiť. Tie, pri ktorých je samo-
správa oprávneným prijímateľom, by 
mali všetky ísť cez IÚS a integrované 
investície a tomu potom treba prispô-
sobiť aj objem prostriedkov.

Čiže opäť je hlavný problém rezor-
tizmus. Ak MIRRI chce dať do stra-
tégií viac aktivít a  zdrojov, lebo je 
presvedčené, že integrovaný prístup 
je lepší ako dopytový, nemalo by ako 
garant programovania túto zmenu 
presadiť aj na ostatných ministers-
tvách? 

Áno, ale narážame na to, že to nie je 
odborný, ale politický problém.

Cítite v  tomto podporu aj zo strany 
Európskej komisie? 

Európska komisia je tá, ktorá tlačí 
na zmenu systému. Z doterajších ro-
kovaní a stanovísk Komisie je jasné, 
že so súčasným nastavením nie je spo-
kojná. Na podporu regionálneho roz-
voja a riešenia kľúčových problémov 
v území nie je podľa nej vyčlenených 
dostatok zdrojov. Požaduje, napríklad 
vyčleniť viac peňazí na marginalizo-
vané rómske komunity.

Častým argumentom voči vyčlene-
niu väčšieho objemu eurofondov pre 
regióny, je, že nemajú dostatok od-
borných a administratívnych kapa-
cít. Majú dostatočné ľudské zdroje 
na riadenie a implementáciu väčšie-
ho balíka?  

To je falošný argument zo strany 
tých, čo neveria občanom Slovenska 
alebo si obhajujú svoje záujmy. Práve 
politika centrálnej vlády za ostatných 
30 rokov spôsobila odchod šikovných 
ľudí a dokonca vyľudňovanie veľkej 
časti územia. Napriek tomu nepochy-
bujeme, že mnohí ostali a mnohí sa aj 
radi vrátia. Ak im nedáme príležitosť a 
nepodporíme ich v tom aj budovaním 
administratívnych kapacít, s tým úze-
mím nikdy nepohneme.

Treba zaplatiť konkrétnych ľudí, 
ktorí prídu so skúsenosťami a s rozvo-
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jom územia pohnú. Na to sa skutočne 
oplatí vynaložiť dosť peňazí. Keď pod-
poríme ľudí z územia v ich odbornom 
raste, dáme im slušné platy, tak to 
budú najefektívnejšie využité peniaze. 
Štát musí nájsť spôsob ako to spraviť.

MIRRI tvrdí, že sa tých vyčlene-
ných 1,5 miliardy eur snažilo medzi 
jednotlivé kraje a  mestské územia 
rozdeliť spravodlivým spôsobom. 
Podarilo sa to? 

V prípade UMR ten problém nie je 
taký veľký, lebo rozdelenie je naviaza-
né na počet obyvateľov. Väčšina miest 
bola s  týmto nastavením spokojná. 
Medzi krajmi je ale väčší tlak a nepo-
kojnosť. Je to ale tým, že objem peňazí, 
ktoré dostali, je malý. Keď je boj o pe-
niaze, každý je nepriateľ.

Ako by podľa vás z  pohľadu potrieb 
celého Slovenska mali vyzerať dobré 
kritériá pre rozdelenie peňazí? 

To je veľmi komplikované. Samo-
správy vo všeobecnosti majú veľký 
problém pozrieť sa na situáciu s odstu-
pom, pretože sú do toho priamo zaan-
gažované. Je od nich ťažké očakávať, 
že nebudú svoje problémy považovať 
za tie najpálčivejšie. Keď sa pozrieme 
na Slovensko objektívne, na prírastky 
a úbytky obyvateľstva, časť Slovenska 
je naozaj zaostalá. Ľudia, ktorí tam 
žijú, nie sú horší ako ľudia v Bratisla-
ve. Vyžaduje si to preto veľkú mieru 
spolupatričnosti a nadhľadu. Ja sa skôr 
prikláňam k tomu, aby sme pomohli 
tým, ktorí si sami pomôcť nevedia.

Čiže kritériá by mali zvýhodniť za-
ostávajúce regióny. 

Únia miest už dlhodobo presadzuje 
zmenu financovania územnej samo-
správy. Sme presvedčení, že záťaže 
má vyrovnávať aj centrálna vláda cez 
štátny rozpočet, pretože obce nemôžu 
za svoju geografickú polohu a už vôbec 
nie za zaostávanie regiónov, ktoré spô-
sobila centrálna vláda svojou zlou re-
gionálnou politikou. Ak sa niekto na 
tom dnes podieľa, tak sú to len samo-
správy. Vzorec prerozdelenia daní na-
príklad zohľadňuje aj nadmorskú výš-
ku. Prečo by ale Bratislava mala túto 
záťaž vyrovnávať  pre  Vysoké Tatry?

Ako v tejto súvislosti teda hodnotíte, 
že MIRRI teraz rokuje s  Európskou 
komisiou o  desaťpercentnom pre-

sune eurofondov do Bratislavského 
kraja? 

Bratislava si sama naozaj s niekto-
rými problémami neporadí. Bez ohľa-
du na to, že je na Slovensku najbohat-
ším regiónom. Keď sa na to pozrieme 
objektívne, Bratislava z  hľadiska pre-
rozdeľovania podielových daní pod-
poruje zvyšok krajiny, no na druhej 
strane tú odvádzajú dane firmy, kto-
ré majú zisky z  celého Slovenska. Tie 
problémy sa vyriešia, iba ak sa uprace 
sám štát. Musí sa konečne objektívne 
pozrieť na územie, na nástroje, ktoré 
sú v území, na administratívno-správ-
ne usporiadanie, na možnosti finan-
covania činnosti samosprávy. Vyža-
duje si to širšiu diskusiu a zhodu. Ro-
zumiem snahe Bratislavského kraja, 
no zároveň si myslím, že to Bratislavu 
z  dlhodobého hľadiska nezachráni. 
Záchranou pre Bratislavu bude vyrov-
nanie regionálnych rozdielov.

Aká je v otázke transferu a jeho veľ-
kostí pozícia Únie miest Slovenska? 

V minulosti viaceré členské mestá 
ÚMS v tomto Bratislavu podporili.

Čiže malo by podľa vás ministerstvo 
k tomuto presunu pristúpiť? 

My v  ÚMS sa na Slovensko snaží-
me pozerať ako na celok. Naše mestá 
sú z  celého Slovenska a  snažíme sa 
nemyslieť krátkozrako, kde sme teraz, 
ale skôr kde by sme mali byť, aby sa 
Slovensko posunulo dopredu.

Vláda už schválila novú implemen-
tačnú štruktúru eurofondov, ktoré 
má podľa MIRRI zjednodušiť čerpa-
nie eurofondov. Hlavnou zmenou je 
zníženie počtu inštitúcií, ktoré sú do 
čerpania zapojené. Počet sprostred-
kovateľských orgánov sa zníži o tre-
tinu, pričom medzi nimi už nebudú 
kraje a  krajské mestá. Uľahčí nové 
nastavenie čerpanie nových peňazí 
z fondov EÚ? 

Áno. Verím tomu, že to je jediná 
cesta. Keď pri eurofondovej žiadosti 
musí papier chytiť 30 úradníkov, tak 
je jasné, že by to bolo pomalé, aj keby 
sedeli v jednej kancelárii. Čím menej 
bude administratívnych bariér, tým 
to bude lepšie. Preto túto snahu hod-
notím ako odvážnu a prelomovú. Je 

ale zatiaľ otázne, či to bude úspešné, 
pretože ministerstvá na Slovensku sú 
veľmi nepružné.

Nie je problém pre čerpanie eurofon-
dov v území, že zo zoznamu sprostred-
kovateľských orgánov vypadávajú 
krajské mestá a  samosprávne kraje, 
kde ich teraz ale majú nahradiť nové 
technické sekretariáty? 

Tým, že sa mení systém čerpania 
tak, že nebudú výzvy, ale vyzvania na 
projekty, tak v tom problém nevidím. 
Nová filozofia celý proces veľmi zjed-
noduší.

Väčšina eurofondov, až 90 percent, 
ale stále pôjde cez výzvy. Nebudú 
v  prípade týchto peňazí žiadateľom 
chýbať sprostredkovateľské orgány? 

Myslím si, že nie. Z tých 90 percent 
je približne 60 percent doprava. Tam je 
známy príjemca, vieme, kam a ako tie 
peniaze pôjdu. Drobní príjemcovia sú 
v životnom prostredí, sociálnej oblas-
ti a školstve. A tam bude kľúčové, aby 
maximum aktivít nemuselo ísť cez 
výzvy, pretože výzvy sú cesta do pek-
la. Medzi zverejnením výzvy a podpi-
som zmluvy je vesmírna vzdialenosť. 
Akékoľvek zjednodušenie je prospeš-
né. Ak sa MIRRI nepodarí s ostatný-
mi rezortmi vybojovať ten boj, tak to 
bude problém. V tomto úplne stojím 
na strane MIRRI. Ak rezorty majú zá-
ujem, aby tie peniaze územiu pomohli 
– napríklad pri budovaní kompostár-
ní, ktoré môže spraviť len samospráva 
– prečo by to malo ísť výzvou? Územie 
má najlepšie zmapované, čo potrebuje.

Čo by v  tejto fáze prípravy ďalšieho 
programového obdobia malo ešte 
spraviť MIRRI pre čo najlepšie čer-
panie nových eurofondov v území? 

Samosprávy čerpať eurofondy ve-
dia, majú projekty, problém nie je na ich 
strane. Ten je na strane vyhlasovateľov 
výziev. Ministerstvá by mali upustiť od 
rezortizmu. Všetko, čo sa dá, by mali 
pustiť do integrovaných územných in-
vestícií. Nerozumiem, prečo to nechcú 
spraviť. Veď keby to spravili, zodpove-
dať za čerpanie bude samospráva. Tým 
im odpadne papierovanie, kontroly 
a čerpanie pôjde hladko. To by ale zna-
menalo, že by nemali „kľúče od miešač-
ky“, čo je asi hlavný problém. n
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R O Z H O V O R

Lukáčová z bratislavskej župy:   
Úpadok hlavného mesta pocíti  

celé Slovensko
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Na snímke zľava predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 
Juraj Droba a riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia 

projektov BSK Barbora Lukáčová. [FOTO TASR/Jakub Kotian]
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Argumenty eurokomisie proti 
presunu eurofondov do Bra-
tislavského kraja sú politic-

ké. Eurokomisárka Ferreira zastáva 
politický postoj socialistickej frakcie, 
podľa ktorého zdroje EÚ patria šta-
tisticky najchudobnejším regiónom. 
Komisia sa po našich argumentoch 
podporujúcich transfer eurofondov 
začala s nami rozprávať inak, tvrdí 
v rozhovore BARBORA LUKÁČOVÁ, 
ktorá na bratislavskej župe riadi euro-
fondy.

Barbora Lukáčová je riaditeľkou 
Odboru stratégie, územného rozvoja a 
riadenia projektov na Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji. 

Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) v ostatných dňoch zintenzívnil 
svoju komunikáciu  ohľadom požia-
davky presunúť väčšiu časť z budú-
cich eurofondov do jeho územia. Ide 
o takzvanú flexibilitu, ktorú umož-
ňujú nové pravidlá Kohéznej politiky 
EÚ na roky 2021 až 2027. V rámci nej 
môže každá krajina 15 percent národ-
nej alokácie z najväčšieho európske-
ho fondu – Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja (ERDF) – presunúť z 
menej rozvinutých krajov do rozvi-
nutejších. Kohézna politika EÚ totiž 
prideľuje európskym regiónom pro-
striedky z tohto fondu na základe ich 
relatívneho bohatstva, ktoré meria 
hlavne na základe výšky ich hrubého 
domáceho produktu.

To podľa bratislavskej župy ale 
nezohľadňuje skutočnú sociálnu, 
ekonomickú a environmentálnu rea-
litu regiónu so slovenským hlavným 
mestom, a preto chce, aby Slovensko 
ponúknutú flexibilitu využilo. Župa 
požaduje 10 percentný presun, čo by 
objem peňazí na projekty v Bratislav-
skom kraji zvýšilo o miliardu eur. Zá-
roveň žiada aj presmerovať 10 percent 
prostriedkov z ERDF a Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) do Kohézneho 
fondu (KF), čo takisto umožňujú eu-
rópske predpisy.

Túto flexibilitu a transfer rovnako 
tak na návrh MIRRI v  apríli  schvá-
lila vláda.  Slovensko ale narazilo na 
zdržanlivý postoj Európskej komi-
sie, ktorá bude Slovensku schvaľovať 
Partnerskú dohodu, teda základný 
kameň čerpania nových peňazí z fon-
dov EÚ.

O tom, ako sa vyvíjajú rokovania 
s eurokomisiou, aké sú hlavné argu-
menty obidvoch strán a ako bratislav-
ská župa vníma plánované zmeny v 
čerpaní nových eurofondov, sa portál 
EURACTIV Slovensko rozprával s ria-
diteľkou Odboru stratégie, územného 
rozvoja a riadenia projektov na Brati-
slavskom samosprávnom kraji Barbo-
rou Lukáčovou.  

Bratislavská župa spolu so zástup-
cami  ostatných samospráv z  kraja 
žiada využiť flexibilitu v  eurofon-
dových pravidlách, ktorá umožňuje 
presunúť časť eurofondov z  menej 
rozvinutých regiónov do Bratislav-
ského kraja. Na koho váš apel pri-
márne smeruje?   

Na eurokomisárku Ferreiru (Elisa 
Ferreira je eurokomisárka zodpoved-
ná za kohéznu politiku a reformy, 
pozn. red.). V rokovaniach stojíme 
za ministerkou Veronikou Remišo-
vou a premiérom Eduardom Hege-
rom. Desaťpercentný transfer bol od 
začiatku napísaný vo východiskovej 
verzii Partnerskej dohody, ktorú Slo-
vensko Komisii predložilo ešte v lete 
a Slovensko na ňom naďalej trvá aj v 
novších verziách. My sme v procese 
rokovaní nápomocní a snažíme sa 
dodať Komisii všetky potrebné pod-
klady.

Komisárka Ferreira sa vyjadrila, 
že bratislavský región je veľmi bohatý, 
preto východiskovou pozíciou Komi-
sie bolo, že nedá do nášho regiónu ani 
euro. My pritom nebojujeme o vlast-
né prostriedky smerom len pre naše 
kompetencie. Niektoré ministerstvá 
si takisto neuvedomujú, že bojujeme 
za transfer do tohto územia bez ohľa-
du na to, kto je oprávnený prijímateľ 
zdrojov. Či už sú to železnice, ÚPSVAR 
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), 
štátne orgány, až po mimovládne or-
ganizácie a podnikateľov.

Je to tak, že máte podporu MIRRI, 
no nie z ostatných ministerstiev? 

Nie. Riadime sa tým, že máme 
uznesenie vlády, ktoré prijalo desať-
percentnú flexibilitu. To, že nejaký 
minister nie je dostatočne informo-
vaný, neznamená, že slovenská vláda 
odstúpila od svojho zámeru žiadať 
desať percent z ESF (Európsky soci-
álny fond), ERDF (Európsky fond re-

gionálneho rozvoja) do Kohézneho 
fondu a zároveň 10 percent z ERDF a 
ESF do nášho územia (Bratislavského 
samosprávneho kraja).

Ako ste povedali, MIRRI lobuje za 
tento presun na pôde Európskej 
komisie. V pripomienkach, ktoré 
Komisia zaslala Slovensku k Part-
nerskej dohode, je ale napísané, že 
nie je dostatočne vyargumentova-
né, prečo Bratislavský kraj tieto 
peniaze potrebuje. Znamená to, že 
ministerstvo nemalo dostatočne 
pripravené zdôvodnenie? 

Nie, takto to nevidím. To bol doku-
ment, ktorý bol Komisii predložený 
v  septembri. Kým ale Komisia na to 
zareagovala, naše argumenty sa ab-
solútne vycibrili.

Naša pôvodná argumentácia bola 
postavená na tom, že 60 percent ka-
pacít vedy a výskumu sa nachádza na 
území Bratislavského kraja. Dnešná 
argumentácia vychádza z  nášho 
PHSR (Plán hospodárskeho a  sociál-
neho rozvoja, pozn. red.), ktoré bolo 
v septembri schválené zastupiteľ-
stvom Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Jednoznačne pomenováva-
me problémy územia v rámci  piatich 
politických cieľov  kohéznej politiky, 
ktoré vyžaduje Komisia. Hovoríme o 
prisťahovalectve do nášho územia a 
o tlaku na životné prostredie, na do-
pravu či na verejné služby. Rozpráva-
me aj o vede a výskume, ktoré sú prí-
ležitosťou pre územie BSK rovnako 
ako inovácie. Takisto predkladáme 
argumenty, čo sa stane, ak sa vypuklé 
problémy nebudú riešiť. A tiež, aké 
to bude mať dopady na susediace či 
cezhraničné regióny. Novú argumen-
táciu sme postavili aj na pripomien-
kach Komisie. Čiže už to nie je len o 
vedeckovýskumných kapacitách.

Nezabúdajme, že v súlade s re-
gulatívou EÚ až 85 percent všetkých 
zdrojov na našom území musí ísť do 
cieľa jeden a dva (digitálna, inteli-
gentná a zelená transformácia, pozn. 
red.). Dokonca sme museli vycibriť 
aj zaradenie projektov, čiže z akých 
konkrétnych fondov navrhujeme 
projekty financovať. Chceme, aby si 
Komisia bola istá, že sa nesnažíme 
obidvomi transfermi nahnať zdroje 
do Bratislavského kraja. Podľa mňa 
bolo od Komisie úplne korektné, že sa 
chcela uistiť, že sa v našom kraji ne-
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akumulujú peniaze z Kohézneho fon-
du a aj v rámci flexibility.

Aký je hlavný argument Komisie 
proti desaťpercentnému presunu?

Je politický. Komisia je presvedče-
ná, že štrukturálne fondy majú slúžiť 
na vyrovnávanie rozdielov medzi re-
giónmi. Komisárka Ferreira je socia-
listka (Elisa Ferreira je z portugalskej 
Socialistickej strany, ktorá patri do 
Európskej strany socialistov, PES, 
pozn. red.), čiže prirodzene zastáva 
politický postoj svojej frakcie, a to že 
zdroje EÚ patria štatisticky najchu-
dobnejším. Nerada vidí argument, 
ktorý prešiel v roku 2016, kedy vládli 
ľudovci a bola migračná kríza. Vtedy 
metropolitné regióny aj zo západnej 
Európy presadili, že sa na európske 
zdroje bude pozerať aj ako na nástroj 
na odstraňovanie štrukturálnych 
problémov jednotlivých území. Tak 
ako Bratislavský kraj aj iné metropo-
litné regióny v EÚ sa trápia so sociál-
nou inklúziou, s témou prisťahova-
lectva, životným prostredím, dopra-
vou či dopadmi klímy.

O tom je aj 15 percentná flexibi-
lita, ktorú umožňuje regulatíva EÚ. 
My nechceme nič, čo by nebolo v eu-
rópskych predpisoch. Komisia je však 
v téme transferov veľmi zdržanlivá a 
ostražitá, čiže je to skôr politický po-
stoj.

Presuny chcú využiť aj ostatné kra-
jiny, ako sa to rieši v ich prípade? 

Tento problém riešili v Grécku, 
kde centrálny región Atika dosiahol 
presun. Tento problém je aj v Poľsku, 
Maďarsku, Česku či na  Pobaltí. Slo-
vensko v  tomto ohľade nie je ničím 
výnimočné, no rozdielne sú dopady. 
Je to spôsobené naším územným čle-
nením (pre potreby čerpanie eurofon-
dov, pozn. red.). Bratislavský kraj je 
na úrovni NUTS 3 (územné jednotky, 
ako ich eviduje EÚ, pozn. red.), ostatné 
územie sa vykazuje na úrovni NUTS 
2, čiže západné, stredné a  východné 
Slovensko. Na jednej strane si Sloven-
sko takto šikovne zabezpečilo najväč-
ší objem peňazí na jedného obyvateľa 
z kohéznej politiky, na druhej strane 
tým utopilo Bratislavský kraj.

Preto v iných krajinách EÚ ten-
to problém nevytŕča tak veľmi ako u 
nás. Pôvodne (podľa prijatých pravi-
diel kohéznej politiky, bez využitia 
transferov, pozn. red.) by do tohto 

územia z fondov EÚ malo ísť len 20 
miliónov eur.

Pomohlo by, keby sa v tomto prípa-
de hlavné mesto počítalo ako samo-
statný kraj?

Nie, to by pre nás nič neriešilo, len 
by sa znížila alokácia pre Trnavský 
kraj. Naše tri okresy by sa započíta-
vali do západného Slovenska, ktoré 
by sa stalo prechodným regiónom. 
Takéto opatrenia sa teraz prijímať ne-
dajú. Nad tým sme sa mali zamýšľať v 
rokoch 2013 a 2014.

Pre Slovensko je však súčasné 
nastavenie výhodné, pretože má naj-
viac peňazí na hlavu. Slovensko bolo 
jednou z krajín, ktorá najviac bojova-
la za to, aby regulatíva umožňovala 
transfery, uvedomujúc si situáciu v 
Bratislavskom kraji. Teraz sa snažíme 
o dosiahnutie 10 percentného trans-
feru, čo je ešte o päť percentuálnych 
bodov menej, ako umožňujú európ-
ske pravidlá.

Aký je váš plán ďalej? Ako chcete 
ďalej presvedčiť Komisiu, aby pre-
sun neodmietla? 

Komisia to neodmieta, ale potre-
buje veľmi dobré zdôvodnenie na to, 
aby umožnila transfer a aj flexibilitu. 
Diskusia od leta sa posunula natoľko, 
že už sa s Komisiou nerozprávame, či, 
ale aká veľká bude flexibilita.

Pre vás je prijateľných len desať 
percent? 

Je to pre nás východiskový bod 
do rokovaní. Málokto si však uvedo-
muje, že aj keď sa do metropolitného 
regiónu presunú peniaze, nebude to 
na všetky oblasti. Napríklad medzi 
problémami, ktoré si na našom území 
všimla Európska komisia, je sociálna 
inklúzia. To je opatrenie v rámci poli-
tického cieľa štyri (sociálnejšia Euró-
pa, pozn. red.), na ktorý spolu s cieľmi 
tri a  päť (prepojená Európa a  Európa 
bližšie k  občanom, pozn. red.) môže-
me použiť len pätnásť percent pro-
striedkov. Je niečo iné pätnásť per-
cent z  miliardy ako pätnásť percent 
zo štvrť miliardy.

Akými argumentmi budete Komi-
siu ešte presviedčať? 

Snažíme sa ukázať, aké projekty 
sa neuskutočnia, ak nedôjde k trans-

feru. To nie je vydieranie, ale fakt. 
Neuskutoční sa deinšitucionalizácia 
Stupavy. V barokovom kaštieli s 200 
klientmi nevieme zaistiť lepšie, ad-
resnejšie a komunitné sociálne služ-
by. V záujme poskytovania humán-
nejšej a osobnej potreby klienta sme 
sa odhodlali k deinštitucionalizácii 
tohto veľkokapacitného zariadenia, 
no len na infraštruktúru potrebu-
jeme 25 miliónov eur, na prevádzku 
ďalších osem miliónov eur. To nevie-
me spraviť z vlastných ani úverových 
zdrojov.

Takisto nezrealizujeme malokar-
patský obchvat, ktorý stojí sto mi-
liónov eur. Komisárka sa nás pýtala, 
či to nevieme robiť z vlastných alebo 
úverových zdrojov. Keby sme si na 
takýto projekt zobrali úver, nemohli 
by sme robiť žiadne iné vlastné inves-
tičné aktivity. Navyše, úverové zdroje 
má samospráva v zmysle národnej le-
gislatívy zastropované dlhovou brz-
dou.

Peniaze, ktoré žiadame, majú ísť 
do vlajkových projektov v  jednotli-
vých sektorových politikách: zdra-
votníctve, školstve, doprave, soci-
álnych veciach, životnom prostredí 
a podobne. Bez nosných projektov sa 
v  jednotlivých cieľoch nič dopredu 
nepohne.   Toto bola naša najzásad-
nejšia argumentácia, po ktorej sa aj 
Komisia s  nami začala trochu inak 
rozprávať.

Rovnaká reakcia ale prichádza 
z  ostatných krajov, ktorým sa 10 
percentný presun peňazí do Bra-
tislavského kraja nepáči. Ostatné 
župy tiež hovoria, že potrebujú pe-
niaze na veľ ké a  dôležité projekty, 
na ktoré im vlastné zdroje nestačia. 

To ale nie je z ich strany úplne ko-
rektné, pretože to nie sú ich peniaze, 
na ich účte, výlučne na ich kompeten-
cie. Jednoducho povedané, sú to pe-
niaze na účte Slovenska a to má právo 
uplatniť si nástroje transferov, samo-
zrejme, pri vydokladovaní potrieb a 
opodstatnenosti a rozhoduje o tom 
Európska komisia. A tak sa aj deje.

Jedným z argumentov, ktoré použí-
va MIRRI pre odôvodnenie presu-
nu je aj fakt, že sa v Bratislavskom 
kraji nachádza veľ ká väčšina vedec-
ko-výskumných kapacít.  



JANUÁR 2022 | SLOVENSKO A JEHO OPERAČNÝ PROGRAM17

Áno, je to jeden z argumentov, kto-
ré sú na stole, rovnako ako najväčší 
podiel malých a stredných podnikov 
v inovačnom sektore.   To sú dôvody 
na  podporu sektorovej politiky vedy, 
výskumu a inovácie na území BSK v 
rámci cieľa 1.

A nie je to skôr argument proti pre-
sunu prostriedkov do Bratislavské-
ho kraja? Obava krajov z  východu 
Slovenska je, že by to opäť len podpo-
rilo odliv mozgov smerom na západ. 

Odpoviem číslami z demografie. 
Viac ako deväť rokov máme v území 
BSK prirodzený prírastok obyvateľ-
stva na úrovni približne osem až deväť 
tisíc ročne, z toho dve tretiny netvoria 
novonarodené deti, ale prisťahovalci 
prevažne z iných regiónov Slovenska. 
Nemôžeme však určite tvrdiť, že veľ-
ká väčšina našla svoje uplatnenie na 
univerzitných pracoviskách, či v Slo-
venskej akadémii vied alebo v inovač-
ných podnikoch. Ich zamestnávatelia 
sú z oblasti služieb, bankovníctva, 
automobilového či petrochemického 
priemyslu.

My tu máme vedecko-výskumné 
inštitúcie viac ako 70 rokov, nie je to 
niečo, čo sa stalo teraz a vďaka pod-
pore EÚ zdrojov. Je to dôkaz, že veda a 
výskum majú v metropolitnej oblasti 
silnú tradíciu a pozíciu.

Silnú vedecko-výskumnú zák-
ladňu máme v Košiciach či v Žiline, 
ktoré sú takisto dostatočne podporo-
vané. Nie je pravda, že podporou vedy 
a výskumu v Bratislave odliv mozgov 
automaticky smeruje sem. Naopak, 
tým, že tu nie je kvalitná infraštruk-
túrna základňa, tak všetky mozgy 
máme v Brne. Investíciami do vedy a 
výskumu sa snažíme prinavrátiť ľudí 
z Viedne a Brna na Slovensko.

Povedali ste, že argumentácia Ko-
misie je, že kohézna politika je na 
zmierňovanie rozdielov medzi re-
giónmi. No nie je to pravda? Prie-
pasť medzi východom a západom je 
na Slovensku stále obrovská a v po-
sledných rokoch sa nezmenšuje, ale 
naopak. Nie je legitímne využiť eu-
rofondy na pomoc týmto regiónom, 
na čo nakoniec aj majú slúžiť? 

My žiadnemu kraju peniaze nebe-
rieme. Nepomáhame kraju, ale úze-
miu, v ktorom sa realizuje príslušná 
sektorová politika. Je zrejmé, že od 

roku 2016 má kohézna politika slúžiť aj 
na riešenie štrukturálnych problémov.

Nežiadame podporu len preto, že 
na to máme právo. Ak dostaneme Bra-
tislavu a jej bezprostredné okolie do 
stavu, kedy ju prevalcujú problémy 
v doprave či životnom prostredí – k 
čomu sme veľmi blízko – negatívne 
dopady pocíti celé Slovensko. Keď sa 
lídrovi prestane ekonomicky dariť a 
problémy presiahnu možnosti jeho 
územia, začne to negatívne ovplyvňo-
vať iné územia. To sa deje posledných 
desať rokov, pričom problémy Brati-
slavského kraja majú negatívny vplyv 
minimálne na západné Slovensko.

To sú celonárodné problémy, ktoré 
nezakryjeme mantrou vyrovnávania 
regionálnych rozdielov. Môžeme sa 
dostať do bodu, že Bratislava natoľko 
upadne, že sa priblíži menej rozvinu-
tým regiónom. Nožnice sa začnú za-
tvárať, ale opačne, ako by sme chceli.

V  oblasti životného prostredia 
ohrozujeme zásobárne s pitnou vodou, 
čo nie je problém Bratislavy, ale celého 
Slovenska a strednej Európy. Bratisla-
va je vstupnou bránou na Slovensko. 
Keď prestane fungovať doprava v Bra-
tislave, nebude fungovať transfer to-
varov a služieb pre celú krajinu. Veľké 
štrukturálne problémy tohto územia 
majú zásadný dopad na ekonomiku 
štátu a rozvoj ostatných regiónov.

Pomáha vám pri presviedčaní Ko-
misie kancelária Bratislavského sa-
mosprávneho kraja v Bruseli? 

Určite. Vďaka nej sme v neustá-
lom kontakte s európskymi inštitú-
ciami. To, že vôbec môžeme hovoriť 
o možnosti podpory Bratislavského 
kraja, je vďaka iniciatíve metropolit-
ných regiónov, ktorá sa v EÚ spustila 
v roku 2016.  My cez našu kanceláriu 
priamo ovplyvňujeme regulatívu EÚ, 
aby to nebolo o výnimkách, ale o kon-
zistentných riešeniach. Je to zázemie, 
ktoré nám umožňuje budovať vzťahy 
s Európskym výborom regiónov, Stá-
lym zastúpením SR pri EÚ či s DG Re-
gio (Generálne riaditeľstvo Komisie 
pre regionálnu politiku, pozn. red.). 
Je to normálny spôsob, ktorý využíva-
jú všetky regióny, ktoré chcú v Európe 
niečo dosiahnuť.

MIRRI v októbri samosprávam pred-
stavilo návrh, podľa ktorého vyčlení 
a rozdelí peniaze na projekty krajov 
a mestských území v rámci Integ-

rovaných územných stratégií (IÚS). 
Ako ho hodnotíte? 

Pokiaľ nie je dohodnutá Partner-
ská dohoda a transfery, tak nemá o 
tejto tabuľke význam ani hovoriť. 
Vzhľadom na fakt, že alokácia neob-
sahuje kompetencie lokálnej a regi-
onálnej samosprávy financované z 
Kohézneho fondu a ESF nie je defini-
tívna, rovnako ako fakt, že neobsaho-
vala všetky oblasti podpory spadajú-
ce do IÚS. Čiže jej zverejnenie pova-
žujem za predčasné a nešťastne spô-
sobila, že sa debata ohľadne potrieb 
podpory v jednotlivých IÚS zúžila len 
na debatu o výške podpory.

Navyše to nie je len o peniazoch, 
ale aj o tom, čo všetko, aké oblasti a 
opatrenia, sa budú realizovať pro-
stredníctvom IÚS. Výber projektov 
napĺňajúcich ciele v rámci jednotli-
vých opatrení sa nebudú vyberať v 
dopytovo orientovaných výzvach, ale 
rozhodovať sa o nich bude na pôde 
Rád partnerstva. S ministerstvami 
teraz riešime, čo všetko má spadať do 
kompetencie Rady partnerstva. Spo-
lu s MIRRI zastávame názor, že Rada 
partnerstva schvaľuje projekty, ktoré 
sú v kompetenciách miestnej a regio-
nálnej samosprávy a sú kryté štruktu-
rálnymi fondami. To pôvodná tabuľka 
neobsahovala, čiže je dnes už irele-
vantná a na základe postupných roko-
vaní pristúpi MIRRI k jej novelizácii.

Máte teda prísľub, že zdrojov a pod-
porených aktivít samospráv bude 
viac? 

Určite. Trvali sme na tom, aby sú-
časťou tabuľky v rámci rozhodovania 
v  Rade partnerstva bola časť energe-
tiky, ktorá sa týka verejných budov 
vo vlastníctve samosprávy. Ďalšou 
podmienkou bolo rozšíriť kompeten-
cie o vejár sociálnych služieb, pretože 
tam pôvodne chýbali komunitné so-
ciálne služby. Ďalej vedieme diskusiu 
o regionálnom zdravotníctve. Debatu 
vedieme aj o  ponímaní dopravných 
integrovaných systémov. Rokovania 
sú na dobrej ceste.

Vláda v novembri schválila návrh 
rozdelenia kompetencií orgánov, 
ktoré budú zapojené do riadenia a 
implementácie eurofondov v novom 
programovom období. Počet zapoje-
ných inštitúcií sa má znížiť, čo má 
podľa MIRRI priniesť zjednodušenie 
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a zefektívnenie čerpania. Zo zozna-
mu sprostredkovateľských orgánov 
vypadli aj samosprávne kraje. 

Už dlho bolo jasné, že súčasný 
systém riadiacich orgánov končí. S 
tým nemáme problém. Kompetencie 
sprostredkovateľských orgánov pre-
súvame do technického sekretariátu. 
Očakávame diskusie o kompetenciách 
a zábere technického sekretariátu. 
Budeme trvať na tom, aby sme sa vede-
li čo najkompetentnejšie starať o úze-
mie. Presadzujeme proklientský sys-
tém voči žiadateľovi, aby sme mu boli 
čo najpomocnejší pri tvorbe obsahu 
projektu, jeho technického prevede-
nia, príprave verejného obstarávania a 
samotnej implementácii projektu. Ide-

me cielene do územia, kde žiadateľov 
presviedčame, aby žiadosť pripravili a 
predložili za našej asistencie tak, aby 
výstupy projektu čo najviac prispeli k 
vyriešeniu problémov v jednotlivých 
sektorových politikách.

Nie je našou hlavnou misiou roz-
dávať korekcie pre každú nezrovna-
losť. Na druhej strane chceme byť 
tvrdí a odhodlaní pri skúmaní, či 
žiadateľ za získané peniaze dodržal 
ciele a výstupné ukazovatele projek-
tu. V skratke, v rámci témy zvýšenia 
kapacít základných škôl sa primárne 
zameriame na to, koľko nových kme-
ňových tried projekt prináša, ako na 
to, koľko okien vymenil. Peniaze by 
mali putovať  na dosiahnutie vytýče-
ného cieľa  a výstupov projektu a iba 

za jeho nesplnenie by sme mali žiada-
teľa pokutovať.

Ktoré kompetencie pre technické sek-
retariáty budú pre vás najdôležitejšie? 

Je nám jedno, kto bude podpisovať 
zmluvu o nenávratnom finančnom prí-
spevku. Pre nás je dôležité, aby sme na-
stavovali podmienky výzvy. Aby bolo 
zaručené, že peniaze pôjdu tam, kam 
skutočne majú  a v požadovanej kvali-
te. Aby výzva nehovorila len o zvýšení 
kapacít základných škôl, ale kontro-
lovala aj atribúty smart školy. Potom 
je dôležité, aby sme záujemcom vedeli 
poskytnúť maximálnu mieru podpory. 
A dôležitý je aj dohľad nad tým, či sa 
vybrané projekty skutočne realizujú. n
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Malé obce budú mať aj  
v nových eurofondoch problém 

s financovaním kanalizácie
A u t o r :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Zrekonštruovaná čistiareň odpadových vôd v Námestove.  
[TASR /Oliver Ondráš]

Č L Á N O K
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V novom období čerpania euro-
fondov budú mať pri budovaní 
kanalizácií opäť prednosť väč-

šie obce, menšie sa budú musieť spo-
ľahnúť na Environmentálny fond. 

Portál EURACTIV Slovensko na je-
seň minulého roku informoval o prob-
lémoch menších obcí v prístupe k euro-
fondom na budovanie verejnej kanali-
zácie. Štát pri eurofondoch v minulom 
programovom období uprednostňoval 
väčšie obce v dôsledku slovenského 
záväzku voči Európskej únii z obdobia 
spred vstupu Slovenska v roku 2004. 
Slovensko sa v tom čase zaviazalo od-
kanalizovať všetky väčšie aglomerácie 
do roku 2015.

Tento záväzok Slovensko ešte stále 
nesplnilo. Rezort životného prostre-
dia pre portál EURACTIV potvrdil, že 
aj v nadchádzajúcom programovom 
období čerpania eurofondov bude pri 
kanalizáciách uprednostňovať väč-
šie sídla. Menšie sa v prípade záujmu 
o vybudovanie verejnej kanalizácie 
môžu uchádzať o príspevok z Envi-
ronmentálneho fondu.

„V oblasti vodného hospodárstva 
sa ministerstvo životného prostredia 
v rámci návrhu aktivít, ktoré majú 
byť financované zo zdrojov Operač-
ného programu Slovensko na obdobie 
2021 – 2027, prioritne zameriava na 
podporu   čistenia a odvádzania ko-
munálnych odpadových vôd v aglo-
meráciách nad 2 000 ekvivalentných 
obyvateľov (EO).  Na nich sa vzťahujú 
záväzky Slovenska voči Únii, zakotve-
né v prílohe Zmluvy o pristúpení k 
Európskej únii,” uvádza stanovisko 
ministerstva.

MENŠÍM OBCIAM POMÁHA 
MODERNIZAČNÝ FOND
Slovensko sa pri vstupe do Únie 

zaviazalo do roku 2015 odkanalizovať 
všetky aglomerácie s  viac ako 2000 
ekvivalentných obyvateľov (EO – sú-
čet skutočného počtu obyvateľov ži-
júcich v danej sídelnej aglomerácii a 
jej populačného ekvivalentu – prevo-
dovej hodnoty priemyselných odpa-
dových vôd produkovaných v danej 
oblasti za deň).

Posledné údaje o pripojení na 
kanalizáciu pochádzajú z konca roku 
2018. Uvádza ich  Plán rozvoja verej-
ných kanalizácií pre územie Sloven-
skej republiky na roky 2021-2027. 
Podľa týchto údajov bolo koncom 

roku 2018 na verejnú kanalizáciu 
pripojených 3 724 376 ľudí, čo pred-
stavuje 68,40 percenta z celkového 
obyvateľstva. Z 356 aglomerácií nad 
2000 EO verejná kanalizácia  chý-
ba ešte v 32 obciach. Percentuálny po-
diel ľudí na Slovensku pripojených na 
kanalizáciu je najmenší v rámci celej 
Vyšehradskej štvorky. Faktom však 
zostáva, že cieľ odkanalizovať väčšie 
aglomerácie sa do dnešného dňa po-
darilo splniť len Českej republike.

Hoci o  peniaze z  eurofondov sa 
v minulom programovom období 
mohli uchádzať aj obce s  menej ako 
2000 EO, prioritu mali v dôsledku slo-
venského záväzku väčšie obce. Ešte v 
roku 2017 na tento problém upozornil 
Inštitút environmentálnej politiky 
(IEP) v  revízii výdavkov na životné 
prostredie.

„Investície sa zamerali najmä na 
dosiahnutie záväzkov Slovenskej re-
publiky voči Európskej komisii. Na 
druhej strane najmä menšie obce nie 
je možné financovať zo zdrojov Únie. 
Tie sú tak odkázané na každoročné 
čerpanie malých súm z Environmen-
tálneho fondu, z ktorých často nie sú 
schopné vybudovať kompletnú in-
fraštruktúru,” uvádza IEP.

Koncom roku 2019 rezort životné-
ho prostredia menším obciam sprí-
stupnil peniaze z Environmentálne-
ho fondu. Na rozvoj kanalizácií v ob-
ciach pod 2000 EO ide každoročne 50 
miliónov eur.

V roku 2020 sa z  Environmentál-
neho fondu  zafinancovala výstavba 
40 nových kanalizačných sietí a 11 
rozšírení už existujúcej siete. Vo väč-
šine prípadov sa spoločne s kanalizá-
ciou financovala aj výstavba čističky 
odpadových vôd.

V BRATISLAVSKOM KRAJI 
CHÝBAJÚ AJ EUROFONDY
V Bratislavskom kraji problém 

ešte umocňuje fakt, že obmedzené 
sú aj eurofondy, keďže kraj má príliš 
vysoké HDP na obyvateľa a z čerpania 
eurofondov je tak do veľkej miery dis-
kvalifikovaný.

„Takmer 25 percent všetkých obcí 
Bratislavského kraja (BSK) nemá vy-
budovanú verejnú  kanalizáciu, pri-
čom na území kraja sa nachádza naj-
väčšia zásobáreň pitnej vody v stred-
nej Európy – Žitný ostrov,“ uviedol tla-
čový odbor BSK začiatkom decembra.

Ministerstvo investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie Vero-

niky Remišovej preto v ďalšom období 
navrhlo využitie princípu flexibility, 
ktorý členským štátom umožňuje pre-
sunúť až 10 percent z celkovej aloká-
cie. Bratislavský kraj by tak teoreticky 
mohol dostať až miliardu eur. Takýto 
presun však musí najskôr schváliť Ko-
misia, ktorá má s presunom peňazí do 
„bohatých“ regiónov problém.

Komisárka pre kohéziu Elisa Fer-
reira v októbri pre EURACTIV Sloven-
sko uznala, že Bratislava má problé-
my, ktoré treba riešiť. Podpora z eu-
rofondov by však mala byť úmerná 
schopnosti kraja riešiť si ich sám.

NIELEN NOVÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA
Problémom však nie je len chý-

bajúca infraštruktúra. Peniaze musí 
vláda nájsť aj na rekonštrukciu sta-
rých stokových sietí a čističiek. O 
nevyhovujúcom fyzickom stave časti 
stokových sietí hovorí aj plán rozvoja 
kanalizácií, ktorý volá po ich prime-
ranej obnove. O „obrovskom inves-
tičnom dlhu” hovoril aj dokument 
Moderné a úspešné Slovensko, ktorý 
vytvoril základy neskoršieho Národ-
ného plánu obnovy a odolnosti. Do-
ňho sa však už kanalizácie nedostali.

O nevyhovujúcom stave svedčí 
vysoký podiel balastných vôd. V roku 
2018 sa podľa štatistických údajov 
vypustilo cez verejnú kanalizáciu 
414  825 metrov kubických odpado-
vých vôd. Viac ako 36 percent z tohto 
objemu predstavovali balastné vody.

Balastné vody sú podzemné vody 
alebo vody z rôznych rigolov, potôčikov, 
ktoré sa do kanalizácie dostávajú prie-
nikom cez netesnosti kanalizačných 
potrubí a kanalizačných šácht, alebo 
vedome cez kanalizačné prípojky.

Opravy potrebujú najmä staršie 
čističky a ich časti (obslužné a pre-
vádzkové budovy). Životnosť strojno-
technologických zariadení čističiek je 
zväčša od 10 do 20 rokov. Posledných 
20 rokov sa pritom investovalo najmä 
do budovania novej infraštruktúry a 
rekonštruovalo sa iba v nevyhnutnej 
miere.

Hovorca Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti Peter Podstupka ešte 
koncom roku 2019 informoval, že 
za hranicou teoretickej životnosti je 
400 kilometrov kanalizačných sietí 
a 250 kilometrov vodovodných sietí v 
hlavnom meste a okolí. Takzvaný in-
vestičný dlh vodárne vyčíslili na 271 
miliónov eur. n
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