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                          Trenčiansky samosprávny kraj 
                         Tlačová správa     
        

     
Trenčín 13. marec 2015   
V Trenčianskom kraji odštartovala séria informačných dní IROP-u 
 
Viac ako 200 účastníkov sa zišlo na prvom z ôsmich plánovaných stretnutí zameraných 

na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na 

programové obdobie 2014  - 2020 vo štvrtok 12. marca 2015 v Posádkovom klube 

v Trenčíne. Konferencie s názvom Implementácia IROP na programové obdobie 2014 

– 2020 sa osobne zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír 

Jahnátek spolu s ďalšími predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka (MPRV SR); generálnou riaditeľkou sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu 

MPRV SR Slávkou Jánošíkovou, generálnym riaditeľom sekcie rozvoja vidieka a 

priamych platieb MPRV SR Martinom Barbaričom a pov. zast. generálneho riaditeľa 

sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja MPRV SR Viktorom Veselovským. 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) reprezentoval podpredseda TSK Richard 

Takáč, vedúci Odboru regionálneho rozvoja TSK Milan Semanco a ďalší zamestnanci 

Odboru regionálneho rozvoja, Odboru školstva a kultúry, Odboru dopravy a Odboru 

sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom TSK.  

 

Zámerom konferencie, ktorú zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Združením 

samosprávnych krajov SK8, bolo bližšie predstavenie podmienok, princípov a cieľov 

implementácie IROP 2014 – 2020 priamo jeho prijímateľom; zástupcom mestských 

a obecných samospráv, vyššieho územného celku, ale aj súkromného sektora. Po 

predstavení podrobnej štruktúry IROP a možností jeho využitia nasledovala diskusia, 

počas ktorej prítomní zástupcovia MPRV SR odpovedali na otázky zúčastnených.  

„Chceme dať väčšiu možnosť priameho kontaktu budúcich prijímateľov podpory, aby 

dostali odpovede na otázky, ktoré sa objavujú napr. pri čítaní projektovej dokumentácie,“ 

priblížil cieľ konferencií minister Jahnátek. „TSK víta iniciatívu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré zorganizovalo takúto akciu po celkom 

Slovensku,“ povedal podpredseda TSK Richard Takáč a dodal, že Úrad TSK aktívne 

pracuje na príprave projektových dokumentácií v súlade so schváleným zásobníkom 

projektových zámerov Zastupiteľstvom TSK.  

 

Operačný program pozostáva z tzv. 6 prioritných osí, zameraných na oblasť dopravy, 

zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry, kreatívneho potenciálu, životného 

prostredia a environmentalistiky a miestnych akčných skupín. Celková výška 

oprávnených výdavkov predstavuje 2,1 miliardy Eur. Z tejto sumy je pre TSK určených 

približne 150 miliónov Eur. Výška alokácií však nie je definitívna, upresnená bude 
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koncom druhého štvrťroka po posúdení regionálnych integrovaných stratégií. 

„Mechanizmus implementovaný v IROP je založený na regionálnych stratégiách a na 

stratégiách udržateľného mestského rozvoja. Čiže sa hľadá väčší synergizmus použitých 

prostriedkov,“ po konferencii uviedol minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja 

Ľubomír Jahnátek.  

 

Globálnym cieľom IROP na obdobie 2014 – 2020 je prispieť k zlepšeniu kvality života 

a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb. Návrh IROP bol schválený 

Európskou komisiou rozhodnutím č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014. Séria 

informačných dní prebehne celkovo v 8 krajských mestách. Po Trenčíne nasleduje  

Trnava, Prešov, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava a Nitra.  
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