
Príloha č.2  Assessment Grid 
 

Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

 
    

   
   

Zamestna-
nosť 

1
9, 
2
2 

1. Znížiť daňové a 
odvodové zaťaženie 
nízkopríjmových 
skupín (zavedenie 
daňového bonusu 
pre osoby, zvýšenie 
daňového bonusu na 
dieťa) 

Zvýšenie motivá-
cie zamestnávate-
ľov na zamestná-
vanie pracovnej 
sily a zvýšenie 
motivácie nízko-
príjmových skupín 
k zamestnaniu 
a samozamestnáv
aniu 

 
 
 
V súlade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom.  

Dňa 1. januára 2006 bola 
zvýšená nezdaniteľná časť 
základu dane pre všetkých 
daňovníkov na 90 816 Sk.  

Podobne aj daňový bo-
nus bol zvýšený v januári na 
6 480*Sk ročne na každé 
vyživované dieťa žijúce 
v domácnosti s daňovníkom.  

 
 

 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2006 

 

Zdaňovanie níz-
kopríjmových 
skupín. 
 

 
 
MF SR 

Zamestna-
nosť 

1
7,
1
9, 
2
1 

2. Znížiť administra-
tívne bremeno regu-
lácie ochrany zdravia 
pri práci bez zníženia 
stupňa ochrany za-
mestnancov 

Zjednodušenie 
regulačného 
a administratívneh
o bremena a tým 
zvýšenie motivácie 
zamestnávateľov 
k zamestnávaniu 
pracovnej sily 
a k samozamestná
vaniu 
 
 
 
„Dobrá práca“ 

Úpravy 
v tejto 
oblasti 
zlaďujú 
dva as-
pekty – 
„dobrú 
prácu“ 
a zárove
ň znižo-
vanie 
adminis-
tratívne-
ho zaťa-
ženia. 

Nový zákon č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, 
ktorý nadobudol účinnosť 1. 
júla 2006, bol kreovaný tak, 
aby sa v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci 
v rámci jeho aplikácie elimi-
novalo nadmerné adminis-
tratívne zaťaženie zamest-
návateľov a fyzických osôb, 
ktoré sú podnikateľmi a nie 
sú zamestnávateľmi.  

Aj zákon č. 125/2006 Z. 
z. o inšpekcii práce 
a o zmene a doplnení záko-
na č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní, 
ktorý nadobudol účinnosť 
v rovnakom termíne, bol vy-
tváraný so zreteľom na zní-
ženie administratívneho za-
ťaženia. 

Niektoré oprávnenia 
a osvedčenia požadované 
novou právnou úpravou prí-
slušné orgány štátnej správy 

 
 
 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.2006 nadobudnutím 
účinnosti zákonov 

  úrazovosť 
v práci 

 
 

MPSVR SR 
SP(OOP) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

v oblasti inšpekcie práce po 
ich vydaní zverejňujú, čím sa 
zjednodušuje prístup za-
mestnávateľov 
k informáciám, ktoré potre-
bujú vo svojej činnosti. Zní-
ženie tejto záťaže predsta-
vuje aj skutočnosť, že pod-
nikajúce osoby oprávnené 
na výchovu a vzdelávanie 
v oblasti ochrany práce pri-
pravia a odovzdajú zamest-
návateľovi - objednávateľovi 
vzdelávacej aktivity - kon-
krétny projekt tejto aktivity, 
ktorý ním môže byť ďalej 
využívaný. V porovnaní 
s predchádzajúcim právnym 
stavom ďalej uvádzané nové 
právne normy už neobsahu-
jú povinnosť zamestnávateľa  

 mať oprávnenia po-
trebné na vykonávanie 
niektorých podnikateľ-
ských činností, napr. na 
výrobu a rekonštrukcie 
vyhradených technic-
kých zariadení, 

 na vykonávanie pre-
vierky stavu bezpeč-
nosti a ochrany zdravia 
pri práci v pravidelnej 
ročnej periodicite, 

 hlásiť dátum začatia 
podnikateľskej činnosti 
orgánom inšpekcie prá-
ce. 

Za účelom uľahčenia 
podnikania prostredníctvom 
identifikácie zakázaných po-
žiadaviek a požiadaviek pod-
liehajúcich hodnoteniu  sa 
v III. štvrťroku plánuje  vyko-
nať analýza právnych požia-
daviek vydávania licencií na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.Q.200
8 
 
 
 
 
 
 
31. 12. 
2007 
 
 
 
 
 
II. polrok 
2007 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

poskytovanie služieb v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vo vzťahu 
k smernici 2006/123/ES. 
 

Vo vzťahu k „dobrej prá-
ci“  ďalšia právna úprava 
vytvorí podmienky na zais-
tenie bezpečnosti technic-
kých zariadení, získanie od-
bornej spôsobilosti na čin-
nosť na vyhradených tech-
nických zariadeniach. 

Návrhom implementácie 
stratégie Spoločenstva 
a oblasti zdravia 
a bezpečnosti pri práci na 
obdobie rokov 2007 až 2012 
v podmienkach Slovenskej 
republiky bude riešená iden-
tifikácia krokov a opatrení na 
realizáciu štátnej politiky 
v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

Zamestna-
nosť 

1
7,
1
9, 
2
1 

3. Príprava opatrení 
umožňujúcich 
a motivujúcich za-
mestnávanie flexibil-
nou formou (“tele-
working” a pod.) 

Zvýšenie motivá-
cie zamestnávate-
ľov 
k zamestnávaniu 
pracovnej sily, zo-
súladenie rodin-
ného 
a pracovného ži-
vota 

zatiaľ nie 
je možné 
zhodno-
tiť 

Súčasný Zákonník práce 
umožňuje pracovný pomer 
zamestnanca, ktorý nevyko-
náva prácu na pracovisku 
zamestnávateľa. 
V pripravovanej novele Zá-
konníka práce sa navrhuje 
upraviť princípy práce mimo 
pracoviska zamestnávateľa 
s využitím informačných 
technológií (tzv. telepráca). 

 
Zamestnávateľ bude 

zodpovedný za prijatie 
vhodných opatrení pri výko-
ne telepráce.  Taktiež za-
mestnávateľ musí prijať 
opatrenia, ktoré predchádza-
jú izolácii zamestnanca vy-
konávajúceho domácku prá-
cu alebo teleprácu od ostat-

Novela 
zákona: 
účinnosť  
1. 9. 
2007 
 
 
I. polrok 
2007: 
zber 
údajov  
2008: 
návrh 
motivač-
ných 
opatrení 
 
 
od 2007 
 

 

 
 
ESF + spolufinanco-
vanie 

 
 
 
Rôznorodosť 
a dôvody 
zmluvných 
a pracovných 
dohovorov 

 
MPSVR SR 
 
SP (OPV) 
 
 
 
 
 
ESF 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

ných zamestnancov 
a dávajú mu možnosť stre-
távať sa s ostatnými za-
mestnancami, t. j. 
s prihliadnutím na princíp 
„dobrej práce“. Vzhľadom na 
krátkosť času jeho pôsobe-
nia bude možné analyzovať 
prekážky v jeho využívaní 
najskôr od roku 2007. 

Konkrétne aktivity budú 
podporované v novom prog-
ramovacom období v rámci 
OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, kde bola 
začlenená aj podpora flexi-
bilných foriem práce, tele-
workingu a pod.   

Zamestna-
nosť 

1
7,
1
9, 
2
1 

4. Uskutočniť audit 
prekážok v podnikaní 
(r. 2006) sa následne 
prijať ďalšie opatre-
nia na podporu pod-
nikania 

Zjednodušenie 
regulačného 
a administratívneh
o bremena a tým 
zvýšenie motivácie 
zamestnávateľov 
k zamestnávaniu 
pracovnej sily a k 
samozamestnáva-
niu 

 

MH SR 

do konca 
roka 
2006: 
schvále-
nie vlá-
dou SR 
od 2007: 
imple-
mentácia 

 

   

MH SR (prosíme 
ÚV SR aktualizo-
vať v rámci pod-
kladov dodaných 
MH SR v kapitole 
Podnikateľské 
prostredie) 

Zamestna-
nosť 

2
0 

5. Zvýšiť finančnú 
podporu individuálnej 
mobility dlhodobejšie 
nezamestnaných za 
prácou 
 

Odstránenie bariér 
brániacich výraz-
nejšej medziregio-
nálnej pracovnej 
mobilite 

zatiaľ nie 
je možné 
zhodno-
tiť 

Za účelom zintenzívnenia 
pracovnej mobility 
a eliminácie odradzujúceho 
vplyvu vysokej ceny cestov-
ného na prijatie zamestnania 
zo strany nezamestnaných  
bol v roku 2006 finančný 
príspevok na sťahovanie za 
prácou  nahradený príspev-
kom na dochádzku do práce 
určený na úhradu časti vý-
davkov na cestovné za-
mestnaných občanov, ktorí 
pred nástupom do zamest-
nania boli znevýhodnenými 
uchádzačmi o zamestnanie. 
Taktiež bola zavedená dife-

od 2006 od 2006 

 
ESF + spolufinanco-
vanie 
 
 

 -- 

 
MPSVR SR 
SP (OSKRZ) + 
UPSVAR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

renciácia výšky paušálneho 
príspevku na dochádzku za 
prácou v závislosti od vzdia-
lenosti miesta výkonu práce 
alebo miesta prevádzkova-
nia alebo vykonávania sa-
mostatnej zárobkovej čin-
nosti od miesta pobytu. 

Zamestna-
nosť 

2
0 

6. Rozšíriť okruh slu-
žieb zamestnanosti 
poskytovaných 
úradmi práce (s dô-
razom na UoZ v 
rámci hľadania práce 
v iných regiónoch) 
 

Odstránenie bariér 
brániacich výraz-
nejšej medziregio-
nálnej pracovnej 
mobilite, spôso-
bom vyhľadávania 
možností ubytova-
nia pre UoZ a ich 
rodinných prísluš-
níkov v regiónoch 
s lepšími pracov-
nými príležitosťami 

imple-
mentácia 
bude 
vyhodno-
tená po 
1. pol-
roku 
2007  

Za účelom zabezpečenia 
uvedeného segmentu slu-
žieb SR v rámci Národného 
projektu NP VII A „Moderni-
zácia služieb zamestnanosti 
podporou rozvoja nástrojov 
a foriem informačných 
a poradenských služieb“ sa 
v bratislavskom kraji má za-
viesť prostredníctvom pod-
stránky informačných 
a poradenských služieb 
sprístupniť klientom informá-
cie k podpore mobility – tzv. 
Mobilitné centrum. 

2006 -
2008 
zriadenie 
web-
stránky 
do 
30.6.200
7 

 

Pilotný projekt:  
ESF + spolufinanco-
vanie 
12,667 mil.  SKK 
(rozpočet celého pro-
jektu za JPD, na web 
stránku je 1,4 mil. Sk) 

 -- 

 
MPSVR SR 
SP (OSKRZ)+ 
UPSVAR 

Zamestna-
nosť 

1
9, 
2
0 

7. Podporiť služby 
zamestnanosti s dô-
razom na UoZ a 
MSP, ktorí sa chcú 
uplatniť v póloch ras-
tu 

Odstránenie bariér 
brániacich výraz-
nejšej medziregio-
nálnej pracovnej 
mobilite 

zatiaľ nie 
je možné 
posúdiť 

Podpora služieb zamestna-
nosti sa bude realizovať naj-
mä za pomoci prostriedkov 
z ESF. V rámci OP ZSI  sa 
okrem iného budú aktivity 
koncentrovať na podporu 
rozšírenia služieb zamest-
nanosti o segment služieb 
pre tých uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí sa sťa-
hujú za prácou najmä pod-
porou vytvorenia mobilitných 
centier a podporou vzdelá-
vania uchádzačov 
o zamestnanie v súlade 
s potrebami cieľového re-
giónu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
od 2007 
 
 

  
 
 
 
 
 
ESF + spolufinanco-
vanie 
 
 

 Preventívne 
služby 
 
Aktivácia dlho-
dobo neza-
mestnaných 

MPSVR SR 
SP (OSKRZ) + 
ESF 

Zamestna-
nosť 2

0 

8. Bytová politika - 
podporovať výstavbu 
štartovacích bytov 
najmä pre mladých 
ľudí 

Zníženie bariér 
brániacich výraz-
nejšej medziregio-
nálnej pracovnej 
mobilite, zosúla-

 
Zvýšenie 
počtu 
nájom-
ných 

Realizovanie podpory štar-
tovacích bytov a sociálneho 
bývania sa v súčasnosti 
uskutočňuje cez Štátny fond 
rozvoja bývania, cieľ – Pod-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -- 

MVRR SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

denie rodinného 
a pracovného ži-
vota 

bytov 
s menšo
u po-
dlahovou 
plochou 
určených 
na tzv. 
štartova-
cie bý-
vanie 
mladých 
rodín 
Zlepše-
nie pod-
mienok 
pre mla-
dých 
občanov 
pri rieše-
ní vlast-
ného 
bývania 

pora nájomného bývania, na 
ktorý boli zvýšené finančné 
prostriedky v rozpočte na 
roky 2006-2008.  
Program rozvoja bývania 
rieši v rámci svojej najvý-
znamnejšej časti podporu 
obstarávania nájomných 
bytov pre domácnosti 
s nižšími príjmami. 
K takýmto domácnostiam 
patria aj domácnosti mla-
dých ľudí. Súčasne je sna-
hou výraznejšie smerovanie 
podpory na obstaranie bytov 
s menšou podlahovou plo-
chou, ktoré by mali byť tzv. 
štartovacími bytmi. 
Opatrenia MVRR SR aj pri 
menšom objeme finančných 
prostriedkov zabezpečujú 
mierny nárast výstavby ná-
jomných bytov. Podporova-
né nájomné byty sú určené 
na bývanie sociálne slabších 
skupín obyvateľstva, býva-
nie mladých občanov a na 
mobilitu pracovnej sily. Mier-
ny nárast výstavby týchto 
bytov sa docielil zavedením 
systému zvýhodňujúcim vý-
stavbu malometrážnych by-
tov. 
Okrem výstavby nájomných 
bytov MVRR SR poskytuje aj 
podpory na obstaranie bytov 
do vlastníctva fyzických 
osôb. Podpora sa uskutoč-
ňuje prostredníctvom: 

• Štátneho fondu 
rozvoja bývania, 
kde sa znížila úro-
ková sadzba pre 
úvery poskytované 
mladým občanom 

 
 
2006 - 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 – 2007 
 
 

 
 
 
 
ŠR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

do 35 rokov (nový 
nástroj) 

• príspevku 
k úrokom hypote-
kárnych úverov, 
ktorý sa taktiež 
poskytuje mladým 
občanom do 35 
rokov (nový ná-
stroj) 

• poskytovania štát-
nej prémie ku sta-
vebnému spore-
niu. 

Všetky tieto nástroje sú už 
v platnosti. 

 

2
0 

9. Prenos kompeten-
cií z regionálnej štát-
nej správy na samo-
správu v oblasti za-
bezpečovania dopra-
vy (autobusovej a 
železničnej) 

Zníženie bariér 
brániacich výraz-
nejšej medziregio-
nálnej pracovnej 
mobilite 

 V autobusovej doprave majú 
samosprávne kraje (vyššie 
územné celky, ďalej “VÚC“) 
od 1. 1. 2005 úplnú zodpo-
vednosť za realizáciu výko-
nov vo verejnom záujme 
(pravidelná autobusová do-
prava do 100 km, regulácia 
maximálnych cien a tarifných 
podmienok, udeľovanie do-
pravných licencií). 
 
V železničnej doprave je 
uzatváraná zmluva o pre-
vádzkovaní dráhy medzi Mi-
nisterstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácii (ďalej len 
“MDPT SR“) a Železnicami 
SR (dráhy celoštátne 
a regionálne). 
Zákonom č. 109/2007 z 9. 
februára sa mení a dopĺňa 
zákon NR SR  č. 164/1996 
o dráhach, ktorý ďalej rieši 
vyčísľovanie finančných dô-
sledkov presunu regionálnej 
železničnej dopravy na roz-
počty vyšších územných 
celkov, kde dopravca je po-

želez-
ničná: 
2010 

 

   --

MDPT, VÚC 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

vinný viesť oddelene evi-
denciu nákladov a výnosov z 
realizácie výkonov mimo 
zmluvy o prevádzkovaní do-
pravy a z realizácie zmluvy o 
prevádzkovaní dopravy, pri-
čom zmluvu o prevádzkova-
ní dopravy člení podľa zá-
väzkov štátu a záväzkov 
jednotlivých samosprávnych 
krajov a túto evidenciu pred-
kladá objednávateľovi výko-
nov“.   
 
V rámci “preneseného výko-
nu štátnej správy“ v regio-
nálnej železničnej dopravy 
do úrovne vyšších územ-
ných celkov v zmluve 
o výkonoch vo verejnom zá-
ujme na rok 2008 budú vy-
číslené finančné náklady na 
realizáciu výkonov podľa 
jednotlivých samosprávnych 
krajov a štátu (diaľková do-
prava). Druhá fáza - samo-
správna pôsobnosť regio-
nálnej železničnej dopravy 
by bola posunutá do doby, 
kedy by boli pripravené na 
výkon tejto funkcie (predpo-
klad rok 2010) 

Zamestna-
nosť 

2
0 

10. Zefektívniť spô-
sob informovanosti a 
obsadzovania voľ-
ných pracovných 
miest v prihraničnej 
oblasti susediaceho 
štátu (zabezpečenie 
prepojenia informač-
ných systémov sa-
mospráv, intermediá-
torov na trhu práce, 
atď.) 

Podpora cezhra-
ničnej mobility. 
Zabezpečenie fy-
zickej prepojenosti 
susedných trhov 
práce a prepoje-
nosti informačných 
systémov. 

-- 
Realizácia v  rámci nového 
programového obdobia, OP 
ZSI, špecifického cieľa 
„Podpora programov v ob-
lasti podpory zamestnanosti 
a riešenia nezamestnanosti 
a dlhodobej nezamestnanos-
ti´“ a aktivít zameraných na 
zlepšovanie mobility za prá-
cou. 

Od 2007 

 

ESF + spolufinanco-
vaie  -- 

MPSVR SR 
ESF + SP (OS-
KRZ) + UPSVAR 

Zamestna- 1 11. Podporiť investí- Zvýšenie celkovej -- Realizácia v rámci nového     -- MPSVR SR  
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

nosť 9, 
2
0 

cie do verejných slu-
žieb zamestnanosti 
s cieľom rastu ich 
konkurencieschop-
nosti  
 
 

miery zamestna-
nosti v SR, skva-
litnenie prístupu 
k informáciám na 
trhu práce.  

programovacieho obdobia 
špecifického cieľa „Podpora 
programov v oblasti podpory 
zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti 
a dlhodobej nezamestnanos-
ti´“ a aktivít zameraných na 
modernizáciu verejných slu-
žieb zamestnanosti. 

Od 2007 ESF + spolufinanco-
vanie 
 
ERDF (v rámci OP 
Doprava a OP Infor-
matizácia spoločnos-
ti) 

ESF + SP (OS-
KRZ) + UPSVAR 

Zamestna-
nosť 

1
7, 
1
9 

12. Zvýšiť účinnosť 
aktívnych opatrení 
trhu práce najmä 
s ohľadom na podpo-
ru zamestnanosti 
a samozamestnávani
a znevýhodnených 
uchádzačov 
o zamestnanie 
 

Zvýšenie celkovej 
miery zamestna-
nosti v SR. Zdo-
konalenie existu-
júcich nástrojov 
podpory zamest-
nanosti podporo-
vaním projektov 
na skúšobné ove-
rovanie nových 
nástrojov aktívnej 
politiky zamerané 
na sprostredkova-
nie zamestnania. 

projekt 
ešte ne-
bol vy-
hodno-
tený 

Od 1. januára 2006 nadobu-
dol  účinnosť zákon č. 
573/2005 Z. z. Tento zákon 
vytvoril legislatívny rámec 
pre zmeny, ktorými sa  sle-
dovalo vytvorenie lepších 
podmienok pre začatie vy-
konávania alebo prevádzko-
vania samostatnej zárobko-
vej činnosti uchádzačov 
o zamestnanie a výraznejšie 
stimulovanie znevýhodne-
ných uchádzačov 
o zamestnanie, dosiahnutie 
vyššej miery zacielenosti 
podpory zamestnávania 
znevýhodnených skupín na 
trhu práce a  zvýšenie stimu-
lácie zamestnávateľov pri 
vytváraní pracovných miest 
pre znevýhodnených uchá-
dzačov o zamestnanie.  

  

- došlo k rozšíreniu poskyto-
vania príspevku na ďalšie 
skupiny znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie 
spojených najmä s návratom 
na trh práce zo znevýhod-
nenej pozície  
Zvýšila sa výška príspevku 
zamestnávateľom 
v sociálnej ekonomike na 
zriadenie chránenej dielne 
alebo chráneného pracovi-
ska na zamestnávanie ob-
čanov so zdravotným pos-

 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2006 

 
 
ŠR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paušálne príspevky 
 2006: 1,16 mld. Sk 
 
 
 
 

 Miera zamest-
nanosti 
 
Miera neza-
mestnanosti 
 
Aktivácia regis-
trovaných ne-
zamestnaných 
 
 

MPSVR SR 
SP (OSKRZ) + 
UPSVAR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

tihnutím.  
Koncom roka 2005
s pokračovaním v roku 2006 
bol realizovaný projekt na 
overenie nových opatrení na 
trhu práce „Podpora vytvá-
rania nových pracovných 
miest formou nenávratných 
paušálnych príspevkov“
(podpora  tvorby nových 
pracovných miest u malých 
zamestnávateľov na za-
mestnávanie uchádzačov 
o zamestnanie,  znevýhod-
nených uchádzačov 
o zamestnanie a občanov so 
zdravotným postihnutím, a to 
v regiónoch s vysokou mie-
rou nezamestnanosti). Vy-
hodnotenie pilotného projek-
tu bude uskutočnené v 1. 
polroku 2007.  

  

  

Pokračovalo sa v realizácii 
národných projektov zame-
raných na zlepšenie za-
mestnanosti; NP I. Podpora 
zamestnávania nezamest-
naných s dôrazom na zne-
výhodnené skupiny na trhu 
práce, NP II  Podpora za-
mestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím. 
V roku 2007 sa začalo 
s prípravou novely zákona 
o službách zamestnanosti, 
ktorá bude reagovať na me-
niacu sa situáciu na trhu 
a na prípadné nové potreby 
trhu i v súvislosti so zvýše-
ním motivácie zamestnáva-
teľov na zamestnávanie 
znevýhodnených uchádza-
čov o zamestnanie. Nástroje 
a opatrenia v rámci aktívnej 
politiky trhu práce budú do 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007: 
novela 
zákona 
o službá
ch za-
mestna-
nosti 
 
 
 
1.1.2008
účinnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESF+ spolufinanco-
vanie 
Financovanie v rámci 
nového programové-
ho obdobia ešte nie 
je uzavreté. 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

budúcnosti novelizované 
nadväzne na možnosti ich 
spolufinancovania zo zdrojov 
ESF v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1081/2006 z 
5. júla 2006 o Európskom 
sociálnom fonde. 
K zlepšeniu efektívnosti 
AOTP by mali prispieť aj 
inštitucionálne opatrenia, 
ako napr. rozšírenie využí-
vania externých dodávateľ-
ských služieb zamestnanosti 
úradmi práce. 
Nové projekty budú podpo-
rené v rámci nového prog-
ramového obdobia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Od 2007 

Zamestna-
nosť 

1
9 

13. Zlepšiť podporu 
služieb pre zamest-
nancov ohrozených 
alebo postihnutých 
hromadným prepúš-
ťaním 

Udržanie zamest-
nanosti ohroze-
ných zamestnan-
cov, podpora pro-
jektov zameraných 
na starostlivosť 
o zamestnancov 
ohrozených hro-
madným prepúš-
ťaním 

 
zatiaľ nie 
je možné 
zhodno-
tiť 

Uplatňované opatrenie vzde-
lávanie a príprava pre trh 
práce zamestnanca, a to 
poskytovaním všeobecného 
a špecifického vzdelávania 
a prípravy pre trh práce 
v zmysle zákona o službách 
zamestnanosti zvyšuje 
adaptabilitu pracovnej sily a 
prispieva k zlepšeniu za-
mestnateľnosti zamestnan-
ca. Podporuje sa poskytnu-
tím príspevku zamestnávate-
ľovi na vzdelávanie a na prí-
pravu pre trh práce zamest-
nanca, ak sa uskutočňuje 
ako súčasť opatrení, ktoré 
umožňujú predísť hromad-
nému prepúšťaniu alebo 
obmedziť hromadné prepúš-
ťanie.  
V marci 2006 sa začal reali-
zovať  Národný projekt XI. 
Teoretická a praktická prí-
prava zamestnancov na zís-
kanie nových vedomostí 
a odborných zručností. Pro-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 - 
2007 

 
 
priebežne sa realizuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP XI 
265 mil. Sk (ESF + 
ŠR) 

 -- 

MPSVR SR 
SP (OSKRZ) + 
UPSVAR 

 11 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

jekt  sleduje a má za cieľ 
predchádzať hromadnému 
prepúšťaniu zamestnancov 
a zvýšiť ich konkurencies-
chopnosť, a to podporou 
vzdelávania realizovanou 
zamestnávateľom prostred-
níctvom poskytovania vzde-
lávacích aktivít zamestnan-
com. K cieľovým skupinám, 
patria zamestnanci prepúš-
ťaní v rámci hromadného 
prepúšťania, alebo zamest-
nanci s nízkou kvalifikáciou, 
ktorí zostávajú 
u zamestnávateľa 
a potrebujú vzdelávanie 
z dôvodu zmeny technolo-
gického zamerania alebo 
podnikateľského zámeru tak, 
aby mohli plniť nové úlohy. 
V implementácii projektu sa 
pokračuje, dopady budú vy-
hodnotené po jeho skončení, 
najskôr k 31. 12. 2007. 

Zamestna-
nosť 

1
9, 
2
3, 
2
4 

14. Zlepšiť kvalitu a 
cielenie programov 
vzdelávania pre ne-
zamestnaných 

Zvýšenie pripra-
venosti pracovnej 
sily pre trh práce 
a tým zvýšenie 
celkovej miery 
zamestnanosti 
v SR 
a zmierňovanie 
disparít v oblasti 
ponuky a dopytu 
na trhu práce. 

 
 

Od 1. januára 2006 sa za-
viedla diferenciácia výšky 
príspevkov na jednotlivé 
druhy vzdelávacích aktivít 
s cieľom zvýšiť efektivitu 
finančných prostriedkov ur-
čených na aktívne opatrenia 
na trhu práce a motivovať 
uchádzačov o zamestnanie, 
záujemcov o zamestnanie 
pri uplatnení sa na trhu prá-
ce a dodávateľov služby 
vzdelávania a prípravy pre 
trh práce v čo najkratšom 
čase nájsť pre absolventov 
vzdelávania a prípravy pre 
trh práce uplatnenie na trhu 
práce. 
Výška príspevku je diferen-
covaná od 12 500 až najviac 

2006 

 

NP IIIA 
150 mil. Sk (ESF + 
ŠR) 
 
 
ESF + spolufinanco-
vanie v novom prog-
ramovacom období 

 -- 

MPSVR SR 
SP (OSKRZ) + 
UPSVAR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

50 000 Sk na jednu vzdelá-
vaciu aktivitu zameranú na 
dokončenie vzdelania na 
základnej škole alebo štúdia 
na strednej škole počas jed-
ného školského roka. 
Zavedením finančnej spolu-
účasti uchádzača 
o zamestnanie na financo-
vaní druhej a ďalších vzde-
lávacích aktivít sa sleduje 
vyššia motivácia uchádza-
čov o zamestnanie 
a poskytovateľov služby v čo 
najkratšom čase nájsť pre 
absolventov vzdelávania 
a prípravy pre trh práce 
uplatnenie na trhu práce. 
Náklady sa refundujú v plnej 
výške v prípade nájdenia 
zamestnania do 3 mesiacov 
od skončenia vzdelávacej 
aktivity. 
Bol vytvorený právny rámec 
na poskytovanie služieb 
vzdelávania a prípravy pre 
trh práce v kombinácii 
s poskytovaním služieb 
sprostredkovania zamestna-
nia, informačných 
a poradenských služieb 
a odborných poradenských 
služieb jedným dodávateľom 
služby vzdelávania 
a prípravy pre trh práce.  
Rozšírila sa možnosť úhrady 
výdavkov na služby pre ro-
diny s deťmi záujemcom 
o zamestnanie, ktorí sa zú-
častňujú na vzdelávaní 
a príprave pre trh práce, ak 
sú rodičmi starajúcimi sa 
o dieťa alebo o deti pred 
začatím povinnej školskej 
dochádzky.  
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

Zamestna-
nosť 

1
8 

15. Vypracovať stra-
tégiu vyrovnávania 
sa s demografickými 
zmenami 

Na základe po-
znania zmien rep-
rodukčných proce-
sov navrhnúť opat-
renia na vyrovna-
nie sa so zmenami 
v demografickej 
štruktúre. 

 
možné 
vykázať 
až pri 
realizácii 

 MPSVR SR v roku 2006 
vypracovalo materiál  „Aká je 
a aká by mala byť stratégia 
vyrovnávania sa s demogra-
fickými zmenami v Sloven-
skej republike”, ktorý bol  na 
web stránke MPSVR SR  
predložený na verejnú dis-
kusiu v termíne od 26. júna 
do 26. júla 2006. Materiál 
obsahuje analýzu súčasnej 
demografickej situácie 
a zaoberá sa najnovším vý-
vojom základných demogra-
fických procesov, aktuálnou 
skladbou populácie SR a 
špeciálna pozornosť je ve-
novaná príčinám 
a dôsledkom procesu star-
nutia a zmenám v štruktúre 
rodín. Zároveň upozorňuje 
na regionálne a rodové roz-
diely v populačnom vývoji 
a na medzinárodné súvislos-
ti.  

 
Materiál bol predložený na 
rokovanie vlády SR dňa 
7.2.2007 ako súčasť Sied-
mej správy o implementácii 
Akčného programu Medziná-
rodnej konferencie OSN o 
populácii a rozvoji (Káhira 
1994) a Kľúčových opatrení 
prijatých na 21. Osobitnom 
zasadnutí Valného zhro-
maždenia OSN (New York 
1999) za rok 2006. 

Ďalšie kroky budú reali-
zované v súlade 
s referenčným rámcom da-
ným Oznámením Komisie: 
„Demografická budúcnosť 
Európy – pretvorme výzvu 
na príležitosť“  

4Q 
2006: 
vypraco-
vanie 
strate-
gického 
doku-
mentu 
2007 – 
2008: 
imple-
mentácia 

 
 
 
 
 
 
7. 2. 2007 

   --

MPSVR SR 
ORRRP, OS-
PaSSRP 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

Zamestna-
nosť 

1
8 

16. Zvýšiť podporu 
zosúladenia rodinné-
ho a pracovného ži-
vota 

Zníženie bariér 
v zamestnávaní 
osôb so zodpo-
vednosťou za ro-
dinu, predovšet-
kým rodičov 
s deťmi a najmä 
žien a tým aj zvý-
šenie ich zamest-
nanosti pomocou 
moderných foriem 
organizácie práce 
a pro - rodinnej 
politiky zamestná-
vateľov (family 
friendly) ako aj  
podporovanie 
programov pre 
rodičov počas a po 
návrate 
z materskej 
a rodičovskej do-
volenky a zvýšenie 
dostupnosti, pruž-
nosti a kvality ve-
rejných služieb pre 
rodinu 

 
zatiaľ 
nepatrný 
efekt 

Východisko tvorí dokument 
„Návrh opatrení na zosúla-
denie rodinného a pracov-
ného života na rok 2006 s 
výhľadom do roku 2010“, 
ktorý bol  schválený vo vláde 
SR uzn. č. 560/2006 dňa 21. 
júna 2006 so zámerom prio-
rizovať  politiku zosúladenia 
rodinného a pracovného ži-
vota a prijať konkrétne opat-
renia v realizačnej fáze. Plá-
nované opatrenia sa preci-
zovali formou výmeny skú-
seností na medzinárodnej 
konferencii na ministerskej 
úrovni, ktorá sa realizovala 
v spolupráci s OECD 
a Stálou misiou SR pri O-
ECD v dňoch 29.-30. mája 
2006 „Zosúladenie rodinné-
ho a pracovného života so 
zameraním na sociálne služ-
by“. 

 
Problematika zosúlade-

nia rodinného a pracovného 
života bola zahrnutá do ope-
račných priorít OP Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia. 

 
Zvýšenie podpory mla-

dých rodičov jednorazovým 
štátnym príspevkom v sume 
11 000 Sk  pri narodení pr-
vého dieťaťa  je jedným 
z konkrétnych opatrení  
podporujúcich rozhodnutie 
založiť si rodinu. 

 
V rámci opatrení na zo-

súladenie rodinného 
a pracovného života spolufi-
nancovaného z ESF sa rea-
lizuje viacero úspešných 

 
 
 
 
imple-
mentá-
cia: 
od roku 
2007 
 
 
 
decem-
ber 2006 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2007 
 
 
 

 
ESF + spolufinanco-
vanie 
 
 
 
 
 
 
 
ŠR – 287 mil. SKK 

 
 
 
Miera zamest-
nanosti žien 
 
Miera zamest-
nanosti starších 
žien 
 
Poskytovanie 
starostlivosti pre 
deti 

MPSVR SR 
SRRP 
(OŠPSSRP), 
ORRRP 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

projektov. Niektoré boli už 
ukončené. 

Významnou mierou pri-
spela Iniciatíva EQUAL. Ino-
vatívne projekty majú výz-
namnú pridanú hodnotu. 
Partnerstvá vytvorené 
v rámci opatrení poskytujú 
nové myšlienky na riešenie 
podpory zosúlaďovania ro-
dinného a pracovného živo-
ta. 

V súvislosti s realizáciou 
projektov sa významným 
spôsobom posilnila spolu-
práca s MVO napr. s Úniou 
materských centier, ktoré 
v rámci celého Slovenska 
prispievajú k zosúladeniu 
rodinného a pracovného ži-
vota.  

Projekty prispeli 
k vytvoreniu  a udržaniu via-
cerých zariadení pre deti ale 
aj mimoškolských činností. 
Podporili sa  rodičia 
a zabezpečila sa starostli-
vosť o deti počas ich vzdelá-
vacích aktivít.  

Takisto sa pomocou pro-
jektov postupne  zamestná-
vatelia oboznamujú 
a začínajú vo väčšej miere 
ponúkať napr. flexibilné for-
my práce, predovšetkým 
telework.     

Zamestna-
nosť 

1
8 

17. Pokračovať v 
reforme systému so-
ciálneho poistenia. 

Vyrovnávanie sa 
s demografickými 
zmenami 

zatiaľ 
predčas-
né hovo-
riť 
o dopad
och 

V roku 2006 sa v rámci 
dolaďovania reformy dô-
chodkového systému zreali-
zovali viaceré zmeny: 

- sprísnenie podmienok 
nároku na predčasný dô-
chodok;  

- poistencom, ktorí sú 
poberateľmi starobného dô-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPSVR SR 
SSPDS a sekcia 
legislatívy 
 
Spolupráca: 
Sociálna poisťov-
ňa 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

chodku, predčasného staro-
bného dôchodku alebo inva-
lidného dôchodku z dôvodu 
poklesu schopnosti vykoná-
vať zárobkovú činnosť o viac 
ako 70 %, zanikla  s účin-
nosťou od 1. augusta 2006 
povinná účasť na nemocen-
skom poistení;  

- od 1. augusta 2006 sa 
rozšíril okruh poistencov štá-
tu o fyzickú osobu, ktorej sa 
poskytuje peňažný príspe-
vok za opatrovanie 
a u fyzických osôb, ktoré sa 
riadne starajú o dieťa 
s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom sa  ob-
dobie platenia poistného na 
dôchodkové poistenie 
a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie štátom 
predlžuje až do osemnásť 
rokov veku dieťaťa (predtým 
do siedmich rokov veku die-
ťaťa); Štát zároveň platí po-
istné a príspevky za fyzickú 
osobu, ktorá sa stará o dieťa 
do šiestich rokov jeho veku 
po splnení zákonom ustano-
vených podmienok.            

      
Jednou z najdôležitejších 
úloh, súvisiacich s udržaním 
finančnej stability dôchodko-
vého systému, bude 
v najbližších rokoch zabez-
pečenie finančných zdrojov 
pre priebežne financovaný 
dôchodkový systém.  Na 
základe výsledkov  podrob-
nej analýzy vplyvu zavede-
nia II. kapitalizačného piliera 
na hospodárenie Sociálnej 
poisťovne od roku 2005 

 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlo-
ženieII. 
polrok  
2008 
 
Účinnosť 
1. 1. 
2009 

 
 
 
 
1. 8. 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvýšenie výdavkov 
štátneho rozpočtu 
rok 2006: 
380 mil. Sk  
        a 
rok 2007: 1,03 
mld.Sk 
  
 
 
 
 
 
Rozpočet Sociálnej 
poisťovne. 

 
 
 
 
Počet poberate-
ľov a výdavky 
na predčasný 
starobný dô-
chodok. 
 
 
 
 
 
Okruh fyzických 
osôb, za ktoré 
platí poistné na  
dôchodkové 
poistenie štát. 
 
 
 
 
 
 
 
Finančná stabili-
ta  fondov So-
ciálnej poisťov-
ne. 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

s výhľadom do roku 2010 
budú prijaté opatrenia 
s cieľom stabilizácie rozpoč-
tu Sociálnej poisťovne. Sú-
časťou opatrení bude aj 
harmonizácia a vybilancova-
nie sadzieb poistného pre 
jednotlivé základné fondy 
sociálneho poistenia 
a úprava maximálnej hranice 
vymeriavacieho základu na 
platenie poistného 
a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie. Prija-
té opatrenia  bude potrebné 
zapracovať do návrhu záko-
na, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôchodkovom 
sporení a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších 
predpisov a o zmene 
a doplnení zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších 
predpisov.   
 

Zamestna-
nosť 

1
9 

18. Zintenzívniť a 
zaviesť nové formy 
pomoci a podpory 
pre znevýhodnené a 
marginalizované 
skupiny obyvateľstva 
 

Zvýšenie miery 
začlenenia sociál-
ne znevýhodne-
ných občanov na 
trh práce 

 
 
 
čiastoč-
né vý-
sledky 
(vzhľa-
dom na 
potrebu 
dlhodo-
bého 
riešenia) 

K realizovaným projek-
tom cielených špeciálne na 
rómsku menšinu patria naj-
mä 
- asistent Národných projek-
tov - poskytnutie možnosti 

asistentom získať pracovné 
skúsenosti, prehľad a zna-
losti, ktoré zvýšia ich mož-
nosti uspieť vo výberových 

konaniach na zamestnancov 
v rámci jednotlivých úradov 

práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 

- rómsky asistent detského 
lekára  
- rómsky asistent učiteľa  

 
 
 
 
 
 
 
2006 - 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
od 2007: 

priebežne sa realizuje  
 
 
 
 
 
V rámci NP VI 
84 mil. Sk (ESF + 
ŠR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nedostatky na 
trhu práce pre 
znevýhodnené 
skupiny 

MPSVR SR 
SP (OSKRZ) + 
SSRP (OSIaPHN, 
OSSODaR) FSR) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

Okrem  toho sa zavádza-
jú nové vzdelávacie progra-
my zamerané na nezamest-
nané marginalizované sku-
piny, v rámci ktorých sa or-
ganizujú napr. remeselnícke 
kurzy.  

 
Problematika marginali-

zovaných rómskych komunít 
tvorí horizontálny cieľ a bola 
zahrnutá do viacerých ope-
račných priorít OP Zamest-
nanosť a sociálna inklúzia. 

 
Osobitný mechanizmus 

zaviedla SR v oblasti podpo-
ry pre rodiny s deťmi v hmot-
nej núdzi a nízkopríjmové 
rodiny, rodiny 
s deprivovaných lokalít pro-
stredníctvom dotácií podpo-
rujúcich prístup 
k vzdelávaniu  (poskytovanie 
dotácií pre dieťa v materskej 
škole a základnej škole) 
a zdravotníckej starostlivosti 
(ako súčasti pomoci 
v hmotnej núdzi). Rozšírila 
sa cieľová skupina detí, kto-
rým sa poskytujú, resp. na 
ktoré sa poskytujú dotačné 
programy o deti 
z nízkopríjmových domác-
ností. Od 1. januára 2006 sa 
ich počet zvýšil oproti roku 
2005 
o 18,2% deti na dotáciu na 
stravu, 
o 25,5% deti v I. polroku  
a o 33,9% v II. polroku na 
dotáciu na školské potreby  
a o 54,8 % detí na dotáciu 
na motivačný príspevok. 
 

realizá-
cia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
priebež-
ne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Q2008 
 

 
ESF + spolufinanco-
vanie 
 
 
 
 
 
 
 
Dotácie – ŠR:  
2006: 543,1 mil. Sk 
2007: 707,5 mil. Sk 
2008: 822,5 mil. Sk 
 
 
 
 
 
ŠR+ESF 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

Začiatkom roka 2008 bude 
pripravený rezortný plán na 
zvyšovanie  kvality 
a efektivity opatrení sociál-
noprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately vrátane 
návrhu opatrení na zlepše-
nie prístupu ohrozených 
a marginalizovaných skupín 
populácie na trh práce a do 
spoločnosti v kontexte opat-
rení aktívnej sociálnej inklú-
zie. 
 

Zamestna-
nosť 

1
8, 
1
9, 
2
0 

19. Pripraviť nové 
vzdelávacie progra-
my pre nezamestna-
ných  (napr. progra-
my druhej šance a 
pod) 

Zvýšenie zamest-
nateľnosti 
a zamestnanosti 
u ľudí s nízkou 
úrovňou kvalifiká-
cie prostredníc-
tvom zvýšenia ich 
vzdelania 

 
čiastoč-
né vý-
sledky 
(potreba 
vyššieho 
zapoje-
nia ne-
zamest-
naných) 

V marci 2006 sa začal 
realizovať nový Národný 
projekt IIIa „Vzdelávanie 
a príprava pre trh práce 
a zamestnanecká prax”, kto-
rého cieľom je prispieť k ras-
tu zamestnanosti založenej 
na kvalifikovanej a flexibilnej 
pracovnej sile, ako 
aj k zvýšeniu objemu, kvality 
i lepšiemu zacieleniu vzde-
lávacích programov pre u-
chádzačov o zamestnanie 
a záujemcov o zamestnanie.  

Ako jedna z aktivít, naj-
mä pre marginalizované 
skupiny na trhu práce, sa 
realizuje aj aktivita „dokon-
čenie základného vzdelania 
a stredného odborného 
vzdelania v poslednom roč-
níku strednej školy“, ktorá 
dáva možnosť dokončiť zá-
kladné a stredné vzdelanie, 
a tým uľahčiť vstup alebo 
návrat na trh práce tým, ktorí 
boli z dôvodu nedostatočné-
ho alebo žiadneho vzdelania 
nezamestnaní.  

Táto aktivita je pokračo-
vaním pilotného projektu 

 
 
2006-
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
septem-
ber 2005 
– jún 
2006 
 
 
 
 
 

 
priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
január – jún 2006 

 
ESF + spolufinanco-
vanie 
 
NP IIIA 
150 mil. Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠR: 4 367 223 Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nový začiatok) 
 
Aktivácia evido-
vaných UoZ 

 
MPSVR SR 
SP (OSKRZ) 
+ ÚPSVaR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

„Dokončenie základnej ško-
ly“, ktorý sa realizoval v I. 
polovici 2006 vo vybraných 
okresoch SR. Z celkového 
počtu 126 zaradených UoZ 
úspešne ukončilo projekt 
a získalo vzdelanie poskyto-
vané základnou školou 86 
UoZ, t.j. 68,3 %.  

Vzdelávacie programy 
pre nezamestnaných budú 
podporované  v aj novom 
programovacom období 
v rámci OP ZSI. 

Zamestna-
nosť 

1
9 

20. Prijať nový zákon 
o sociálnych služ-
bách zavádzajúci 
nové typy sociálnych 
služieb, podpora za-
vádzania služieb te-
rénneho typu 

Podpora sociálnej 
inklúzie. Budova-
nie inkluzívneho  
trhu práce, zmier-
ňovanie 
a odstraňovanie 
sociálneho vylú-
čenia a chudoby.  

-- Návrhom zákona o so-
ciálnych službách sa bude 
riešiť  garancia prijímateľov 
soc. služieb na dôstojné ži-
votné podmienky a  smero-
vanie k ich aktivizácii.  
V zákone sa upravuje posky-
tovanie nových sociálnych 
služieb. Zákon zabezpečí 
previazanosť sociálnych slu-
žieb a zdravotnej starostli-
vosti a upraví systém ich 
financovania. V zákone budú 
vytvorené podmienky pre 
rozvoj sociálneho podnikania 
v oblasti sociálnych služieb 
založeného na neziskovom 
princípe. Zákon sa pripravu-
je v súlade so stanoveným 
harmonogramom. 

Medzi úlohy nadchádza-
júceho obdobia  patrí tiež 
príprava novej právnej úpra-
vy kompenzácií sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravot-
ného postihnutia (Cieľom 
úpravy je zachovanie, obno-
va alebo rozvoj schopností 
fyzických osôb a ich rodín 
viesť samostatný život; utvo-
renie podmienok a podpora 

Predlo-
ženie: 
III. Q. 
2007 
Účin-
nosť: 
1. 1. 
2008 
 
 
 
 
 
 
Predlo-
ženie: 
III. Q. 
2007 
Účin-
nosť: 
1. 1. 
2008 
 
Harmo-
nogram 
bol 
uprave-
ný  
v súlade 
so zá-
mermi 

 

   

MPSVR SR 
SSRP (OIOZPSS) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

integrácie fyzických osôb 
a ich rodín do spoločnosti, 
a to za ich aktívnej účasti 
v tomto procese; prekona-
nie, alebo zmiernenie so-
ciálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia) a 
príprava zákona 
o sociálnoprávnej ochrane 
plnoletých fyzických osôb na 
ochranu práv starších obča-
nov a občanov so zdravot-
ným postihnutím (Obsahom 
bude súbor opatrení zame-
raných na ochranu práv 
starších občanov a občanov 
s nepriaznivým zdravotným 
stavom, ktorí si nedokážu 
chrániť svoje práva sami). 

 
III. Q. 
2007 

 
Podpora týchto aktivít 

bola zapracovaná do opat-
rení realizovaných v rámci 
prioritnej osi Sociálna inklú-
zia v OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia s cieľom 
podpory inklúzie na trhu prá-
ce a do spoločnosti. 

vlády SR 
 
 
 
Predlo-
ženie: 

Účin-
nosť: 
1. 1. 
2008 
 

Zamestna-
nosť 

1
9 

21. Implementovať 
novú právnu úpravu 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a so-
ciálnej kurately, pod-
pora zavádzania slu-
žieb  terénneho typu 

Podpora sociálnej 
inklúzie.  Zvýšiť 
šance pre uplat-
nenie na trhu prá-
ce v budúcnosti 
pre deti. 

-- Právna úprava sociál-
noprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v zákone 
č. 305/2005 Z. z. nadobudla 
účinnosť 1. septembra 2005 
a ďalšie ťažiskové právne 
úpravy v tejto oblasti boli 
menené približne 
v rovnakom čase. 

Doterajšie informácie 
z vykonávania nových práv-
nych predpisov nenaznačujú 
zásadnejšie problémy zo 
strany orgánov SPO a SK. 
Problémy avizuje samosprá-
va-  obce, obzvlášť niektoré 
menšie obce nie sú schopné 

Imple-
mentá-
cia: 
2006-
2008 

Správa o implementácii 
– 30. 4. 2007 

   --

MPSVR SR 
SSRP (OSSO-
DaR) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

bez cielenej podpory v plnej 
miere plniť niektoré úlohy  
vyplývajúce zo zákona. Prvé 
ucelené hodnotenie dopa-
dov (kvôli ročnému vyhod-
nocovaniu údajov) možno 
predložiť v apríli 2007.  

V roku 2008 budú na zá-
klade vyhodnotenia dopadov 
zvážené a navrhnuté legisla-
tívne úpravy. 

 
Podpora týchto aktivít 

bola zapracovaná do opat-
rení realizovaných v rámci 
prioritnej osi Sociálna inklú-
zia v OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia s cieľom 
podpory inklúzie na trhu prá-
ce a do spoločnosti. 

Zamestna-
nosť 

1
9 

22. Pripraviť koncep-
ciu ústavnej starostli-
vosti 

Podpora sociálnej 
inklúzie, vytvore-
nie vhodnejšieho 
prostredia na roz-
voj dieťaťa, zvyšo-
vanie šancí dieťa-
ťa v budúcnosti. 

pokles 
počtu 
detí 
v ústavn
ej sta-
rostlivos-
ti, rast 
v náhrad
nej ro-
dinnej 
starostli-
vosti  

V oblasti ústavnej sta-
rostlivosti bola začiatkom 
roka 2006 pripravená 
a schválená Koncepcia vy-
konávania ústavnej starostli-
vosti zameraná na roky 2006 
– 2007 s výhľadom na roky 
2008 – 2010 u detí 
s nariadenou ústavnou sta-
rostlivosťou a ochrannou 
výchovou v Slovenskej re-
publike. 

Podľa predbežných vý-
sledkov zo sledovania im-
plementácie novej právnej 
úpravy SPO a SK na ktoré 
nadväzujú aj koncepčné 
zámery v oblasti  náhradnej 
starostlivosti, je možné kon-
štatovať pozitívny trend vo 
vývoji v danej oblasti. Počet 
detí, zverených do náhrad-
nej rodinnej starostlivosti za 
rok 2006 stúpol oproti roku 
2005 o 409  (posledných 6 

2006 

 
 
 
 
 
 
 
2006 

   --

MPSVR SR 
SSRP (OSODaR) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

rokov bol vývoj  vyvážený) 
a celkový počet detí 
v ústavnej starostlivosti kle-
sol o 427 (celkovo 5983 de-
tí). Postupne vzrastá napr. 
i počet detí s ústavnou sta-
rostlivosťou 
v profesionálnych rodinách – 
nárast oproti r. 2005 (222 
detí celkom)je  95 detí.   
V súčasnosti sa pripravuje 
záverečná etapa zjednotenia 
výkonu ústavnej starostlivos-
ti – prechod reedukačných 
zariadení do pôsobnosti re-
zortu MPSVR (r. 2008)    

Zamestna-
nosť 

1
9, 
2
3 

23. Zvýšiť funkčnosť 
a stabilizáciu inštitu-
cionálneho rámca 
(úrady práce), vzde-
lávanie zamestnan-
cov v oblasti sociál-
nych vecí - projekt 
technickej podpory 
rozvoja ľudského 
kapitálu (svetová 
banka LA 7271-SK) 

Podpora sociálnej 
inklúzie, rozvoj 
ľudského kapitálu 
a zvyšovanie kvali-
ty výkonu 
a implementácie 
služieb a opatrení. 
zvýšenie kvality 
a modernizácia 
inštitúcií. 

zatiaľ nie 
je možné 
vykázať 

K uvedenému má slúžiť 
zadanie „Podpora pri zdoko-
nalení inštitucionálnej a per-
sonálnej kapacity pre služby 
sociálnej inklúzie“ (Svetová 
banka), v rámci ktorého ma-
jú byť navrhnuté opatrenia 
na zlepšenie  procesných 
i obsahových podmienok 
výkonu SPO a SK,  ktorého 
medzinárodné výberové ko-
nanie bude po odsúhlasení 
dokončené. 

Vzhľadom na priority sú-
časnej vlády došlo k určitým 
zmenám na úrovni aktivít 
financovaných zo zdrojov 
Svetovej banky.  Zmeny ešte 
nie sú konečné. 

2006:  
návrh 
projektu 
I.2007: 
spuste-
nie akti-
vity 
VIII. 
2008: 
prvé 
zhodno-
tenie 
výsled-
kov 

2006: 
návrh aktivity 
 
predpoklad(podľa koor-
dinátora zadania na 
MPSVR 
VI./VII. 
2007: zmluva
s dodávateľom, začiatok
aktivity, 
VII. 2008: prvé zhodno-
tenie výsledkov 

 
 
 
 
úver Svetovej banky 
pre projekt Technic-
kej podpory rozvoja 
ľudského kapitálu 
 
 
 

  

MPSVR SR 
SSRP (OSIPHN) 
+ KJSB 

Zamestna-
nosť 

1
9 

24. Pokračovať v 
zakladaní lokálnych 
partnerstiev sociálnej 
inklúzie prostredníc-
tvom fondu sociálne-
ho rozvoja (NP VI.) 

Podpora sociálnej 
inklúzie na regio-
nálnej a lokálnej 
úrovni, podpora 
regionálnej za-
mestnanosti 
a zvyšovania za-
mestnateľnosti 

čiastko-
vé vý-
sledky, 
vzhľa-
dom na 
dlhodobé 
riešenia  

V roku 2006 pokračoval 
program „Podpora regionál-
nej zamestnanosti 
a zvyšovania zamestnateľ-
nosti prostredníctvom lokál-
nych partnerstiev sociálnej 
inklúzie“. Lokálne partner-
stvá sociálnej inklúzie (LPSI) 
sú nezávisle subjekty vytvo-
rené zo zástupcov samo-

2006-
2007 
 
 

 
 
 
 

priebežne 

NP VI 
2004-2006: 
530 mil. Sk  

 
Financovanie v rámci 
nového programové-
ho obdobia ešte nie 
je uzavreté. 

 

MPSVR SR 
SSRP (OSIPHN, 
FSR) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

správy, predstaviteľov kľú-
čových organizácií 
a zainteresovaných subjek-
tov, ako sú rôzne občianske 
združenia, verejné inštitúcie, 
školy, podnikatelia, a pod. so 
skúsenosťami v relevantnej 
oblasti pre efektívnu prácu 
v partnerstve. Úlohou LPSI  
je zlepšiť a vytvoriť funkčný 
systém, ktorý umožní sú-
strediť všetky administratív-
ne procedúry pre  pomoc 
sociálne vylúčeným skupi-
nám obyvateľstva vo svojej 
územnej pôsobnosti. Jednot-
livými prvkami sú spoločné 
ciele, národné akčné plány 
sociálnej inklúzie a súčasťou 
tohto procesu sa stávajú aj 
strategické plány sociálnej 
inklúzie, ktoré umožňujú ob-
čanom na lokálnej úrovni 
riešiť ich sociálne otázky. 
 

Celkový počet lokálnych 
partnerstiev sociálnej inklú-
zie založených 
a podporovaných z Fondu 
sociálneho rozvoja sa 
v rokoch 2005 – 2006 zvýšil 
na 27 a pokrýva 56 okresov 
v 5 samosprávnych krajoch 
(Košickom, Prešovskom, 
Banskobystrickom, Nitrian-
skom a Žilinskom).  

Zamestna-
nosť 

1
9 

25. Pokračovať v 
implementácii prog-
ramu podpory rozvo-
ja komunitnej sociál-
nej práce v obciach, 
podpora zavádzania 
služieb terénneho 
typu, komunitný roz-
voj 

Podpora sociálnej 
inklúzie na regio-
nálnej a lokálnej 
úrovni, zlepšenie 
prístupu 
k zdravotným, 
vzdelávacím 
a sociálnym služ-
bám pre margina-

 
čiastko-
vé vý-
sledky, 
vzhľa-
dom na 
dlhodobé 
riešenia 

Program kontinuálne po-
kračuje. Na základe finanč-
nej analýzy programu a roz-
hodnutia MPSVR SR bol v 
júli 2006 rozšírený do ďal-
ších 26 obcí. Garantom 
programu je Fond sociálne-
ho rozvoja. Program je jed-
nou  z foriem pomoci celého 

2006-
2007 

 

ŠR (FSR) 
2005-2007:  
363 mil. Sk 

 -- 

MPSVR SR 
SSRP (OSIPHN, 
FSR) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

lizované skupiny 
obyvateľstva a tým 
zvýšiť ich šance 
na trhu práce. 

komplexu sociálnych opat-
rení, ktorý svojím obsahom 
naplňuje obecne užívanú 
definíciu terénnej sociálnej 
práce. Z hľadiska časového 
ide o dlhodobé, systémové a 
systematické pôsobenie v 
jednej lokalite.  

Komunitní sociálni pra-
covníci zohrávajú dôležitú 
úlohu v osadách 
a  izolovaných komunitách, 
kde pomáhajú skupinám 
a jednotlivcom, ktorí sú dl-
hodobo vystavení sociálne-
mu vylúčeniu. Programom 
Komunitnej sociálnej práce 
v obciach sa odstraňujú prí-
činy sociálnej deprivácie 
prostredníctvom permanent-
nej práce komunitného so-
ciálneho pracovníka, sociál-
neho pracovníka a asistenta 
komunitného sociálneho 
pracovníka v konkrétnej ko-
munite.  

V súčasnosti  pracuje v  
teréne 242 KSP, 404 asis-
tentov KSP a 17 koordináto-
rov KSP.  

Podpora týchto aktivít 
bola zapracovaná do opat-
rení realizovaných v rámci 
prioritnej osi Sociálna inklú-
zia v OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia s cieľom 
podpory inklúzie na trhu prá-
ce a do spoločnosti. 

nové           
Zamestna-
nosť 1

Zaviesť nové formy 
opatrení pre aktivá-
ciu dlhodobo neza-
mestnaných 
v zmysle komplex-
ného prístupu 

7, 
1
9 

Zníženie dlhodo-
bej nezamestna-
nosti. 

 Novelou zákona
o službách zamestnanosti sa 
budú presadzovať okrem 
súčasných nástrojov AOTP 
podporujúcich zamestnanosť 
a zamestnateľnosť dlhodobo 

 2007:  
uplatňo-
vaný 
systém 
AOTP a 
príprava 

 

ESF + spolufinanc. 
  

MPSVR SR 
SP (OSKRZ) 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

nezamestnaných UoZ aj no-
vé nástroje a opatrenia 
APTP podporujúce motivá-
ciu tak zamestnávateľov, 
ako aj dlhodobo nezamest-
naných UoZ pri efektívnej-
šom a intenzívnejšom po-
skytovaní verejných služieb 
zamestnanosti (zámerom je 
zavedenie novej profesie 
„agent pre pracovné miesta“, 
príspevok na úhradu časti 
nákladov práce zamestnáva-
teľovi a príspevok na úhradu 
časti alebo celej sumy odvo-
dov do poistných fondov pla-
tených zamestnancom).  

novely 
zákona 
o službá
ch za-
mestna-
nosti 
 
1.1.2008
: 
účinnosť 

Zamestna-
nosť 

1
8 

Prijať nové opatrenia 
trhu práce na zníže-
nie nezamestnanosti 
mladých ľudí 

Zníženie neza-
mestnanosti mla-
dých ľudí. 

 Osobitné opatrenia budú 
zamerané na zvýšenie za-
mestnateľnosti mladých ľudí 
bez ukončeného vzdelania 
alebo s nízkym vzdelaním, 
a to vzdelávacími progra-
mami umožňujúcimi dokon-
čenie vzdelania (základného 
a stredoškolského odborné-
ho), získania odborných 
a praktických zručností 
u zamestnávateľov, ako aj 
formou dlhodobejších vzde-
lávacích programov podľa 
požiadaviek zamestnávate-
ľov. 

Okrem toho sa prijmú 
opatrenia na zlepšenie spo-
lupráce úradov práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, škôl, 
zamestnávateľov, regionál-
nych partnerov pre zosúla-
denie dopytu a ponuky na 
trhu práce.  

V rámci prípravy novely 
zákona o službách zamest-
nanosti sa zavedú nové for-
my motivácie zamestnávate-

2007:  
uplatňo-
vaný 
systém 
AOTP a 
príprava 
novely 
zákona 
o službá
ch za-
mestna-
nosti 
 
1.1.2008
: 
účinnosť 

 

ESF + spolufinanc. 
  

 
 
MPSVR SR 
MŠ SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPSVR SR 
SP (OSKRZ) 
 

 27 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

ľov na prijímanie mladých 
ľudí do zamestnania.  

Zamestna-
nosť 

 

Zaviesť nové formy 
opatrení na zvýšenie 
zamestnanosti obča-
nov so zdravotným 
postihnutím. 
 

Zvýšenie zamest-
nanosti občanov 
so zdravotným 
postihnutím, bu-
dovanie inkluzív-
nych trhov práce. 

  V rámci prípravy novely
zákona o službách zamest-
nanosti sa prehodnotí sú-
časný systém podpory za-
mestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím
v rámci aktívnych opatrení 
na trhu práce s cieľom od-
stránenia bariér tvorby no-
vých pracovných miest 
a zabezpečenia  dlhodobej 
udržateľnosti vytvorených 
pracovných miest pre túto 
skupinu občanov, opatrení 
smerujúcich k motivácii za-
mestnávateľov zamestnávať 
občanov so zdravotným pos-
tihnutím. 

 2007:  
uplatňo-
vaný 
systém 
AOTP a 
príprava 
novely 
zákona 
o službá
ch za-
mestna-
nosti 

Predpokladá sa vytvore-
nie právneho rámca na 
úpravu zakladania sociál-
nych podnikov, ktoré budú 
riešiť aj zamestnávanie ob-
čanov so zdravotným pos-
tihnutím. 

 
1.1.2008
: 
účinnosť 

 

ESF + spolufinanc. 
  

MPSVR SR SP 
(OSKRZ) 

Zamestna-
nosť 

1
8 

Rozšíriť možnosti 
využívania služieb 
starostlivosti o deti 
v útlom  veku 
s možnosťou finanč-
ného príspevku 

Podpora zosúla-
ďovania rodinného 
a pracovného ži-
vota, demografic-
ké výzvy 

 V rámci  pripravovanej 
právnej úpravy sociálnych 
služieb  budú upravené aj 
podmienky pre rozvoj so-
ciálnych služieb pre rodiny 
s deťmi. Zároveň  sa pripra-
vuje aj právna úprava  sys-
tému finančnej podpory za-
bezpečenia starostlivosti 
o dieťa v útlom veku. 

Rok 
2008 

 

SR+ESF  

MPSVR SR (OS-
PaSSRP) 

Zamestna-
nosť 

1
7, 
1
8 

Aktualizovať Národný 
program ochrany 
starších ľudí 
s dôrazom na  zavá-
dzanie princípov ak-
tívneho starnutia 
a lepšej orientácie na 
zvýšenie zamestna-

Zvýšenie zamest-
nanosti a sociálnej 
inklúzie starších 
ľudí. 

 

  

V súčasnej dobe sa 
spracováva správa o plnení 
Národného programu ochra-
ny starších ľudí a zároveň sa 
pracuje na novelizácii Ná-
rodného programu ochrany 
starších ľudí, do ktorej budú 
včlenené princípy aktívneho 

31. 12. 
2007 

 MPSVR SR 
SSRP (OIOZPSZ) 
+ SP (OESZ) 

 28 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

nosti starších ľudí   starnutia.
Novelizácia Národného 

programu ochrany starších 
ľudí má byť ukončená do 
konca roku 2007. 

Za príspevok 
k zvyšovaniu zamestnanosti 
starších ľudí možno považo-
vať aj zavedenie previaza-
nosti medzi zaplateným po-
istným a príspevkami do dô-
chodkového systému 
a úrovňou poskytovaných 
dôchodkových dávok v rámci 
reformy povinného dôchod-
kového systému na Sloven-
sku. 

Zamestna-
nosť 

1
8 

Prijať opatrenia na 
zníženie rozdielu 
v platoch mužov a 
žien 

Zníženie rodových 
rozdielov v oblasti 
odmeňovania 

 Pripravovaná novela Zá-
konníka práce by mala 
spresniť nároky zamestnan-
cov na spravodlivú mzdu a 
garantovať rovnakú mzdu 
pre ženu i muža v prípade, 
ak vykonávajú prácu rovna-
kú na základe stanovených 
kritérií (kritérií zložitosti, 
zodpovednosti, namáhavosti 
a kvalifikačnej náročnosti) 
i v nadväznosti na požiadav-
ku rovnakej mzdy za prácu 
rovnakej hodnoty.  

Pripravovaná reorgani-
zácia Národného inšpektorá-
tu práce posilní kontrolu 
mzdového ohodnotenia mu-
žov a žien a bude sa môcť 
viac venovať preventívnej 
činnosti. 

Podpora rovnosti príleži-
tostí bola rozpracovaná  ako 
horizontálna priorita vo všet-
kých programových doku-
mentov v rámci nového 
programového obdobia 
2007-2013. 

2007, 
priebež-
ne 

 

ŠR + ESF  

MPSVR SR 
SP (OPV) + 
ORRRP 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

Priebežne sa vykonávajú 
analýzy rodového mzdového 
rozdielu, najviac opätovne 
cez projekty ESF napr. pro-
jekty Treximy, Sociologické-
ho ústavu SAV a Európskej 
rómskej pracovnej agentúry 
a Inštitútu pre výskum práce 
a rodiny. 

Zamestna-
nosť 

1
8 

Vypracovať stratégiu 
rodovej rovnosti 

Zlepšiť postavenie 
žien na trhu práce, 
zmenšenie rodo-
vých rozdielov 
v oblasti zamest-
nanosti, neza-
mestnanosti a 
odmeňovania 

 S prípravou stratégie sa 
už začalo. Východisková 
expertíza bola spracovaná 
na záver úspešne realizova-
ného twiningového projektu 
s Francúzmi a Nemcami 
„Posilnenie administratív-
nych kapacít v oblasti gen-
der mainstreamingu“. Bolo 
vyškolených 350 zástupcov 
ústredných orgánov štátnej 
správy, samosprávy, sociál-
nych partnerov a MVO.  

2007, 
priebež-
ne 

 

ŠR + ESF  

MPSVR SR 
ORRRP 

 

 

Prehodnotenie kon-
štrukcie životného 
minima a prehodno-
tenie parametrov 
dávky a príspevkov 
v systéme pomoci 
v hmotnej núdzi 

Podpora aktívnej 
inklúzie 
a minimálnych 
zdrojov pre všet-
kých. 

 Prehodnotenie konštruk-
cie životného minima – 2007 

Prehodnotenie paramet-
rov dávky a príspevkov 
v systéme pomoci v hmotnej 
núdzi 2008 

 
2007 
 
2008 
 
 

 

ŠR  

MPSVR SR 
(OSIPHN, OS-
PSSRP) 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 9 

Procesný, organi-
začný a informačný 
model služieb verej-
nej správy 
 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

Efek-
tívne 
služby 
elektro-
nickej 
verejnej 
správy 

Úloha je splnená 2005 

2005 

30 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Počet poskyto-
vaných e-
služieb verejnej 
správy, 
podiel žiadostí 
na verejnú 
správu, ktoré sú 
podané 
a vybavené 
elektronicky 
 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť, 
Digitálna 
gramotnosť 

9 

Európsky počítačový 
vodičský preukaz pre 
štátnych zamestnan-
cov (ECDL) 

Zvýšenie digitálnej 
gramotnosti štát-
nych zamestnan-
cov 

 Úloha sa plní priebežne 
v súlade s časovým harmo-
nogramom 

Pilotná fáza projektu bola 
ukončená v roku 2005 

2008 

 
170 mil.,- Sk 
z Európskeho sociál-
neho fondu 

Počet štátnych 
zamestnancov, 
ktorí preškole-
ných v oblasti 
digitálnej gra-

MF SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

motnosti 
Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby ob-
line 9 

Spolupráca pri tvorbe 
návrhu legislatívneho 
zámeru zákona o 
základných regis-
troch verejnej správy; 
Vypracovanie a prija-
tie novej právnej 
úpravy o základných 
registroch verejnej 
správy 
 

Vytvorenie práv-
neho rámca pre 
vedenie 
a využívanie sys-
tému základných 
registrov verejnej 
správy 
v elektronickej 
forme 
 

 

Úloha sa plní priebežne 2008 

 

0.- Sk 

Percento verej-
ných registrov, 
ktoré fungujú na 
kompatibilných 
štandardoch 
a technológiách, 
ktoré je možné 
jednoducho 
a lacno vzájom-
ne prepojiť 
 

MF SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 9 

Návrh riešenia elek-
tronického spoplat-
nenia správnych po-
platkov za e-služby 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní s časovým 
sklzom 2005 

 

0.- Sk 

Počet poskyto-
vaných e-
služieb verejnej 
správy, 
podiel žiadostí 
na verejnú 
správu, ktoré sú 
podané 
a vybavené 
elektronicky 
 

MF SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 

Zvyšovanie používa-
nia elektronického 
podpisu v inštitúciách 
verejnej správy ako 
podpora podnikateľ-
ského prostredia a 
informatizácie verej-
nej správy 

Umožnenie firmám 
a občanom využí-
vať elektronický 
podpis za účelom 
uľahčenia komuni-
kácie so štátnymi 
a súkromnými in-
štitúciami 

 

Úloha sa plní s časovým 
sklzom. 

 
2007 

 

57 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Počet vydaných 
kvalifikovaných 
certifikátov pre 
zaručený elek-
tronický podpis, 
pomer počtu 
podaní so zaru-
čeným elektro-
nickým podpi-
som 
k celkovému 
počtu podaní v 
% 
 

MF SR Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 

Zavedenie indentifi-
kátora pre komuni-
káciu medzi infor-
mačnými systémami 
verejnej správy a 
vytvorenie jedno-
značného identifiká-
tora obyvateľa z rod-

Vytvorenie kon-
cepcie pre zave-
denie efektívnej 
služby elektronic-
kej verejnej správy 

Vy-
tvorenie 
koncep-
cie pre 
zavede-
nie efek-
tívnej 
služby 

Úloha splnená 2005 

2005 

250 tis. Sk 

Vypracovanie 
predmetnej 
koncepcie 
 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

ného čísla 
 

elektro-
nickej 
verejnej 
správy 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 

Jednotný identifikátor 
pre komunikáciu me-
dzi informačnými 
systémami verejnej 
správy  
 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní priebežne 
 2008 

 

60,5 mil. Sk, štátny 
rozpočet  

Zavedenie jed-
notného identifi-
kátora pre ko-
munikáciu me-
dzi informačný-
mi systémami 
verejnej správy 

MV SR, Sekcia 
verejnej správy 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 
Vytvorenie systému 
elektronickej výmeny 
dát medzi registrami 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

Efek-
tívne 
služby 
elektro-
nickej 
verejnej 
správy 

Úloha je splnená 2005 

2005 

230 tis. Sk, štátny 
rozpočet 

Vypracovanie 
predmetnej štú-
die 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 

Poskytovanie infor-
mácií z referenčného 
registra obyvateľov 
SR a z databázy do-
kladov SR oprávne-
ným subjektom 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní s časovým 
sklzom. 

 
2006 

 

30mil. Sk, 
štátny rozpočet 

Počet overení 
dokladov 
a osobných 
údajov oproti 
referenčnému 
registru; 
počet pripoje-
ných subjektov 
verejnej správy 
na synchronizá-
ciu referenčných 
registrov; 
počet priprave-
ných elektronic-
kých podkladov 
pre administra-
tívno-správne 
konanie; počet 
elektronicky pri-
pravených pod-
kladov aktuali-
zácie referenč-
ných registrov 
 

MV SR 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 

9 
Zavedenie občian-
skeho preukazu s 
čipovou kartou a za-

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 Úloha sa plní s časovým 
sklzom. 

 
2006 

 
štátny rozpočet 

Zavedenie ob-
čianskeho preu-
kazu s čipovou 

MV SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

verejné 
služby on-
line 

ručeným elektronic-
kým podpisom 

kartou 
a zaručeným 
elektronickým 
podpisom 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 
Ústredný portál ve-
rejnej správy  - 
vstupný bod 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správ 

Efek-
tívne 
služby 
elektro-
nickej 
verejnej 
správ 

Úloha splnená. 2006 

2006 

72 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Funkčná pre-
vádzka vstup-
ného bodu
ústredného por-
tálu, 

 

ÚV SR Odbor in-
formatiky 
a racionalizácie 
štátnej správy 

počet dostup-
ných služieb 
 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 
Voľný informačný 
prístup do katastra 
 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní priebežne 
 2007 

 

42 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Funkčná pre-
vádzka katas-
trálneho portálu 
 

UGKK SR 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 Digitálna vláda 
 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní s časovým 
sklzom 

 
2006 

 

40 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Zavedenie pilot-
ného informač-
ného systému 
do ostrého pou-
žívania; 
úplná digitalizá-
cia procesu za-
sadania vlády; 
zníženie množ-
stva papiero-
vých materiálov 
potrebných na 
zasadanie; 
vyššia dostup-
nosť 
a flexibilnejší 
prístup k mate-
riálom 

ÚV SR Odbor in-
formatiky 
a racionalizácie 
štátnej správy 

Informačná 
spoločnosť, 
Široká do-
stupnosť 
internetu 9 Program elektronizá-

cie knižníc 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní s časovým 
sklzom 2006 

 

35,5 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Vypracovanie 
vykonávacieho 
projektu Regis-
tra kultúry; 
sprevádzkova-
nie Registra 
kultúry ako in-
formačného por-
tálu 

MK SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

 
Informačná 
spoločnosť, 
Digitálna 
gramotnosť 

9 
Digitálne štúrovstvo 
na školách 
 

Tento projekt po-
skytne svoje tech-
nické prostriedky 
a ľudský potenciál 
pre zvyšovanie 
prístupu 
k internetu a in-
formačnej gramot-
nosti občanov 
v lokálnej komuni-
te 

Ten-
to projekt 
poskytol 
technic-
ké pro-
striedky 
a ľudský 
potenciál 
pre zvy-
šovanie 
prístupu 
k internet
u a in-
formač-
nej gra-
motnosti 
občanov 
v lokálne
j komuni-
te 

Úloha je splnená 2006 

2006 

81 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Počet škôl, kto-
rých počítačové 
učebne sú pra-
videlne otvorené 
pre verejnosť; 
počet uskutoč-
nených kurzov 
vzdelávania pre 
občana na ško-
lách tohto typu 
podľa dohodnu-
tých štandardov 
požadovanej 
počítačovej 
gramotnosti 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť, 
Digitálna 
gramotnosť 

9 

Mapovanie stavu 
digitálnej gramotnosti 
a adaptability obyva-
teľstva na IKT 
 

Cieľom mappingu 
je získať komplex-
ný typ informácie, 
na základe ktorej 
možno zvýšiť efek-
tívnosť vynalože-
ných finančných 
prostriedkov 
a nasmerovanie 
ľudských zdrojov 
v oblasti informač-
nej spoločnosti. 

Kom
plexný 
typ in-
formácie, 
na zá-
klade 
ktorej 
možno 
zvýšiť 
efektív-
nosť vy-
nalože-
ných 
finanč-
ných 
pro-
striedkov 
a nasme
rovanie 
ľudských 
zdrojov 
v oblasti 
infor-
mačnej 

Úloha je splnená 2005 

2005 

0.- Sk 

Efektívnosť vy-
naložených fi-
nančných pro-
striedkov 
a nasmerovanie 
ľudských zdro-
jov pri transfor-
mácii na infor-
mačnú spoloč-
nosť 
a znalostnú 
ekonomiku 
 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

spoloč-
nosti. 

Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 9 

Verejne prístupný 
portál Register kultú-
ry 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní s časovým 
sklzom 2006 

 

20  mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Vypracovanie 
vykonávacieho 
projektu Regis-
tra kultúry, 
sprevádzkova-
nie Registra 
kultúry ako in-
formačného por-
tálu 
 

MK SR 

Informačná 
spoločnosť, 
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 

Cestovná mapa k 
zavádzaniu elektro-
nických služieb ve-
rejnej správy 
 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

Efek-
tívne 
služby 
elektro-
nickej 
verejnej 
správy 

Úloha je splnená 2005 

2005 

30 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Vypracovanie 
predmetnej štú-
die 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť, 
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 
Systém verejného 
obstarávania 
 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

Efek-
tívne 
služby 
elektro-
nickej 
verejnej 
správy 

Úloha je splnená 2006 

2006 

50 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

Spustenie pilot-
ného projektu 

MDPT SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť, 
Široká do-
stupnosť 
internetu 

9 
Projekt Internet pre 
všetkých 
 

Zvyšovanie do-
stupnosti internetu 

 
Úloha sa plní priebežne 

v súlade s časovým harmo-
nogramom 

2007 

 

244 mil. Sk, štátny 
rozpočet 

 Počet domác-
ností 
s internetovým 
pripojením 

MF SR, Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť,  
Široká do-
stupnosť 
internetu 

9 
Projekt internetizácie 
verejných knižníc II. 
Etapa 

Zvyšovanie do-
stupnosti internetu 

 

Úloha sa plní priebežne 2007 

 

Z rozpočtových ve-
rejných zdrojov EÚ 
90 mil. Sk,
Štátny rozpočet 9  
mil. Sk 

počet digitali-
začných praco-
vísk v rezorte 
kultúry; 
počet verejných 
knižníc 
s profesionálny
m zamestnan-
com s aspoň 
jedným verejne 
prístupným po-
čítačom pripoje-
ným na široko-
pásmový inter-

MK SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

net 
Informačná 
spoločnosť,  
Moderné 
verejné 
služby on-
line 

9 

Príprava právnej 
úpravy – zákon 
o elektronickej verej-
nej správe 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní priebežne 2008 

 

Štátny rozpočet 
Vypracovanie 
predmetného 
zákonu 

MF SR Sekcia 
informatizácie 
spoločnosti 

Informačná 
spoločnosť, 
Informati-
zácia zdra-
votníctva e-
Health 

9 
Rozvoj 
a implementácia 
eHealth aplikácií 

Efektívne služby 
elektronickej ve-
rejnej správy 

 

Úloha sa plní priebežne 2008 

 

Štátny rozpočet, 
štrukturálne fondy  

MZ SR, Národné 
centrum zdravot-
níckych informácií 

príklad 
Výskum, 
vývoj ino-
vácie 
(podkapito-
la) 

 

Vytvorenie kvalitnej 
centrálnej štátnej 
agentúry na podporu 
výskumu a vývoja 

Vytvorenie takých 
odborných 
a administrat.-
organizač. štruktúr 
agentúry, ktoré 
zabezpečia jej 
fungovanie na 
princípoch porov-
nateľných agentúr 
v krajinách EÚ 

Bola 
vytvore-
ná agen-
túra 
s štruktúr
ami po-
rovna-
teľných 
agentúr 
v krajiná
ch EU 

Cieľ bol splnený; Členo-
via Predsedníctva boli vy-
menovaní uznesením vlády 
SR č. 845/2005, členovia rád  
agentúry boli vymenovaní 
ministrom školstva a štatút 
agentúry bol schválený uzn. 
vlády SR č. 250/2006 

do 
1.9.2005 
vypraco-
vať 
a schváli
ť štatút 
agentúry 
do 
1.10.200
5 vyme-
novať 
a schváli
ť členov 
pred-
sedníc-
tva a-
gentúry 
do 
1.1.2006 
spustiť 
fungo-
vanie 
agentú-
ry. 
Nový 
termín 
plnenia 
úlohy: 
31.3.200
6 

členovia Predsedníctva 
agentúry boli vymeno-
vaní 26.10. 2005,  
členovia rád agentúry 
boli vymenovaní 31.1. 
2006,   
štatút agentúry bol 
schválený vládou SR 
22. 3. 2006 
 náklady na transfor-

máciu agentúry boli 
0, prostriedky štátne-
ho rozpočtu na úče-
lovú podporu vý-
skumu a vývoja v r. 
2006 boli vo výške 
665 632 tis. Sk; roz-
počet na rok 2007 
pre agentúru bol 
schválený vo výške 
951 126 tis. Sk 
 

  
Vytvorenie no-
vej štruktúry 
agentúry: vy-
menovanie čle-
nov Predsedníc-
tva agentúry, 
členov rád a-
gentúry; schvá-
lenie nového 
štatútu agentúry 
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy a 
techniky 

  Vypracovanie dlho-
dobého zámeru ná-

Stanovenie dlho-
dobých cieľov a 

Sta-
novenie 

Cieľ sa priebežne plní; 
materiál bol schválený v po-

Termín 
vypraco-

Materiál bol vypracova-
ný v januári 2007, 

0 
 

  
Spracované 

 
Ministerstvo škol-
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

rodnej vednej a 
technickej politiky 

priorít pre rozvoj 
systému vedy a 
techniky na Slo-
vensku (do roku 
2015) 

dlhodo-
bých 
cieľov a 
priorít 
pre roz-
voj sys-
tému 
vedy a 
techniky 
na Slo-
vensku 
(do roku 
2015) 

rade vedenia Ministerstva 
školstva SR. Prešiel medzi-
rezortným pripomienkovým 
konaním (28.2.-23.3.2007) a 
bol schválený v Rade vlády 
SR pre vedu a  techniku 
29.3.2007. V apríli 2007 bu-
de predložený na rokovanie 
vlády SR. 

vania je 
30.9. 
2006, 
termín 
preroko-
vania v 
Rade 
vlády SR 
pre vedu 
a techni-
ku  
31.10. 
2006 a 
termín 
schvále-
nia vlá-
dou SR 
do 
30.11. 
2006. 
Termín 
bol 
uzn.vl. 
SR 
č.876/20
06 pre-
dĺžený 
do 
30.6.200
7 

prerokovaný v Rade 
vlády SR pre vedu 
a techniku 29.3.2007.  

zásady dlhodo-
bého zámeru. 
 

stva SR  
Sekcia vedy 
a techniky 
 
Ministerstvo hos-
podárstva SR 
 
Ministerstvo fi-
nancií SR 

 

 

Systém podpory mo-
bilít ľudských zdrojov 
v oblasti výskumu a 
vývoja 

Zlepšenie pod-
mienok pre mobili-
tu ľudského po-
tenciálu v oblasti 
VaV medzi jednot-
livými sektormi 
VaV na Sloven-
sku, medzi sekto-
rom vysokých škôl 
a SAV na jednej 
strane 
a podnikateľ. sek-
torom na strane 
druhej a medzi 
Slovenskom a za-

Zlep-
šenie 
podmie-
nok pre 
mobilitu 
ľudského 
potenciá-
lu v ob-
lasti VaV 
medzi 
jednotli-
vými 
sektormi 
VaV na 
Sloven-

Časť cieľa bola splnená 
schválením Programu agen-
túry pre podporu ľudského 
potenciálu v oblasti výskumu 
a vývoja a popularizáciu ve-
dy; 

časť vypracovaním
"Správy o audite súčasného 
procesu uznávania dokladov 
o vzdelaní a návrhu na zjed-
nodušenie procesu uznáva-
nia dokladov"; 

 

Do 
31.12.20
05 vyko-
nať audit 
súčas-
ného 
procesu 
uznáva-
nia do-
kladov 
o vzdela
ní 
a predlo
žiť ho na 
rokova-

Program agentúry bol 
schválený uznesením 
vlády SR č. 216 zo dňa 
8.3. 2006,  
výzva na podávanie 
projektov bola vyhláse-
ná 18.4. 2006 a termín 
uzavretia súťaže 19.6. 
2006;  
správa o audite bola 
schválená na rokovaní 
vlády SR dňa 
26.7.2006, uzn. vl. 
č.641/2006 
 

50 000 tis. Sk z pro-
jektu Minerva na rok 
2006 
 

Počet projektov 
prihlásených do 
súťaže o získa-
nie podpory v 
rámci Programu 
agentúry  pre 
podporu ľud-
ského potenciá-
lu v oblasti vý-
skumu a vývoja 
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy 
a techniky 
 
Ministerstvo škol-
stva SR 
Sekcia vysokých 
škôl 
 
Agentúra na pod-
poru výskumu a 
vývoja 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

hraničím. 
 

sku, me-
dzi sek-
torom 
vysokých 
škôl a 
SAV na 
jednej 
strane 
a podnik
ateľ. sek-
torom na 
strane 
druhej a 
medzi 
Sloven-
skom a 
zahrani-
čím. 

 

nie vlády 
SR 
Do 
31.12.20
05 vy-
pracovať 
grantovú 
schému 
na pod-
poru 
mobilít 
v oblasti 
VaV 
Do 
30.3.200
6 vyhlá-
siť výzvu 
na pred-
kladanie 
žiadostí 
o granty 

 

 

Vypracovanie systé-
mu hodnotenia kvali-
ty výstupov vedy a 
výskumu 

Vypracovať sys-
tém hodnotenia 
kvality výsledkov 
výskumu a vývoja 
na Slovensku a 
implementovať ho 
tak, aby bol rutin-
ne využívaný. 
 

Vy-
pracova-
ný sys-
tém 
hodno-
tenia 
kvality 
výsled-
kov VaV 
v SR a 
jeho im-
plemen-
tácia tak, 
aby bol 
rutinne 
využíva-
ný. 

 

Cieľ je splnený; Do praxe  
bol zavedený nový systém 
hodnotenia výsledkov úloh 
výskumu a vývoja štátnych 
programov VaV realizovaný 
pri záverečných oponentú-
rach úloh štátnych progra-
mov. 

do 
30.3.200
6 vytvo-
riť plat-
formu na 
hodno-
tenie 
kvality 
výstupov 
VaV 

Záverečné oponetúry k 
vybraným úlohám štát-
nych programov, hod-
notiace celkové plnenie 
cieľov štátnych progra-
mov sa uskutočnili v 
mesiacoch máj až júl 
2006. 

0 
 

Schválenie no-
vého metodic-
kého usmerne-
nia pre oponen-
túry úloh vý-
skumu a vývoja 
štátnych prog-
ramov výskumu 
a vývoja v marci 
2006. 
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy a 
techniky 

 

 

Nástroje na podporu 
medzinárodnej ve-
decko-technickej 
spolupráce a uľah-
čenie čerpania fi-
nančných zdrojov EÚ 

Vytvorenie efek-
tívneho priestoru 
pre rozvoj bilat. 
a multilat. spolu-
práce s krajinami 
EÚ a zaviesť pod-

Vy-
tvorený 
efektívny 
priestor 
pre roz-
voj bilat. 

Cieľ je splnený; v rozpoč-
te agentúry bola vytvorená 
rezerva na preplácanie DPH 
úspešným riešiteľom projek-
tov rámcových programov 
EÚ; vypísanie výzvy na po-

Do 
1.1.2006 
vytvoriť 
v štátno
m roz-
počte 

Ukončenie transformá-
cie agentúry - 22.3. 
2006 a zlúčenie SARCu 
s agentúrou od 1.4.. 
2006;  
vypísanie výzvy na po-

50 000 tis. Sk z pro-
jektu Minerva na rok 
2006 
 

Schválenie no-
vého štatútu 
agentúry, jej 
nová organizač-
ná štruktúra so 
začlenením 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy 
a techniky 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

na výskum a vývoj porné inštitucio-
nálne nástroje  pre 
zapojenie sloven-
ských výskumných 
pracovísk do me-
dzinár. projektov. 
Z inštitucionálneho 
hľadiska vytvoriť 
agentúru a sieť 
regionálnych kon-
taktných bodov, 
ktoré budú  uľah-
čovať zapájanie sa 
do európskeho 
výskumu. 
 

a multilat
. spolu-
práce s 
EÚ a 
zavede-
né ná-
stroje  
pre za-
pojenie 
sa slo-
ven-
ských 
výskum-
ných 
praco-
vísk do 
medzi-
nár. pro-
jektov. 
Vytvore-
ná agen-
túra a 
sieť re-
gionál-
nych 
kontakt-
ných 
bodov, 
ktoré 
uľahčujú 
zapája-
nie sa do 
európ-
skeho 
vý-
skumu. 

dávanie projektov pre kom-
penzáciu nákladov na DPH  
v rámci riešenia projektov z 
rámcových programov EÚ; 
agentúra začala plniť úlohu 
podporného inštitucionálne-
ho nástroja pre koordináciu 
medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce.
Uzn.vl.318/2007 vláda SR 
schválila program agentúry 
na podporu prípravy projek-
tov 7.rámcového programu. 

 

rezervu 
na pre-
plácanie 
DPH 
úspeš-
ným 
účastní-
kom pro-
jektov 
RP EÚ 
Do 
30.6.200
6 začať 
činnosť 
trans-
formo-
vaného 
SARCu 
v podob
e mo-
dernej 
agentúry 

dávanie projektov pre 
kompenzáciu nákladov 
na DPH  v rámci rieše-
nia projektov z rámco-
vých programov EÚ pre 
výskum, vývoj a tech-
nické demonštrácie s 
termínom uzávierky 
31.7. 2006 

SARCu, počet 
projektov prihlá-
sených v rámci 
výzvy na podá-
vanie projektov 
pre kompenzá-
ciu nákladov na 
DPH  v rámci 
riešenia projek-
tov z rámcových 
programov EÚ 
pre výskum, 
vývoj a technic-
ké demonštrá-
cie. 
 

Agentúra na pod-
poru výskumu a 
vývoja 

 

 

Návrh nového sys-
tému štátnych prog-
ramov na podporu 
výskumu a vývoja 

Zabezpečenie rie-
šenia kľúčových 
problémov rozvoja 
a napĺňania po-
trieb spoločnosti 
prostredníctvom 
nových vecných 
priorít výskumu a 

Za-
bezpe-
čenie 
riešenia 
kľúčo-
vých 
problé-
mov roz-

Cieľ sa plní priebežne;  
Plnenie cieľa je podmie-

nené vypracovaním dlhodo-
bého zámeru štátnej vednej 
a technickej politiky, Materiál 
je vo fáze spracovania. 

Do 
30.8.200
6 identi-
fikovanie 
rozvojo-
vých 
priorít 
VaV 

V súčasnosti prebieha 
identifikovanie rozvojo-
vých priorít VaV 
a vypracovanie nových 
pravidiel pre fungovanie 
systému štátnych prog-
ramov. 
Plnenie cieľa je pod-

100 000 tis. Sk z pro-
jektu Minerva na rok 
2006; 192 061 tis. Sk 
zo štátneho rozpočtu 
na rok 2007 
 

Vypracované 
krátke štúdie 
pre vypracova-
nie dlhodobého 
zámeru. 
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy a 
techniky 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

vývoja.  voja a
napĺňa-
nia po-
trieb 
spoloč-
nosti 
pro-
stredníc-
tvom 
nových 
vecných 
priorít 
výskumu 
a vývoja. 

Do 
30.8.200
6 vypra-
covanie 
nových 
pravidiel 
pre fun-
govanie 
systému 
štátnych 
progra-
mov. 
Plnenie 
úlohy 
bolo 
uzn.vl. 
876/200
6 posu-
nuté do 
31.7.200
7. 

mienené schválením 
materiálu Dlhodobý 
zámer štátnej vednej a 
technickej politiky do 
r.2015 

 

 
Program popularizá-
cie vedy v spoloč-
nosti 

Zlepšiť vnímanie 
výskumu a vývoja 
v spoločnosti ako 
jedného zo zá-
kladných staveb-
ných kameňov 
zvyšovania život-
nej úrovne obča-
nov Slovenska. 

Zlep-
šenie 
vnímania 
Vaď v 
spoloč-
nosti ako 
jedného 
zo zá-
kladných 
staveb-
ných 
kameňov 
zvyšo-
vania 
životnej 
úrovne 
občanov 
Sloven-
ska. 

Cieľ bol splnený; Vládou 
SR bol schválený Program 
agentúry pre podporu ľud-
ského potenciálu v oblasti 
výskumu a vývoja a popula-
rizáciu vedy. Cieľ sa tiež plní 
v rámci "Programu populari-
zácie vedy v spoločnosti" 
podporovaného z prostried-
kov štrukturálnych fondov - 
ESF. Dňa 7.2.2007 vláda SR 
schválila "Stratégiu populari-
zácie vedy a techniky v spo-
ločnosti". 

Do 
30.5.200
6 vypra-
covanie 
návrhu 
hlavnej 
štruktúry 
a aktivít 
progra-
mu 
Do 
30.8.200
6 začatie 
činnosti 
progra-
mu 

Program agentúry 
schválený 8.3.2006 
vládou SR  
Výzva na podávanie 
projektov pre populari-
záciu vedy vyhlásená 
18.4. 2006 s termínom 
uzávierky 19.6. 2006. 
Výzva na podávanie 
projektov žiadajúcich o 
podporu z ESF bola 
zverejnená v decembri 
2005 a v súčasnosti sú 
už aj vybrané projekty 
podporované.  

30 000 tis. Sk  z pro-
jektu Minerva na rok 
2006; 68 349 244,80 
Sk z ESF 
 

Počet projektov 
prihlásených v 
rámci výzvy na 
popularizáciu 
vedy. 11 projek-
tov realizova-
ných s podpo-
rou zo štruktu-
rálnych fondov - 
ESF. 
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy 
a techniky 
 
Agentúra na pod-
poru výskumu a 
vývoja 

 

 
Centrálny informačný 
portál pre oblasť ve-
dy a techniky 

Vytvoriť v priebehu 
roka 2006 infor-
mačné zabezpe-
čenie výskumu a 
vývoja ako jeden 

Vy-
tvoriť 
jeden 
centrálny 
bod v 

Cieľ sa plní priebežne; 
vytvorenie centrálneho in-
formačného portálu je reali-
zované prostredníctvom ve-
rejného obstarávania; výzva 

Do 
30.3.200
6 vypra-
covať 
obsah 

Návrh obsahu a štruk-
túra portálu boli spra-
cované v 2006, zmluva 
s dodávateľom vybra-
tým verejným obstará-

10 000 tis. Sk zo 
štátneho rozpočtu na 
rok 2007 
 

Vypracovaný 
návrh obsahu a 
štruktúry portá-
lu. Realizácia 
verejného ob-

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy a 
techniky 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

centrálny bod v 
rámci ústredného 
portálu verejnej 
správy. 

rámci 
ústred-
ného 
portálu 
verejnej 
správy. 

bola vyhlásená 28.2.2007. 
Predpokladaný termín uza-
tvorenia zmluvy - jún 2007. 

a štruktú
ru portá-
lu 
Do 
30.6.200
6 spustiť 
činnosť 
portálu 

vaním bude podpísaná 
v júni 2007. 
 

starávania 
 

 

 

Vypracovať nový 
štátny program roz-
voja infraštruktúry 
výskumu a vývoja 
zameraný na podpo-
ru technickej infra-
štruktúry výskumu a 
vývoja a podporu 
ľudských zdrojov vo 
výskume a vývoji 
(nové) 

Skvalitniť  a zlepšiť  
technickú infra-
štruktúra výskumu 
a vývoja a prepojiť 
vzdelávacie inšti-
túcie s podnikateľ-
ským prostredím  
 

Skva-
litnená  a 
zlepšená  
technic-
ká infra-
štruktúra 
VaV a 
prepoje-
né vzde-
lávacie 
inštitúcie 
s podni-
kateľ-
ským 
prostre-
dím  

 

Cieľ sa plní priebežne; 
Plnenie cieľa je podmienené 
vypracovaním dlhodobého 
zámeru štátnej vednej a 
technickej politiky, materiál 
je vo fáze spracovania. Časť 
cieľa splnená 
uzn.vl.318/2007 -vláda SR 
schválila programy Agentúry 
na podporu výskumu a vývo-
ja. 

 

 

Dlhodobý zámer štátnej 
vednej a technickej po-
litiky bude predložený 
na rokovanie vlády SR 
v apríli 2007. 
 192 061 tis. Sk v roz-

počte na rok 2007 
účelovo určené na 
štátne programy roz-
voja infraštruktúry 
 

počet projektov 
prihlásených na 
výzvy ku štát-
nemu programu 
rozvoja infra-
štruktúry 
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy a 
techniky 

 

 

Zaviesť finančnú 
podporu pre vznik a 
činnosť sietí techno-
logického transferu, 
výskumných a vzde-
lávacích centier, kto-
ré budú zapájať mla-
dých vedeckých pra-
covníkov, doktoran-
dov a postdoktoran-
dov do projektov vý-
skumu a vývoja rie-
šených v rámci štát-
neho programu roz-
voja infraštruktúry a 
programov Agentúry 
na podporu výskumu 
a vývoja (nové) 

Zlepšiť ponuku 
kvalifikovaných 
výskumníkov, ako 
aj transfer výsled-
kov výskumu a 
vývoja do praxe 
 

Zlep-
šiť ponu-
ku kvali-
fikova-
ných 
vý-
skumní-
kov, ako 
aj trans-
fer vý-
sledkov 
výskumu 
a vývoja 
do praxe 

 

Cieľ sa plní priebežne; 
po schválení štátneho prog-
ramu rozvoja infraštruktúry 
vládou SR budú v rámci 
možností štátneho rozpočtu 
vyčlenené finančné pro-
striedky na vznik a činnosť 
sietí technologického trans-
feru z rozpočtu MŠ SR a 
rozpočtu Agentúry na pod-
poru výskumu a vývoja 

 

 

Cieľ bude splnený po 
schválení štátneho 
programu rozvoja infra-
štruktúry 

zatiaľ neurčené 
 

počet projektov 
štátneho prog-
ramu rozvoja 
infraštruktúry a 
programov 
Agentúry na 
podporu vý-
skumu a vývoja  
 

 
Ministerstvo škol-
stva SR  
Sekcia vedy a 
techniky 

Podnika-
teľské pro-

  
9 

Uviesť do prevádzky 
vybrané pracovisko 

Používanie ZEP 
v agendách verej-

Na-
inštalo-

V stave skúšobnej pre-
vádzky 

Rok 
2006 

Rok 2006    MDPaTSR 
v rámci opatrenia  
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

stredie 
  
 

štátnej správy, vyba-
vené certifikovanou 
aplikáciou pre vytvá-
ranie a overovanie 
zaručeného elektro-
nického podpisu 
(ZEP) v on-line ako 
aj off-line režime, so 
zaškolením zamest-
nancov na úrovni 
administrátora 
a užívateľa aplikácie 

nej správy vanie 
aplikácie 
Q-Sign 
pre vy-
tváranie 
a overov
anie ZEP 

(9), zvyšovanie 
používania  elek-
tronického podpi-
su vo verejnej 
správe  

 

1
2 

Aktivizovať podnika-
teľskú sféru pri tvor-
be legislatívneho 
procesu  

Oslovovať podni-
kateľskú sféru 
s cieľom participo-
vať na tvorbe 
právnych predpi-
sov a  prenosu 
praktických skú-
senosti s ich apli-
káciou       v praxi 
a to aj v súvislosti 
s Európskym pod-
nikateľským skú-
šobným panelom 
(EBTP).  

Ovply
vňovanie 
legisla-
tívneho 
procesu 
v rámci 
pracov-
ných 
skupín, 
ale aj 
mimo 
nich 
predkla-
daním 
svojich 
pripo-
mienok, 
stano-
vísk 
a návrho
v a to aj 
v súvislo
sti 
s Európs
kym 
podnika-
teľským 
skúšob-
ným pa-
nelom.  

Jednotliví podnikatelia sú 
členmi mnohých pracovných 
skupín, 

aj s medzinárod. pôsob-
nosťou   

V súlade 
s Pláno
m legis-
latívnych 
úloh vlá-
dy SR  

V súlade s Plánom le-
gislatívnych úloh vlády 
SR 

  

MH SR a ostatné 
rezorty 

Podnika-
teľské pro-
stredie 

  
1
2 

V predstihu vypraco-
vať právnu analýzu 
dosahu smernice 

Včasné začatie 
prác súvisiacich s  
transpozíciou 

Ana-
lyzovať 
orgány 

V roku 2006 bol spraco-
vaný screening legislatívy 

Do sep-
tembra 
2009 

Rok 2006 a 2009 
   

MH SR a ostatné 
rezorty 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

 o službách na vnú-
tornom trhu na exis-
tujúcu legislatívu SR 

a implementá-ciou 
smernice  
2006/123/ES 
o službách na vnú-
tornom trhu 
a novelizácia-mi 
príslušných záko-
nov 

verejnej 
správy, 
ktoré 
budú 
transpo-
zíciou 
a implem
entáciou 
smernice 
dotknuté 

bude 
pripra-
vený 
návrh 
zákona o 
službách 

Podnika-
teľské pro-
stredie 
 

  
1
2 

Prehodnotiť postupy 
legislatívneho proce-
su s dôrazom na 
skrátenie časového 
horizontu pri imple-
mentácii 

Efektívne využívať 
pravidlá legislatív-
neho procesu, 
s cieľom včasného 
implementovania 
smerníc  
EP a Rady  

Včas
né zave-
denie 
požiada-
viek or-
gánov 
EÚ, sta-
nove-
ných 
pro-
stredníc-
tvom 
smerníc 
a možno
sť uplat-
ňovania 
v predsti
hu eko-
nomic-
kých vý-
hod  

Prehodnotenie možností 
zeefektívnenia legislatívnych 
postupov  

Rok 
2007 

Priebežne 

  

MH SR a ostatné 
rezorty 

Podnika-
teľské pro-
stredie 
 

 
1
2 

Využívať všetky 
technické 
a inštitucionálne pro-
striedky EÚ pre efek-
tívnejšie implemen-
tovanie smerníc do 
národnej legislatívy 
(Európsky podnika-
teľský konzultačný 
mechanizmus 
(EBTP) 

Ovplyvňova-nie 
tvorby legislatívy 
a politík EÚ slo-
venskými podnika-
teľmi, získavanie 
ich názorov. Napl-
nenie cieľového 
počtu 72 firiem 
v SR, stanovených 
EK, do EBTP a ich 
oficiálna registrá-
cia 

V sú-
časnosti 
je 16 
firiem zo 
SR  za-
registro-
va -ných 
v EBTP, 
s ďalšími 
30- timi 
prebie-
hajú ro-
kovania.  

Ďalšie kroky sú realizo-
vané na základe pokynov 
EK, prenášané prostredníc-
tvom národných koordináto-
rov na základe ich účasti na 
pravidelných zasadnutiach 
riadiacej komisie pre EBTP.  

Priebež-
ne 

Priebežne 

  

MH SR 

Podnika-   Vyvíjať aktivity pre Vytvorenie infor- EK Práce prebiehali a pre- Október prípravné práce    MH SR/sekcia 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

teľské pro-
stredie 
  
 

1
2 

zapojenie jednotli-
vých inštitúcií SR do 
IMI projektu – Infor-
mačného systému 
pre vnútorný trh 

mačného systému, 
ktorý má spájať 
kompetentné inšti-
túcie ČŠ s cieľom 
uľahčenia adminis-
tratívnej spoluprá-
ce pri riešení prob-
lémov, súvisiacich 
najmä       s cez-
hraničným dočas-
ným poskytovaním 
služieb  

bol za-
slaný 
vzorový 
súbor   
15–tich 
kompe-
tentných 
inštitúcii 
SR, na 
základe 
ktorých 
bol vy-
tvorený 
skušob-
ný proto-
typ sys-
tému.  

biehajú v súlade s pokynmi 
EK, prostredníctvom národ-
ného koordinátora. 
V súčasnosti sa vyvíja modul  
pre uznávanie odborných 
kvalifikácii v zmysle smerni-
ce (2005/36/ES) o uznávaní 
odborných kvalifikácií 

2007 rok 2006, 1. polrok 
2007 

obchodu, MŠ SR 

Podnika-
teľské pro-
stredie 
 

  
1
2 

Odstrániť neodôvod-
nené 
a neopodstatnené 
prekážky pri udeľo-
vaní povolení 
k podnikaniu a pri 
uznávaní odborných 
kvalifikácií 
a postupne vytvorí-
me možnosť efektív-
nejšej elektr. komu-
nikácie 

Vzájomné uzná-
vanie dokladov 
o vzdelaní, ale aj 
iných dokladov, za 
účelom poskyto-
vania služieb pod-
nikateľom 
z jedného ČŠ štá-
tu v druhom ČŠ 

Ana-
lyzova-
nie do-
kumen-
tov, ktoré 
majú byť 
predme-
tom vzá-
jomného 
uznáva-
nia do-
kladov.  

Pre 
uznáva-
nie kvali-
fikácií 
bola vy-
tvorená 
špeciál-
na pra-
covná 
skupina, 
ktorej 
členmi 
sú  zá-
stupco-
via MH 
SR a MŠ 

Prostredníctvom scree-
ningu národnej legislatívy 
k smernici o službách na 
vnútornom trhu  boli analy-
zované možné bariéry pri 
udeľovaní povolení 
k podnikaniu. V súčasnosti 
sa vyvíja modul  pre uzná-
vanie odborných kvalifikácii 
v zmysle smernice 
(2005/36/ES) o uznávaní 
odborných kvalifikácií 

 
 
 

Septem-
ber, Ok-
tóber 
2007 

prípravné práce - 
priebežne rok 2006,  
1. polrok 2007 -  

   

MH SR/sekcia 
obchodu, MŠ SR 
a iné rezorty, 
MDPaTSR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

SR, ktorí 
sú sú-
časne 
národ-
nými 
a delego
vanými 
koordi-
nátormi 
pre IMI 
projekt 

Podnika-
teľské pro-
stredie 
 

  
1
4,
1
5 

Zabezpečiť vznik 
jednotných kontakt-
ných miest (one stop 
shop), čo významne 
uľahčí úplné regis-
tračné 
a preregistračné po-
vinnosti pre podnika-
teľov s dôrazom na 
možnosti využívania 
elektronickej komu-
nikácie. 

Zjednodušenie 
administratív  -  
nych postupov 
súvisiacich najmä 
so začatím podni-
kania a uľahčenie 
vstupu podnikate-
ľov na trh SR za-
bezpečením povo-
lení, formulárov 
a iných náležitostí 
k podnikaniu na 
jednom mieste, 
ktorým bude JKM. 

Zria-
denie 
funkčnej 
siete 
jednot-
ných 
kontakt-
ných 
miest na 
Sloven-
sku 
(JKM), 
na živ-
nosten-
ských 
úradoch, 
v sídlach 
kraj-
ských 
miest, 
kde je 
frekven-
cia pod-
nikateľov 
najvý-
raznej-
šia.  

Schv
álené 
vládou 
dňa 19. 
4. 2007 

Boli zrealizované prí-
pravné práce pre založenie 
JKM. V roku 2006 prebiehali 
na vybraných živnosten-
ských úradoch prípravné 
práce súvisiace so zisťova-
ním frekvencie záujmu 
o služby JKM, rozsahu po-
žadovaných informácií, ča-
sovej náročnosti. 

Právny rámec JKM bol 
vytvorený návrhom novely 
zákona o živnostenskom 
podnikaní,  do ktorej boli 
zakomponova-né ustanove-
nia o JKM. Návrh novely bol 
vo vláde schválený 11. 4. 
2007.     

Septem-
ber 2007 

priebežne rok 2006, 
1. polrok 2007 

Štátny rozpočet  

MH SR/sekcia 
obchodu,  
MV SR/odbor živ-
nostenského 
podnikania 

Podnika-
teľské pro-

 
1

Vytvoriť jednotný in-
tegrovaný formulár 

Zúženie rozsahu 
požadovaných 

Zjed-
noduše- Príprava formulára Septem-

ber 2007 
priebežne 
rok 2006,  Štátny rozpočet  MH SR/sekcia 

obchodu, 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

stredie 
 

4 pre účely  začatia 
a priebehu podnika-
nia  

údajov 
o podnikateľovi, za 
účelom vydania 
dokladov k podni-
kaniu a tým elimi-
novať  niekoľko-
násobné predkla-
danie tých istých 
údajov  príslušným 
orgánom jednotli-
vo.  

nie ad-
ministra-
tívy pri 
získava-
ní zá-
konných 
údajov  
o podnik
ateľovi, 
ktoré sú 
nevy-
hnutné 
pre vy-
danie 
prísluš-
ných 
dokladov 
potreb-
ných 
k podnik
aniu.   

1. polrok 2007 MV SR/odbor živ-
nostenského 
podnikania 

 
Zabezpečiť 
otvorené 
a konkuren
čné trhy 
a profitovať 
z výhod 
globalizá-
cie 
 

1
3 

Odstrániť prekážky 
v obchode, ktoré 
bránia konkurencies-
chopnosti; presadzo-
vať záujmy podnika-
teľskej sféry v oblasti 
prístupu na trhy tre-
tích krajín v rámci 
rokovaní vo Svetovej 
obchodnej organizá-
cii a pri príprave pre-
ferenčných dohôd 

Zvýšenie export-
ných možností 
prostredníctvom 
zlepšenia prístupu 
na trhy tretích kra-
jín 

 
Rokovania o rozvojovej 

agende z Dohy (DDA) sa po 
ich pozastavení v lete 2006 
začiatkom roku 2007 opäť 
rozbehli. K dôležitým prvkom 
rokovaní patrí ďalšia liberali-
zácia priemyselných 
a poľnohosp.  výrobkov, slu-
žieb, uľahčovanie obchodu 
a obchod a rozvoj. 

2007 - 
2008 

 

0 

 Zvýšenie ex-
portu prostred-
níctvom dosiah-
nutia vyššej li-
beralizácie ob-
chodných vzťa-
hov 
a odstránením 
netarifných pre-
kážok v obcho-
de 

 
 
 
 
MH SR 
 
Sekcia obchodu 

 
Zabezpečiť 
otvorené 
a konkuren
čné trhy 
a profitovať 
z výhod 
globalizá-
cie 
 

1
3 

Vypracovať proex-
portnú politiku SR na 
obdobie rokov 2007-
2013 

Vytvorenie stabil-
ného podporného 
piliera aktívnej 
zahranično-
obchodnej politiky 
zameranej na 
podporu sloven-
ského exportu 
a podporu konku-
rencieschopnosti 
slovenských firiem 

 

Materiál je v štádiu pred-
bežnej finalizácie, v máji 
2007 by mal ísť do Porady 
vedenia MH SR a následne 
do vlády 

2007-
2013 

 

250 mil. Eur 
z prostriedkov Ope-
račného programu 
Konkurencie-
schopnosť 
a hospodársky rast 
na roky 2007-2016 

 Zvýšenie ex-
portu prostred-
níctvom prieniku 
na trhy, prehĺ-
benie obchodnej 
spolupráce 
a dosiahnutie 
vyššej konku-
rencie-
schopnosti slo-
venských vý-
robkov 

 
 
 
 
MH SR 
 
 
Sekcia obchodu 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

Posilniť 
konkurenč-
né výhody 
svojej 
priemysel-
nej základ-
ne 1

0 

Podpora technolo-
gických transferov 
a inovácii vrátane 
tvorby nových pra-
covných miest 
 
 
Podpora inovačných 
aktivít v podnikoch 

Rast pridanej hod-
noty a počtu pra-
covných miest 
v priemyselnej 
výrobe 
Zvýšenie zhodno-
tenia materiálov 
a energií a rast 
produktivity práce 
v priemyselnej 
výrobe  

 

Zapracované do OP 
Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast v rámci 
opatrenia 1.1 programu 

 
Zapracované do OP 

Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast v rámci 
opatrenia 1.3 programu 

2008 - 
2010 

 
50% ŠR + ERDF  
50% súkromné zdro-
je 
 
 
 
 
 
65% ŠR+ERDF 
35% súkromné zdro-
je 

Rast pridanej 
hodnoty 
a vytvorené 
pracovné mies-
ta, rast podielu 
pridanej hodno-
ty k spotrebe 
materiálov 
a energií a rast 
podielu pridanej 
hodnoty 
k objemu vypla-
tených miezd 

MH SR , S 4100 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 
Vytvorenie modernej 
legislatívy pre oblasť 
inovácií 

Vytvorenie moder-
nej legislatívy pre 
oblasť inovácií 

Pre-
mietnúť 
požia-
davky 
Európ-
skej ko-
misie v 
oblasti 
inovácií  
pri sú-
časnom 
zohľad-
není 
domá-
cich 
špecifík 

Cieľ sa plní priebežne. 
Inovačná stratégia SR na 
roky 2007 až 2013 bola 
schválená UV č. 265 zo 14. 
marca 2007 a k príprave  
návrhu zákona o inováciách 
je ustanovená expertná pra-
covná skupina.   

Rok 
2006 

Predpoklad prijatia zá-
kona o inováciách – 
október 2007 vo väzbe 
na Inovačnú stratégiu 
schválenú 14. marca 
2007 
 

Na realizáciu opatre-
ní Inovačnej stratégie 
SR v roku 2008 po-
treba ŠR 300 mil. Sk 
+ spolufinanco-vanie 
ŠF 

 Schválenie Ino-
vačnej stratégie 
SR a Zákona o 
inováciách vlá-
dou SR 

MH SR , S 3200 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Podpora technolo-
gických inkubátorov 
zameraných na ino-
vatívne firmy 

Podporou inkubá-
torov sa predpo-
kladá zlepšenie 
podmienok pre 
živnostníkov a 
MSP vo fáze roz-
behu podnikania 

 V súčasnosti sú využíva-
ne najmä zdroje zo štruktu-
rálnych fondov. V rámci no-
vého finančného obdobia sú 
pripravované nové mecha-
nizmy podpory. 

 

 
V rámci opatrenia 
1.2. SOP PS bola 
poskytnutá podpora 
vo výške 266,7 mil. 
Sk 

počet vytvore-
ných inkubáto-
rov 

MH SR , S 3200 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Komplexný systém 
podpory inovatívnych 
firiem a inovačných 
aktivít v súkromnej 
sfére  

Vytvorením kom-
plexného systému 
podpory budú na-
stavené efektívne 
pravidlá podpory 
inovatívnych firiem 

 

Úloha sa priebežne plní , 
vychádza zo schváleného 
NSRR SR , v ktorom budú 
nastavené mechanizmy a 
nástroje podpory inovatív-
nych aktivít 

Podľa 
termínov 
plnenia 
úloh na 
realizá-
ciu opat-
rení Ino-
vačnej 
stratégie  

 

 

 Objem výdav-
kov v súkromnej 
sfére vynalože-
ných na vý-
skum, vývoj a 
inovácie (ako % 
z HDP)  . 

MH SR , S 3200 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

SR 
Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Verejný podporný 
nástroj na zlepšenie 
ponuky rizikového 
kapitálu na inovatív-
ne firmy v ranom 
štádiu ich činnosti 

MH SR v spolu-
práci s NARMSP 
navrhlo zriadenie 
troch nových in-
vestičných fondov 
rizikového kapitá-
lu:a) Fond záro-
dočného kapitálu – 
Seed Capital Fund 
(„Seed fond“)b) 
Fond štartovacie-
ho kapitálu – Start-
up Capital Fund 
(„Start-up fond“)c) 
Fond rozvojového 
kapitálu – Deve-
lopment Fund 
(„Rozvojový 
fond“)a programu 
poskytovania 
vzdelávacích slu-
žieb v oblasti roz-
voja podnikania 
prostredníctvom 
rizikového kapitálu 

 

Činnosť „Seed-fondu“ a 
„Start-up fondu“ bola spus-
tená koncom apríla 2006, 
začiatok činnosti „Rozvojo-
vého fondu“ je plánovaný v 
druhom polroku 2006. 

V sú-
časnosti 
sú uve-
dené 
schémy 
predlo-
žené na 
notifiká-
ciu a 
predpo-
kladáme 
účinnosť 
od  1.1. 
2007 

 Investormi do fondov 
budú niektoré z inšti-
tucionalizovaných, 
renomovaných za-
hraničných bánk, 
fondov orientujúcich 
sa na podporu MSP 
– Európska banka 
pre obnovu a rozvoj, 
Európska investičná 
banka prostredníc-
tvom Európskeho 
investičného fondu a 
iné. Pre všetky fondy 
platí, že investormi 
do fondov bude NA-
RMSP v schválenej 
výške:a) do „Seed-
fondu“                          
400 mil. SKKb) do 
„Start-up fondu“   
500 mil. SKKc) do 
„Rozvojového fondu“   
600 mil. SKK 

 

MH SR , S 3200 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Kreovať Agentúru 
pre podporu a rozvoj 
inovácií a jej regio-
nálne pobočky, ktoré 
budú poskytovať 
komplexné služby 
v oblasti inovácií pre 
subjekty  pôsobiace 
v tejto oblasti, najmä 
pre MSP   

Agentúra bude na 
základe svojho 
štatútu vykonávať 
samostatne alebo 
v spolupráci s 
dotknutými subjek-
tami národného 
inovačného sys-
tému SR všetky 
činnosti jej z neho 
vyplývajúce 

Agen
túra sa 
bude 
zaoberať 
imple-
mentá-
ciou 
podpory 
v oblasti 
inovácií  
a jej 
hodno-
tením 

Rozhodnutím ministra 
hospodárstva bol zmenený 
názov príspevkovej organi-
zácie Slovenská energetická 
agentúra na Slovenská ino-
vačná a energetická agentú-
ra, čím sa transformáciou 
súčasnej agentúry zabezpe-
čil základný predpoklad pre 
vytvorenie strešného orgánu 
pre podporu a rozvoj inová-
cií. 

Rok 
2007 

Rok 2007 - 2008 

Rok 2008 
20 mil. Sk ŠR 
20-30 mil. Sk ŠF 
 

Transformácia 
súčasnej agen-
túry 
v pôsobnosti 
MH SR. 
Schválený štatút 
agentúry na 
podporu inová-
cií. 

MH SR , S 3200, 
3100 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 8 

Podporovať vznik 
inovačných klastrov 
v rámci verejno-
súkromného partner-
stva  

Predpokladá sa, 
že prostredníc-
tvom inovačných 
klastrov sa vytvo-
ria v určitých od-
vetviach priemyslu 

  V súčasnosti pripravova-
ných dokumentoch na roz-
pracovanie opatrení Ope-
račného programu Konku-
rencieschopnosť 
a hospodársky rast 

Rok 
2007 - 
2008 

Štátny rozpočet, 
Štrukturálne fondy, 
Komunitárne prog-
ramy CIP a 7RP, 
Súkromné zdroje 30-
70% 

  

MH SR , S 3200 

 48 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

a služieb pod-
mienky pre spolu-
prácu podnikateľ-
ského sektora 
s univerzitami, 
podnikateľskými 
a inovačnými cen-
trami v súlade 
s rozvojovým po-
tenciálom v regió-
noch 

a Inovačnej stratégie sú pri-
pravované podmienky pre 
vznik Národných centier ino-
vácií vrátane Kompetenč-
ných centier aplikovaného 
výskumu 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Prijať zákon 
o investičnej pomoci, 
v ktorom budú zvý-
hodňovaní investori 
poskytujúci vyššiu 
pridanú hodnotu 
v high-tech sekto-
roch, v oblasti tech-
nologických centier 
a strategických slu-
žieb  

Vytvorenie lepších 
podmienok pre 
podporu investícií 
s dôrazom na 
podporu investič-
ných projektov 
z oblasti znalost-
nej ekonomiky 
a projektov 
s vyššou pridanou 
hodnotou v oblasti 
techno-logických 
centier strategic-
kých služieb 

 

Zákon je po medzirezor-
nom pripomienkovom kona-
ní, na úrovni ŠT cez rozpo-
rové konania sa odstraňujú 
zásadné pripomienky 

Rok 
2006 

Rok 2007 

Štátny rozpočet   

MH SR , S 3200 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Novelizovať zákon 
25/2006 Z. z. 
o verejnom obstará-
vaní o povinnosť ve-
rejne obstarávať ino-
vatívne produkty a 
služby  

Prijatím cielených 
opatrení v zákone 
o verejnom obsta-
rávaní vytvoriť 
priaznivé prostre-
die pre výrobcov 
a poskytovateľov 
služieb 

 

Vo vzťahu k návrhom EK 
pripravujeme analýzu na 
domáce podmienky 

Rok 200
7 

2008 

 

 Podiel inovatív-
nych produktov 
a služieb 
z celkového ob-
jemu verejného 
obstarávania v 
% 

MH SR , S 3200 

Veda, vý-
skum a 
inovácie 

8 

Vytvoriť schému 
priamej podpory ras-
tu inovačnej aktivity 
z verejných zdrojov  
formou spolufinanco-
vania inovačných 
projektov riešených 
v rámci inovačných 
programov 

Dosiahnutie rých-
leho ekonomické-
ho profitu 
a udržiavanie kon-
kurenčnej výhody 
na trhu 

 

V rámci Operač-ného 
programu konku-
rencieschopnosť 
a hospodársky rast sú pri-
pravované schémy na reali-
záciu opatrení, v súčasnosti 
v schvaľovacom procese 

Rok 
2007-
2008 

2008 

Štátny rozpočet, 
Štrukturálne fondy, 
Komunitárne prog-
ramy CIP a 7RP, 
Súkromné zdroje 30-
70% 

Objem finanč-
ných prostried-
kov na riešenie 
inovačných pro-
jektov v mil. Sk 
Pridaná hodnota 
dosiahnutá 
z realizovaných 
projektov v mil. 
Sk 

MH SR , S 3200, 
S 4100 

Vytvoriť 
konkurenč-

1
4 

Doladenie nového 
systému organizácie 

Zefektívnenie ria-
denia a správy 

 Pripravuje sa zákon no-
velizujúci uvedené zákony 

2007 
 

September 2007 by mal 
byť návrh zákona pred- Štátny rozpočet    

MS SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

né podni-
kateľské 
prostredie 
a podporiť 
súkromnú 
iniciatívu 
prostred-
níctvom 
lepšej re-
gulácie   
 
(vysoká 
vymožiteľ-
nosť práva) 

súdov, správy 
a riadenia súdov 
v súlade so zákon-
nou úpravou prípravy 
návrhu novely záko-
nov č. 371/2004 a 
757/2004 Z. z.  

súdov ložený NRSR, účinnosť 
od 1.1.2008 

 
Sekcia legislatívy 

 

 

Vyhodnotenie skú-
seností z doterajšej 
praxe zavedenia a 
fungovania súdneho 
manažmentu  a  pri-
jatie prípadných ko-
rekčných opatrení 

Antikorupčné opat-
renia (automatické 
prideľovanie spi-
sov); umožnenie 
kontroly práce 
sudcov, skrátenie 
konania 

Anti-
korupčné 
opatre-
nia (au-
tomatic-
ké pride-
ľovanie 
spisov); 
umožne-
nie kon-
troly prá-
ce sud-
cov 

Priebežné vyhodnocova-
nie skúseností, identifikácia 
ďalších možností skrátenia 
procesov 

2007-
2008 
 

2007-2011 

Štátny rozpočet / 
Štrukturálne fondy 
(čerpanie fondov 
možné od 2008) 
 

Priemerná dĺžka 
súdneho kona-
nia 

 
MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky 
a štatistiky 
 
Sekcia legislatívy  

 

 

Rozšírenie projektu 
efektívnej výmeny 
informácií medzi or-
gánmi činnými 
v trestnom konaní – 
projekt „LEA“ (Law 
Enforcement Agen-
cies) 

Elektronický obeh 
spisov v trestnej 
agende 

 

Projekt závisí vo veľkej 
miere od MV SR a od GP 
SR 

2007-
2008 
 

2007-2011 
Štátny rozpočet / 
Štrukturálne fondy 
(zatiaľ neboli na pro-
jekt pridelené žiadne 
financie) 
 

Ďalšie skrátenie 
trestného kona-
nia 

 
MS SR 
 
Sekcia trestného 
práva 

 

 

Vytvorenie podmie-
nok pre používanie 
nových spôsobov 
protokolácie pojed-
návaní (audio/video) 
v civilných veciach a 
protokolácie (video) v 
trestných veciach;  
analýza a vyhodno-
tenie poznatkov z 

Zvýšenie kvality 
pojednávaní 

 

V trestných pojednáva-
niach je povinné používanie 
audio protokolácie 

2007-
2008 
 

(2006 – trest . audio) 
 
2007-2011 Štátny rozpočet / 

Štrukturálne fondy 
(zatiaľ neboli na pro-
jekt pridelené žiadne 
financie) 
 
 

 

 
MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky 
a štatistiky 
 
Sekcia trestného 
práva 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

protokolácie (audio) 
v trestných veciach a 
prípadné zváženie 
korekcií 

Sekcia civilného 
práva 

 

 

Zabezpečenie efek-
tívneho vykonávania 
zákona č. 7/2005 Z. 
z. o konkurze 
a reštrukturalizácii  

Zefektívnenie 
uplatňovania kon-
kurzného konania 

 

Pripravuje sa novela zá-
kona o konkurze a reštruktu-
ralizácii 

III. štvrť-
rok 2007 

III. štvrťrok 2007 

Štátny rozpočet 
 

Počet konaní a 
rozhodnutí pod-
ľa zákona
o konkurze a 
reštrukturalizácii 

 Sekcia legislatívy 

 
MS SR 
 

 
Sekcia civilného 
práva 

 

 

Zabezpečenie elek-
tronického konania 
na úseku Obchodné-
ho registra  

Odľahčenie súdov 
(predpokladá sa, 
že najmä pri výpi-
soch z ObR budú 
občania využívať 
služby elektr. re-
gistra; skrátenie 
lehôt  

 
MSSR naďalej aktívne 

spolupracuje s ostatnými 
zainteresovanými subjektmi 
na príprave a dolaďovaní 
systémov aby bolo možné 
dodržať termín spustenia 
prevádzky. 

august 
2007 
 

august 2007 
 Štátny rozpočet (za-

tiaľ bola pridelená iba 
½ prostriedkov, dru-
há ½ by mala byť 
pridelená v roku
2008) 

 

Počet elektro-
nických  žiadostí 
o  výpis z Obor 
a počet podaní 
v elektronickej  
forme   

 
MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky 
a štatistiky 
 
Sekcia legislatívy 
  

 

 

Príprava podmienok 
pre elektronické po-
danie v zmysle Ob-
čianskeho súdneho 
poriadku  

Umožnenie el. 
komunikácie so 
súdmi 

 

 2007 
 

2008-2011 

Štátny rozpočet / 
Štrukturálne fondy 
(peniaze možné od 
2008) 
 

Počet elektro-
nických podaní 

MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky 
a štatistiky 
 
Sekcia legislatívy 
 

 

 

Umožnenie bezhra-
ničných zlúčení a 
splynutí kapitálových 
spoločností a zapra-
covanie ďalších 
zmien za účelom 
skvalitnenia podnika-
teľského prostredia v 
rámci novely Ob-
chodného zákonníka 
a Zákona o obchod-
nom registri. 

Novela Oáz 
a Obor za účelom 
umožnenia cez-
hraničných fúzií 
a iné zmeny za 
účelom   skvalit-
nenia úpravy 
v oblasti obchod-
ného práva 

 

 Novela sa pripravuje; do 
medzirezortného pripomien-
kového konania by mala ísť 
v máji 2007 

2007 
 

Predpokladaná účin-
nosť - december 2007 

Štátny rozpočet  
  

 
MS SR 
 
Sekcia legislatívy 
 

 

 

Zabezpečenie elek-
tronických archívov 
pre záznamy pojed-
návaní v trestných a 
civilných veciach 

Umožnenie archi-
vácie el. dokumen-
tov 

 

  

 

2007

2008-2011 Štátny rozpočet /  
Štrukturálne fondy 
(peniaze možné od 
2008) 
 

Počet uchova-
ných el. podaní 

 
MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky a šta-

 51 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

tistiky 
 

 

Zvýšenie bezpečnos-
ti IT - vytvorenie 
podmienok a apliká-
cia informačnej bez-
pečnosti pre nosné 
aplikácie a služby 
rezortu, ako aj služby 
podnikateľským sub-
jektom a širokej ve-
rejnosti. 

Zvýšenie bezpeč-
nosti elektronic-
kých podaní 

 

Prebehla časť  bezpeč-
nostnej analýzy 

2007/20
08 

2008-2011 

Štátny rozpočet /  
Štrukturálne fondy 
 

 

 
MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky a šta-
tistiky 

 

 

Vybudovanie infor-
mačného systému na 
zabezpečenie celého 
procesu legislatívne-
ho toku, od vytvore-
nia legislatívneho 
materiálu až po jeho 
konečné odsúhlase-
nie. 

Prehľadnosť legis-
latívneho procesu, 
možné sledovanie 
materiálov 
v legislatívnom aj 
v nelegislatívnom 
procese  

 

Aplikácia pre tvorbu le-
gislatívnych materiálov je 
testovacej prevádzke, portál 
je vo vývoji 

2007 
 

2008 (ukončenie pro-
jektu, ďalší vývoj sme-
rujúci k elektronickej 
zbierke zákonov – do 
2011) 

Štátny rozpočet  
(Štrukturálne fondy – 
na ďalší vývoj systé-
mu pre účely el. 
zbierky zákonov) 
 

Počet materiá-
lov 
v informačnom 
systéme  

 
MS SR 
 
Sekcia justičnej 
informatiky 
a štatistiky 
 
Sekcia legislatívy 
  

Integrova-
ná ochrana  
a racionál-
ne využí-
vanie vôd 1

1 

Zásobovanie obyva-
teľstva pitnou vodou 
z verejných vodovo-
dov 

 

 

V roku 2006:  
  
12 stavieb rozostava-

ných 
4 stavby ukončené 

Projekty 
sa reali-
zujú  
v súlade 
so 
schvále-
ným 
harmo-
nogra-
mom 
prác 

Projekty sa realizujú  
v súlade so schváleným 
harmonogramom prác 

ERDF, ŠR, vlastné 
zdroje 
 

Dĺžka rozvodov 
pitnej vody 
89 791 km 

  

Počet obyvate-
ľov pripojených 
k rozvodom pit-
nej vody -  957  
domácností 

 
 

 
 
MŽP SR/ SVaEZ 

Integrova-
ná ochrana  
a racionál-
ne využí-
vanie vôd 

1
1 

Zásobovanie obyva-
teľstva pitnou vodou 
z verejných vodovo-
dov 

 

 

V roku 2006: 
 
5 stavieb rozostavaných 
1 stavba ukončená 

Všetky 
projekty 
KF 
a ISPA/K
F sa rea-
lizujú 
v harmo
nograme 
v súlade 
so zmlu-
vami 
o dielo, 
ako aj 
platnými 

Všetky projekty KF 
a ISPA/KF sa realizujú 
v harmonograme 
v súlade so zmluvami 
o dielo, ako aj platnými 
FM alebo rozhodnutia-
mi EK KF, ŠR, KP 

V roku 2006: 
 
Dĺžka rozvodov 
pitnej vody 
115,3 km 
Počet pripoje-
ných obyvateľov 
k rozvodom pit-
nej vody 3337 
domácností 
(13348 obyv.) 

 
 
 
MŽP SR/ SVaEZ 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

FM ale-
bo roz-
hodnu-
tiami EK 

Integrova-
ná ochrana  
a racionál-
ne využí-
vanie vôd 

1
1 

Odvádzanie 
a čistenie odpado-
vých vôd v zmysle 
záväzkov SR voči 
EU 

 

 

V roku 2006: 
 
23 stavieb rozostava-

ných 
1 stavba ukončená 

Projekty 
sa reali-
zujú  
v súlade 
so 
schvále-
ným 
harmo-
nogra-
mom 
prác 

Projekty sa realizujú  
v súlade so schváleným 
harmonogramom prác 

ERDF, ŠR, vlastné 
zdroje 
 

Dĺžka nových 
kanalizačných 
sietí  175,4118 
km 
 
Počet obyvate-
ľov, napojených 
na kanalizačnú 
sieť 4896 
 
Počet novovy-
budova-
ných/zrekonštru
ovaných ČOV 
3,7 
 
Počet obyvate-
ľov, napojených 
na ČOV 4696 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŽP SR/SVaEZ 
 
 

Integrova-
ná ochrana  
a racionál-
ne využí-
vanie vôd 

1
1 

Odvádzanie 
a čistenie odpado-
vých vôd v zmysle 
záväzkov SR voči 
EU 

 

 

V roku 2006: 
 
15 stavieb rozostava-

ných 
4 stavby ukončená 

Všetky 
projekty 
KF 
a ISPA/K
F sa rea-
lizujú 
v harmo
nograme 
v súlade 
so zmlu-
vami 
o dielo, 
ako aj 
platnými 
FM ale-
bo roz-
hodnu-
tiami EK 

Všetky projekty KF 
a ISPA/KF sa realizujú 
v harmonograme 
v súlade so zmluvami 
o dielo, ako aj platnými 
FM alebo rozhodnutia-
mi EK 

KF, ŠR,  KP 
 

Dĺžka nových 
kanalizačných 
sietí  504,4 km 
 
Počet obyvate-
ľov, napojených 
na kanalizačnú 
sieť 76812 
 
Počet novovy-
budova-
ných/zrekonštru
ovaných ČOV 
11 
 
Počet obyvate-
ľov, napojených 
na ČOV 391569 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŽP SR/SVaEZ 
 
 

Opatrenia 
na ochranu 

1
1 

Komplex opatrení na 
ochranu pred povod-

Zvýšením úrovne 
ochrany pred po-

 Úloha je v procese reali-
zácie, čaká sa na finančné 

Podľa 
vládou 

MŽP SR nedostalo na 
realizáciu Programu 

KF, ŠF, ŠR, vlastné 
zdroje (obce, SVP,   
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

pred po-
vodňami 

ňami s cieľom za-
bezpečiť územie SR 
pred negatívnymi 
účinkami záplav 

vodňami sa vytvo-
ria lepšie pod-
mienky pre hos-
podársky 
a sociálny rozvoj 
oblastí, ohrozova-
ných povodňami 

prostriedky z EU SR 
schvále-
ného 
Progra-
mu pro-
tipovod-
ňovej 
ochrany 
do roku 
2010 
a Aktuali
zácie 
progra-
mu do 
roku 
2015 
(20O6 – 
2015) 

žiadne prostriedky zo 
ŠR 

š.p.), Environmentál-
ny fond (EF) 
 

 
 
 
 
 
MŽP SR/ SVaEZ 

Vybudova-
nie  PO-
VAPSYS 1

1 

Vybudovaním PO-
VAPSYS sa zabez-
pečí operatívny prí-
stup k potrebným 
informáciám na za-
bezpečenie ochrany 
pred povodňami 

Na základe aktu-
álnych podkladov 
a predpovedí 
z POVAPSYS je 
možné prijať ope-
ratívne opatrenia  

 

Úloha je v procese reali-
zácie, čaká sa na finančné 
prostriedky z EU 

2006 - 
2010 

V závislosti od  finan-
covania z fondov EU a 
ŠR 

KF, ŠR  

 
 
 
 
 
 
MŽP SR/ SVaEZ 

Ochrana 
ovzdušia 

1
1 

Znižovanie emisií 
základných 
a ostatných znečisťu-
júcich látok v ovzduší 

 

 

Úloha je v procese reali-
zácie, čaká sa na finančné 
prostriedky z EU 

 

 

 

Počet zariadení 
s nainštalovaný
mi/zmodernizov
anými technoló-
gia-mi: 172 
 
Zníženie emisií 
zne-čisťujúcich 
látok 
a skleníkových 
plynov: 9,5% 

 
 
 
 
 
 
 
MŽP SR/SOZŽP 

Vybudova-
nie  PO-
VAPSYS 1

1 

Vybudovaním PO-
VAPSYS sa zabez-
pečí operatívny prí-
stup k potrebným 
informáciám na za-
bezpečenie ochrany 
pred povodňami 

Na základe aktu-
álnych podkladov 
a predpovedí 
z POVAPSYS je 
možné prijať ope-
ratívne opatrenia  

 

Úloha je v procese reali-
zácie, čaká sa na finančné 
prostriedky z EU 

2006 - 
2010 

V závislosti od  finan-
covania z fondov EU a 
ŠR 

KF, ŠR  

 
 
 
 
 
 
MŽP SR/ SVaEZ 

Odpadové 
hospodár-

1
1 

Podpora aktivít 
v oblasti separova-

Zvýšením podielu 
vyseparovaných 

 Úloha sa nerealizuje, ča-
ká sa na finančné prostried-

20O8 – 
2013 

 KF,  Recyklačný fond 
(RF), EF   
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

stvo ného zberu odpadov zo zme-
sového komunál-
neho odpadu (KO) 
sa dosiahne zní-
ženie množstva 
zmesového KO   

ky z EU   
 
 
 
 
MŽP SR/ SKZŽP 

Odpadové 
hospodár-
stvo 

1
1 

Podpora aktivít na 
zhodnocovanie od-
padov  

Zhodnocovanie 
odpadov 
z priemyselnej 
a poľnohospodárs
kej . výroby 

 

Úloha sa nerealizuje, ča-
ká sa na finančné prostried-
ky z EU 

2008 - 
2013 

 

KF, RF, EF  

 
 
 
 
MŽP SR/ SKZZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpadové 
hospodár-
stvo 

1
1 

Nakladanie 
s nebezpečnými od-
padmi spôsobom 
priaznivým pre život-
né prostredie 

Zefektívnenie se-
parovaného zberu 
v zdravotníckych 
a veterinár. zaria-
deniach 

 

Úloha sa nerealizuje, ča-
ká sa na finančné prostried-
ky z EU 

2008 - 
2013 

 

KF  

 
 
 
 
MŽP SR/ SKZZP 
 
 
 
 
 

Odpadové 
hospodár-
stvo 1

1 

Riešenie problemati-
ky environmentál-
nych záťaží, vrátane 
ich odstraňovania 

Systematická 
identifikácia envi-
ronmentálnych 
záťaží 

 
Úloha sa realizuje, roz-

pracovanosť jednotlivých 
okresov je 20 – 60 % 

2006 - 
2008 

2006 - 2008 ŠR+ celkom 30 mil. 
SK 
V roku 2006 
a 1.Q.2007 vyčerpa-
ných 12 mil. Sk 

 

 
 
 
 
MŽP SR/SGPZ 

Odpadové 
hospodár-
stvo 1

1 

Uzatváranie 
a rekultivácia skládok 
odpadov 

Uzavretie 
a rekultivácia 
skládok, zriade-
ných za osobit-
ných podmienok 

 
Úloha sa nerealizuje, ča-

ká sa na finančné prostried-
ky z EU 

2008 - 
2013 

 

KF, EF  

 
 
 
 
MŽP SR/ SKZZP 

Ochrana 1 Zabezpečenie priaz- Realizácia prog- Vzhľ Program starostlivosti                -  ŠF, ŠR vypracované  
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

a regenerá
cia prírod-
ného pro-
stredia 
a krajiny 

1 nivého stavu bioto-
pov a druhov pro-
stredníctvom vypra-
covania  a realizácie 
programov starostli-
vosti o chránené ú-
zemia (vrátane úze-
mí NATURA 2000) 
a programov záchra-
ny pre kriticky ohro-
zené druhy rastlín, 
živočíchov a území 
vrátane realizácie 
monitoringu druhov 
a biotopov.  
 

ramov záchrany 
osobitne chráne-
ných častí prí-rody 
a kra-jiny a pro-
gramov starostli-
vosti o chrá-nené 
úze-mia v súla-de 
s me-
dzinárodnými zá-
väzkami. Dosiah-
nu-tie a zacho-
vanie priaznivého 
stavu druhov 
a biotopov európ-
skeho významu, 
(sústava NATURA 
2000). 
 

adom na 
krátky 
čas  rea-
lizácie 
progra-
mov sta-
rostlivos-
ti 
a progra
mov zá-
chrany 
nie mož-
né zhod-
notiť 
skutočný 
dopad. 

(PS) pre NP: 
1 vypracovaný 4 rozpra-

cované  
 
PS  pre CHKO 7 rozpra-

covan.  
 
Správa NP Slovenský raj 

spracovala analytickú časť 
PS pre   územie európskeho 
významu Slovenský raj. 

 
PS-Maloplošné chránené 

územia: 
22 vypracov. 13 rozpra-

cov.     
 
Vypracovaný  1 PS pre 

Ramsarskú lokalitu.  
 
PS - Chránené stromy: 
10 vypracov.  
8 rozpracov. PZ - ohro-

zené druhy rastlín 
a živočíchov : spracovaných 
a schválených PZ pre 27 
druhov rastlín a 13 druhov 
živočíchov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
   2015 

dokumenty sta-
rostlivosti: 76 
 
realizované do-
kumenty 
starostlivosti : 
11 
 
 podiel chráne-
ných území, 
ktoré majú vy-
pracované prog-
ramy starostli-
vosti alebo
progr-amy zá-
chra-ny :1,21% 

  

  
podiel  chráne-
ných území, 
ktoré majú reali-
zované progra-
my starostlivosti 
alebo programy 
záchrany: 
0,83 %   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MŽP SR/ SOPK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana 
a regenerá
cia prírod-
ného pro-
stredia 
a krajiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1 

Zlepšenie infraštruk-
túry ochrany prírody 
a krajiny prostredníc-
tvom budovania 
a rozvoja zariadení 
ochrany prírody 
a krajiny 
 

Posilnenie infra-
štruktúry ochrany 
prírody a krajiny)  
prispeje k rozvoju 
cestovného ruchu. 
 

V  
oblas-
tiach 
s vybudo
vanými/ 
zre-
konštru-
ovanéý-
mi zaria-
deniami 
ochrany 
prírody 
a krajiny 
sa vý-
razne 
zlepšila 

Celkový počet vybudo-
vaných  resp. zrekon-
štruovaných zariadení :19 

 

         
2015 

              - 

ŠF, ŠR 

- počet vybudo-
vaných alebo 
zrekonštruova-
ných zariadení : 
19 
 
- podiel chráne-
ných území, pre 
ktoré boli vybu-
dované alebo 
zrekonštruova-
né zariadenia: 
35% 
 

 
 
 
 
 
 
 
MŽP SR/SOPK 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

infra-
štruktúra 
a návšte
v-nosť 
týchto 
zariade-
ní. 

Ochrana 
a regenerá
cia prírod-
ného pro-
stredia 
a krajiny 

1
1 

Zlepšenie informo-
vanosti 
a environmentálneho 
povedomia verejnos-
ti, vrátane spoluprá-
ce a komunikácie so 
zainteresovanými 
skupinami 

Zmiernenie rozpo-
rov  medzi záuj-
mami vlastníkov 
a ochrany prírody 

 

Odborné publikácie 
ochrany prírody ; 

 
Propagačné materiály: 

25 
 
Vedomostné kvízy: 8 

 

 

ŠR,  vlastné zdroje 

Odborné publi-
kácie ochrany 
prírody : 5 
 
Propagačné 
materiály: 25 
 
Vedomostné 
kvízy: 8 
 
Konferencie: 2 

 
 
 
 
 
 
MŽP SR/SOPK, 
ŠŠOP SR, SSJ, 
ZOO Bojnice, 
SMOPaJ 
 
 
 
 
 
 

 
vzdeláva-
nie  
 

2
3, 
2
4 

Vypracovať a prijať 
nový školský zákon  
 
 
 
 
 
 
Vypracovať novelu  
vyhlášky 
o predškolských za-
riadeniach s cieľom 
zabezpečiť bezplatné 
vzdelávanie detí od 5 
rokov veku 
v materských ško-
lách 
 
 
 
 
Projekty ESF: Pri-

Premena tradičnej 
školy na modernú, 
dokončenie refor-
my školstva, pri-
spôsobenie sys-
témov vzdelávania 
 
 
Zvýšenie zaškole-
nosti detí 
v materských ško-
lách a lepšia pri-
pravenosť do ZŠ a 
uplatnení sa       v 
živote 
 
Skvalitnením ria-
denia materských 
škôl a základných 
škôl s materskou 
školou sa skvalitní 
riadenie MŠ 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Stanovený je nový ter-
mín vypracovania návrhu 
nového školského zákona 
(zákona o výchove 
a vzdelávaní), ktorý by mal 
rešpektovať premenu tradič-
nej školy na modernú, do-
končenie reformy školstva, 
prispôsobenie systémov 
vzdelávania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.12.20
07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.20
07 
 
 
 
 
 

 

 
87 mil. SK – ESF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 mil. SK - ESF 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

praviť národný pro-
jekt  zameraný na 
skvalitnenie riadenia 
vedúcich pedagogic-
kých zamestnancov 
materských škôl, zá-
kladných škôl 
s materskými škola-
mi 
 
 
Z prostriedkov ESF: 
Vytvoriť výzvu „ Ná-
rodný program pred-
školského vzdeláva-
nia“   
 

s kladným dopa-
dom na skvalitne-
nie pedagogického 
procesu. 
 
Vytvorenie odbor-
ných tímov na prí-
pravu národného 
programu pre ma-
terské školy 
v rámci obsahovej 
reformy, príprava 
metodík, skvalit-
nenie pedagogic-
kého procesu 
v MŠ ako základ 
budovania zna-
lostnej spoločnos-
ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výber realizátora národ-

ného projektu z prostriedkov 
ESF.   

 
 
 
 
2007-
2008 
 
 
 
 
 
 
 
2007 - 
2010 
 

vzdeláva-
nie 

2
0, 
2
4 

Transformácia obsa-
hu vzdelávania a 
metód vyučovania 
cudzích jazykov 
 
 
 
Národný projekt 
ESF: Zvyšovanie 
kompetencií učiteľov 
cudzích jazykov  
prostredníctvom stá-
ží v reálnom jazyko-
vom prostredí 

Zlepšenie úrovne 
aktívneho ovlá-
dania cudzích ja-
zykov – lepšie pri-
spôsobenie sa 
potrebám trhu 
práce 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

 Pripravuje sa návrh po-
stupu zavedenia nového 
modelu vyučovania cudzích 
jazykov. Model na vyučova-
nie cudzích jazykov v zá-
kladných a stredných ško-
lách bude v dvoch alternatí-
vach, a to od 5. ročníka ZŠ 
alebo ako alternatíva aj od 3. 
ročníka ZŠ. Model sa roz-
pracuje aj na podmienky 
škôl s vyučovacím jazykom 
národností. 

 
Výber realizátora národ-

ného projektu ESF.   
 

2006-
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 - 
2008 

 

 
87 mil. SK - ESF   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
0 

Projekty ESF: Inicio-
vanie rozvojových 
projektov na vytvára-
nie vysokoškolských 
študijných  progra-
mov v cudzom jazy-
ku 

Zvýšenie konku-
rencieschopnosti 
slovenských vyso-
kých škôl pro-
stredníctvom 
uskutočňovania 
študijných prog-
ramov v cudzom 
jazyku. 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Prostredníctvom projek-
tov ESF budú vybraté VŠ 
transformovať svoje študijné 
programy do cudzieho jazy-
ka 

2006 - 
2008 

 

80 mil. SK - ESF   

 
 
 
 
 
 
MŠ SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

vzdeláva-
nie 

2
3 

Vypracovať a imple-
mentovať nový mo-
del práce s nadanými 
žiakmi 

Vytvorenie ľud-
ského potenciálu, 
ktorý bude 
v budúcnosti záru-
kou vytvárania 
vyššej pridanej 
hodnoty pre zna-
lostnú spoločnosť 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Minister školstva Sloven-
skej republiky  požiadal rek-
torov vysokých škôl 
o riešenie problematiky nad-
aných detí v rezorte škol-
stva. Vzhľadom ku skutoč-
nosti, že vysoké školy dopo-
siaľ nepripravujú odborných 
zamestnancov 
pre kvalifikované vzdeláva-
nie intelektovo nadaných 
detí minister školstva požia-
dal o prehodnotenie študij-
ných programov pedagogic-
kých fakúlt v zmysle imple-
mentácie problematiky vzde-
lávania intelektovo nadaných 
detí do obsahu vysokoškol-
skej prípravy pedagógov tak, 
aby spĺňali odbornú 
a pedagogickú kvalifikáciu 
pre výkon práce s touto ka-
tegóriou detí so špecifickými 
výchovno-vzdelávacími po-
trebami. 

 
Výskumný ústav detskej 

psychológie 
a patopsychológie vypraco-
val návrh Koncepcie rozvoja 
nadaných a talentovaných 
detí a mládeže, ktorá bola 
v apríli 2007 predložená na 
poradu vedenia ministerstva 

2007 - 
2008 

 

60 mil. SK - ESF   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
3 

Dokončiť reformu 
vysokého školstva 

Rozšírenie kapacít 
a výrazné zlepše-
nie kvality vyso-
kých škôl 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

V r. 2005 - 2006 bola 
schválená aktualizovaná 
metodika poskytovania do-
tácií verejným  vysokým ško-
lám, (VVŠ) v ktorej sú inovo-
vané a nastavené motivačné 
nástroje na rozšírenie kapa-
cít VVŠ a na zlepšenie ich 
kvality.  Na podporu kvality 
VŠ v decembri 2005 MŠ SR, 
Slovenská rektorská konfe-

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
710 mil. Sk 
/r. 2006/ 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

rencia uzatvorili s Európskou 
asociáciou univerzít (EUA) 
dohodu o vykonaní inštititu-
cionálnej evaluácie vysokých 
škôl Slovenskej republiky, 
ktorá t. č. prebieha a ukončí 
sa v roku 2008. V r. 2005 sa 
prvý krát v histórii uskutočni-
lo hodnotenie VŠ nezávislou 
rankingovou a ratingovou 
Agentúrou ARRA. Na pod-
poru kvality bol novelizovaný 
vysokoškolský zákon a vy-
daná vyhláška o motivač-
ných štipendiách..  

 
V záujme dostupnosti VŠ 

vzdelávania bola v r. 2006 
vydaná nová vyhláška o po-
skytovaní sociálnych štipen-
dií.   

 
 
 
 
 
2006 

 
 
 
 
 
2006 

 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
3 

Spustiť komplexnú 
akreditáciu vysokých 
škôl 

Zvýšenie kvality 
vysokých škôl 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Bol aktualizovaný postup 
pri výkone komplexnej akre-
ditácie Akreditačnou komi-
siou po vydaní príslušných 
akreditačných kritérií minis-
terstvom školstva  a aktuali-
zovaný plán komplexných 
akreditácií Akreditačnou ko-
misiou. 

2006 

2006 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
3 

Vytvoriť  a spustiť 
národný štipendijný 
program na podporu 
mobilít študentov, 
doktorandov a peda-
gogicko-vedeckých 
pracovníkov 

Vytvorenie európ-
skeho vysokoškol-
ského priestoru, 
zlepšenie kvality 
vysokých škôl 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Bol spustený Národný 
štipendijný program od 
19.4.2006. Dňa 18.4.2006 
bola podpísaná zmluva o 
poskytovaní služieb a fi-
nančných prostriedkov me-
dzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou 
sa právne zabezpečuje rea-
lizácia programu prostred-
níctvom nezávislej inštitúcie 
do roku 2010. 

 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

 

20 mil. Sk 
45 mil. Sk 
51 mil. Sk 
50 mil. Sk 
25 mil. Sk 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

 
vzdeláva-
nie  

2
3 

Vytvoriť a spustiť 
Štipendijný program 
na získanie absol-

Umožnenie mimo-
riadne talentova-
ným mladým ľu-

v sú-
lade 
s očakáv

Bol spustený Štipendijný 
program na získanie absol-
ventov najlepších svetových 

2006 
2007 
2008 

 8 mil. Sk 
15 mil. Sk 
15 mil. Sk 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

 ventov najlepších
svetových univerzít 
pre prácu vo verejnej 
správe 

 ďom získať prak-
tické vzdelanie na 
jednej z najlepších 
svetových univer-
zít a získať ich ako 
zamestnancov do 
verejnej správy 

aným 
dopa-
dom 

univerzít pre prácu vo verej-
nej správe (t. č. Štipendium 
M. R. Štefánika) od 
19.4.2006. Dňa 18.4.2006 
bola podpísaná zmluva o 
poskytovaní služieb a fi-
nančných prostriedkov me-
dzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou 
sa právne zabezpečuje rea-
lizácia programu prostred-
níctvom nezávislej inštitúcie 
do roku 2009. 

 

2009 15 mil. Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
0,
2
3, 
2
4 

Vypracovať stratégiu 
celoživotného vzde-
lávania a iniciovať 
vytváranie sietí  u-
čiacich sa regiónov 

Zlepšiť kvalifikáciu 
a flexibilitu pra-
covnej sily v súla-
de s rastúcimi po-
trebami trhu práce 
v znalostnej eko-
nomike 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Pri spracovaní stratégie 
budú využité priebežné vý-
stupy riešenia národného 
projektu  „Tvorba, rozvoj 
a implementácia otvoreného 
systému celoživotného vzde-
lávania v SR pre potreby 
trhu práce“ .  

Stanovený je nový ter-
mín vypracovania a odsú-
hlasenia stratégie. 

 
Prostredníctvom projek-

tov ESF sa bude podporovať 
vytváranie učiacich sa regió-
nov (regionálne siete, ktoré  
prispejú k trvalému uspoko-
jovaniu vzdelávacích potrieb 
jednotlivcov tak, že budú 
vytvárať a poskytovať na 
mieru šité vzdelávacie aktivi-
ty so zapojením všetkých 
miestnych a regionálnych 
inštitúcií v oblastiach celoži-
votného vzdelávania a celo-
životného poradenstva) 

30.6.200
7 
 
 
 
 
2007 - 
2008 
 

24.5.2007 

82,5 mil. Sk - ESF   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
0 

Pripraviť národný 
projekt ďalšieho 
vzdelávania pedago-
gických zamestnan-
cov 

Zlepšiť vzdeláva-
nie, zvýšiť flexibili-
tu pedagogických 
pracovníkov v sú-
lade s potrebami 
zmien vo vzdelá-

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Odsúhlasené boli nové 
termíny, ktoré sú nasledov-
né: 

- vypracovať koncepciu 
profesijného rozvoja učiteľov 
v kariérnom systéme – 

2007 - 
2008 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

vaní  31.12.2006
- vypracovať zákon 

o postavení pedagogických 
zamestnancov škôl 
a školských zariadení – 31. 
12. 2007 

- vypracovať národný 
projekt ďalšieho vzdelávania 
učiteľov  - 30.6.2008 

- spustiť národný projekt 
ďalšieho vzdelávania učite-
ľov - 30.9.2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 

vzdeláva-
nie 

2
0, 
2
4 

Projekty ESF: Inicio-
vanie rozvojových 
projektov na modifi-
káciu vysokoškol-
ských programov pre 
budúcich učiteľov s 
požiadavkou na 
ovládanie prace s 
IKT a cudzieho jazy-
ka pri vyučovaní 
 
Podpora využívania 
informačných a ko-
munikačných techno-
lógií vo vyučovacom 
procese 
 
Vytvorenie  edukač-
ného portálu 
 
Vypracovanie národ-
ného projektu ďal-
šieho vzdelávania 
pedagogických za-
mestnancov v oblasti 
komunikačných 
zručností, manaž-
mentu a marketingu 
školy 
 
Projekty ESF:  
Pripraviť národný 

Zlepšiť vzdeláva-
nie, zvýšiť flexibili-
tu pedagogických 
pracovníkov v sú-
lade s potrebami 
zmien vo vzdelá-
vaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Prostredníctvom projek-
tov ESF:  

 
- budú vybraté VŠ modi-

fikovať svoje študijné prog-
ramy pre prípravu budúcich 
učiteľov tak, že do nich  za-
členia také predmety, ktoré  
pripravia absolventov  na 
aktívne využívanie IKT a 
cudzieho jazyka v praxi. 

 
- realizovať školenia uči-

teľov so zameraním na vyu-
žívania IKT vo vyučovacom 
procese pre 40 000 učiteľov 
potvrdené osvedčením FIT –
funkčná gramotnosť v IT. 

 
- vybraté inštitúcie za-

bezpečia základné vzdelanie 
v oblasti integrácie moder-
ných technológií do práce 
učiteľa pre každého učiteľa v 
regionálnom školstve 

 
- sa vytvorí a bude spra-

vovať internetový portál pre 
podporu ďalšieho vzdeláva-
nia pedagógov 

 
- sa podporí rozvoj ma-

2006 – 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 mil. Sk – ESF 
 
 
 
 
 
 
 
70 mil. Sk – ESF 
 
 
 
 
 
30 mil. Sk – ESF 
 
 
 
50 mil. Sk – ESF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

program informatizá-
cie materských škôl 
s IKT. 
 

 
 
 
 
Skvalitnenie pre-
nosu informácií      
z MŠ SR na ma-
terské školy 
a základné školy 
s materskou ško-
lou, skvalitnenie 
riadenia mater-
ských škôl 

nažérskych a komunikač-
ných kompetencií pre riadia-
cich pracovníkov a  pre 
ostatných pedagogických 
zamestnancov základných a 
stredných škôl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výber realizátora 

z prostriedkov ESF. 
 

 
 
 
2007 

100 mil. SK - ESF 
 

vzdeláva-
nie 

2
3 

Zaviesť nové prog-
ramy pre zlepšenie 
prístupu k vzdeláva-
niu pre deti z riziko-
vých a marginalizo-
vaných skupín   

Zlepšenie prístupu 
ku vzdelávaniu pre 
deti z rizikových a 
marginalizovaných 
skupín, zvýšenie 
ich zamestnateľ-
nosti do budúc-
nosti 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

 Bola  vypracovaná a 
zverejnená na internetovej 
stránke ministerstva výzva 
na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie 
na zriadenie predškolského 
zariadenia v chudobných 
obciach s pozitívnym demo-
grafickým vývojom. 

Prihlásilo sa 13 obci, 
z toho 10 obciam bola spl-
není stanovených podmie-
nok na základe zmluvy pri-
delená dotácia. Z 10 obci 
však 2 obce odstúpili od 
zmluvy, čo zdôvodnili níz-
kym počtom detí, pretože 
rodičia nemali záujem 
o umiestnenie dieťaťa do 
materskej školy. 

Realizácia národného pi-
lotného projektu MŠ SR „ 
Poďme spolu do školy – 
Podpora implementácie 
Koncepcie integrovaného 
vzdelávania rómskych žia-
kov na Slovensku“ 

 

2006-
2008 

 

30 mil. Sk 
/ r. 2006/ 
 
250 tis. Euro 
 (r. 2006-2008) – 
Rómsky vzdelávací 
fond 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

vzdeláva-
nie & za-
mestna-
nosť 
 

1
9, 
2
0 

CŽV:  
Zabezpečiť zber a 
distribúciu údajov o 
potrebách trhu práce 
a včleniť ich do roz-
hodovania o tvorbe 
učebných plánov, 
voľby štúdia 
a zamestnania; 
Zabezpečiť monito-
ring a evaluáciu 
vzdelávacích prog-
ramov; 
Zabezpečiť vzdelá-
vanie kariérnych po-
radcov na školách a 
na úradoch práce; 
Zabezpečiť rozšíre-
nie činnosti kariér-
nych poradcov. 

Zlepšenie prepo-
jenia ponuky pra-
covnej sily 
a dopytu po nej v 
súlade s rastúcimi 
potrebami trhu 
práce v znalostnej 
ekonomike 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

MŠ SR vypracovalo stra-
tégiu celoživotného vzdelá-
vania, ktorá predstavuje rá-
mec pre vytváranie podmie-
nok na poskytovanie vzdelá-
vania všetkým občanom. 

1. polrok 
2007 
prijatie 
stratégie  
CŽV, 
následne 
jej  im-
plemen-
tácia 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 
MPSVaR SR 

vzdeláva-
nie 2

0, 
2
3, 
2
4 

Podpora rozvoja 
podnikateľských 
zručností žiakov 
stredných škôl za 
účelom zvyšovania 
konkurencieschop-
nosti Slovenska 
 

Podpora rozvoja 
podnikateľských 
zručností žiakov 
stredných škôl 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

Výber realizátora národ-
ného projektu ESF.   

2006 – 
2008 

 

110 mil. Sk - ESF   

 
 
 
 
MŠ SR 

 
vzdeláva-
nie & za-
mestna-
nosť 
 
 

1
9 

Zvýšiť dostupnosť a 
pružnosť vzdeláva-
cieho systému a sys-
tému starostlivosti o 
deti (reštrukturalizá-
cia školského dňa 
a školských klubov 
detí...) 

Podpora mladých 
rodín, zosúladenie 
rodinného 
a pracovného ži-
vota. Zníženie ba-
riér 
v zamestnávaní 
rodičov s deťmi, 
najmä žien a tým 
aj zvýšenie ich 
zamestnanosti 

v sú-
lade 
s očakáv
aným 
dopa-
dom 

 Realizácia bude zabez-
pečená po schválení nového 
školského zákona  

( zákona o výchove 
a vzdelávaní 

2007 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
MŠ SR 
MPSVaR SR 

 
vzdeláva-
nie & za-
mestna-
nosť 
 

1
9 

Zlepšenie podpory 
postavenia rodičov 
na pracovisku cez 
právo na kratší pra-
covný úväzok, ... 
podporný program 

Podpora mladých 
rodín, zosúladenie 
rodinného 
a pracovného ži-
vota. Zníženie ba-
riér 

- 
najmä 
zariade-
nia pred-
školskej 
a mimo-

V tomto zmysle výz-
namné východisko tvorí do-
kument Návrh opatrení na 
zosúladenie rodinného a 
pracovného života na rok 
2006 s výhľadom do roku 

2006-
2008 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

 pre ženy po mater-
skej... 

v zamestnávaní 
rodičov s deťmi, 
najmä žien a tým 
aj zvýšenie ich 
zamestnateľnosti 
a zamestnanosti. 
Vyrovnávanie sa 
s nepriaznivými 
demografickými 
zmenami na Slo-
vensku. 

školskej 
výchovy 

- 
MVRR 
SR (vý-
stavba 
štartova-
cích by-
tov a 
bytov 
spĺňajú-
cich fi-
nančné 
možnosti 
rodín s 
deťmi). 

 

2010. Zámerom je nastave-
nie politiky zosúladenia for-
mulovaním konkrétnych o-
patrení, ako aj spôsobov 
uplatňovania do roku 2006 s 
výhľadom do roku 2010. 
Opatrenia na zosúladenie 
rodinného a pracovného ži-
vota sú súčasťou komplex-
nej reformy v oblasti za-
mestnanosti a sociálnej poli-
tiky a sú spojené s daňovou 
reformou, ktorá začala 
v januári 2004.  

 

 
 
 
 
MPSVaR SR 
MŠ SR 
MVRR SR 

Podporo-
vať udrža-
teľné vyu-
žívanie 
zdrojov 
a posilniť 
synergiu 
medzi 
ochranou 
životného 
prostredia 
a rastom 

1
1 

Rozvíjať podnikanie 
v oblasti obnoviteľ-
ných zdrojov energie   

Zvýšiť podiel ob-
noviteľných zdro-
jov energie na cel-
kovej spotrebe 
energie 
v Slovenskej re-
publike. 

 

Dokument Stratégia vyš-
šieho využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie 
v Slovenskej republike – do-
kument je vo fáze pripo-
mienkovania a schvaľovania  

2007 - 
2008 

 

Štátny rozpočet, 
štrukturálne fondy – 
vo fáze schvaľovania 

- podiel produk-
cie elektriny 
z obnoviteľných 
zdrojov energie 
na celkovej 
spotrebe elek-
triny 
v Slovenskej 
republike 
 
- plocha inštalo-
vaných solár-
nych kolektorov 
v m2 
 
- počet 
a tepelný výkon 
jednotiek spaľu-
júcich biomasu 

 

Podporo-
vať udrža-
teľné vyu-
žívanie 
zdrojov 

1
1 

Rozvíjať podnikanie 
v oblasti obnoviteľ-
ných zdrojov energie   

Zvyšovať energe-
tickú efektívnosť 
na strane výroby 
aj spotreby 
a zavádzanie 

  
 
 
 
 

2007 - 
2008 

 
Štátny rozpočet, 
štrukturálne fondy – 
vo fáze schvaľovania 

Energetická ná-
ročnosť ekono-
miky (hrubá 
domáca spotre-
ba energie na 

 

                                                 
1 Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov. 
2 Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov. 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

a posilniť 
synergiu 
medzi 
ochranou 
životného 
prostredia 
a rastom 

progresívnych 
technológií 
v energetike 
a zmena palivovej 
základne zdrojov 
energie s dôrazom 
na nízkoemisné 
a obnoviteľné 
zdroje, využívanie 
obnoviteľných 
zdrojov tak 
v súkromných fir-
mách, ako aj vo 
verejných služ-
bách, informova-
nie verejnosti 
 
Pripraviť koncep-
ciu energetickej 
efektívnosti 
 
Pripraviť zákon 
o energetickej 
efektívnosti 
 
Pripraviť Národný 
akčný plán ener-
getickej efektív-
nosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument Koncepcia 

energetickej efektívnosti SR 
– dokument je vo fáze pri-
pomienkovania a schvaľo-
vania  

 
Dokument Zákon o 

energetickej efektívnosti – 
dokument je vo fáze prípravy 

 
Dokument Národný akč-

ný plán energetickej efektív-
nosti – dokument je vo fáze 
prípravy 

jednotku HDP) 
v toe/1000 EUR 
 
Úspory energie 
z jednotlivých 
projektov 
v MWh/rok ale-
bo GJ/rok 1
 
Počet akcií na 
zvýšenie infor-
movanosti – 
počet akcií 2
 
1 Vyhodnotenie 
týchto ukazova-
teľov závisí od 
čerpania štruk-
turálnych fon-
dov. 
2 Vyhodnotenie 
týchto ukazova-
teľov závisí od 
čerpania štruk-
turálnych fon-
dov. 
 

Podnika-
teľské pro-
stredie 

1
3 

Identifikácia a od-
stránenie bariér sku-
točného otvorenia 
trhu s energiou 

Úplné otvorenie 
trhu s elektrinou 
a plynom pre všet-
ky kategórie 
oprávnených zá-
kazníkov 

 Dokument Analýza bariér 
otvárania trhov s plynom 
a elektrinou. Na základe vý-
sledkov Analýzy boli pro-
stredníctvom novely zákona 
o regulácii, ktorá novelizova-
la aj zákon č. 656/2004 Z.z. 
o energetike, novo upravené 
aspekty otvárania trhu pre-
dovšetkým s podpornými 
službami, ako aj ďalšie 
podmienky. Realizujú sa tiež 
nelegislatívne opatrenia. 
Identifikácia bariér sa naďa-
lej aktualizuje. Všeobecný 
proces oddelenia prevádz-

Otvore-
nie trhov 
s elektrin
ou 
a plynom 
pre všet-
ky 
opráv-
nené 
kategó-
rie zá-
kazníkov 
od 1. 7. 
2007. 

 

  

stupeň otvore-
nia trhu –  
Súčasný stav : 
- Trh s plynom: 
73,5%.          - 
Trh s elektrinou: 
75 % 
 
Účtovné, funk-
čné a právne 
oddelenie –  
 
Vytvorenie no-
vých obchodní-
kov s elektrinou 
a plynom – 

 

 66 



Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

kovateľov prepravných 
a distribučných plynáren-
ských sietí je realizovaný od 
1. 7. 2006, vykonáva sa mo-
nitorovanie. 
V elektroenergetike bol pro-
ces oddelenia prevádzkova-
nia prenosovej sústavy reali-
zovaný v januári 2002 
a proces oddelenia prevádz-
kovania distribučných sústav 
sa predpokladá realizovať 
od 1.7.2007 v zmysle prí-
slušných európskych smer-
níc 

Dodávka elek-
triny: 
- v roku 2005: 
46 
- v roku 2006: 
31 
 
Dodávka plynu: 
- v roku 2005: 
19 
- v roku 2006: 
15 
 

Podnika-
teľské pro-
stredie 

1
3 

Novelizovať právne 
predpisy v oblasti 
energetiky, najmä 
príprava novely zá-
kona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácii v sieťo-
vých odvetviach v 
znení neskorších 
predpisov a novela 
zákona č. 656/2004 
Z. z. o energetike 

Efektívnejšie pre-
sadzovať politiku 
hospodárskej sú-
ťaže 

 Bol prijatý zákon č. 
107/2007 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach. Sta-
novuje ako cieľ legislatívne 
upraviť najmä postavenie 
regulačného úradu ako cel-
ku, predmet vecnej a ceno-
vej regulácie, práva a povin-
nosti účastníkov trhu s elek-
trinou a plynom, vyššiu zod-
povednosť dodávateľov a 
prevádzkovateľov sústav za 
bezpečnosť, stabilitu a spo-
ľahlivosť dodávky energie, 
dôslednejšie precizovanie 
úlohy Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví vo vzťahu 
k optimálnej cenovej politike, 
posilnenie kontrolných a re-
gulačných právomocí štátu v 
oblasti prirodzených  mono-
polov, opatrenia zamerané 
na zabezpečenie rovnosti 
podmienok pre všetkých 
účastníkov trhu a na preven-
ciu zneužívania dominant-
ného postavenia na trhu. 

Návrhom novelizácie sú-

2007 -
2008 
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

časného legislatívneho rám-
ca ide predovšetkým o sys-
témové riešenie regulačného 
rámca vrátane transparent-
nej, objektívnej a spravodli-
vej cenotvorby v oblasti sie-
ťových odvetví. 

Podnika-
teľské pro-
stredie 

1
6 

Rozšíriť a prepojiť 
európsku infraštruk-
túru a dokončiť prio-
ritné cezhraničné 
projekty s konkrét-
nym cieľom dosiah-
núť vyššiu integráciu 
národných trhov v 
rámci rozšírenej Eu-
rópy  

Vyvinutie adekvát-
nych podmienok 
pre efektívnu do-
pravu, energetiku 
a IKT infraštruktú-
ru (prioritne TEN 
projekty) 

 Podporiť štúdie (krytie 50 
% oprávnených nákladov) a 
projekty TEN-E identifikova-
né v rozhodnutí a usmerne-
niach pre TEN-E. Vyhodno-
tenie tejto úlohy závisí aj od 
čerpania štrukturálnych fon-
dov, program  energetických 
TEN  nie je v podmienkach 
SR zo ŠF financovaný. 

Bolo oddialené financo-
vanie z rozpočtu TEN 
z dôvodu oneskorenia prija-
tia nevyhnutnej legislatívy 
(Nariadenie EP a Rady) 
v rámci legislatívneho pro-
cesu EÚ. Táto časť úlohy sa 
v tomto zmysle pripravuje. 

2007- 
2008 

 

Štrukturálne fondy, 
Rozpočet EÚ, Vlast-
né zdroje spoločnosti 
SEPS a.s. 

 Zvýšenie hrubej 
dodatočnej pre-
nosovej kapaci-
ty v MVA 

 

 

 

Priebežné vyhodno-
tenie plnenia Národ-
nej stratégie pre ši-
rokopásmový prístup 
v Slovenskej republi-
ke za rok 2006 

 

 Uznesením vlády SR č. 
397/2007 bolo schválené 
priebežné vyhodnotenie Ná-
rodnej stratégie pre široko-
pásmový prístup v Sloven-
skej republike za rok 2006. 

30. apríl 
2007 

 

  

MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
nikácií 

 

 

Priebežné vyhodno-
tenie plnenia Národ-
nej politiky pre elek-
tronické komunikácie 
za rok 2006 

 

 Uznesením vlády SR č. 
409/2007 bolo schválené 
priebežné vyhodnotenie pl-
nenia Národnej politiky pre 
elektronické komunikácie za 
rok 2006. 

30. apríl 
2007 

 

  

MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
nikácií 

 

 

Priebežné vyhodno-
tenie plnenia Politiky 
využívania frekvenč-
ného spektra na ši-
rokopásmový prístup 

 

 

  

Dňa 21. júna 2007 bolo 
priebežné vyhodnotenie pl-
nenia Politiky využívania 
frekvenčného spektra na 
širokopásmový prístup doru-
čené na rokovanie vlády SR. 

30. jún  
2007 

 MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
nikácií 

  Návrh zmien Národ-
nej tabuľky frekvenč-   V júni 2007 prebehlo k 

návrhu zmien Národnej ta-
júl 
2007 

   MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
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Opatrenie Dopad Stav realizácie Kľúčové 
výzvy a 
špecifické 
oblasti 
pre prio-
ritné akcie 

IU 

Popis opatrení Očakávaný do-
pad 

Skutoč-
ný do-
pad 

Stav Pláno-
vaný 
harmo-
nogram 

Skutočný harmono-
gram 

Spôsob financo-
vania a náklady 

Štrukturálne 
indikátory 

Zodpovednosť 
(rezort, sekcia) 

ného spektra buľky frekvenčného spektra 
medzirezortné pripomienko-
vé konanie. 

nikácií 

 

 

Priebežné vyhodno-
tenie plnenia Straté-
gie prechodu 
z analógového na 
digitálne pozemské 
televízne vysielanie 
v SR 

 

 

 

31. de-
cember  
2007 

 

  

MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
nikácií 

 

 

Spôsob riešenia 
a bližšia kvantifikácia 
rozsahu finančnej 
podpory zo strany 
štátu v procese za-
vádzania digitálneho 
vysielania vo vzťahu 
k obyvateľom 
a k verejnoprávnym 
médiám  

 

 

 

 
31. de-
cember  
2007 

 

  

MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
nikácií 

 

 

Koncepcia 
a zameranie infor-
mačnej kampane 
vo vzťahu 
k digitalizácii televíz-
neho a rozhlasového 
vysielania 

 

 

 

31. de-
cember  
2007 

 

  

MDPT SR, Sekcia 
pošty a telekomu-
nikácií 
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