
RADA 

PARTNERSTVA  
PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ 

BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2027  

2. Zasadnutie tematickej komisie

Školstvo, veda, výskum a inovácie 

(skupina pre vedu, výskum a inovácie) 





PROGRAM STRETNUTIA TEMATICKEJ KOMISIE

1. PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov a rozdielov

2. Proces aktualizácie projektových zámerov a zásobníkov – stav, výsledky, problémy

3. Nové projektové zámery v zásobníku

4. Harmonogram ďalších krokov

5. Časté otázky a odpovede

6. Rôzne



PHRSR BSK 

• strednodobý strategický dokument kraja

• vypracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v

súlade s cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a

stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 a podľa záväznej časti územnoplánovacej

dokumentácie regiónu

• východisko pre prípravu IÚS BSK

• PHRSR navrhuje hlavné smerovanie rozvoja kraja s jasne formulovanými

strategickými cieľmi a prioritami s výhľadom do roku 2030

• PHRSR schvaľuje Z BSK



IÚS BSK

• komplexná rozvojová stratégia kraja integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové 

aktivity v území podporované územnými nástrojmi EÚ

• základom pre IÚS bude PHRSR BSK

• IÚS predstavuje implementačný nástroj PHRSR vo vzťahu k využitiu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (prípadne iných externých 

zdrojov)

• súčasťou IÚS bude zásobník projektových zámerov, ktoré budú na území 

samosprávneho kraja podporené

• gestorom prípravy IÚS je BSK v úzkej spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou

• IÚS schvaľuje Rada partnerstva



2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Komunikácia k aktualizácii

Dátum Aktivita Adresát Spôsob oslovenia

15.12.2020
Žiadosť o aktualizáciu projektových zámerov 
Termín: do 15.01.2021

STU, UK, EUBA, 

VŠMU+VŠVU, SAV, 

SZU
E-mail

11.01.2021 Pripomenutie - aktualizácia projektových zámerov
STU, UK, EUBA, 

VŠMU+VŠVU, SAV, 

SZU
E-mail + telefonicky 

19.01.2021 Žiadosť o aktualizáciu projektových zámerov
spol. SOLID 

ENTREPRISE
E-mail



2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

• Návratnosť v rámci aktualizácie

• Odpovede prišli od EUBA, SAV, VŠMU+VŠVU

• Odpovede neprišli od STU, UK, SZU

• EUBA

• Takmer kompletná aktualizácia všetkých častí pre 25 projektov (pri niektorých chýbajú

termíny pre jednotlivé fázy stavebného konania a väčšinou sú termíny len ako rok)

• VŠMU a VŠVU

• Aktualizácia informácii o projektoch bola pôvodne zaslaná v starej štruktúre PHRSR,

následne aj v novej – avšak bez požadovaných detailov; zaslané 4 nové projekty s

čiastočným vyplnením detailov

• SAV

• Informácie o 3 projektoch neaktualizované; zaslaný 1 nový projekt s čiastočným vyplnením

detailov



2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

• STU, UK + SAV

• Informácia o procese spájania projektov a zámerov



2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

• Neaktualizované zásobníky/projekty

• Nedoplnené a neaktualizované žiadne informácie nad rámec tých z PHRSR,

t. j. prijaté bez zmeny oproti zaslanému zásobníku

• „Čiastočne aktualizované zásobníky/projekty“

• Nevyplnená jedna zo zložiek dotazníka (rozpočet podľa jednotlivých skupín

výdavkov/funkcie SMART školy/fázy stavebného konania a termíny/merateľný

ukazovateľ)

• Porušené predvolené formátovanie dotazníka (výber z možností)

• Niektoré projekty zo zásobníka detaily majú a iné nie



2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

• Možné dôvody:

• Stavebné konanie nie je pre daný projekt/zámer relevantné a preto nie je

vyplnené (napr. menšie rekonštrukcie, MTV, alebo SOFT projekty).

• Rozpočet v rámci prípravnej fázy zámeru nie je možné rozčleniť

• Môže ísť o projekty, ktoré už boli realizované/realizujú sa alebo práve naopak sa z

ich realizácie ustúpilo.

• Technické problémy pri vypĺňaní.



• Príklad dobre vyplneného projektového zásobníka/zámeru

2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Názov ukazovateľa Cieľová hodnota

predpokladané výdavky na 

materiálovo-technické 

vybavenie

predpokladané výdavky na 

"SOFT" aktivity - ľudské 

zdroje, procesy a pod.

predpokladané výdavky  na 

majetkovo-právne 

vysporiadanie

predpokladané výdavky na 

predprojektovú prípravu

1 NHF EUBA
Dolnozemská cesta 

1, 852 35 Bratislava

Energeticky efektívna budova EU v Bratislave - 

zlepšenie tepelných parametrov budov a zníženie 

spotreby elektrickej energie (výmena všetkých 

okien a fasády, namontovanie vonkajších tienidiel, 

oprava striech, staré rozvody vnútri budov, staré 

osvetlenie, staré elektrospotrebiče atď.) a vody a 

vzduchotechnika

zníženie 

spotreby energií 

a vody

zníženie o 25 % € 3 000 000 € 2 500 000 € 470 000 € 0 € 30 000 odhad

Merateľný ukazovateľ 

(počet ... ; zrekonštruované m2; počet 

zapojených pedagógov/výskumníkov 

študentov; energetická úspora v % a 

pod.)

Rozpočet projektu

Predpokladané celkové 

výdavky projektu (s DPH) v 

EUR

z toho (vypĺňať len pre tie zložky, ktoré sú pre daný projekt relevantné): Spôsob stanovenia rozpočtu 

(realizačný projekt, odhad 

na základe predchádzajúcej 

skúsenosti, benchmark z inej 

obce a pod.)

P. č. Žiadateľ
Miesto realizácie 

(adresa)

Predmet projektu 

(stručný opis, napr. či ide o novú výstavbu, 

prístavbu/nadstavbu, či sú plánované aj doplňujúce soft 

aktivity a pod.)



• Príklad dobre vyplneného projektového zásobníka/zámeru

2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Zelené opatrenia
(napr. vodozádržné op., zelené 

strechy a steny, zateplenie a iné)

Digitalizáciu  
(napr. IKT vybavenie, 

automatizácia procesov, rozvoj 

digitálnych kompetencii a iné)

Inklúziu  
(napr. debarierizácia, vybavenie, 

podpora individualizácie, ľudské 

zdroje a iné.)

Športoviská

A N N N

Podpora funkcií konceptu "SMART" školy

Súčasťou projektu sú investície zamerané (A/N) na:



• Príklad dobre vyplneného projektového zásobníka/zámeru

2. AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Stav 

spracovania

Predpokladaný termín 

ukončenia procesu

Stav 

spracovania

Predpokladaný 

termín ukončenia 

procesu

Stav konania

Predpokladaný 

termín 

ukončenia 

procesu

Stav 

spracovania

Predpokladaný 

termín 

ukončenia 

procesu

Stav 

vysporiadania

Predpokladaný 

termín 

ukončenia 

procesu

Stav konania

Predpokladaný 

termín 

ukončenia 

procesu

Stav 

spracovania

Predpokladaný 

termín 

ukončenia 

procesu

Stav 

spracovania

Predpokladaný 

termín 

ukončenia 

procesu

Začiatok 

realizácie 

(MM/RRRR)

Ukončenie 

realizácie 

(MM/RRRR)

nezačaté 2021 nezačaté 2021 nezačaté 2021 nezačaté 2021
kompletne 

vysporiadané
- nezačaté 2021 nezačaté 2021 nezačaté 2021 1.1.2022 31.12.2025

Stav pripravenosti - rozšírené informácie podľa procesu stavebného konania

Spracovanie dokumentácie 

pre realizáciu stavby (ak je 

relevantné)

Verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa stavby
Realizácia investície Spracovanie EIA (ak je relevantné)

Spracovanie Dokumentácie pre 

územné rozhodnutie
Územné konanie

Spracovanie Dokumentácie pre 

stavebné povolenie
Majetkovoprávne vysporiadanie Stavebné konanie



3. NOVÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

• 11 nových projektov od SAV (1), VŠVU (4) a VŠEMaVS (6)

• Zástupcovia zamestnávateľov (RÚZ) po dohode zašlú nové projektové zámery koncom 

januára 2021



4. HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

10. 2. 2021

Rada 

partnerstva

začiatok 
marca 2021

3. zasadnutie

Tematických 

komisií

február 2021

Individuálne 

stretnutia a 

konzultácie 

zásobníkov

marec 2021

Rada 

partnerstva



5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Konflikt záujmu - predstaviteľ organizácie, ktorá má záujem uchádzať sa o podporu 

je zároveň členom tematickej komisie, resp. Rady partnerstva.

Takáto organizácia sa o podporu uchádzať môže. Kompetencie člena TK a člena RP sa však 

líšia - hlasovanie o projektoch prebieha len na úrovni RP. Ak je predstaviteľ organizácie 

členom RP v prípade hlasovania o balíkoch projektov môže daný člen hlasovať, ale v 

prípade hlasovania o jednotlivých projektoch bude z hlasovania o projekte jeho organizácie 

vylúčený. 

(Konflikt záujmov bude predmetom ďalších usmernení zo strany RO)

2. Môže / za akých podmienok "pristúpiť" nový člen do TK?

Nový člen do TK môže pristúpiť. Podmienkou je vyhodnotenie prínosu daného člena do 

práce TK. Rozhoduje o tom líder TK. Ak je novým členom nová organizácia, túto zmenu 

berie na vedomie RP.



5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

3. Aké sú / budú podmienky / kritériá výberu projektov?

Výberové kritériá navrhne Sekretariát RP a spolupodieľať sa na ich návrhu budú podľa 

oblastí aj jednotlivé TK. Definovanie kritérií očakávame približne v marci 2021.

4. Bude možné projektové zámery predkladať aj v budúcnosti?

Nové programové obdobie má byť nastavené ako snaha o odklon od dopytového systému 

podpory projektov. Snaha BSK je, aby všetky projekty, ktoré majú dopad na rozvoj regiónu 

boli súčasťou IÚS a o ich podpore by sa rozhodovalo v rámci integrovaných 

územných investícií (v balíčkoch). 

IÚS je „živým“ dokumentom, to znamená, že projekty do nej bude možné dopĺňať v etapách, 

samozrejme podľa časových a finančných možností.



5. Kedy je možné reálne rátať s financovaním projektov/vyhlásením výziev na projekty?

Termín závisí od schválenia OP SK, Partnerskej dohody a stavu pripravenosti projektov. 

Proces sa naťahuje najmä vplyvom pandémie a dobiehaním predchádzajúceho 

programového obdobia, aktualizovaný harmonogram by mal byť známy v najbližších 

mesiacoch.

6. Momentálne nie je schválený OP SK a teda nie sú definitívne jasné oblasti podpory. 

Ako to ovplyvní terajšiu prácu TK a RP?

Schválenie OP SK nebude mať vplyv na aktuálnu prácu TK a RP, nakoľko teraz je prvoradé 

mať kompletne zmapované potreby a pripravenosť územia a spracované zámery vo všetkých 

oblastiach. Na ich základe je ešte stále možné tiež napr. ovplyvniť nastavenie oblastí podpory 

v OP SK, prípadne financovanie z iných zdrojov.

5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY



KONTAKTY NA LÍDROV TEMATICKEJ KOMISIE: 

Rastislav Igliar (koordinátor TK)

Slovenská technická univerzita

tel. č.: +421 905 93 50 60

E-mail: rastislav.igliar@stuba.sk

Pavol Galáš (informácie za BSK)

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4433

E-mail: pavol.galas@region-bsk.sk

mailto:rastislav.igliar@stuba.sk
mailto:pavol.galas@region-bsk.sk



