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Zborník hlavných myšlienok zo seminára 
 
 

Fondy Európskej únie a ich vplyv na rozvoj Slovenskej republiky, 
 
 

ktorý organizovala Informačná kancelária Európskeho 
parlamentu na Slovensku a Podnikateľská aliancia Slovenska 

 
 

dňa 1. decembra 2006 od 9:30 do 13:00 
v Informačnom centre Európskeho parlamentu na Slovensku, 

Palisády č. 29,  Bratislava 
 

 

PROGRAM SEMINÁRA 
 
 
09:15 – 09:30 Registrácia   
 
09:30 – 09:40 Úvod 

Róbert Hajšel – riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku 
 
09:40 – 12:00 Panelová diskusia – Fondy EÚ a ich vplyv na rozvoj SR 
 
Účastníci panelu: 
Vladimír Maňka - poslanec Európskeho parlamentu za SR 
Ján Rudolf – generálny riaditeľ Sekcie stratégie rozvoja Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 
Peter Baco – poslanec Európskeho parlamentu za SR 
Ján Ježo – generálny riaditeľ Sekcie podporných programov Ministerstva hospodárstva SR  
Róbert Redhammer – prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
Mária Karpátyová – vedúca Odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania 

Trnavského samosprávneho kraja 
 
(10:45–11:00 – Prestávka na kávu) 
 
12:00 – 13:00 Záverečné občerstvenie 
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Príspevky hlavných rečníkov 
 

 

 
Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 
 
Štrukturálne fondy sú témou, ktorá zaujíma všetkých – od vzdelávacích inštitúcii, cez 
podnikateľov, až po štátne inštitúcie a orgány, ktoré majú záujem čerpať verejné prostriedky 
Európskej únie na to, aby mohli zveľaďovať život ľudí a pozdvihnúť úroveň zaostávajúcich 
regiónov. Slovensko malo prvé skúsenosti s čerpaním európskych fondov v období po vstupe. 
Vieme, že Slovensko si čerpaní eurofondov nepočína ani najhoršie ani najlepšie z pohľadu 
nových krajín. Podľa priebežného hodnotenia európskej komisie sa nachádza niekde uprostred 
resp. v lepšej polovici nových štátov Európskej únie a podarilo sa mu doteraz vyčerpať viac ako 
jednu štvrtinu alokovaných prostriedkov.  
 
Európsky parlament v júni 2006 schválil balík piatich nariadení, ktoré čerpanie európskych 
fondov viac prispôsobia aj potrebám nových členských krajín. Bude možné čerpať finančné 
prostriedky z fondov na skvalitnenie sociálneho bývania v záujme zlepšenia alebo udržania 
životného prostredia, či zníženia spotreby energií a pod. Našou úlohou a úlohou štátnych orgánov 
a samospráv na Slovensku ja pomôcť využiť tieto fondy na lepší život občanov SR a na zníženie 
disparít medzi jednotlivými regiónmi.  
 
 
 
Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu za SR 
 
Keď sa Európska únia rozšírila v roku 2004 tak počet obyvateľov EÚ vzrástol o 20%, ale HDP 
len o 5%. Z tohto vidieť aké ekonomicky slabé štáty vstúpili do EÚ. Priemerný HDP na 
obyvateľa v krajinách, ktoré v roku 2004 pristúpili dosahoval menej ako polovicu súčasného 
priemeru EÚ.  Rozvojová priepasť medzi regiónmi EÚ sa pristúpením zdvojnásobila.  
 
Keď hovoríme o Lisabonskej stratégii, hovoríme 
o viacerých cieľoch. Jeden z najsilnejších cieľov je 
zamestnanosť. Miera zamestnanosti je nízka hlavne 
v najmenej rozvinutých regiónoch. Jeden z cieľov 
hovorí, že je potrebné dosiahnuť zamestnanosť na 
úrovni 70% do konca roku 2010. Ak by sme chceli 
tento cieľ dosiahnuť museli by sme vytvoriť 22 
miliónov miest v európskej dvadsať päťke a z toho 
7 miliónov miest v nových členských štátoch, ktoré 
sú dnes súčasťou EU.  
 
Možno mnohí z vás počuli, že v marci sa rozhodla 
EÚ robiť spoločnú politiku v oblasti energetiky. 
Dôvodom je nebezpečenstvo z hľadiska dodávok, 
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lebo väčšina energií sa do EÚ dováža z vonka; dnes sme na 50 % závislí od vonkajších zdrojoch  
a po dvadsiatich rokoch to bude až 70 %. Ďalším dôvodom je veľká emisia skleníkových plynov, 
ktorá môže spôsobiť, že pri tomto vývoji by v roku 2050 naše ovzdušie nebolo dýchateľné 
a v priebehu tohto storočia by sa atmosféra našej planéty oteplila tak, že by to spôsobilo obrovské 
katastrofy.  
 
Európska regionálna politika je politikou solidarity a prinesie rovnaké ovocie aj pre slabé regióny 
nových členských štátov. Viac ako tretina rozpočtu EÚ na nové sedemročné finančné obdobie je 
určená na zmiernenie rozdielov v rozvoji jednotlivých regiónov a nerovnosti v postavení svojich 
obyvateľov. Štrukturálne fondy sú investície do dlhodobého rastu, do ľudských zdrojov a do 
infraštruktúry. Štrukturálne fondy pokrývajú okolo 50% lisabonských cieľov.   
 
Čo ovplyvňuje efektívne využívanie fondov? Ak chceme čerpať zdroje v jednotlivých mestách, 
obciach, regiónoch, tak by mal nastať konsenzus o cieľoch. Je potrebná transparentnosť aj 
v oblasti verejného obstarávania, finančnej kontroly, monitorovania, vyhodnocovania, prevencii 
a boja proti podvodom a korupcii. 
 
 
 
Ján Rudolf, generálny riaditeľ Sekcie stratégie rozvoja Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

 
Ministerstvo výstavby plní funkciu koordinátora 
a zohráva taktiež podstatnú úlohu v rámci priamej 
realizácie projektov operačného programu Základná 
infraštruktúra, na ktorý bolo celkovo alokovaných 
573 miliónov Euro. Touto alokáciou patrí operačný 
program Základná infraštruktúra medzi najväčšie 
programy v rámci SR. Zahŕňa tri komplexné 
priority, a to: dopravnú, environmentálnu a lokálnu 
infraštruktúru.  
 
V programovacom období 2004-2006 bolo 
obdržané veľké množstvo projektov zo strany 
konečných prijímateľov. Žiadaný objem 
niekoľkonásobne prevýšil finančné možnosti 
programu. My predpokladáme, že využitie 
prostriedkov v rámci operačného programu 
Základná infraštruktúra bude viac ako 95%. 
Nemôžeme hovoriť o sto percentnom čerpaní, 
pretože žiaden štát nečerpá prostriedky na 100%.  

 
V rámci informovania a publicity treba povedať, že doterajšie slabé čerpanie bolo ovplyvnené aj 
tým, že na začiatku nebolo dostatok informácií súvisiacich s čerpaním európskych zdrojov, 
žiadatelia nevedeli kde sa majú odvolať či informovať, nebolo dostatok materiálov. Na 
nasledujúce obdobie pripravujeme bohatú prezentáciu všetkých operačných programov, aby sme 
sa týmto počiatočným problémom vyhli.  
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Aký je vplyv operačného programu Základná infraštruktúra  v rámci regiónov? Sme presvedčení 
o tom, že zlepšuje kvalitu života v regiónoch, zlepšuje kvalitu života vidieckeho obyvateľstva, 
vytvára podmienky pre rýchlejší ekonomický rast, odstraňuje regionálne disparity a podporuje 
európske menšiny na Slovensku. Má za cieľ znižovať regionálne rozdiely.   
 
 
 
Peter Baco, poslanec Európskeho parlamentu za SR: 
 
Plánu rozvoja vidieka sa hovorí aj druhý pilier spoločnej agrárnej politiky. Od budúceho roku 
bude tento pilier financovaný zo samostatného fondu pre rozvoj vidieka. Doteraz to nebolo, 
rozvoj vidieka bol súčasťou spoločnej agrárnej 
politiky a bol financovaný z jedného fondu na 
podporu pôdohospodárstva. Od nového roku 
dochádza k tomu, že to bude samostatný 
rozpočtový fond.  
 
Čo nie je dobré z doterajších skúseností je to, že 
pôvodne stanovené ciele sa neplnili a nenaplnili 
a peniaze dostávajú tí, ktorí vedia dobre 
úradovať.  
 
Sme v novom plánovacom období 2007-2013, 
máme samostatný fond a súčasný stav je taký, 
že  vo vláde je predložený návrh na strategický 
plán rozvoja vidieka a vláda by ho mala do 
týždňa schváliť. Máme dve hlavné priority. Ide 
o podporu zvýšenia konkurencieschopnosti  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Druhá priorita je prehlbovanie vedomostí 
a zvyšovanie odborného prehľadu. Prvá priorita je orientovaná na technickú a technologickú časť, 
kým druhá na ľudí.  
 
 
 
Ján Ježo, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov Ministerstva hospodárstva SR 
 
Náš operačný program má dve priority, rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb 
s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu. V tejto priorite máme  päť opatrení a na 
toto opatrenie sme dali 4 mld. Sk. Samostatnou prioritou bol rozvoj cestovného ruchu, kde 
bolo pridelených približne 3 mld. Sk. Využívame štyri implementačné agentúry. Prvou je 
Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov, ktorá má najväčšiu históriu 
v oblasti implementácie európskych fondov. Potom nasleduje agentúra Sario, ktorá je 
zameraná na problematiku zahraničných investícii, domácich investícii a podporu obchodu. 
Ostatnými dvomi sú Slovenská energetická agentúra a Agentúra na podporu cestovného 
ruchu.  
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Do dnešného dňa Ministerstvo hospodárstva pre podnikateľov pripravilo 15 výziev; 
v súčasnosti dve výzvy ešte prebiehajú. 
 
Celkovo môžem povedať, že prostriedkov, ktoré sme dostali na to obdobie 2004-2006 s tým, 
že môžeme ich čerpať až do roku 2008, bolo 
pridelených veľmi málo. Naše ministerstvo 
dostalo prakticky najmenej prostriedkov zo 
všetkých. Ako som hovoril, v prepočte to bolo 
aj zo štátnym rozpočtom cez 7,5 mld. Sk, 
pričom došli projekty v celkovej hodnote 31 
mld. Sk. Z toho si dovolíme usudzovať, že 
Ministerstvo hospodárstva má svoje 
opodstatnenie medzi ústrednými orgánmi 
štátnej správy. K dnešnému dňu máme 
vyčerpaných 2,7 mld. Sk. Do konca roka 
máme v pláne vyčerpať 3 mld. Sk.  
 
Posledný bod, ktorý nám robil veľké 
problémy a bude nám robiť veľké problémy aj 
v budúcnosti sú kurzové rozdiely. Tým, že 
nám silnie Slovenská koruna voči Euru, sa 
nám znižuje balík eurofondov prepočítaných v Slovenských korunách. Tak ako sme mali 
v roku 2004 rozpočet 151 mil. Eur krát 42 Sk, dnes túto sumu násobíme 36 korunami za euro. 
Čiže jedna koruna posilnenia voči Euru nám predstavuje zhruba 230 mil. Sk kurzovej straty.  
 
Dostali sme 772 mil. Eur na obdobie 2007-2013. Máme zadefinované dve priority: podpora 
konkurencie schopnosti podnikateľov a služieb najmä prostredníctvom inovácii a potom 
technickú prioritu na podporu praktickej implementácie.  
 
 
 
Róbert Redhammer,  prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

EU má rôzne finančné mechanizmy. Jedným 
z tých mechanizmov sú tzv. komunitorné 
programy. Sú to programy, ktoré podporujú 
konkurencieschopnosť, teda podporujú 
najväčších, administrujú sa z Bruselu a víťazmi 
týchto súťaží sú konzorciá tých 
najúspešnejších.  
 
Ďalšie finančné obdobie od roku 2007 je v 
oblasti vzdelávania a výskumu nastavené dosť 
dobre. Vo vzdelávaní je to predovšetkým 
premena školy na modernejšiu – čiže akási 
vnútorná transformácia základného 
a stredného, tak čiastočne aj vysokého 
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vzdelávania. Je tam podpora celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie atď. Podporovať sa 
bude tiež výučba žiakov s osobitými potrebami. 
  
Vo výskume sa kryjú hlavne základné nedostatočnosti, ktoré tu máme na Slovensku a to je 
technická a prístrojová vybavenosť, ktorá je katastrofálna a jednoducho naše tímy nemôžu 
konkurovať tímom v zahraničí.  
 
V súvislosti so štrukturálnymi fondmi, je tu jeden podstatne veľký problém, a to: dostať sa 
k finančným zdrojom, ktoré máte zazmluvnené a ako konečný prijímateľ ste ich už použili, 
ale nemôžete ich dostať naspäť. Zúčtovania zálohových platieb, zúčtovania priebežných 
platieb meškajú niekedy aj vyše roka. Treba tu urobiť zásadnejšiu zmenu, ktorá sa netýka 
celého finančného riadenia, ale istej časti vzťahu medzi príslušnými sprostredkovacími 
orgánmi  a konečným prijímateľom.  
 
 
 
Mária Karpátyová, vedúca Odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania 
Trnavského samosprávneho kraja 
 
Samosprávne kraje sa snažia zapojiť do procesu regionálneho rozvoja. Vypracovali sme 
programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, akčné plány zamestnanosti, územný plán 
a samozrejme dielčie programy. Implementačná 
činnosť na úrovni VÚC sa týka hlavne opatrenia 34 – 
Renovácia a rozvoj obcí INTEREGU. 
 
Jedným z dôvodov chýb v žiadostiach je nezáujem 
o účasť na informačných dňoch. Zo strany žiadateľov 
nebol záujem spolupracovať pri tvorbe programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  
 
Žiadatelia si zvykli, že ak dostanú tlačivo, tak ho 
vyplnia a potom sa čudujú, že sú problémy 
v projektoch, že nie je súvislosť medzi cieľom 
a aktivitami. Tieto problémy, ktoré tu uvádzam 
vznikajú z toho, že tvorcami projektov, sú veľakrát 
agentúry, ktoré urobia projekt, ale nekomunikujú 
s podnikateľským subjektom a nepoznajú problém 
podnikateľského subjektu. Toto je problém, ale 
zároveň príležitosť na odstránenie všetkých 
nedostatkov a v rokoch 2007-2013 byť oveľa 
úspešnejšími v čerpaní prostriedkov EÚ. 
 
Neviem predstaviť nijaký rozvoj, ktorý by nevznikol od človeka a od jeho chcenia. Pokiaľ 
nechce, ja ho neviem ovplyvniť. Samozrejme, že môžem využiť marketingové taktiky, 
iniciovať, motivovať a vzbudiť entuziazmus – to všetko aj v súvislosti s ponukou prostriedkov 
z eurofondov robíme. Nijaká vonkajšia inštitúcia, ani vláda, však nemôže ekonomicky 
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ovplyvniť žiaden subjekt, môže len pomôcť technickou, finančnou, zákonnou, či morálnou 
podporou.     
 
 
Bratislava 1. decembra 2006 
 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 
Podnikateľská aliancia Slovenska 

 


