
Zdroje dotácií pre obce:
1. Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 (obce mimo pólov rastu)
2. Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (obce v póloch rastu)

- Regionálny operačný program

napr. rekonštrukcia verejných priestranstiev v strede obce, chodníky, miestne cesty, zelené plochy
napr. budovanie a rekonštrukcia domovov sociálnych služieb, iných zariadení sociálnych služieb
napr. rekonštrukcia základných, materských a stredných škôl
napr. rekonštrukcia hasičských zbrojníc
napr. infraštruktúra cestovného ruchu (podporné aktivity)
napr. rekonštrukcia historických a iných budov pre galérie, múzeá, knižnice

- Operačný program Životné prostredie

napr. vodovody, kanalizácie, zberné dvory, zhodnocovanie odpadov (bioplyn, kompostovisko), 
protipovodňové opatrenia

- Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

napr. vzdelávanie zamestnancov, vzdelávanie iných osôb

- Operačný program Informatizácia spoločnosti

napr. implementácia Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS), zavádzanie internetu v obciach, 
elektronizácia služieb verejnej správy

- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (iba opatrenie 2.2. verejné 
osvetlenie)

rekonštrukcia a budovanie nových vetiev verejného osvetlenia

Postup pri získavaní dotácií:

- v rámci každého opatrenia sú v pravidelných intervaloch výzvy, žiadosti o dotácie nie je možné podávať 
mimo termínov stanovených vo výzve
- pre každú výzvu sú lehoty od jedného do troch mesiacoch (v niektorých prípadoch aj dlhšie)
- vzhľadom na krátkosť času je potrebné viaceré žiadosti pripravovať v dostatočnom časovom 
predstihu (najmä stavebné investície, kde sa ako príloha povinná príloha žiadosti vyžaduje stavebná 
dokumentácia a stavebné povolenie) 
- vo výzve je presne definované, na čo sa dá žiadať, čo všetko spadá pod oprávnené náklady (náklady, 
na ktoré sa vzťahuje dotácia), koľko sa dá žiadať (minimálna a maximálna výška oprávnených nákladov), 
čo všetko je potrebné k žiadosti doložiť a pod. 
- žiadosť spolu s povinnými prílohami sa podáva elektronicky (systém ITMS) a zároveň 
písomne najneskôr do termínu stanovenom vo výzve (pre Program rozvoja vidieka zatiaľ nie 
je potrebné podávať cez ITMS)
- do jedného mesiaca po podaní žiadosti prebieha hodnotenie formálnych náležitostí žiadosti, vo väčšine 
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prípadov vyzvú žiadateľa na doplnenie niektorých častí žiadosti
- do troch-štyroch mesiacov vyhodnotenie schválenia/neschválenia žiadostí
- v prípade schválenia žiadostí ministerstvo/agentúra vyzve žiadateľa na doplnenie (napr. verejného 
obstarávania) a podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (dotácie)
- implementácia žiadosti – teda realizácia všetkých aktivít uvedených v žiadosti 
- spracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ – je veľmi dôležité dodržiavať lehoty na 
podanie týchto dokumentov uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, pretože nedodržanie termínov môže 
viesť až k prepadnutiu už schválenej dotácie (chápe sa ako porušenie zmluvy)
- záverečná monitorovacia správa

Všeobecné pravidlá pri žiadostiach o dotácie:

- pre obce je dotácia 95%, teda spoluúčasť obce je 5% z výšky oprávnených nákladov projektu
- na všetky stavebné investície (vrátane drobných stavebných prác ako je výmena okien, výmena kotla a 
pod.) je potrebná stavebná dokumentácia s rozpočtom nákladov a stavebné povolenie, prípadne 
ohlásenie drobnej stavby
- k žiadostiam je zväčša potrebné doložiť koncepčné dokumenty – napr. PHSR (Plán hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce), Štúdiu uskutočniteľnosti (pri žiadostiach na životné prostredie), KRIS 
(Koncepciu rozvoja informačných systémov – pri žiadostiach na informatizáciu verejnej správy)
- harmonogram prác v žiadosti a tiež rozpočet projektu je potrebné vopred dobre premyslieť, po 
schválení určitej čiastky ministerstvo/agentúra už nenavyšuje schválený rozpočet a zmeny v jednotlivých 
položkách rozpočtu, prípadne zmeny harmonogramu prác podliehajú schváleniu ministerstva/agentúry 
(bez predchádzajúceho súhlasu nie je možné tieto zmeny robiť) – hoci ide o formálny administratívny 
proces, v praxi to zbytočne zdržuje práce, administratívne zaťažuje 

Podrobný rozpis jednotlivých opatrení:

Regionálny operačný program
Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

- intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 
stavu a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia pri všetkých typoch škôl 
- podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej 
energetickej náročnosti prevádzky 
- podpora materských škôl identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu, pričom 
podpora je realizovaná formou kapacitného rozširovania existujúcich materských škôl a ich rozširovania o 
detské jasle, vrátane obstarania príslušného vybavenia 
- podpora intervencií do stavebných objektov základných škôl v póloch rastu s počtom žiakov nad 200, 
vrátane obstarania príslušného vybavenia 
- podpora rozširovania základných škôl v póloch rastu s počtom žiakov nad 200 o triedy materských škôl, 
vrátane obstarania príslušného vybavenia 
- podpora intervencií do stavebných objektov a vybavenia všeobecných stredných škôl s počtom žiakov 
nad 200 so zameraním na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu 
- podpora intervencií do stavebných objektov a do vybavenia stredných škôl s odborným zameraním za 
účelom zvyšovania odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce, pričom 
podporované sú trendy racionalizácie siete zariadení (napríklad združovanie škôl) 
- podpora zariadení vzdelávacej infraštruktúry v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými 
rómskymi komunitami, a to bez uplatňovania princípov územnej koncentrácie ako nástroj podpory 
rovnosti príležitostí 
- podpora základných a stredných škôl v inovačných póloch rastu s potenciálom vytvárania podmienok 
pre celoživotné vzdelávanie 
- podpora špeciálnych typov škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory 
rovnosti príležitostí 
- intervencie do vzdelávacej infraštruktúry musia zohľadňovať trvalú udržateľnosť životného prostredia a 
zameriavať sa na znižovanie energetickej náročnosti budov 
- cieľom intervencií je aj inklúzia detí s obmedzenou mobilitou najmä odstraňovaním stavebných bariér. 

Opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb

- intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 
stavu, rozširovanie, resp. budovanie nových objektov a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT 



vybavenia 
 podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných uţívateľov, vrátane podpory 
bezbariérovosti 
- zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky 
- podpora druhov sociálnej služby najmä sociálne služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenie 
podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné 
stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár; sociálne služby na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, 
ktorými sú nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového 
bývania; sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, 
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu; podpora zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately: najmä detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko, 
resocializačné stredisko 
- v pobytových zariadeniach je podpora podmienená dodržaním minimálnych plošných štandardov (napr. 
8m2 na osobu vo vybraných zariadeniach) a rešpektovaním predpokladov pre zabezpečenie 
poskytovania kvalitných služieb a výkonu opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi. V rámci 
zariadení sociálnej infraštruktúry sa podporujú zariadenia, v ktorých je ekonomicky efektívne 
zabezpečovanie aj doplnkových služieb, resp. opatrení (napríklad stravovanie, prítomnosť zdravotnej 
služby, záujmové aktivity pre klientov a iné) 
- podpora zariadení, ktoré v záujme ekonomickej udržateľnosti a v zmysle platnej legislatívy kombinujú 
viaceré druhy a formy služieb alebo opatrení, prípadne poskytujú viaceré druhy a formy služieb alebo 
vykonávaných opatrení 
- služby viacerým cieľovým skupinám, prípadne kombinujú pobytovú, ambulantnú, resp. terénnu formu 
sociálnej služby alebo výkon opatrení v zariadeniach s opatreniami v prirodzenom, náhradnom, 
otvorenom prostredí 
- podpora budovania nových zariadení vyššie uvedených charakteristík, a to v póloch rastu s počtom 
obyvateľov nad 5000, ktoré zabezpečujú väčšiu obslužnosť územia. Celkový počet týchto obcí je 120 na 
území cieľa Konvergencia. 
- podpora zariadení zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 
- pri budovaní nových zariadení je nevyhnutným predpokladom intervencie z ROP preukázanie súladu s 
existujúcimi stratégiami na regionálnej a miestnej úrovni, splnenie platných legislatívnych podmienok na 
prevádzkovanie konkrétneho zariadenia, preukázanie dlhodobej finančnej udržateľnosti zariadenia a 
prijatie záväzkov na zachovanie dlhodobého účelového využitia intervencie.

Opatrenie 3.1. Infraštruktúra cestovného ruchu

- intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického 
stavu a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia pri všetkých typoch zariadení 
- podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej 
energetickej náročnosti prevádzky s ohľadom na špecifiká nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
- podpora verejných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora 
je smerovaná do inovačných pólov rastu 
- podpora galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora je 
smerovaná do pólov rastu 
- podpora múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora, podpora je smerovaná do pólov rastu 
- revitalizácia nevyužitých významných pamiatkových objektov v území. Prioritne sú podporované 
pamiatky charakterizované zlým stavebno-technickým stavom, ktoré však majú potenciál využitia v 
rámci pamäťových a fondových inštitúcií, resp. kultúrno-poznávacieho turizmu (napríklad rozšírenie 
expozícií galérií a múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti územných samospráv, budovanie kultúrno-
poznávacích trás, obnova technických pamiatok a ich sprístupnenie verejnosti a pod.). V odôvodnených 
prípadoch podpora významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok v póloch rastu a vo vlastníctve 
verejného sektora s ich alternatívnym využitím na kultúrno-spoločenské a reprezentačné sály, expozície 
obecných a regionálnych dejín a pamätihodností, obrazárne alebo výstavné siene, miestny archív alebo 
kultúrne centrum, zariadenia pre záujmovo-umeleckú činnosť a amatérske aktivity 
- podpora kultúrno-poznávacích trás a podpora mestského kultúrneho turizmu
- podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej ku komplexným strediskám cestovného 
ruchu s celoročným využitím, a to v územiach zadefinovaných ako územia s medzinárodným a národným 
významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región 
- podpora doplnkových aktivít zameraných na propagáciu regiónov a stredísk cestovného ruchu 
- podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov.

Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel 



- intervencie na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel sa realizujú na území pólov rastu, a to v súlade s 
územnoplánovacími dokumentáciami týchto sídiel, so zameraním na centrálne zóny sídiel
- vypracovanie a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3 
(územnoplánovacie podklady, územnoplánovacie dokumenty, programy hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja a pod.) 
- podpora objektov HaZZ 
- podpora objektov vybraných OHZ v zmysle materiálu Ministerstva vnútra SR „Plošné rozmiestnenie síl a 
prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla 
hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, 
- podpora výjazdových pracovísk horských záchranných služieb. 

Operačný program Životné prostredie

- vybudovanie a rekonštrukcia sietí verejných vodovodov
- vybudovanie a rekonštrukcia stokových sietí
- ochrana pred povodňami
- ochrana ovzdušia (znižovanie prašnosti ciest, výmena zariadení na výrobu elektriny a tepla vo 
verejných budovách)
- odpadové hospodárstvo (separácia odpadov, zhodnocovanie odpadov)
- riešenie problematiky environmentálnych záťaží

Operačný program Informatizácia spoločnosti

- vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do 
zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni 
samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR, ktorý umožní 
systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a 
dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri vybavovaní služieb verejnej správy, 
- zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom 
elektronických sluţieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciu štátnej 
správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej správy a 
všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu, 
- budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo 
čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste, 
- vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov eGovernmentu, a zavádzanie sluţieb 
eGovernmentu v zmysle stratégie i2010 a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi eGovernmentu. 
Operačný program Informatizácia 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia

- Výmena nosných a podporných konštrukcií pre vymieňané svietidlá a svetelné zdroje.
- Doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom splnenia 
požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel 
a svetelných zdrojov.
- Inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie a 
modernizácie systému verejného osvetlenia..
- Úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou 
systému verejného osvetlenia.
- Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou systému verejného 
osvetlenia.
- Stavebné práce nevyhnutné na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane zariadenia 
staveniska a dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie) iba v rozsahu uvedenenia do 
pôvodného stavu.

  Informujte sa: 
Milena Mrvová - MEDIA COELI® , Pekárska 11, 91701 Trnava

 www.mediacoeli.sk, info@mediacoeli.sk, 00421 911 907 188

kontaktná osoba: 
 Barbora Jančíová, janciova.barbora@mediacoeli.sk, 00421 904 807 188
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