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Príloha 2 Terminologický slovník 
Centrá osídlenia (settlement centres): v zmysle terminológie KURS 2001 centrá osídlenia 
predstavujú kategorizáciu obcí podľa úrovne služieb ako pre mesto, tak aj pre jeho zázemie. 
Členia sa na: osobitné centrá (BA, KE), centrá prvej až piatej skupiny (uvedené v piatej 
kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).  

Centrálny koordinačný orgán NSRR (Central Coordination Authority NSRF): 
stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordináciu programovania, 
implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
Zabezpečuje tak strategickú úroveň implementačného systému NSRR. Operačnú úroveň 
implementačného systému NSRR tvoria príslušné riadiace orgány jednotlivých operačných 
programov, resp. sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ak je relevantné pre 
daný program). Centrálnymi koordinačným orgánom NSRR je Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.  

Certifikačný orgán (Certifying Authority): národný, regionálny alebo miestny verejný 
orgán alebo subjekt poverený členským štátom na certifikovanie výkazov výdavkoch 
a žiadosti o platbu predtým, ako sa zašlú Komisii. V prípade Slovenskej republiky                   
je certikačným orgánom Ministerstvo financií SR. Zodpovedá za koordináciu finančného 
riadenia pre všetky operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

Cieľ Konvergencia (Objective „Convergence“): jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ 
na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia 
financovaný z ERDF a ESF sa sústreďuje na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt 
na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe disponibilných 
údajov za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako 75 % priemerného HDP v EÚ 25            
za rovnaké referenčné obdobie. V prípade SR to predstavuje celé jej územie s výnimkou 
bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z KF pokrýva členské štáty, ktorých 
hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe 
údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003 nedosiahne 90% priemeru EÚ 25. 
Členské štáty musia mať Konvergenčný program – tieto kritériá SR spĺňa.  

Tento cieľ je zameraný na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov 
a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania           
a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie 
a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, 
zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti. Tento cieľ predstavuje 
prioritu fondov (článok 3 všeobecného nariadenia).  

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Objective „Regional 
competitivness and employment“): jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ                     
na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené             
na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť      
a zamestnanosť sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia (článok 6 
všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska bratislavský kraj.  

Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie 
konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním 
hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom 
zvýšenia a zlepšenia kvality investícií do ľudského kapitálu, inovácií a podpory znalostnej 
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spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania 
dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe 
sociálnej inklúzie (článok 3 všeobecného nariadenia).  

Cieľ Európska územná spolupráca (Objective „European Territorial Cooperation“): 
jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný       
z ERDF. Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom 
spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce 
prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu 
priority Spoločenstva a posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností            
na príslušnej územnej úrovni (článok 3 všeobecného nariadenia). Cieľ Európska územná 
spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; 
v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK neskôr) 
v prípade medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho 
spoločenstva.  

Disparity (disparities): hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol 
dosiahnutý cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození 
uvedených v SWOT analýze.  

Efektívnosť (effectiveness): pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, 
výsledkom, a/alebo dosahom.  

E Government : Súhrn aktivít a nástrojov, prostredníctvom ktorých sú IKT úplne alebo 
čiastočne integrované do nosných funkcií verejnej správy. Znamená elektronické vládnutie 
(spravovanie)“, t. j. on-line aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy.  

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) (European Regional Development Fund, 
ERDF): finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva                    
k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním 
hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien      
v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov 
a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 
spolupráce.  

ERDF tým uskutočňuje priority Spoločenstva, najmä potrebu posilniť konkurencieschopnosť 
a inovácie, vytvárať a zabezpečovať trvalo udržateľné pracovné miesta a zaistiť trvalo 
udržateľný rozvoj (článok 2 nariadenia o ERDF).  

Európsky sociálny fond (ESF) (European Social Fund): finančný nástroj štrukturálnej 
a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k prioritám Spoločenstva pokiaľ ide o posilňovanie 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa       
a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu           
a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré 
sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce, na podporu 
sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie 
národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.  

ESF podporuje najmä akcie v súlade s opatreniami prijatými členskými štátmi na základe 
usmernení prijatých v rámci Európskej stratégie zamestnanosti, ktoré sú zahrnuté                    
v integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť a v príslušných odporúčaniach (článok 
2 nariadenia o ESF).  
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Faktory rozvoja (development factors): predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie 
k zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce 
alebo budúce impulzy.  

Government to business : služba verejnej správy poskytovaná podnikateľom.  

Government to public : služba verejnej správy poskytovaná občanom.  

Inovačné póly rastu (innovation growth poles): sú tvorené definovanými centrami osídlenia 
(krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia 
prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia 
aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou 
územného rozvoja SR.  

Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov (categorisation of Structural Fund 
assistance): kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov, zavedená Európskou komisiou, 
sa uvádza v prílohe II implementačného nariadenia. Príspevky z fondov sa zaraďujú              
do príslušných kategórií v rámci 5 rôznych dimenzií (prioritné témy, forma financovania, typ 
územia, typ ekonomickej aktivity a lokálna dimenzia - NUTS). Ku každej kategórii                
je pridelený kód. Následne v procese implementácie fondov sa priraďuje ku každému projektu 
jedna vhodná kategória (s kódom) v rámci jednotlivých sledovaných oblastí/dimenzií. 
Kategorizácia umožňuje EK zachytiť prierezovú štatistiku ako boli použité zdroje z fondov    
(v rámci definovaných kategórií v 5 dimenziách) v rámci operačných programov všetkých 
členských štátov EÚ. EK navyše požaduje ex ante informáciu na úrovni operačného programu 
– koľko finančných zdrojov sa plánuje na jednotlivé kategórie v rámci prvých troch dimenzií.  

Kohézne póly rastu (cohesion growth poles): sú tvorené definovanými centrami osídlenia 
kohézneho významu v príslušnom území. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia 
a služby lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré 
funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory 
s dostupnosťou priľahlých obcí.  

Kohézny fond (Cohesion Fund): finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného 
rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých 
HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 
- 2003 je menej ako 90 % priemeru HND v EÚ 25 (čl. 5 všeobecného nariadenia).  

Konvergencia (Convergence): približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia 
pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej 
konvergencie a štrukturálnej konvergencie.  

Koncentrácia (concentration): princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú 
selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). 
Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.  

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (Slovak Spatial Development Perspective 
2001): celoštátna územnoplánovacia dokumentácia s relevantnou právnou záväznosťou.      
Ide     o vyjadrenie vládou schválenej vízie priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia Slovenska v krátkodobom a strednodobom výhľade. Táto celoštátna 
územnoplánovacia dokumentácia optimalizuje priestorové súvislosti rozvoja územia SR       
na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.  

Konvergencia (convergence): približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia 
pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej 
konvergencie a štrukturálnej konvergencie.  
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Lisabonská stratégia: stratégia EÚ prijatá vládami krajín únie v Lisabone v marci roku 2000, 
podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou 
poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším 
množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Slovenská vláda sa prihlásila        
k Lisabonskému procesu.  

Marginalizované rómske komunity (Marginalised Roma Communities): koncentrácie 
Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie.  

Monitorovací výbor pre operačný program : orgán zriadený riadiacim orgánom              
pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie 
pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie 
zmien v operačnom programe. Je zložený zo zástupcov príslušného riadiaceho orgánu pre 
operačný program, certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Na základe 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť monitorovacieho výboru sa zasadnutí monitorovacieho 
výboru môže zúčastniť aj zástupca EK v pozícii poradcu. Zasadnutí výboru sa v pozícii 
poradcu môže zúčastniť aj zástupca EIB a Európskeho investičného fondu v prípade, ak tieto 
inštitúcie prispievajú na operačný program. Výboru predsedá zástupca riadiaceho orgánu     
pre operačný program.  

Národný monitorovací výbor (NMV) : orgán zriadený centrálnym koordinačným orgánom 
po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít 
a cieľov stanovených NSRR. Je zložený zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov, 
certifikačného orgánu a ostatných zainteresovaných subjektov. Výboru predsedá zástupca 
centrálneho koordinačného orgánu.  

Národný program reforiem (NPR) (National Reform Programme): V súlade s novými 
procesmi koordinácie sa lisabonské stratégie členských krajín koncipujú v rámci trojročných 
programových cyklov a sú prezentované v národných programoch reforiem. Zameranie 
a obsah týchto strategických dokumentov vychádza z nových zásad hospodárskej politiky EÚ 
– z tzv. Integrovaných zásad (Inegrated Guidelines), ktoré syntetizujú doterajšie Všeobecné 
zásady hospodárskej politiky (Broad Economic Policy Guidelines) a Usmernenia                  
pre zamestnanosť (Employment Guidelines).  

K prioritným oblastiam stratégie boli vypracované samostatné akčné plány, ktoré vláda SR 
schválila v júli 2005. V akčných plánoch sú definované konkrétne hlavné úlohy pre jednotlivé 
oblasti. Každá z úloh má jasne definované ciele, časovú postupnosť krokov, indikátory         
pre hodnotenie pokroku v danej oblasti a zodpovednosť za plnenie úlohy.  

Národný projekt : osobitný typ projektu financovaný z ESF, ktorý realizuje vybraný 
prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti 
a vzdelávania. V prípade ERDF sa pod národným projektom rozumie osobitný typ projektu 
realizovaný vybraným prijímateľom, ktorého cieľom je podpora rozvoja znalostnej 
ekonomiky so špeciálnym zreteľom na posilnenie výskumno-vývojových aktivít 
celoslovenského významu, resp. významu pre rozvoj príslušného regiónu.  

Národný rozvojový plán (National Development Plan): zahŕňa analýzu situácie 
vypracovanú členským štátom so zreteľom na ciele kohéznej politiky EÚ (ciele 1, 2 a 3), 
nástroje na dosiahnutie týchto cieľov, ako aj stratégiu, plánované prioritné činnosti, ich 
špecifické ciele a príslušné indikatívne finančné prostriedky na obdobie 2000 – 2006, resp. 
v prípade SR na roky 2004 – 2006. Slúžil pre Komisiu ako východisko pre vypracovanie 
Rámca podpory Spoločenstva.  

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) (National Strategic Reference 
Framework, NSRF): V zmysle legislatívy Európskej únie každý členský štát predkladá      
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pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový 
dokument - Národný strategický referenčný rámec. Tento dokument predstavuje referenčný 
nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú 
spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 
– 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce            
pre intervencie fondov na európskej úrovni. Taktiež určuje prepojenie medzi prioritami 
Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.  

Všeobecné nariadenie Rady, čl. 27, ods. 3 dáva členskému štátu na výber, či začleniť cieľ 
Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať iba cieľ 
Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

NATURA 2000 (NATURA 2000): názov sústavy chránených území členských krajín 
Európskej únie, ktorej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, významného 
nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území 
má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, 
voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej 
únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 
rôznorodosti v celej Európskej únii.  

Občianska infraštruktúra: pojem zahŕňa školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych 
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové 
a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce 
záchranné služby.  

Opatrenie (Measure): spôsob, ktorým sa implementuje priorita a ktorý umožňuje 
spolufinancovanie projektov. Na stanovené opatrenie s vymedzením špecifikovaných cieľov 
sa poskytuje príspevok z Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky.  

Operačný program (Operational Programme): dokument predložený členským štátom       
a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít,          
na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého z fondov alebo v prípade cieľa 
Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (článok 2 všeobecného nariadenia).  

Operácia (Operation): projekt alebo súbor projektov, ktorý bol vybraný riadiacim orgánom 
príslušného operačného programu alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených 
monitorovacím výborom a ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi 
umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje.  

Orgán auditu (Audit Authority): národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo 
subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, určený členským štátom     
pre každý operačný program a zodpovedný za overenie účinného fungovania systému riadenia 
a kontroly. V podmienkach Slovenska je orgánom auditu Ministerstvo financií SR, ktoré 
koordinuje oblasť finančnej kontroly a vnútorného auditu.  

Pamäťové a fondové inštitúcie: inštitúcie zaoberajúce sa uchovávaním, ochranou                 
a sprístupňovaním spoločenského poznania, poznatkov o kultúrnom dedičstve, umení             
a kultúre, jedinečných informácií a predmetov odbornej a laickej verejnosti. Medzi pamäťové 
a fondové inštitúcie patria archívy, knižnice, múzeá, galérie, pracoviská pre ochranu 
pamiatkového fondu, špecializované ústavy, špecializované odborné pracoviská v oblasti 
kultúry, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, organizácie pre správu a ochranu autorských 
práv a organizácie na ochranu duševného a priemyselného vlastníctva.  

Póly rastu (Growth poles): sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví 
umiestnených v urbanizovanej oblasti. Vyvolávajú zmeny v ekonomických aktivitách 
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lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti    
a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne. 
Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti 
a konkurencieschopnosti.  

Pomoc de minimis : pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 
EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a jej poskytnutie je v súlade 
s právnym predpisom spoločenstva o poskytnutí pomoci de minimis.  

Parita kúpnej sily (PKS): vypočítava sa na základe cien a objemov predaja tovarov, ktoré sú 
vzájomne porovnateľné a reprezentatívne pre územia (krajiny) zahrnuté do porovnania. PKS 
eliminuje efekty rozdielnej cenovej úrovne medzi krajinami.  

Prijímateľ (Beneficiary): hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny 
alebo súkromný, zodpovedný za začatie alebo začatie a vykonávanie operácií. V kontexte 
systémov štátnej pomoci podľa článku 87 zmluvy sú prijímateľmi verejnoprávne alebo 
súkromné spoločnosti, ktoré implementujú jednotlivé projekty, na ktoré dostávajú štátnu 
pomoc.  

Prioritná os (Priority axis): jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá 
zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os 
operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie 
Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013.  

Programový manuál : dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom         
pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia 
a priority pomoci, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení.  

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis : dokumenty, ktoré presne stanovujú 
pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu 
pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom.  

Rámec podpory spoločenstva (Community Support Framework) 2004 – 2006: základný 
programový dokument členského štátu pre využívanie fondov EÚ v rokoch 2000 – 2006, resp. 
2004 – 2006 schválený Komisiou po dohode s dotknutým členským štátom. Európska 
komisia pri tvorbe Rámca podpory spoločenstva vychádza z prijatého rozvojového plánu 
daného členského štátu (v prípade SR bol vypracovaný Národný rozvojový plán 2004 - 2006). 
Rámec podpory spoločenstva obsahuje stratégiu a priority pre činnosť fondov a členského 
štátu, ich špecifické ciele, príspevok fondov a ostatné finančné zdroje. Tento dokument          
je rozdelený na priority a realizuje sa prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných 
programov. V prípade Slovenskej republiky sa vzťahuje na Cieľ 1 kohéznej politiky EÚ. 
V budúcom programovom období 2007 – 2013 sa Rámec podpory spoločenstva nahrádza 
iným typom dokumentu – Národným strategickým referenčným rámcom.  

Regionálna infraštruktúra: špecifická priorita NSRR, pozostávajúca z občianskej 
infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia.  

Riadiaci orgán (Managing Authority): jeden alebo viac vnútroštátnych, regionálnych alebo 
miestnych orgánov či subjektov menovaný členským štátom pre účely riadenia podpory        
zo štrukturálnych fondov. Stanovuje sa riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva, pre 
každý operačný program, Jednotný programový dokument a iniciatívy ES.  

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (Intermediary Body) : verejný alebo 
súkromný orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci úlohy        
v mene riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu           
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pod riadiacim orgánom je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia 
o delegovaní právomocí.  

Strategická priorita (Strategic priority): jedna z tematických priorít stratégie v Národnom 
strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013, ktorá sa skladá zo skupiny 
navzájom súvisiacich špecifických priorít s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.  

Strategické usmernenia Spoločenstva (Community Strategic Guidelines): dokument 
vypracovaný EK, vymedzujúci jednotný rámec, ktorý majú členské štáty EÚ použiť             
pri vypracovávaní svojich Národných strategických referenčných rámcov a z nich 
vyplývajúcich operačných programov. Stanovuje rámec pre všetky ciele kohéznej politiky 
EÚ, priority Spoločenstva, s cieľom podporovať vyvážený, harmonický a trvalo udržateľný 
rozvoj Spoločenstva.  

Synergický efekt (Synergic effect): efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, 
kombináciou niekoľkých intervencií na jednom území alebo u jedného prijímateľa.  

Špecifická priorita (Specific priority): jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich 
v rámci jednej strategickej priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 
2007 - 2013 s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.  

Štatistická územná jednotka (NUTS): je štatistickou jednotkou hierarchického členenia 
administratívnych oblastí štátov Európskej únie pre účely regionálnej štatistiky. Delenie 
nemusí nevyhnutne odpovedať administratívnemu deleniu štátu. Je zavedená Štatistickým 
úradom Európskej komisie (EUROSTAT) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, 
v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  

Štrukturálna konvergencia (Structural convergence): proces približovania SR k priemeru 
hodnôt štrukturálnych ukazovateľov krajín EU v oblasti: všeobecné ukazovatele 
ekonomického vývoja, zamestnanosť, inovácie a výskum, ekonomické reformy, sociálna 
kohézia, životné prostredie.  

Štrukturálne fondy (ŠF) - nástroje štrukturálnej politiky Európskeho spoločenstva využívané 
na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom v programovom období 2007-2013 patria 
tieto fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF) a Európsky 
sociálny fond (ESF).  

Ťažiská osídlenia (Settlement core areas): predstavujú priestorové sídelné systémy založené 
na princípe polarizačných účinkov centier, ktoré využívaním potenciálu kooperačných 
medzisídelných vzťahov zabezpečujú adekvátnu konkurencieschopnosť a kvalitu života          
v regióne. V zmysle terminológie KURS sa členia na ťažiská osídlenia 1. , 2. a 3. úrovne 
(uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej 
republiky).  

Trvalo udržateľný rozvoj (Sustainable development): taký rozvoj, ktorý súčasným 
i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby 
a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. . TUR 
zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.  

Účinnosť (Efficiency): pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného 
merateľného ukazovateľa (pomer plánovanej cieľovej a skutočne dosiahnutej cieľovej 
hodnoty).  

Urbanistický obvod (UO): V zmysle legislatívy o sledovaní sociálno ekonomických javov 
v území je urbanistický obvod základnou sídelnou jednotkou v obciach so štatútom mesta.     
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Je štatistickou jednotkou používanou pre agregáciu údajov z cenzu na územiach miest.         
Ide o, z hľadiska územného záberu, najpodrobnejšiu informáciu z cenzu. 

Zóna : V zmysle stavebného zákona ide o časť územia sídla vymedzeného príslušným 
územným plánom. Zároveň ide o metódu – mieru podrobnosti spracovania územného plánu. 

Vybavenosť územia: kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika územia z hľadiska prvkov 
infraštruktúry, ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej 
infraštruktúry.  
 


