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Časť 6.1. sa mení nasledovne: 
 
 
6.1 Hlavné disparity a faktory rozvoja mesta Malack y 
 
Predmetom  nasledovnej tabuľky je rozpracovanie kľúčových disparít a faktorov rozvoja na 
základe SWOT analýzy vo vzťahu k prioritnej osi Infraštruktúra a prioritnej osi Podpora 
konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií s regionálnym 
priemetom pre mesto Malacky.  
 
 
Kľúčové disparity 
 

Hlavné faktory rozvoja 

 
Prioritná os 1. 
Infraštruktúra  
 

Prioritná os 1. 
Infraštruktúra 

1. Morálna a fyzická zastaranosť  infraštrukúry  
    školských zariadení  

1. Rekonštrukcia a modernizácia školských 
    zariadení  

2. Nedostatočné zabezpečenie environmentálnej 
    infraštruktúry  

2. Dobudovanie vodovodných sietí, kanalizácie 
    a ČOV   

3 .Nízka hustota pokrytia územia v oblasti 
    odpadového hospodárstva a zhodnocovania 
    odpadov  

3. Dobudovanie a modernizácia odpadového 
    hospodárstva, zavádzanie moderných 
    technológií spracovania odpadov    

4.  Nedoriešený systém ochrany životného 
     prostredia  

4. Dobudovanie a modernizácia systému 
   monitorovania kvality zložiek životného 
   prostredia  
5. Rekonštrukcia ciest  II. a III. triedy   
    Rekonštrukcia mostných objektov 5. Neuspokojivá kvalita ciest II. a III. triedy 
    Budovanie cestných obchvatov 
6. Rekonštrukcia ciest  II. a III. triedy   
    Rekonštrukcia mostných objektov  6. Vysoká nehodovosť regionálnych ciest  
    Budovanie cestných obchvatov  

 
Prioritná os 2.  
Vedomostná ekonomika 
 

Prioritná os 2.   
Vedomostná ekonomika 

1.  Nedostatočne rozvinutý inovačný potenciál 

 
1.   Zlepšenie inovačnej infraštruktúry a služieb pre 

malé a stredné podniky v meste 
 

2.  Nedostatočne využívaný inovačný potenciál 

    
2.  Zvyšovanie inovatívnej dynamiky mesta 

posilnením väzieb a spolupráce medzi 
jednotlivými aktérmi 

 
 
3. Nedostatočná úroveň akreditácie a certifikácie 
    s medzinárodnou platnosťou 
 

3.   Podpora budovania priemyselných parkov, 
inovačných centier, inkubátorov 

 
4.  Nedostatočná kvalita a rozsah e-služieb    
     poskytovaných občanom a podnikom 
 

4.   Elektronizácia a digitalizácia verejnej správy  

 
5.  Nízka úroveň využívania informačných 

a komunikačných technológií najmä v malých 
a stredných podnikoch 

 

5.   Podpora pripájania MSP k širokopásmovému 
internetu vrátane podpory aktivít zameraných 
na tvorbu digitálneho obsahu (tvorba web 
stránok, e-business apod.) 

 



 3 

Časť 7.2.1 sa mení nasledovne: 
 
 
 
7.2.1  Globálny cie ľ 

 
Globálnym cie ľom   Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky  pre 
programovacie obdobie 2006-2013 je: „Trvalé zvyšovanie kvality života obyvate ľov 
mesta Malacky v  kontexte Opera čného programu Bratislavský kraj“ Tento globálny cieľ 
je zabezpečovaný strategickou prioritou 1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorej 
cieľom je zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou 
súvisiacich verejných služieb. Zároveň takto definovaným globálnym cieľom je zabezpečená 
vnútorná a vonkajšia koherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti mesta Malacky a celého 
jeho okolia je nevyhnutné prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej 
infraštruktúry ako aj podporou zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov služieb, umožniť 
prenikanie rastových efektov z rozvinutejších území Bratislavského kraja. Tým sa zabezpečí 
znižovanie vnútro regionálnych disparít s cieľom integrovať sa do výskumno-vývojového a 
technologicko-inovačného potenciálu regiónu. Je potrebné sa sústrediť na vytvorenie 
funkčných väzieb spolupráce medzi pracoviskami výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, 
ktoré majú potenciál dosahovať špičkové výkony a  nimi prispieť k riešeniu rozvojových 
otázok regiónu. Minimálne rovnako dôležité však je zvyšovať výkonnosť 

        

 
  

Globálny cie ľ 
Trvalé zvyšovanie kvality života 

obyvate ľov mesta Malacky 
v kontexte OP Bratislavský kraj 

  

  
   
  
 

 

 

Strategická priorita  
Infraštruktúra  

a regionálna dostupnosť 
 

    
    

 
  

Strategická priorita  
Vedomostná ekonomika 
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a konkurencieschopnosť výroby a služieb, s  dôrazom na verejné služby poskytované 
občanom a podnikateľom v regióne.  

Z hľadiska zjednodušenia prístupu občanov k informáciám kompetenčne spätých s verejnou 
správou , odbúravania byrokratických a administratívnych bariér a zvýšenia transparentnosti 
procesov  je dôležitým prvkom zavedenie elektronizácie verejnej správy v nadväznosti na 
celoslovenský vývoj informačnej spoločnosti. 

 

Časť 7.2.2.2. sa mení nasledovne: 
 
 
7.2.2.2. Vedomostná ekonomika  
 
 
Zámerom v oblasti vedomostnej ekonomiky budú intervencie do oblasti inovácií 
a informatizácie. Ambíciou je dosiahnuť zvýšenie konkurencie podnikateľských subjektov na 
domácom trhu a ich expanzia na zahraničné trhy. Mesto bude podporovať komunikáciu 
medzi jednotlivými subjektmi a aktívnu spoluprácu medzi relevantnými aktérmi mobilizáciou 
dostupných zdrojov. 
 
Mesto predpokladá, že očakávaným efektom intervencií bude zvýšená inovačná kapacita 
podnikov, efektívna elektronizácia samosprávy, zlepšenie ponuky on line služieb, účinné 
využívanie IKT vo verejnej správe a v MSP. 
 
Ciele prioritnej osi budú realizované prostredníctvom nasledujúcich skupín aktivít: 
 

o podporou tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP, 
o podporou zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP s cieľom 

zníženia energetickej a materiálovej náročnosti technológií alebo využitia energie 
z obnoviteľných zdrojov, 

o podporou zavádzania inovatívnych technológií v MSP na predchádzanie vzniku 
znečisťovania ovzdušia alebo zníženia emisií ovzdušia, 

o elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických služieb na miestnej úrovni 
vrátane budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest umožňujúcich 
poskytovanie verejných služieb na jednom mieste, 

o  podporou dostupnosti širokopásmového internetu pre verejnú správu na miestnej 
úrovni a pre MSP, 

o  zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. 
 
 
V časti 7.3. sa vypúšťa odsek s názvom Konkurencieschopnosť podnikov a služieb 
a nahrádza sa týmto textom s názvom Vedomostná ekonomika: 
 
 
Vedomostná ekonomika 
 
Mesto Malacky má predpoklady pre to, aby sa podnikateľské subjekty, ktoré v rámci mesta 
pôsobia, rozvíjali v smere nevyhnutných inovačných procesov a transferov technológií. So 
zreteľom na existujúce nedostatočné využívania informačných a komunikačných technológií 
bude podpora smerovať na stranu dopytu pre občanov a podnikateľské subjekty (najmä 
MSP) a na stranu ponuky pre miestnu samosprávu. Mesto má kapacitu vyriešiť aktuálne 
požiadavky vedomostnej spoločnosti, ak bude efektívne a účelne rozhodovať pri výbere 
vhodných nástrojov umožňujúcich zvýšenie úrovne informatizácie spoločnosti najmä 
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zavádzaním elektronizácie verejnej správy. Prínos realizovaných aktivít by sa mal prejaviť 
zvýšením konkurencieschopnosti podnikov a zvýšením kvality života občanov mesta. 
 
Bezpodmienečnou aktivitou pri vytváraní podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti 
podnikov je vytváranie lepších podmienok pre ich rozvoj zo strany samosprávy. Mesto má 
v úmysle zefektívniť využitie existujúcich a budúcich faktorov rozvoja zvyšovaním kvality 
obsahu a rozsahu elektronických aplikácií a služieb. Z toho dôvodu bude podpora 
orientovaná na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných 
miestnou samosprávou so zameraním na koncového užívateľa (občana, podnikateľa. Cieľom 
je uľahčiť styk občana s verejnou správou a prechod na digitálnu administratívu. V súlade so 
zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných služieb 
pre užívateľov budú budované obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické 
služby poskytované verejnou správou. Tieto intervencie budú sprevádzané zvyšovaním 
informovanosti cieľových skupín o možnostiach prístupu na internet. 
 
Ďalším predpokladom pre  efektívne využívanie elektronických služieb je podpora 
širokopásmového internetu.  Zlepšovanie a rozširovanie prístupu k IKT bude podporované aj 
priamo v MSP. Pôjde napríklad o podporu dostupnosti k IKT, zlepšovanie služieb a aplikácií 
a ich účinné využívanie.  
 
Jednotlivé aktivity budú vychádzať z koncepcie informatizácie verejnej správy a realizovaná 
bude prostredníctvom individuálnych projektov. 
 
Rámcovo sa predpokladajú nasledujúce aktivity: 
 

o  vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom 
investícií do zdieľaného HW a SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na 
miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry, ktorý 
umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby 
dostupnosť verejných služieb v meste výrazne znížila potrebu občanov osobne 
navštevovať úrady pri vybavovaní služieb verejnej správy, 

 
o  zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade 

s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a aby postupne 
zahŕňali rôzne úseky verejnej správy, napr. prihlášky do škôl, prihlášky o sociálne 
služby, elektronické žiadosti a rozhodnutia, bývanie, pobyt, kultúra, matrika, 
podnikanie, pozemok, stavebné činnosti, vzdelávanie, životné prostredie a pod., 

 
o budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované 

úplne alebo čiastočne elektronické služby na jednom mieste. 
 
 
Časť 7.3.4. sa mení nasledovne: 
 
 
7.3.4. Vedomostná ekonomika  
 
 
Z poznatkov a hodnotenia aktivít v predchádzajúcich rokoch vyplýva, že pre rast ekonomiky 
a rast zamestnanosti, ako aj pre zavádzanie inovácií, udržateľný rast a zvýšenie 
konkurenčnej schopnosti bude Mesto Malacky podporovať aktivity zamerané na: 
 

o transfer inovatívnych technológií, 
o zvýšenie inovačnej aktivity v podnikoch a uplatňovanie výsledkov výskumu a vývoja 

do  inovačného procesu, 
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o posilnenie spolupráce podnikov s výskumnými a vývojovými inštitúciami a 
univerzitami 

 
 Za mimoriadne dôležitú úlohu považujeme zvýšenie úrovne poskytovania elektronických 
služieb verejnej správy charakterizovaných prevažujúcim podielom informatívnych služieb. 
Konečným cieľom je vytvorenie elektronického prístupu k jednotlivým úsekom verejnej 
správy s možnosťami získania informáciách o poskytovaných službách, úradných hodinách, 
tlačivách a pod., podávania žiadostí a vydávania rozhodnutí, previazaní jednotlivých útvarov 
a organizačných zložiek. Vyšší stupeň elektronizácie verejnej správy bude charakterizovaný 
dostupnými komunikačnými a transakčnými funkciami poskytovaných služieb, t.j. služieb 
s vyššou pridanou hodnotou .  Ide  zvýšenie komunikačnej (interaktívnej) funkcie 
a zavedenie transakčnej funkcie (kompletné vybavenie záležitostí). 
 
 
Časť 7.6.2 sa mení nasledovne: 
 
7.6.2. Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika  
 
 
Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Malacky bude naplnená prostredníctvom podpory spoločných služieb a infraštruktúry pre 
podnikateľov  inovácií a technologických transferov a elektronizáciou verejnej správy. 
 
Druhá prioritná os bude podporovať inovácie a informatizáciu spoločnosti ako kľúčové 
tématické okruhy pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  subjektov pôsobiacich 
v meste, a tým zatraktívnenia mesta pre jeho občanov. Mesto bude vytvárať podmienky pre 
zvyšovanie inovačnej kapacity MSP ako aj schopnosti využívať IKT.  
 
Z hľadiska priamych opatrení vo verejnej správe bude  Mesto Malacky využívať všetky 
existujúce možnosti pre podporu elektronizáciu samosprávy a zavádzanie rozšírených 
elektronických služieb na miestnej úrovni, a tým bude znižovať administratívne zaťaženie 
občanov. Predpokladá sa podpora, budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest 
umožňujúcich poskytovanie verejných služieb na jednom mieste.  
 
Mesto Malacky bude podporovať rozvoj širokopásmového internetu vrátane pripájania MSP 
a vhodnými metódami bude iniciovať ich aktivity v oblasti digitalizácie v nadväznosti na 
elektronizáciu verejnej správy. 
 
 
Časť 7.6.2.1. sa mení nasledovne: 
 
7. 6.2.1. Inovácie a technologické transfery  
 
 
Cieľ opatrenia: 
 
Zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych 
technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a rast ich produktivity. 
 
Zameranie opatrenia: 
 

o  zvýšenie inovačnej aktivity podnikov (najmä MSP), 
o  zlepšenie väzieb medzi aktérmi inovačného systému, 
o  zlepšenie transferu poznatkov výskumu do praxe. 
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Zdôvodnenie opatrenia:  
 
Analýza ex-ante konštatovala, že relatívne dobré umiestnenie mesta (regiónu) v európskom 
porovnaní je hlavne vstupom v oblasti ľudského kapitálu, finančné zabezpečenie a kvalita 
výstupov tvoria hlavné slabé miesta. Tieto údaje naznačujú, že existujú vážne bariéry 
pretavenia kreatívnych kapacít do inovatívnych výstupov. 
 
V nadväznosti na to, je potrebná zvýšená podpora zo strany verejného sektora. Mesto bude 
vytvárať predpoklady pre informovanosť podnikateľov (MSP) o možnostiach získania 
nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov (OP Bratislavský kraj) 
a vytvorí základnú programovú podporu. 
 
Snahou Mesta je, aby podniky v čo najväčšej miere využili možnosti podpory inovácií 
a technologických transferov a aby MSP : 
 

o implementovali projekty zamerané na zavádzanie inovácií a technologických 
transferov, 

o vytvorili nové pracovné miesta, 
o spolupracovali s výskumnými a vývojovými organizáciami, 
o zavádzali inovované produkty na trh, 
o pripájali sa na širokopásmový internet, 
o zjednodušovali vybavovanie nákupov služieb, prác a tovarov v dôsledku 

elektronizácie, 
o využívali obnoviteľné zdroje energie, 
o znižovali emisie do ovzdušia zavádzaním progresívnych technológií, 
o obmedzovali používanie organických rozpúšťadiel vo výrobe náhradou vodou 

riediteľných farieb, lakov a riedidiel, 
o  zavádzali systémy riadenia kvality, 
o  získavali zahraničné certifikáty kvality. 

 
 
Časť 7.6.2.2. sa mení nasledovne: 
 
7.6.2.2. Informatizácia spolo čnosti  
 
 
Cieľ opatrenia: 
 
Podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-
komunikačných technológií 
 
Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov 
v oblasti informačno-komunikačných technológií. 

Cieľ opatrenia 2.2 je zároveň aj v súlade so strategickou prioritou č. 2 „Vedomostná 
ekonomika“ Národného strategického referenčného rámca, konkrétne so špecifickou 
prioritou č. 2.1 „Informatizácia spoločnosti“, ako aj s jej cieľom zameraným na vytvorenie 
inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej 
ekonomiky. 
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Zameranie opatrenia: 
 
Samospráva môže v oblasti informatizácie zefektívniť svoju činnosť a zjednodušiť prístup 
k verejným službám občanom elektronizáciou verejnej správy. Tým, že občania nebudú 
musieť osobne prichádzať za úradníkmi verejnej správy, ale budú môcť získavať informácie 
v čase a priestore podľa ich výberu, odbúra sa neefektívne míňanie času občanov a zvýši ich 
spokojnosť. Zároveň sa tak samospráva stane viac otvorenou, transparentnou a majúcou 
schopnosť spätnej väzby. Elektronizácia verejnej správy je jedným z nevyhnutných 
systémových zmien, ktorými sa dostane na úroveň vyžadovanú dobou 21. storočia. 
 

Nevyhnutným predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov je vytváranie 
podmienok pre ich rozvoj zo strany miestnych samospráv. Miestna samospráva mesta 
Malacky  môže v oblasti informatizácie účinne zefektívniť využitie existujúcich a budúcich 
faktorov rozvoja zvyšovaním kvality obsahu a rozsahu elektronických aplikácií a služieb. 
Z tohto dôvodu bude podpora orientovaná na elektronizáciu samosprávy a rozvoj 
elektronických služieb poskytovaných miestnou samosprávou so zameraním na koncového 
užívateľa (občana, podnikateľa, klienta). Cieľom je uľahčiť styk občana a podnikateľskej sféry 
s verejnou správou a prechod na digitálnu administratívu. 

 
Mesto Malacky má záujem využiť možnosti v rámci OPBK a spolufinancovať  zo zdrojov 
ERDF a ŠR  podporené e-služby miestnej samosprávy pre občanov a pre podnikateľov. 
Prínosom pre občanov bude úspora času a finančných nákladov prostredníctvom lepšej 
dostupnosti služieb verejnej správy na integrovaných obslužných miestach alebo 
prostredníctvom on-line služieb. Špecifické e služby na lokálnej a regionálnej úrovni 
zamerané na podnikateľov (government to business) by mali byť prínosom najmä pre MSP. 
 

V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania 
kvalitných služieb pre užívateľov budú v centrách spádových oblastí vybudované integrované 
obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou 
správou na jednom mieste. 

 

Ďalšou dôležitou oblasťou v oblasti informatizácie spoločnosti bude podpora dostupnosti 
širokopásmového internetu orientovaná na rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových 
sietí. 
 
 
Zdôvodnenie opatrenia: 
 
Napriek pokroku v posledných rokoch Mesto Malacky (tak, ako aj iné mestá v Slovenskej 
republike) zaostáva v oblasti informatizácie v porovnaní s krajinami EÚ-15. Napriek tomu, že 
Bratislavský kraj sa považuje za nadpriemerný v oblasti spoločenskom, ekonomickom aj 
sociálnom a napriek tomu, že aj v oblasti informatizácie prevyšuje úroveň ostatných krajov 
Slovenska, v porovnaní s vedúcimi krajinami a regiónmi EÚ vykazuje nedostatky na strane 
ponuky aj dopytu. 
 
Verejná správa poskytuje elektronické služby len v minimálnej miere. Požiadavky občanov 
sú na rozširovanie elektronických služieb  vo všetkých oblastiach verejných služieb, aby sa 
znižovala nutnosť dochádzania za vybavením jednotlivých potrieb poskytovaných Mestom. 
Zavádzanie elektronických verejných služieb na úrovni mesta  by mali ísť súbežne 
s elektronizáciou štátnej správy, s budovaním širokopásmového internetu, zvyšovaním 
prístupu k nemu  a s investíciami do zdieľaného HW a SW podporujúceho jednotlivé 
procesy. 
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Vyššie uvedenými opatreniami sa uplatňuje do praxe aj horizontálna priorita Informatizačná 
spoločnosť. 
 
 
Časť 8.2.2. sa mení nasledovne: 
 
8.2.2. Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 Vedom ostná ekonomika  
 
 
Opatrenia 2.1. budú realizované podnikateľským sektorom (MSP) a financované zo zdrojov 
ERDF, ŠR a súkromných zdrojov. Mesto Malacky bude napomáhať propagácii OP BK 
v rámci súkromného sektora informáciami o operačnom programe a aktuálnych výzvach. 
Opatrenie 2.2. bude realizované samotným Mestom Malacky a financované zo zdrojov 
ERDF, ŠR a rozpočtu mesta. 
 
Opatrenie Názov indikátora Definícia indikátora Merná  

jednotka 
Zdroj 

Počet vytvorených 
pracovných miest v 
MSP 

Počet pracovných miest 
vytvorených intervenciou do 
MSP 

počet MPaRV SR 

Počet inovovaných 
výrobkov 

Počet inovovaných výrobkov 
uvedených na trh ako výsledok 
podporených projektov 

počet MPaRV SR 

Počet podaných 
patentových prihlášok 

Počet žiadostí predložených na 
patentovanie v dôsledku 
projektov 

počet MPaRV SR 

Počet projektov 
zameraných na 
inovácie 
a technologické 
transfery 

Počet podporených projektov počet MPaRV SR 

2.1.  
Inovácie 
a technologické 
transfery 

z toho:  
Počet projektov 
pre začínajúcich 
podnikateľov 
 

Počet podporených projektov 
pre začínajúcich podnikateľov 

počet MPaRV SR 

Počet podporených 
projektov 
zameraných na 
zvýšenie 
informatizácie 
spoločnosti 

Počet podporených projektov 
zameraných na zvýšenie 
informatizácie spoločnosti 

počet 

MPaRV SR 

Počet 
novopripojených 
MSP 
k širokopásmovému 
internetu 

Počet nových pripojení MSP 
k širokopásmovému internetu 
realizovaných pomocou OP BK počet MPaRV SR 

Časová úspora pri 
vybavovaní vybranej 
životnej situácie 
v dôsledku 
elektronizácie služby 

Rozdiel medzi celkovým časom 
vykonávania služby na strane 
poskytovateľa aj prijímateľa 
pred a po zavedení 
elektronickej služby – 
priemerne na 1 obyvateľa 

počet MPaRV SR 

2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatizácia 
spoločnosti 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb dostupných 
on line 

Počet služieb, ktoré budú 
dostupné on- line (kompletné 
elektronické vybavenie) 

počet MPaRV SR 
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Názvy osí  a opatrení v časti 9.2. sa menia nasledovne: 
 
Priorita 1         Infraštruktúra 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídel 
Opatrenie 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
Priorita 2 Vedomostná ekonomika 
Opatrenie 2.1. Inovácie a technologické transfery 
Opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti 

 
 

Názvy priorít sa v časti 9.3. menia nasledovne: 
 
Priorita 1         Infraštruktúra 
Priorita 2 Vedomostná ekonomika 
 
Tabuľka v úvode Prílohy sa mení nasledovne: 
 
Operačný program Bratislavský kraj vychádza y týchto prioritných osí programu: 

 
Prioritné osi programu Opatrenia Fond 

1.1. Regenerácia sídiel 
1. Infraštruktúra 1.2. Regionálna a mestská  

       hromadná doprava 
ERDF 

2.1. Inovácie a technologické  
       transfery 2. Vedomostná ekonomika 
2.2. Informatizácia 
spoločnosti 

ERDF 

3. Technická pomoc  ERDF 
 
 
Názvy osí a priorít sa v celom texte Prílohy menia podľa vyššie uvedenej tabuľky. 
 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Malacky  vychádzal z rozpracovaného, 
ešte neukončeného Operačného  programu Bratislavský kraj. V čase vypracovania PHSR 
totiž ešte nebol OP Bratislavský kraj schválený a od novembra 2006 v ňom nastali výrazné 
zmeny. Došlo k zmene prioritných osí, opatrení aj merateľných ukazovateľov. PHSR stanovil, 
že opatrenia sú iba rámcové a PHSR bude priebežne modifikovaný a doplňovaný podľa 
schváleného OP Bratislavský kraj a podľa dodatočne identifikovaných potrieb Mesta 
Malacky.  
 
Dodatok č.1 je prvou úpravou PHSR a zaoberá sa iba prioritnou osou 2 Vedomostná 
ekonomika s dôrazom na opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti a aktivitu Elektronizácia 
verejnej správy. PHSR totiž túto oblasť nemal zahrnutú vôbec  ani v časti hodnotenia ex-
ante, ani v cieľoch, opatreniach a projektoch súvisiacich s jednotlivými prioritami a aktivitami. 
Prioritnú os 1 tento dodatok nerieši vôbec a opatrenie 2.1. iba v takom rozsahu, aby bola 
dodržaná aktuálna terminológia OP Bratislavský kraj a nové členenie prioritných osí 
a opatrení. 
 
Zmena priorít, opatrení a aktivít pre oprávnené projekty v rámci OP Bratislavský kraj nemá 
vplyv na zmenu plánovaných projektov navrhnutých v prílohe k PHSR. Skutočnosť, že 
niektoré z projektov, ktoré podľa rozpracovaného OP Bratislavský kraj, mali byť zahrnuté 
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medzi oprávnené náklady v navrhnutých prioritných osiach a opatreniach a v schválenom 
OP Bratislavský kraj už oprávnenými nie sú, nie je dôvodom pre to, aby sa vypustili zo 
zoznamu plánovaných projektov. Identifikované slabé stránky a ohrozenia podľa SWOT 
analýzy a hlavné disparity a faktory rozvoja popísané v socio-ekonomickej analýze zostávajú 
nezmenené. Potreba realizácie takých projektov, ktoré budú reagovať na slabé stránky 
mesta a eliminovať identifikované ohrozenia, je potrebné ponechať aj napriek tomu, že ich 
nebude možné spolufinancovať z prostriedkov štrukturálnych fondov. 

OPBK schválila Európska komisia dňa 3. 12. 2007 rozhodnutím K(2007)6125. V súlade so 
zákonom č. 372/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 
1.11.2010 kompetencie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj 
presunuli na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 
 
Časť 2.2. prílohy sa dopĺňa nasledovne: 
 
Informatizácia spoločnosti  je nevyhnutnou súčasťou projektov a aktivít najmä v druhej časti 
programovacieho obdobia. Okrem podpory informatizácie v podnikateľskom sektore (najmä 
pre MSP) vytváraním vhodného prostredia a realizáciu potrebných aktivít, do popredia sa 
dostáva potreba elektronizácie verejnej správy. 
 
Ambíciou Mesta Malacky v tejto oblasti bude: 
 

o  zvýšiť využitie inovačného potenciálu, 
o  podporovať zavádzanie inovácií a technologických transferov, 
o  lepšie využitie konkurenčnej výhody Mesta Malacky (poloha), 
o  lepšie využitie informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe, 
o  zlepšenie prístupu k širokopásmovému internetu, 
o  rozvoj informačných služieb miestneho významu. 

 
 
 
Do časti prílohy „Príslušné súvisiace projekty“ sa dopĺňajú  nové projekty: 
 
 
Elektronizácia verejnej správy: 
 
Elektronizácia verejnej správy spolu s elektronizáciou štátnej správy bude znamenať 
priblíženie sa úrovni poskytovaných verejných služieb na úrovni mesta Malacky k mestám 
EÚ-15. Všeobecne bude mať zavedenie elektronizácie verejnej správy za dôsledok 
posilnenie konkurenčnej schopnosti mesta (prvok znamenajúci atraktívnosť pre život 
v meste). Realizáciou aktivít elektronizácie verejnej správy občania dosiahnu časovú úsporu 
pri vybavovaní bežných životných situácií. Zvýši sa počet služieb, ktoré budú dostupné on-
line (kompletné elektronické vybavenie). 
 
V rámci elektronizácie verejnej správy sa investície sústredia najmä na: 
 

1. vybudovanie integrovaných obslužných miest (IOM), t.j. výdavky na nákup a inštaláciu 
sieťových rozvodov a potrebného HW a SW,     

  
2. výdavky na elektronické služby prijímateľa pre verejnosť, a to napríklad na: 
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� infraštruktúru informačných systémov – t.j. HW (servery, diskové polia a iné), 
systémový SW (operačné systémy, SW na zálohovanie a správu systémov a 
podobne),  komunikačnú infraštruktúru (sieťové prvky LAN a WAN) nevyhnutné 
pre beh informačných systémov poskytujúcich elektronické služby 

 
� budovanie, rozvoj, integráciu a zavedenie informačných systémov. 

 
 
Umiestnenie projektu: 
Mesto Malacky 
 
Finančné zdroje: 
ERDF, ŠR, rozpočet mesta 
 
 
Podpora dostupnosti širokopásmového internetu 
 
Implementácia tejto skupiny aktivít bude vychádzať zo štúdií realizovateľnosti, ktorých 
výsledok sa premietne do konkrétnych balíčkov projektov ponúkaných zo zdrojov opatrenia 
pre nielen pre mesto, ale aj pre prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov služieb 
širokopásmového pripojenia 
 
V rámci podpory dostupnosti širokopásmového internetu sa investície sústredia najmä na: 
 

1. budovanie a rozvoj optických, metalických, alebo bezdrôtových prístupových sietí 
(vrátane zemných a montážnych prác, konfigurácie prístupových sietí a pod.), 

2. obstaranie technológií prístupových sietí, 
3. realizáciu podporných aktivít projektu, a to: 

 
• spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potvrdenej autorizovanou 

osobou  a zároveň potvrdenou v zmysle stavebného zákona vrátane 
položkovitého rozpočtu 

 
• informovanie  a publicitu v súvislosti s realizáciou projektu  

 
Umiestnenie projektu: 
Mesto Malacky 
 
Finančné zdroje: 
ERDF, ŠR, rozpočet mesta, súkromné zdroje 
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Dodatok č.1. k Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Mesta Malacky bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom dňa  ........................ 
 
 
 
 
 
V Malackách ..........................                                        ....................................................... 
                                                                                                RNDr. Jozef Ondrejka 

primátor Mesta Malacky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


