
Sekcia regionálneho rozvoja

8. septembra 2021

Pracovné stretnutie:
Metodika prípravy návrhu                   
ročných priorít akčného plánu                  
rozvoja najmenej rozvinutého okresu



Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja
najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                         

(ďalej len „metodika“)

- úprava na základe nedostatkov zistených NKÚ SR 

- účinnosť dňom zverejnenia: 27. augusta 2021

- povinné preškolenie pracovníkov okresných úradov k prijatým zmenám



1. Odporúčania NKÚ SR (1)

- stanovenie maximálnej a minimálnej výšky jedného príspevku pred vyhlásením

výzvy na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok (ďalej len „RP“)

- uvádzanie transparentných kritérií posudzovania už vo výzvach na predkladanie

žiadostí o RP

- pravidelné hodnotenie plnenia akčných plánov a ročných priorít okresnými

úradmi s dôrazom na účelnosť poskytovaného RP



1. Odporúčania NKÚ SR (2)

- preferovať projekty podporujúce vyššiu pridanú hodnotu pre zamestnanosť

a tomu prispôsobiť jasné ciele a ukazovatele RP

- zaviesť monitorovanie skutočne vytvorených pracovných miest

- zvážiť poskytovanie RP na projekty, ktorých účelom je len vypracovanie

projektovej dokumentácie bez zabezpečenia financovania realizácie projektu

- pripraviť legislatívny návrh na zjednodušenie a zefektívnenie procesu

poskytovania RP novelou zákona č. 336/2015 Z. z.



1. Odporúčania NKÚ SR (3)

- zabezpečiť formálnu kontrolu na mieste u prijímateľov s vyšším rizikom, že účel

poskytnutia RP nebude naplnený podľa projektu prostredníctvom zoznamu

takýchto projektov



2. Aktualizácia metodiky: čl. 3 (1)

- OÚ na základe zoznamu aktivít schváleného výborom vypracuje návrh výzvy,

ktorý obsahuje údaje v Prílohe (ďalej len „P“) č. 1

- OÚ požiada pred vyhlásením výzvy MIRRI SR o informáciu o výške

disponibilných zdrojov finančných prostriedkov pre výzvu (4. bod výzvy P č. 1)

- návrh výzvy pred zverejnením prerokuje a schváli výbor

- OÚ zabezpečuje vyhlásenie a zverejnenie výzvy spolu s hodnotiacimi

kritériami podľa P č. 1a na webovom sídle OÚ a www.nro.vicepremier.gov.sk

http://www.nro.vicepremier.gov.sk/


2. Aktualizácia metodiky: čl. 3 (2)

- OÚ vypracuje návod/informáciu o tom, ako majú žiadatelia správne

predkladať žiadosť (elektronicky KEP alebo doporučenou poštou/podateľňa)

- OÚ požiada MIRRI SR o zverejnenie registra doručených žiadostí aj

na webovom sídle www.nro.vicepremier.gov.sk (ods. 10)

- OÚ pri kontrole náležitostí žiadostí sa zameriava aj na účel poskytnutia RP,

ktorý má byť v súlade s AP a v ňom uvedenými aktivitami (ods. 12 písm. b)

http://www.nro.vicepremier.gov.sk/


2. Aktualizácia metodiky: čl. 3 (3)

- v ods. 13 doplnené/spresnené: „Pokiaľ žiadateľ v stanovenej lehote

nedostatky žiadosti neodstráni, okresný úrad žiadosť ponechá v registri

doručených žiadostí s poznámkou „nesplnené podmienky“. Tieto žiadosti

nebudú ďalej posudzované. Zároveň o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.“

(mäkké kritériá)



2. Aktualizácia metodiky: čl. 4 (1)

- ... „Členov hodnotiacej komisie zastupujúcich okres vymenúva a odvoláva

výbor na návrh prednostu OÚ.“ (ods. 4) – spresnenie

- „Členovia hodnotiacej komisie si na prvom rokovaní spomedzi seba zvolia

predsedu nadpolovičnom väčšinou hlasov.“ (ods. 10) – spresnenie

- „Hodnotiaca komisia pri posudzovaní žiadostí posudzuje transparentné

kritéria uvedené v P č. 1a s dôrazom na vytváranie nových a udržateľných

pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.“

(ods. 15) – upravené znenie



2. Aktualizácia metodiky: čl. 4 (2)

- „Každý člen hodnotiacej komisie hodnotí jednotlivé žiadosti v rozmedzí

0 - 100 bodov, pričom každé kritérium hodnotí podľa bodového rozpätia

uvedeného v prílohe č. 1a. Každý člen hodnotiacej komisie vypracuje

zdôvodnenie svojho hodnotenia a odporúčanie, resp. navrhne zmeny

k posudzovanej žiadosti. Následne hodnotiaca komisia vypracuje výsledné

bodové hodnotenie k žiadosti ako aritmetický priemer bodov pridelených

každým členom hodnotiacej komisie k danej žiadosti a stanoví poradie

žiadostí na základe bodového hodnotenia.“ ... (ods. 16) – upravené znenie



2. Aktualizácia metodiky: čl. 4 (3)

- „Výbor na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie prerokuje

zoznam žiadostí s bodovým hodnotením a schváli zoznam projektov,

na základe ktorého schváli návrh ročných priorít, z čoho vyhotoví zápisnicu,

ktorú predloží okresnému úradu.“ (ods. 18) – spresnenie



2. Aktualizácia metodiky: čl. 4 (4)

- „Výbor podporí také žiadosti, ktoré získali v hodnotiacom procese najvyšší
počet bodov, najmenej však 70 bodov a to do výšky finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu podľa čl. 3 odseku 3. V odôvodnených prípadoch môže
výbor podporiť aj také žiadosti, ktoré v hodnotiacom procese získali menej
ako 70 bodov. Písomné odôvodnenie je súčasťou zápisnice rokovania výboru
a obsahuje najmä: zdôvodnenie rozhodnutia podporiť projekt, ktorý získal
v hodnotiacom procese menej ako 70 bodov, pričom výbor uvedie v zápisnici
konkrétne dôvody, v rámci ktorých kritérií sa nestotožňuje s hodnotením
hodnotiacej komisie. “ (ods. 19) – doplnené



2. Aktualizácia metodiky: čl. 5

- „Návrh ročných priorít spolu so zápisnicou predkladá okresný úrad

po schválení výborom rade na predpísanom formulári podľa vzoru uvedeného

v prílohe č. 6. “ (ods. 1) – spresnenie

- „Doručené návrhy ročných priorít ministerstvo predloží na interné

pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie a následne

ich predloží na rokovanie vlády SR.“ (ods. 5) - doplnené



2. Aktualizácia metodiky: čl. 7

„Hodnotenie plnenia akčných plánov

1. Predseda výboru predkladá rade každoročne priebežné hodnotenie plnenia
akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu a jeho ročných priorít
podľa § 5 ods. 9 písm. e) zákona s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov
akčného plánu a ročných priorít poskytnutého regionálneho príspevku
do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok podľa odporúčaného vzoru
uvedeného v prílohe č. 7.

2. Výbor taktiež vypracúva stanoviská k spôsobu a rozsahu plnenia akčného plánu
a ročných priorít v súlade s § 5 ods. 9 písm. d) zákona a predložiť ich rade.“



3. Príloha metodiky č. 1:  vzor výzvy na predkladanie projektov

- bod 4: „Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu v rámci jednotlivých aktivít

a prioritných oblastí“ – spresnené

- bod 11: „Zoznam neoprávnených výdavkov“

„q) výdavky určené výlučne na vypracovanie projektovej dokumentácie

a zámerov k rôznym stavbám alebo rekonštrukciám, na ktoré nie je

zabezpečené ďalšie financovanie zo strany žiadateľa,“ – spresnené

„r) výdavky na štúdie uskutočniteľnosti k projektom, na ktoré nie je

zabezpečené ďalšie financovanie zo strany žiadateľa.“ – doplnené



3. Príloha metodiky č. 1a: hodnotiace kritériá

- transparentné kritéria pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie RP

- prínos, vhodnosť a účelnosť projektu (5 podkritérií = 35 bodov)

- spôsob realizácie/uskutočniteľnosť (4 podkritériá = 20 bodov)

- rozpočet a efektívnosť nákladov (2 podkritériá = 20 bodov)

- prevádzková kapacita žiadateľa (1 podkritérium = 10 bodov)

- udržateľnosť projektu (4 podkritériá = 15 bodov)



3. Príloha metodiky č. 2: vzor žiadosti o poskytnutie RP

„7.C Udržateľnosť projektu

Žiadateľ uvedie akým spôsobom budú výsledky projektu dlhodobo udržateľné

z finančnej stránky, vrátane dlhodobej udržateľnosti pracovných miest po skončení

realizácie projektu. Ďalej žiadateľ popisuje:

- ako prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a k rastu jeho

pridanej hodnoty,

- ako prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti NRO,

- aký má projekt vplyv na životné prostredie.“ - doplnené



3. Príloha metodiky č. 4: zoznam merateľných ukazovateľov

- ... „V prípade podpory hospodárskej činnosti je povinné obdobie udržateľnosti 

pracovného miesta určené v príslušných schémach pomoci.“

- spresnený/doplnený ukazovateľ „Počet priamo 

podporených pracovných miest“



3. Príloha metodiky č. 6: návrh ročných priorít
Príloha č. 6 k metodike

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu ............................. na rok YYYY

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poradové číslo 
aktivity

Aktivita z akčného plánu

Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

1.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

2.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

3.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

4.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

5.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

6.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

7.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

8.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

9.
Prioritná oblasť:

Opatrenie:

10.
Prioritná oblasť:

Opatrenie: - upravené



3. Príloha metodiky č. 7: hodnotenie plnenia AP (1)

- v bode 10 doplnené: ... „Zároveň sa vyjadrite k minimálne piatim bodom z nižšie 

uvedených, aký vplyv majú na okres:

- porovnanie údajov za okres, kraj a národný priemer za jednotlivé 

roky plnenia AP vrátane prognózy, ak existuje

- stručná reflexia globálnej ekonomickej situácie a jej vplyvu 

na rozvoj okresu

- demografia a prognóza: stredný stav, vekové skupiny, stredná dĺžka života.

- trh práce: zamestnanosť a nezamestnanosť, zloženie nezamestnaných –

vek, vzdelanie, dĺžka, priemerná mzda, krátkodobá migrácia.



3. Príloha metodiky č. 7: hodnotenie plnenia AP (2)

- sociálna sieť a rodinná politika: poberanie dávok, počet závislých osôb.

- vzdelanie: výsledkové a kvalitatívne ukazovatele za MŠ, ZŠ, prevažujúce 

učebné odbory SŠ

- ekonomika: hlavné odvetvia, veľkostná štruktúra firiem, PZI, 

podnikateľská infraštruktúra, inovácie, výskum a vývoj

- infraštruktúra a prístup k verejným službám.“

(celkový rozsah bodu 10: 2 - 4 strany A4)



Upozornenie (1)

„O návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predloží OÚ 
ministerstvu do 31. októbra 2021, rozhodne minister investícií.“

Predloženie ročných priorít na rok 2022 ministerstvu najneskôr do 8. októbra 2021.



Upozornenie (2)




