Príloha č.2 Assessment Grid
Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Zamestnanosť
1
9,
2
2

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

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie pracovnej
sily a zvýšenie
motivácie nízkopríjmových skupín
k zamestnaniu
a samozamestnáv
aniu

Zamestnanosť

1
7,
1
9,
2
1

2. Znížiť administratívne bremeno regulácie ochrany zdravia
pri práci bez zníženia
stupňa ochrany zamestnancov

Stav realizácie

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

„Dobrá práca“

V súlade
s očakáv
aným
dopadom.

Úpravy
v tejto
oblasti
zlaďujú
dva aspekty –
„dobrú
prácu“
a zárove
ň znižovanie
administratívneho zaťaženia.

Dňa 1. januára 2006 bola
zvýšená nezdaniteľná časť
základu dane pre všetkých
daňovníkov na 90 816 Sk.
Podobne aj daňový bonus bol zvýšený v januári na
6 480*Sk ročne na každé
vyživované dieťa žijúce
v domácnosti s daňovníkom.
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 eliminovalo nadmerné administratívne zaťaženie zamestnávateľov 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 zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní,
ktorý nadobudol účinnosť
v rovnakom termíne, bol vytváraný so zreteľom na zníženie administratívneho zaťaženia.
Niektoré oprávnenia
a osvedčenia požadované
novou právnou úpravou príslušné orgány štátnej správy

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MF SR
2006

2006

Zdaňovanie nízkopríjmových
skupín.

MPSVR SR
SP(OOP)

2006

1.7.2006 nadobudnutím
účinnosti zákonov
úrazovosť
v práci

1

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
v oblasti inšpekcie práce po
ich vydaní zverejňujú, čím sa
zjednodušuje prístup zamestnávateľov
k informáciám, ktoré potrebujú vo svojej činnosti. Zníženie tejto záťaže predstavuje aj skutočnosť, že podnikajúce osoby oprávnené
na výchovu a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce pripravia a odovzdajú zamestnávateľovi - objednávateľovi
vzdelávacej aktivity - konkrétny projekt tejto aktivity,
ktorý ním môže byť ďalej
využívaný. V porovnaní
s predchádzajúcim právnym
stavom ďalej uvádzané nové
právne normy už neobsahujú povinnosť zamestnávateľa
9 mať oprávnenia potrebné na vykonávanie
niektorých podnikateľských činností, napr. na
výrobu a rekonštrukcie
vyhradených technických zariadení,
9 na vykonávanie previerky stavu bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci v pravidelnej
ročnej periodicite,
9 hlásiť dátum začatia
podnikateľskej činnosti
orgánom inšpekcie práce.
Za účelom uľahčenia
podnikania prostredníctvom
identifikácie zakázaných požiadaviek a požiadaviek podliehajúcich hodnoteniu sa
v III. štvrťroku plánuje vykonať analýza právnych požiadaviek vydávania licencií na

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

III.Q.200
8

31. 12.
2007

II. polrok
2007

2

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

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

Zamestnanosť

zatiaľ nie
je možné
zhodnotiť

1
7,
1
9,
2
1

3. Príprava opatrení
umožňujúcich
a motivujúcich zamestnávanie flexibilnou formou (“teleworking” a pod.)

Zvýšenie motivácie zamestnávateľov
k zamestnávaniu
pracovnej sily, zosúladenie rodinného
a pracovného života

Vo vzťahu k „dobrej práci“ ďalšia právna úprava
vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti technických zariadení, získanie odbornej spôsobilosti na činnosť na vyhradených technických zariadeniach.
Návrhom implementácie
stratégie Spoločenstva
a oblasti zdravia
a bezpečnosti pri práci na
obdobie rokov 2007 až 2012
v podmienkach Slovenskej
republiky bude riešená identifikácia krokov a opatrení na
realizáciu štátnej politiky
v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Súčasný Zákonník práce
umožňuje pracovný pomer
zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu na pracovisku
zamestnávateľa.
V pripravovanej novele Zákonníka práce sa navrhuje
upraviť princípy práce mimo
pracoviska zamestnávateľa
s využitím informačných
technológií (tzv. telepráca).
Zamestnávateľ bude
zodpovedný za prijatie
vhodných opatrení pri výkone telepráce. Taktiež zamestnávateľ musí prijať
opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostat-

Novela
zákona:
účinnosť
1.
9.
2007
I. polrok
2007:
zber
údajov
2008:
návrh
motivačných
opatrení

MPSVR SR
SP (OPV)

ESF + spolufinancovanie

Rôznorodosť
a dôvody
zmluvných
a pracovných
dohovorov

ESF

od 2007

3

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

ných zamestnancov
a dávajú mu možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami, t. j.
s prihliadnutím na princíp
„dobrej práce“. Vzhľadom na
krátkosť času jeho pôsobenia bude možné analyzovať
prekážky v jeho využívaní
najskôr od roku 2007.
Konkrétne aktivity budú
podporované v novom programovacom období v rámci
OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, kde bola
začlenená aj podpora flexibilných foriem práce, teleworkingu a pod.
Zamestnanosť
1
7,
1
9,
2
1

4. Uskutočniť audit
prekážok v podnikaní
(r. 2006) sa následne
prijať ďalšie opatrenia na podporu podnikania

Zjednodušenie
regulačného
a administratívneh
o bremena a tým
zvýšenie motivácie
zamestnávateľov
k zamestnávaniu
pracovnej sily a k
samozamestnávaniu

Zamestnanosť

MH SR

zatiaľ nie
je možné
zhodnotiť

2
0

5. Zvýšiť finančnú
podporu individuálnej
mobility dlhodobejšie
nezamestnaných za
prácou

Odstránenie bariér
brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej
mobilite

Za účelom zintenzívnenia
pracovnej
mobility
a eliminácie odradzujúceho
vplyvu vysokej ceny cestovného na prijatie zamestnania
zo strany nezamestnaných
bol v roku 2006 finančný
príspevok na sťahovanie za
prácou nahradený príspevkom na dochádzku do práce
určený na úhradu časti výdavkov na cestovné zamestnaných občanov, ktorí
pred nástupom do zamestnania boli znevýhodnenými
uchádzačmi o zamestnanie.
Taktiež bola zavedená dife-

MH SR (prosíme
ÚV SR aktualizovať v rámci podkladov dodaných
MH SR v kapitole
Podnikateľské
prostredie)

do konca
roka
2006:
schválenie vládou SR
od 2007:
implementácia

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
UPSVAR

od 2006

od 2006

ESF + spolufinancovanie

+

--
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Zamestnanosť

2
0

6. Rozšíriť okruh služieb zamestnanosti
poskytovaných
úradmi práce (s dôrazom na UoZ v
rámci hľadania práce
v iných regiónoch)

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Odstránenie bariér
brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej
mobilite, spôsobom vyhľadávania
možností ubytovania pre UoZ a ich
rodinných príslušníkov v regiónoch
s lepšími pracovnými príležitosťami

Zamestnanosť

Zamestnanosť

Stav realizácie

implementácia
bude
vyhodnotená po
1.
polroku
2007

zatiaľ nie
je možné
posúdiť

1
9,
2
0

7. Podporiť služby
zamestnanosti s dôrazom na UoZ a
MSP, ktorí sa chcú
uplatniť v póloch rastu

Odstránenie bariér
brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej
mobilite

2
0

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

Zníženie
bariér
brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej
mobilite, zosúla-

Zvýšenie
počtu
nájomných

renciácia výšky paušálneho
príspevku na dochádzku za
prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu práce
alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta pobytu.
Za účelom zabezpečenia
uvedeného segmentu služieb SR v rámci Národného
projektu NP VII A „Modernizácia služieb zamestnanosti
podporou rozvoja nástrojov
a foriem
informačných
a poradenských služieb“ sa
v bratislavskom kraji má zaviesť prostredníctvom podstránky
informačných
a poradenských
služieb
sprístupniť klientom informácie k podpore mobility – tzv.
Mobilitné centrum.
Podpora služieb zamestnanosti sa bude realizovať najmä za pomoci prostriedkov
z ESF. V rámci OP ZSI sa
okrem iného budú aktivity
koncentrovať na podporu
rozšírenia služieb zamestnanosti o segment služieb
pre
tých
uchádzačov
o zamestnanie, ktorí sa sťahujú za prácou najmä podporou vytvorenia mobilitných
centier a podporou vzdelávania
uchádzačov
o zamestnanie
v súlade
s potrebami cieľového regiónu.
Realizovanie podpory štartovacích bytov a sociálneho
bývania sa v súčasnosti
uskutočňuje cez Štátny fond
rozvoja bývania, cieľ – Pod-

Plánovaný
harmonogram

2006
2008
zriadenie
webstránky
do
30.6.200
7

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SP
(OSKRZ)+
UPSVAR
Pilotný projekt:
ESF + spolufinancovanie
12,667 mil.
SKK
(rozpočet celého projektu za JPD, na web
stránku je 1,4 mil. Sk)

--

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
ESF

ESF + spolufinancovanie
od 2007

+

Preventívne
služby
Aktivácia dlhodobo
nezamestnaných

MVRR SR
--

5

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
denie
rodinného
a pracovného života

bytov
s menšo
u
podlahovou
plochou
určených
na tzv.
štartovacie bývanie
mladých
rodín
Zlepšenie podmienok
pre mladých
občanov
pri riešení vlastného
bývania

pora nájomného bývania, na
ktorý boli zvýšené finančné
prostriedky v rozpočte na
roky 2006-2008.
Program rozvoja bývania
rieši v rámci svojej najvýznamnejšej časti podporu
obstarávania
nájomných
bytov
pre
domácnosti
s nižšími
príjmami.
K takýmto
domácnostiam
patria aj domácnosti mladých ľudí. Súčasne je snahou výraznejšie smerovanie
podpory na obstaranie bytov
s menšou podlahovou plochou, ktoré by mali byť tzv.
štartovacími bytmi.
Opatrenia MVRR SR aj pri
menšom objeme finančných
prostriedkov
zabezpečujú
mierny nárast výstavby nájomných bytov. Podporované nájomné byty sú určené
na bývanie sociálne slabších
skupín obyvateľstva, bývanie mladých občanov a na
mobilitu pracovnej sily. Mierny nárast výstavby týchto
bytov sa docielil zavedením
systému zvýhodňujúcim výstavbu malometrážnych bytov.
Okrem výstavby nájomných
bytov MVRR SR poskytuje aj
podpory na obstaranie bytov
do vlastníctva fyzických
osôb. Podpora sa uskutočňuje prostredníctvom:
•
Štátneho
fondu
rozvoja bývania,
kde sa znížila úroková sadzba pre
úvery poskytované
mladým občanom

Plánovaný
harmonogram
2006
2008

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

ŠR

2006 – 2007
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

do 35 rokov (nový
nástroj)
•
príspevku
k úrokom hypotekárnych
úverov,
ktorý sa taktiež
poskytuje mladým
občanom do 35
rokov (nový nástroj)
•
poskytovania štátnej prémie ku stavebnému sporeniu.
Všetky tieto nástroje sú už
v platnosti.
V autobusovej doprave majú
samosprávne kraje (vyššie
územné celky, ďalej “VÚC“)
od 1. 1. 2005 úplnú zodpovednosť za realizáciu výkonov vo verejnom záujme
(pravidelná autobusová doprava do 100 km, regulácia
maximálnych cien a tarifných
podmienok, udeľovanie dopravných licencií).

2
0

9. Prenos kompetencií z regionálnej štátnej správy na samosprávu v oblasti zabezpečovania dopravy (autobusovej a
železničnej)

Zníženie bariér
brániacich výraznejšej medziregionálnej pracovnej
mobilite

V železničnej doprave je
uzatváraná zmluva o prevádzkovaní dráhy medzi Ministerstvom 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 dôsledkov presunu regionálnej
železničnej dopravy na rozpočty vyšších územných
celkov, kde dopravca je po-

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MDPT, VÚC

železničná:
2010

--
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

vinný viesť oddelene evidenciu nákladov a výnosov z
realizácie výkonov mimo
zmluvy o prevádzkovaní dopravy a z realizácie zmluvy o
prevádzkovaní dopravy, pričom zmluvu o prevádzkovaní dopravy člení podľa záväzkov štátu a záväzkov
jednotlivých samosprávnych
krajov a túto evidenciu predkladá objednávateľovi výkonov“.
V rámci “preneseného výkonu štátnej správy“ v regionálnej železničnej dopravy
do úrovne vyšších územných celkov v zmluve
o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2008 budú vyčíslené finančné náklady na
realizáciu výkonov podľa
jednotlivých samosprávnych
krajov a štátu (diaľková doprava). Druhá fáza - samosprávna pôsobnosť regionálnej železničnej dopravy
by bola posunutá do doby,
kedy by boli pripravené na
výkon tejto funkcie (predpoklad rok 2010)
Zamestnanosť

2
0

Zamestna-

1

10. Zefektívniť spôsob informovanosti a
obsadzovania voľných pracovných
miest v prihraničnej
oblasti susediaceho
štátu (zabezpečenie
prepojenia informačných systémov samospráv, intermediátorov na trhu práce,
atď.)
11. Podporiť investí-

-Realizácia v rámci nového
programového obdobia, OP
ZSI,
špecifického
cieľa
„Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti
a riešenia nezamestnanosti
a dlhodobej nezamestnanosti´“ a aktivít zameraných na
zlepšovanie mobility za prácou.

Podpora cezhraničnej mobility.
Zabezpečenie fyzickej prepojenosti
susedných trhov
práce a prepojenosti informačných
systémov.
Zvýšenie celkovej

--

Realizácia v rámci nového

MPSVR SR
ESF + SP (OSKRZ) + UPSVAR

Od 2007

ESF + spolufinancovaie

--

--

MPSVR SR
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
nosť

9,
2
0

cie do verejných služieb zamestnanosti
s cieľom rastu ich
konkurencieschopnosti

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

miery zamestnanosti v SR, skvalitnenie prístupu
k informáciám na
trhu práce.

Od 2007

Zamestnanosť

projekt
ešte nebol vyhodnotený

1
7,
1
9

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

Zvýšenie celkovej
miery zamestnanosti v SR. Zdokonalenie existujúcich nástrojov
podpory zamestnanosti podporovaním projektov
na skúšobné overovanie nových
nástrojov aktívnej
politiky zamerané
na sprostredkovanie zamestnania.

programovacieho obdobia
špecifického cieľa „Podpora
programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti
a dlhodobej nezamestnanosti´“ a aktivít zameraných na
modernizáciu verejných služieb zamestnanosti.
Od 1. januára 2006 nadobudol
účinnosť zákon č.
573/2005 Z. z. Tento zákon
vytvoril legislatívny rámec
pre zmeny, ktorými sa sledovalo vytvorenie lepších
podmienok pre začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačov
o zamestnanie a výraznejšie
stimulovanie
znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie, dosiahnutie
vyššej miery zacielenosti
podpory
zamestnávania
znevýhodnených skupín na
trhu práce a zvýšenie stimulácie zamestnávateľov pri
vytváraní pracovných miest
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
- došlo k rozšíreniu poskytovania príspevku na ďalšie
skupiny
znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie
spojených najmä s návratom
na trh práce zo znevýhodnenej pozície
Zvýšila sa výška príspevku
zamestnávateľom
v sociálnej ekonomike na
zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska na zamestnávanie občanov so zdravotným pos-

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

ESF + spolufinancovanie

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

ESF + SP (OSKRZ) + UPSVAR

ERDF (v rámci OP
Doprava a OP Informatizácia spoločnosti)

2006

2006

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
UPSVAR

ŠR

+

Miera zamestnanosti
Miera
nezamestnanosti
Aktivácia registrovaných
nezamestnaných

Paušálne príspevky
2006: 1,16 mld. Sk
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
tihnutím.
Koncom
roka
2005
s pokračovaním v roku 2006
bol realizovaný projekt na
overenie nových opatrení na
trhu práce „Podpora vytvárania nových pracovných
miest formou nenávratných
paušálnych
príspevkov“
(podpora
tvorby nových
pracovných miest u malých
zamestnávateľov na zamestnávanie
uchádzačov
o zamestnanie, znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie a občanov so
zdravotným postihnutím, a to
v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti). Vyhodnotenie pilotného projektu bude uskutočnené v 1.
polroku 2007.
Pokračovalo sa v realizácii
národných projektov zameraných na zlepšenie zamestnanosti; NP I. Podpora
zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu
práce, NP II Podpora zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím.
V roku 2007 sa začalo
s prípravou novely zákona
o službách zamestnanosti,
ktorá bude reagovať na meniacu sa situáciu na trhu
a na prípadné nové potreby
trhu i v súvislosti so zvýšením motivácie zamestnávateľov na zamestnávanie
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Nástroje
a opatrenia v rámci aktívnej
politiky trhu práce budú do

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

2007:
novela
zákona
o službá
ch
zamestnanosti

1.1.2008
účinnosť

ESF+ spolufinancovanie
Financovanie v rámci
nového programového obdobia ešte nie
je uzavreté.
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

zatiaľ nie
je možné
zhodnotiť

1
9

13. Zlepšiť podporu
služieb pre zamestnancov ohrozených
alebo postihnutých
hromadným prepúšťaním

Udržanie zamestnanosti ohrozených zamestnancov, podpora projektov zameraných
na starostlivosť
o zamestnancov
ohrozených hromadným prepúšťaním

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 využívania externých dodávateľských služieb zamestnanosti
úradmi práce.
Nové projekty budú podporené v rámci nového programového obdobia.
Uplatňované opatrenie vzdelávanie 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 zamestnateľnosti zamestnanca. Podporuje sa poskytnutím príspevku zamestnávateľovi na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca, ak sa uskutočňuje
ako súčasť opatrení, ktoré
umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo
obmedziť hromadné prepúšťanie.
V marci 2006 sa začal realizovať Národný projekt XI.
Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí
a odborných zručností. Pro-

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Od 2007

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
UPSVAR

priebežne sa realizuje

+

--

2006
2007

NP XI
265 mil. Sk (ESF +
ŠR)
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

1
9,
2
3,
2
4

14. Zlepšiť kvalitu a
cielenie programov
vzdelávania pre nezamestnaných

Stav realizácie

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

jekt sleduje a má za cieľ
predchádzať hromadnému
prepúšťaniu zamestnancov
a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, a to podporou
vzdelávania
realizovanou
zamestnávateľom prostredníctvom poskytovania vzdelávacích aktivít zamestnancom. K cieľovým skupinám,
patria zamestnanci prepúšťaní v rámci hromadného
prepúšťania, alebo zamestnanci s nízkou kvalifikáciou,
ktorí
zostávajú
u zamestnávateľa
a potrebujú
vzdelávanie
z dôvodu zmeny technologického zamerania alebo
podnikateľského zámeru tak,
aby mohli plniť nové úlohy.
V implementácii projektu sa
pokračuje, dopady budú vyhodnotené po jeho skončení,
najskôr k 31. 12. 2007.
Od 1. januára 2006 sa zaviedla diferenciácia výšky
príspevkov na jednotlivé
druhy vzdelávacích aktivít
s cieľom zvýšiť efektivitu
finančných prostriedkov určených na aktívne opatrenia
na trhu práce a motivovať
uchádzačov o zamestnanie,
záujemcov o zamestnanie
pri uplatnení sa na trhu práce 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 diferencovaná od 12 500 až najviac

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
UPSVAR

+

NP IIIA
150 mil. Sk (ESF +
ŠR)
2006

-ESF + spolufinancovanie v novom programovacom období
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

50 000 Sk na jednu vzdelávaciu aktivitu zameranú na
dokončenie vzdelania na
základnej škole alebo štúdia
na strednej škole počas jedného školského roka.
Zavedením finančnej spoluúčasti uchádzača
o zamestnanie na financovaní druhej a ďalších vzdelávacích aktivít sa sleduje
vyššia motivácia uchádzačov 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 zamestnania, 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 rodiny s deťmi záujemcom
o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú 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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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

možné
vykázať
až pri
realizácii

1
8

15. Vypracovať stratégiu vyrovnávania
sa s demografickými
zmenami

Na základe poznania zmien reprodukčných procesov navrhnúť opatrenia na vyrovnanie sa so zmenami
v demografickej
štruktúre.

MPSVR SR v roku 2006
vypracovalo materiál „Aká je
a aká by mala byť stratégia
vyrovnávania sa s demografickými zmenami v Slovenskej republike”, ktorý bol na
web stránke MPSVR SR
predložený na verejnú diskusiu v termíne od 26. júna
do 26. júla 2006. Materiál
obsahuje analýzu súčasnej
demografickej situácie
a zaoberá sa najnovším vývojom základných demografických procesov, aktuálnou
skladbou populácie SR a
špeciálna pozornosť je venovaná príčinám
a dôsledkom procesu starnutia a zmenám v štruktúre
rodín. Zároveň upozorňuje
na regionálne a rodové rozdiely v populačnom vývoji
a na medzinárodné súvislosti.
Materiál bol predložený na
rokovanie vlády SR dňa
7.2.2007 ako súčasť Siedmej správy o implementácii
Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o
populácii a rozvoji (Káhira
1994) a Kľúčových opatrení
prijatých na 21. Osobitnom
zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York
1999) za rok 2006.
Ďalšie kroky budú realizované v súlade
s referenčným rámcom daným Oznámením Komisie:
„Demografická budúcnosť
Európy – pretvorme výzvu
na príležitosť“

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
ORRRP,
PaSSRP

OS-

7. 2. 2007

4Q
2006:
vypracovanie
strategického
dokumentu
2007 –
2008:
implementácia

--
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

zatiaľ
nepatrný
efekt

1
8

16. Zvýšiť podporu
zosúladenia rodinného a pracovného života

Zníženie bariér
v zamestnávaní
osôb so zodpovednosťou za rodinu, predovšetkým rodičov
s deťmi a najmä
žien a tým aj zvýšenie ich zamestnanosti pomocou
moderných foriem
organizácie práce
a pro - rodinnej
politiky zamestnávateľov (family
friendly) ako aj
podporovanie
programov pre
rodičov počas a po
návrate
z materskej
a rodičovskej dovolenky a zvýšenie
dostupnosti, pružnosti a kvality verejných služieb pre
rodinu

Východisko tvorí dokument
„Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného 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 priorizovať politiku zosúladenia
rodinného a pracovného života a prijať konkrétne opatrenia v realizačnej fáze. Plánované opatrenia sa precizovali formou výmeny skúseností na medzinárodnej
konferencii na ministerskej
úrovni, ktorá sa realizovala
v spolupráci s OECD
a Stálou misiou SR pri OECD v dňoch 29.-30. mája
2006 „Zosúladenie rodinného a pracovného života so
zameraním na sociálne služby“.
Problematika zosúladenia rodinného a pracovného
života bola zahrnutá do operačných priorít OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SRRP
(OŠPSSRP),
ORRRP

implementácia:
od roku
2007

ESF + spolufinancovanie

Miera zamestnanosti starších
žien

1.1.2007
december 2006

Miera zamestnanosti žien

ŠR – 287 mil. SKK

Poskytovanie
starostlivosti pre
deti

Zvýšenie podpory mladých rodičov jednorazovým
štátnym príspevkom v sume
11 000 Sk pri narodení prvého dieťaťa je jedným
z konkrétnych opatrení
podporujúcich rozhodnutie
založiť si rodinu.
V rámci opatrení na zosúladenie rodinného
a pracovného života spolufinancovaného z ESF sa realizuje viacero úspešných
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť
1
8

17. Pokračovať v
reforme systému sociálneho poistenia.

Stav realizácie

Vyrovnávanie sa
s demografickými
zmenami

zatiaľ
predčasné hovoriť
o dopad
och

projektov. Niektoré boli už
ukončené.
Významnou mierou prispela Iniciatíva EQUAL. Inovatívne projekty majú významnú pridanú hodnotu.
Partnerstvá vytvorené
v rámci opatrení poskytujú
nové myšlienky na riešenie
podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života.
V súvislosti s realizáciou
projektov sa významným
spôsobom posilnila spolupráca s MVO napr. s Úniou
materských centier, ktoré
v rámci celého Slovenska
prispievajú k zosúladeniu
rodinného a pracovného života.
Projekty prispeli
k vytvoreniu a udržaniu viacerých zariadení pre deti ale
aj mimoškolských činností.
Podporili sa rodičia
a zabezpečila sa starostlivosť o deti počas ich vzdelávacích aktivít.
Takisto sa pomocou projektov postupne zamestnávatelia oboznamujú
a začínajú vo väčšej miere
ponúkať napr. flexibilné formy práce, predovšetkým
telework.
V roku 2006 sa v rámci
dolaďovania reformy dôchodkového systému zrealizovali viaceré zmeny:
- sprísnenie podmienok
nároku na predčasný dôchodok;
- poistencom, ktorí sú
poberateľmi starobného dô-

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SSPDS a sekcia
legislatívy
Spolupráca:
Sociálna poisťovňa
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
chodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70 %, zanikla s účinnosťou od 1. augusta 2006
povinná účasť na nemocenskom poistení;
- od 1. augusta 2006 sa
rozšíril okruh poistencov štátu o fyzickú osobu, ktorej sa
poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie
a u fyzických osôb, ktoré sa
riadne starajú o dieťa
s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom sa obdobie platenia poistného na
dôchodkové poistenie
a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie štátom
predlžuje až do osemnásť
rokov veku dieťaťa (predtým
do siedmich rokov veku dieťaťa); Štát zároveň platí poistné a príspevky za fyzickú
osobu, ktorá sa stará o dieťa
do šiestich rokov jeho veku
po splnení zákonom ustanovených podmienok.
Jednou z najdôležitejších
úloh, súvisiacich s udržaním
finančnej stability dôchodkového systému, bude
v najbližších rokoch zabezpečenie finančných zdrojov
pre priebežne financovaný
dôchodkový systém. Na
základe výsledkov podrobnej analýzy vplyvu zavedenia II. kapitalizačného piliera
na hospodárenie Sociálnej
poisťovne od roku 2005

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

2006

1. 8. 2006

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Počet poberateľov a výdavky
na predčasný
starobný dôchodok.

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

Rozpočet Sociálnej
poisťovne.

Okruh fyzických
osôb, za ktoré
platí poistné na
dôchodkové
poistenie štát.

Finančná stabilita fondov Sociálnej poisťovne.

PredloženieII.
polrok
2008
Účinnosť
1. 1.
2009
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

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

1
9

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

Zvýšenie miery
začlenenia sociálne znevýhodnených občanov na
trh práce

čiastočné výsledky
(vzhľadom na
potrebu
dlhodobého
riešenia)

K realizovaným projektom cielených špeciálne na
rómsku menšinu patria najmä
- asistent Národných projektov - poskytnutie možnosti
asistentom získať pracovné
skúsenosti, prehľad a znalosti, ktoré zvýšia ich možnosti uspieť vo výberových
konaniach na zamestnancov
v rámci jednotlivých úradov
práce, sociálnych vecí
a rodiny.
- rómsky asistent detského
lekára
- rómsky asistent učiteľa

priebežne sa realizuje

2006
2008

-

MPSVR SR
SP (OSKRZ) +
SSRP (OSIaPHN,
OSSODaR) FSR)
V rámci NP VI
84 mil. Sk (ESF +
ŠR)

Nedostatky na
trhu práce pre
znevýhodnené
skupiny

od 2007:
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
Okrem toho sa zavádzajú nové vzdelávacie programy zamerané na nezamestnané marginalizované skupiny, v rámci ktorých sa organizujú napr. remeselnícke
kurzy.
Problematika marginalizovaných rómskych komunít
tvorí horizontálny cieľ a bola
zahrnutá do viacerých operačných priorít OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Osobitný mechanizmus
zaviedla SR v oblasti podpory pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a nízkopríjmové
rodiny, rodiny
s deprivovaných lokalít prostredníctvom dotácií podporujúcich 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, ktorým sa poskytujú, resp. na
ktoré sa poskytujú dotačné
programy o deti
z nízkopríjmových domácností. 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.

Plánovaný
harmonogram
realizácia

priebežne

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

ESF + spolufinancovanie

Dotácie – ŠR:
2006: 543,1 mil. Sk
2007: 707,5 mil. Sk
2008: 822,5 mil. Sk

ŠR+ESF

1Q2008
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Začiatkom roka 2008 bude
pripravený rezortný plán na
zvyšovanie kvality
a efektivity opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately vrátane
návrhu opatrení na zlepšenie prístupu ohrozených
a marginalizovaných skupín
populácie na trh práce a do
spoločnosti v kontexte opatrení aktívnej sociálnej inklúzie.
Zamestnanosť

čiastočné výsledky
(potreba
vyššieho
zapojenia nezamestnaných)

1
8,
1
9,
2
0

19. Pripraviť nové
vzdelávacie programy pre nezamestnaných (napr. programy druhej šance a
pod)

Zvýšenie zamestnateľnosti
a zamestnanosti
u ľudí s nízkou
úrovňou kvalifikácie prostredníctvom zvýšenia ich
vzdelania

V marci 2006 sa začal
realizovať nový Národný
projekt IIIa „Vzdelávanie
a príprava pre trh práce
a zamestnanecká prax”, ktorého cieľom je prispieť k rastu zamestnanosti založenej
na kvalifikovanej a flexibilnej
pracovnej sile, ako
aj k zvýšeniu objemu, kvality
i lepšiemu zacieleniu vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie
a záujemcov o zamestnanie.
Ako jedna z aktivít, najmä pre marginalizované
skupiny na trhu práce, sa
realizuje aj aktivita „dokončenie základného vzdelania
a stredného odborného
vzdelania v poslednom ročníku strednej školy“, ktorá
dáva možnosť dokončiť základné a stredné vzdelanie,
a tým uľahčiť vstup alebo
návrat na trh práce tým, ktorí
boli z dôvodu nedostatočného alebo žiadneho vzdelania
nezamestnaní.
Táto aktivita je pokračovaním pilotného projektu

priebežne

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
+ ÚPSVaR

ESF + spolufinancovanie

20062008

NP IIIA
150 mil. Sk

(Nový začiatok)
Aktivácia evidovaných UoZ

január – jún 2006

ŠR: 4 367 223 Sk

september 2005
–
jún
2006
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

--

1
9

20. Prijať nový zákon
o sociálnych službách zavádzajúci
nové typy sociálnych
služieb, podpora zavádzania služieb terénneho typu

Podpora sociálnej
inklúzie. Budovanie inkluzívneho
trhu práce, zmierňovanie
a odstraňovanie
sociálneho vylúčenia a chudoby.

„Dokončenie základnej školy“, ktorý sa realizoval v I.
polovici 2006 vo vybraných
okresoch SR. Z celkového
počtu 126 zaradených UoZ
úspešne ukončilo projekt
a získalo vzdelanie poskytované základnou školou 86
UoZ, t.j. 68,3 %.
Vzdelávacie programy
pre nezamestnaných budú
podporované v aj novom
programovacom období
v rámci OP ZSI.
Návrhom zákona o sociálnych službách sa bude
riešiť garancia prijímateľov
soc. služieb na dôstojné životné podmienky a smerovanie k ich aktivizácii.
V zákone sa upravuje poskytovanie nových sociálnych
služieb. Zákon zabezpečí
previazanosť sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti a upraví systém ich
financovania. V zákone budú
vytvorené podmienky pre
rozvoj sociálneho podnikania
v oblasti sociálnych služieb
založeného na neziskovom
princípe. Zákon sa pripravuje v súlade so stanoveným
harmonogramom.
Medzi úlohy nadchádzajúceho obdobia patrí tiež
príprava novej právnej úpravy kompenzácií sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (Cieľom
úpravy je zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností
fyzických osôb a ich rodín
viesť samostatný život; utvorenie podmienok a podpora

Plánovaný
harmonogram

Predloženie:
III.
Q.
2007
Účinnosť:
1.
1.
2008

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SSRP (OIOZPSS)

Predloženie:
III.
Q.
2007
Účinnosť:
1.
1.
2008
Harmonogram
bol
upravený
v súlade
so
zámermi
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
integrácie fyzických osôb
a ich rodín do spoločnosti,
a to za ich aktívnej účasti
v tomto procese; prekonanie, alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia) a
príprava
zákona
o sociálnoprávnej ochrane
plnoletých fyzických osôb na
ochranu práv starších občanov a občanov so zdravotným postihnutím (Obsahom
bude súbor opatrení zameraných na ochranu práv
starších občanov a občanov
s nepriaznivým zdravotným
stavom, ktorí si nedokážu
chrániť svoje práva sami).

Zamestnanosť

--

1
9

21. Implementovať
novú právnu úpravu
sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, podpora zavádzania služieb terénneho typu

Podpora sociálnej
inklúzie.
Zvýšiť
šance pre uplatnenie na trhu práce
v budúcnosti
pre deti.

Podpora týchto aktivít
bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci
prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia s cieľom
podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti.
Právna úprava sociálnoprávnej
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 právnych predpisov nenaznačujú
zásadnejšie problémy zo
strany orgánov SPO a SK.
Problémy avizuje samospráva- obce, obzvlášť niektoré
menšie obce nie sú schopné

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

vlády SR

Predloženie:
III.
Q.
2007
Účinnosť:
1.
1.
2008

Správa o implementácii
– 30. 4. 2007

Implementácia:
20062008

MPSVR SR
SSRP
(OSSODaR)

--
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

bez cielenej podpory v plnej
miere plniť niektoré úlohy
vyplývajúce zo zákona. Prvé
ucelené hodnotenie dopadov (kvôli ročnému vyhodnocovaniu údajov) možno
predložiť v apríli 2007.
V roku 2008 budú na základe vyhodnotenia dopadov
zvážené a navrhnuté legislatívne úpravy.

Zamestnanosť

1
9

22. Pripraviť koncepciu ústavnej starostlivosti

Podpora sociálnej
inklúzie, vytvorenie vhodnejšieho
prostredia na rozvoj dieťaťa, zvyšovanie šancí dieťaťa v budúcnosti.

pokles
počtu
detí
v ústavn
ej starostlivosti, rast
v náhrad
nej rodinnej
starostlivosti

Podpora týchto aktivít
bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci
prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia s cieľom
podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti.
V oblasti ústavnej starostlivosti bola začiatkom
roka 2006 pripravená
a schválená Koncepcia vykonávania ústavnej starostlivosti zameraná na roky 2006
– 2007 s výhľadom na roky
2008 – 2010 u detí
s nariadenou ústavnou starostlivosťou a ochrannou
výchovou v Slovenskej republike.
Podľa predbežných výsledkov zo sledovania implementácie novej právnej
úpravy SPO a SK na ktoré
nadväzujú aj koncepčné
zámery v oblasti náhradnej
starostlivosti, je možné konštatovať pozitívny trend vo
vývoji v danej oblasti. Počet
detí, zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti za
rok 2006 stúpol oproti roku
2005 o 409 (posledných 6

MPSVR SR
SSRP (OSODaR)

2006

2006

--
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

zatiaľ nie
je možné
vykázať

1
9,
2
3

23. Zvýšiť funkčnosť
a stabilizáciu inštitucionálneho rámca
(úrady práce), vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych vecí - projekt
technickej podpory
rozvoja ľudského
kapitálu (svetová
banka LA 7271-SK)

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

24. Pokračovať v
zakladaní lokálnych
partnerstiev sociálnej
inklúzie prostredníctvom fondu sociálneho rozvoja (NP VI.)

Podpora sociálnej
inklúzie na regionálnej a lokálnej
úrovni, podpora
regionálnej zamestnanosti
a zvyšovania zamestnateľnosti

Zamestnanosť
1
9

čiastkové výsledky,
vzhľadom na
dlhodobé
riešenia

rokov bol vývoj vyvážený)
a celkový počet detí
v ústavnej starostlivosti klesol o 427 (celkovo 5983 detí). Postupne vzrastá napr.
i počet detí s ústavnou starostlivosťou
v profesionálnych rodinách –
nárast oproti r. 2005 (222
detí celkom)je 95 detí.
V súčasnosti sa pripravuje
záverečná etapa zjednotenia
výkonu ústavnej starostlivosti – prechod reedukačných
zariadení do pôsobnosti rezortu MPSVR (r. 2008)
K uvedenému má slúžiť
zadanie „Podpora pri zdokonalení inštitucionálnej a personálnej kapacity pre služby
sociálnej inklúzie“ (Svetová
banka), v rámci ktorého majú byť navrhnuté opatrenia
na zlepšenie procesných
i obsahových podmienok
výkonu SPO a SK, ktorého
medzinárodné výberové konanie bude po odsúhlasení
dokončené.
Vzhľadom na priority súčasnej vlády došlo k určitým
zmenám na úrovni aktivít
financovaných zo zdrojov
Svetovej banky. Zmeny ešte
nie sú konečné.
V roku 2006 pokračoval
program „Podpora regionálnej
zamestnanosti
a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej
inklúzie“. Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie (LPSI)
sú nezávisle subjekty vytvorené zo zástupcov samo-

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

20062007

predpoklad(podľa koordinátora zadania na
MPSVR
VI./VII.
2007:
zmluva
s dodávateľom, začiatok
aktivity,
VII. 2008: prvé zhodnotenie výsledkov

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SSRP (OSIPHN)
+ KJSB

2006:
návrh aktivity
2006:
návrh
projektu
I.2007:
spustenie aktivity
VIII.
2008:
prvé
zhodnotenie
výsledkov

Štrukturálne
indikátory

úver Svetovej banky
pre projekt Technickej podpory rozvoja
ľudského kapitálu

NP VI
2004-2006:
530 mil. Sk

MPSVR SR
SSRP (OSIPHN,
FSR)

priebežne
Financovanie v rámci
nového programového obdobia ešte nie
je uzavreté.
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

správy, predstaviteľov kľúčových
organizácií
a zainteresovaných subjektov, 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 sústrediť všetky administratívne procedúry pre pomoc
sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva vo svojej
územnej pôsobnosti. Jednotlivými prvkami sú spoločné
ciele, národné akčné plány
sociálnej inklúzie a súčasťou
tohto procesu sa stávajú aj
strategické plány sociálnej
inklúzie, ktoré umožňujú občanom na lokálnej úrovni
riešiť ich sociálne otázky.

Zamestnanosť
1
9

25. Pokračovať v
implementácii programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach,
podpora zavádzania
služieb terénneho
typu, komunitný rozvoj

Podpora sociálnej
inklúzie na regionálnej a lokálnej
úrovni, zlepšenie
prístupu
k zdravotným,
vzdelávacím
a sociálnym službám pre margina-

čiastkové
výsledky,
vzhľadom na
dlhodobé
riešenia

Celkový počet lokálnych
partnerstiev sociálnej inklúzie 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, Nitrianskom a Žilinskom).
Program kontinuálne pokračuje. Na základe finančnej analýzy programu a rozhodnutia MPSVR SR bol v
júli 2006 rozšírený do ďalších 26 obcí. Garantom
programu je Fond sociálneho rozvoja. Program je jednou z foriem pomoci celého

MPSVR SR
SSRP (OSIPHN,
FSR)
20062007

ŠR (FSR)
2005-2007:
363 mil. Sk

--
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
lizované skupiny
obyvateľstva a tým
zvýšiť ich šance
na trhu práce.

nové
Zamestnanosť

1
7,
1
9

Zaviesť nové formy
opatrení pre aktiváciu dlhodobo nezamestnaných
v zmysle komplexného prístupu

Stav realizácie

Zníženie dlhodobej nezamestnanosti.

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

komplexu sociálnych opatrení, 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 pracovníci zohrávajú dôležitú
úlohu
v osadách
a izolovaných komunitách,
kde pomáhajú skupinám
a jednotlivcom, ktorí sú dlhodobo vystavení sociálnemu vylúčeniu. Programom
Komunitnej sociálnej práce
v obciach sa odstraňujú príčiny sociálnej deprivácie
prostredníctvom permanentnej práce komunitného sociálneho pracovníka, sociálneho pracovníka a asistenta
komunitného
sociálneho
pracovníka v konkrétnej komunite.
V súčasnosti pracuje v
teréne 242 KSP, 404 asistentov KSP a 17 koordinátorov KSP.
Podpora týchto aktivít
bola zapracovaná do opatrení realizovaných v rámci
prioritnej osi Sociálna inklúzia v OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia s cieľom
podpory inklúzie na trhu práce a do spoločnosti.
Novelou
zákona
o službách zamestnanosti sa
budú presadzovať okrem
súčasných nástrojov AOTP
podporujúcich zamestnanosť
a zamestnateľnosť dlhodobo

2007:
uplatňovaný
systém
AOTP a
príprava

MPSVR SR
SP (OSKRZ)
ESF + spolufinanc.
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

1
8

Prijať nové opatrenia
trhu práce na zníženie nezamestnanosti
mladých ľudí

Stav realizácie

Zníženie nezamestnanosti mladých ľudí.

nezamestnaných UoZ aj nové
nástroje
a opatrenia
APTP podporujúce motiváciu tak zamestnávateľov,
ako aj dlhodobo nezamestnaných UoZ pri efektívnejšom a intenzívnejšom poskytovaní verejných služieb
zamestnanosti (zámerom je
zavedenie novej profesie
„agent pre pracovné miesta“,
príspevok na úhradu časti
nákladov práce zamestnávateľovi a príspevok na úhradu
časti alebo celej sumy odvodov do poistných fondov platených zamestnancom).
Osobitné opatrenia budú
zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí
bez ukončeného vzdelania
alebo s nízkym vzdelaním,
a to vzdelávacími programami umožňujúcimi dokončenie vzdelania (základného
a stredoškolského odborného), získania odborných
a praktických
zručností
u zamestnávateľov, ako aj
formou dlhodobejších vzdelávacích programov podľa
požiadaviek zamestnávateľov.
Okrem toho sa prijmú
opatrenia na zlepšenie spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, škôl,
zamestnávateľov, regionálnych partnerov pre zosúladenie dopytu a ponuky na
trhu práce.
V rámci prípravy novely
zákona o službách zamestnanosti sa zavedú nové formy motivácie zamestnávate-

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

novely
zákona
o službá
ch
zamestnanosti
1.1.2008
:
účinnosť

MPSVR SR
MŠ SR
2007:
uplatňovaný
systém
AOTP a
príprava
novely
zákona
o službá
ch
zamestnanosti

ESF + spolufinanc.
MPSVR SR
SP (OSKRZ)

1.1.2008
:
účinnosť
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Zamestnanosť

Zaviesť nové formy
opatrení na zvýšenie
zamestnanosti občanov so zdravotným
postihnutím.

Zvýšenie zamestnanosti občanov
so zdravotným
postihnutím, budovanie inkluzívnych trhov práce.

Zamestnanosť
1
8

Rozšíriť možnosti
využívania služieb
starostlivosti o deti
v útlom veku
s možnosťou finančného príspevku

1
7,
1
8

Aktualizovať Národný
program ochrany
starších ľudí
s dôrazom na zavádzanie princípov aktívneho starnutia
a lepšej orientácie na
zvýšenie zamestna-

Zamestnanosť

Stav realizácie

Podpora zosúlaďovania rodinného
a pracovného života, demografické výzvy

Zvýšenie zamestnanosti a sociálnej
inklúzie starších
ľudí.

ľov na prijímanie mladých
ľudí do zamestnania.
V rámci prípravy novely
zákona o službách zamestnanosti sa prehodnotí súčasný systém podpory zamestnávania občanov so
zdravotným
postihnutím
v rámci aktívnych opatrení
na trhu práce s cieľom odstránenia bariér tvorby nových
pracovných
miest
a zabezpečenia
dlhodobej
udržateľnosti
vytvorených
pracovných miest pre túto
skupinu občanov, opatrení
smerujúcich k motivácii zamestnávateľov zamestnávať
občanov so zdravotným postihnutím.
Predpokladá sa vytvorenie právneho rámca na
úpravu zakladania sociálnych podnikov, ktoré budú
riešiť aj zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím.
V rámci
pripravovanej
právnej úpravy sociálnych
služieb budú upravené aj
podmienky pre rozvoj sociálnych služieb pre rodiny
s deťmi. Zároveň sa pripravuje aj právna úprava systému finančnej podpory zabezpečenia
starostlivosti
o dieťa v útlom veku.
V súčasnej dobe sa
spracováva správa o plnení
Národného programu ochrany starších ľudí a zároveň sa
pracuje na novelizácii Národného programu ochrany
starších ľudí, do ktorej budú
včlenené princípy aktívneho

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR SP
(OSKRZ)

2007:
uplatňovaný
systém
AOTP a
príprava
novely
zákona
o službá
ch
zamestnanosti

ESF + spolufinanc.

1.1.2008
:
účinnosť

MPSVR SR (OSPaSSRP)
Rok
2008

SR+ESF

MPSVR SR
SSRP (OIOZPSZ)
+ SP (OESZ)
31. 12.
2007

28

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

nosti starších ľudí

Zamestnanosť

1
8

Prijať opatrenia na
zníženie rozdielu
v platoch mužov a
žien

Stav realizácie

Zníženie rodových
rozdielov v oblasti
odmeňovania

starnutia.
Novelizácia Národného
programu ochrany starších
ľudí má byť ukončená do
konca roku 2007.
Za
príspevok
k zvyšovaniu zamestnanosti
starších ľudí možno považovať aj zavedenie previazanosti medzi zaplateným poistným a príspevkami do dôchodkového
systému
a úrovňou
poskytovaných
dôchodkových dávok v rámci
reformy povinného dôchodkového systému na Slovensku.
Pripravovaná novela Zákonníka práce by mala
spresniť nároky zamestnancov na spravodlivú mzdu a
garantovať rovnakú mzdu
pre ženu i muža v prípade,
ak vykonávajú prácu rovnakú na základe stanovených
kritérií (kritérií zložitosti,
zodpovednosti, namáhavosti
a kvalifikačnej
náročnosti)
i v nadväznosti na požiadavku rovnakej mzdy za prácu
rovnakej hodnoty.
Pripravovaná reorganizácia Národného inšpektorátu práce posilní kontrolu
mzdového ohodnotenia mužov a žien a bude sa môcť
viac venovať preventívnej
činnosti.
Podpora rovnosti príležitostí bola rozpracovaná ako
horizontálna priorita vo všetkých programových dokumentov
v rámci
nového
programového
obdobia
2007-2013.

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
SP
(OPV)
ORRRP

2007,
priebežne

+

ŠR + ESF
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výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
Priebežne sa vykonávajú
analýzy rodového mzdového
rozdielu, najviac opätovne
cez projekty ESF napr. projekty Treximy, Sociologického ústavu SAV a Európskej
rómskej pracovnej agentúry
a Inštitútu pre výskum práce
a rodiny.
S prípravou stratégie sa
už začalo. Východisková
expertíza bola spracovaná
na záver úspešne realizovaného twiningového projektu
s Francúzmi
a Nemcami
„Posilnenie
administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreamingu“. Bolo
vyškolených 350 zástupcov
ústredných orgánov štátnej
správy, samosprávy, sociálnych partnerov a MVO.

Zamestnanosť

1
8

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

Informačná
spoločnosť,
Digitálna
gramotnosť

9

9

Vypracovať stratégiu
rodovej rovnosti

Zlepšiť postavenie
žien na trhu práce,
zmenšenie rodových rozdielov
v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a
odmeňovania

Prehodnotenie konštrukcie životného
minima a prehodnotenie parametrov
dávky a príspevkov
v systéme pomoci
v hmotnej núdzi

Podpora aktívnej
inklúzie
a minimálnych
zdrojov pre všetkých.

Procesný, organizačný a informačný
model služieb verejnej správy

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Európsky počítačový
vodičský preukaz pre
štátnych zamestnancov (ECDL)

Zvýšenie digitálnej
gramotnosti štátnych zamestnancov

Prehodnotenie konštrukcie životného minima – 2007
Prehodnotenie parametrov
dávky
a príspevkov
v systéme pomoci v hmotnej
núdzi 2008
Efektívne
služby
elektronickej
verejnej
správy

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Úloha sa plní priebežne
v súlade s časovým harmonogramom
Pilotná fáza projektu bola
ukončená v roku 2005

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVR SR
ORRRP

2007,
priebežne

ŠR + ESF

MPSVR
(OSIPHN,
PSSRP)

2007

SR
OS-

ŠR

2008

2005

Úloha je splnená

Štrukturálne
indikátory

2005

30 mil. Sk, štátny
rozpočet

2008

170
mil.,Sk
z Európskeho sociálneho fondu

Počet poskytovaných
eslužieb verejnej
správy,
podiel žiadostí
na
verejnú
správu, ktoré sú
podané
a vybavené
elektronicky

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

Počet štátnych
zamestnancov,
ktorí preškolených
v oblasti
digitálnej
gra-

MF SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti
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výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby obline

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

9

9

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

Spolupráca pri tvorbe
návrhu legislatívneho
zámeru zákona o
základných registroch verejnej správy;
Vypracovanie a prijatie novej právnej
úpravy o základných
registroch verejnej
správy

Návrh riešenia elektronického spoplatnenia správnych poplatkov za e-služby

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Vytvorenie právneho rámca pre
vedenie
a využívanie systému základných
registrov verejnej
správy
v elektronickej
forme

Úloha sa plní priebežne

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

9

Zvyšovanie používania elektronického
podpisu v inštitúciách
verejnej správy ako
podpora podnikateľského prostredia a
informatizácie verejnej správy

Umožnenie firmám
a občanom využívať elektronický
podpis za účelom
uľahčenia komunikácie so štátnymi
a súkromnými inštitúciami

9

Zavedenie indentifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami
verejnej správy a
vytvorenie jednoznačného identifikátora obyvateľa z rod-

Vytvorenie koncepcie pre zavedenie efektívnej
služby elektronickej verejnej správy

Úloha sa plní s časovým
sklzom

Úloha sa plní s časovým
sklzom.

Vytvorenie
koncepcie pre
zavedenie efektívnej
služby

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

2008

Spôsob financovania a náklady

0.- Sk

2005

0.- Sk

57 mil. Sk, štátny
rozpočet

2007

Štrukturálne
indikátory

motnosti
Percento verejných registrov,
ktoré fungujú na
kompatibilných
štandardoch
a technológiách,
ktoré je možné
jednoducho
a lacno vzájomne prepojiť

2005

250 tis. Sk

MF SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

Počet poskytovaných
eslužieb verejnej
správy,
podiel žiadostí
na
verejnú
správu, ktoré sú
podané
a vybavené
elektronicky

MF SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

Počet vydaných
kvalifikovaných
certifikátov pre
zaručený elektronický podpis,
pomer počtu
podaní so zaručeným elektronickým podpisom
k celkovému
počtu podaní v
%

MF SR Sekcia
informatizácie
spoločnosti

2005

Úloha splnená

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Vypracovanie
predmetnej
koncepcie

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti
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Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

ného čísla

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

9

9

Jednotný identifikátor
pre komunikáciu medzi informačnými
systémami verejnej
správy

Vytvorenie systému
elektronickej výmeny
dát medzi registrami

Stav realizácie
Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MV SR, Sekcia
verejnej správy

60,5 mil. Sk, štátny
rozpočet

Zavedenie jednotného identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými
systémami
verejnej správy

elektronickej
verejnej
správy
Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Úloha sa plní priebežne

Efektívne
služby
elektronickej
verejnej
správy

2008

2005
Úloha je splnená

2005

230 tis. Sk, štátny
rozpočet

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

Informačná
spoločnosť,
Moderné

9

Poskytovanie informácií z referenčného
registra obyvateľov
SR a z databázy dokladov SR oprávneným subjektom

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Úloha sa plní s časovým
sklzom.

2006

30mil. Sk,
štátny rozpočet

9

Zavedenie občianskeho preukazu s
čipovou kartou a za-

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Úloha sa plní s časovým
sklzom.

2006

štátny rozpočet

Vypracovanie
predmetnej štúdie

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

Počet overení
dokladov
a osobných
údajov
oproti
referenčnému
registru;
počet
pripojených subjektov
verejnej správy
na synchronizáciu referenčných
registrov;
počet pripravených elektronických podkladov
pre administratívno-správne
konanie; počet
elektronicky pripravených podkladov aktualizácie referenčných registrov

MV SR

Zavedenie občianskeho preukazu s čipovou

MV SR
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

9

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Ústredný portál verejnej správy vstupný bod

Efektívne služby
elektronickej verejnej správ

Voľný informačný
prístup do katastra

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Efektívne
služby
elektronickej
verejnej
správ

2006

Úloha splnená.

2006

72 mil. Sk, štátny
rozpočet

Štrukturálne
indikátory

kartou
a zaručeným
elektronickým
podpisom
Funkčná
prevádzka vstupného
bodu
ústredného portálu,
počet
dostupných služieb

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

ÚV SR Odbor informatiky
a racionalizácie
štátnej správy

UGKK SR
9

9

Informačná
spoločnosť,
Široká dostupnosť
internetu

Stav realizácie

ručeným elektronickým podpisom

verejné
služby online
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

Dopad

9

Digitálna vláda

Program elektronizácie knižníc

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Úloha sa plní priebežne

Úloha sa plní s časovým
sklzom

Úloha sa plní s časovým
sklzom

2007

2006

2006

42 mil. Sk, štátny
rozpočet

40 mil. Sk, štátny
rozpočet

35,5 mil. Sk, štátny
rozpočet

Funkčná
prevádzka katastrálneho portálu
Zavedenie pilotného informačného systému
do ostrého používania;
úplná digitalizácia procesu zasadania vlády;
zníženie množstva
papierových materiálov
potrebných na
zasadanie;
vyššia dostupnosť
a flexibilnejší
prístup k materiálom
Vypracovanie
vykonávacieho
projektu Registra kultúry;
sprevádzkovanie
Registra
kultúry ako informačného portálu

ÚV SR Odbor informatiky
a racionalizácie
štátnej správy

MK SR
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výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Informačná
spoločnosť,
Digitálna
gramotnosť

9

Digitálne štúrovstvo
na školách

Tento projekt poskytne svoje technické prostriedky
a ľudský potenciál
pre zvyšovanie
prístupu
k internetu a informačnej gramotnosti občanov
v lokálnej komunite

Informačná
spoločnosť,
Digitálna
gramotnosť

9

Mapovanie stavu
digitálnej gramotnosti
a adaptability obyvateľstva na IKT

Stav realizácie

Cieľom mappingu
je získať komplexný typ informácie,
na základe ktorej
možno zvýšiť efektívnosť vynaložených finančných
prostriedkov
a nasmerovanie
ľudských zdrojov
v oblasti informačnej spoločnosti.

Tento projekt
poskytol
technické prostriedky
a ľudský
potenciál
pre zvyšovanie
prístupu
k internet
u a informačnej gramotnosti
občanov
v lokálne
j komunite
Kom
plexný
typ
informácie,
na
základe
ktorej
možno
zvýšiť
efektívnosť vynaložených
finančných
prostriedkov
a nasme
rovanie
ľudských
zdrojov
v oblasti
informačnej

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

2006

Úloha je splnená

81 mil. Sk, štátny
rozpočet

2006

Počet škôl, ktorých počítačové
učebne sú pravidelne otvorené
pre verejnosť;
počet uskutočnených kurzov
vzdelávania pre
občana na školách tohto typu
podľa dohodnutých štandardov
požadovanej
počítačovej
gramotnosti

2005

Úloha je splnená

2005

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

0.- Sk

Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
a nasmerovanie
ľudských zdrojov pri transformácii na informačnú spoločnosť
a znalostnú
ekonomiku
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výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

spoločnosti.
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online

Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online
Informačná
spoločnosť,
Široká dostupnosť
internetu
Informačná
spoločnosť,
Široká dostupnosť
internetu

9

9

Verejne prístupný
portál Register kultúry

Cestovná mapa k
zavádzaniu elektronických služieb verejnej správy

9

Systém verejného
obstarávania

9

Projekt Internet pre
všetkých

9

Projekt internetizácie
verejných knižníc II.
Etapa

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Zvyšovanie dostupnosti internetu

Zvyšovanie dostupnosti internetu

Úloha sa plní s časovým
sklzom

Efektívne
služby
elektronickej
verejnej
správy
Efektívne
služby
elektronickej
verejnej
správy

20 mil. Sk, štátny
rozpočet

2006

Vypracovanie
vykonávacieho
projektu Registra
kultúry,
sprevádzkovanie
Registra
kultúry ako informačného portálu

2005
Úloha je splnená

30 mil. Sk, štátny
rozpočet

2005

Vypracovanie
predmetnej štúdie

2006
Úloha je splnená

Úloha sa plní priebežne
v súlade s časovým harmonogramom

Úloha sa plní priebežne

2006

2007

2007

50 mil. Sk, štátny
rozpočet

Spustenie pilotného projektu

244 mil. Sk, štátny
rozpočet

Počet domácností
s internetovým
pripojením

Z rozpočtových verejných zdrojov EÚ
90
mil.
Sk,
Štátny rozpočet 9
mil. Sk

počet
digitalizačných pracovísk
v rezorte
kultúry;
počet verejných
knižníc
s profesionálny
m zamestnancom s aspoň
jedným verejne
prístupným počítačom pripojeným na širokopásmový inter-

MK SR

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

MDPT SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti

MF SR, Sekcia
informatizácie
spoločnosti
MK SR
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Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

net
Informačná
spoločnosť,
Moderné
verejné
služby online
Informačná
spoločnosť,
Informatizácia zdravotníctva eHealth
príklad
Výskum,
vývoj inovácie
(podkapitola)

9

9

Príprava právnej
úpravy – zákon
o elektronickej verejnej správe

Rozvoj
a implementácia
eHealth aplikácií

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Úloha sa plní priebežne

Efektívne služby
elektronickej verejnej správy

Vytvorenie kvalitnej
centrálnej štátnej
agentúry na podporu
výskumu a vývoja

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

Vypracovanie dlhodobého zámeru ná-

Stanovenie dlhodobých cieľov a

Úloha sa plní priebežne

Bola
vytvorená agentúra
s štruktúr
ami porovnateľných
agentúr
v krajiná
ch EU
Cieľ bol splnený; Členovia Predsedníctva boli vymenovaní uznesením vlády
SR č. 845/2005, členovia rád
agentúry boli vymenovaní
ministrom školstva a štatút
agentúry bol schválený uzn.
vlády SR č. 250/2006

Stanovenie

Cieľ sa priebežne plní;
materiál bol schválený v po-

2008

Štátny rozpočet

MZ SR, Národné
centrum zdravotníckych informácií

Štátny
rozpočet,
štrukturálne fondy

2008

do
1.9.2005
vypracovať
a schváli
ť štatút
agentúry
do
1.10.200
5 vymenovať
a schváli
ť členov
predsedníctva
agentúry
do
1.1.2006
spustiť
fungovanie
agentúry.
Nový
termín
plnenia
úlohy:
31.3.200
6
Termín
vypraco-

Vypracovanie
predmetného
zákonu

členovia Predsedníctva
agentúry boli vymenovaní 26.10. 2005,
členovia rád agentúry
boli vymenovaní 31.1.
2006,
štatút agentúry bol
schválený vládou SR
22. 3. 2006

Materiál bol vypracovaný v januári 2007,

MF SR Sekcia
informatizácie
spoločnosti

Ministerstvo školstva SR
Sekcia vedy a
techniky

náklady na transformáciu agentúry boli
0, prostriedky štátneho rozpočtu na účelovú podporu výskumu a vývoja v r.
2006 boli vo výške
665 632 tis. Sk; rozpočet na rok 2007
pre agentúru bol
schválený vo výške
951 126 tis. Sk

Vytvorenie novej
štruktúry
agentúry:
vymenovanie členov Predsedníctva
agentúry,
členov rád agentúry; schválenie
nového
štatútu agentúry

0
Spracované

Ministerstvo škol-
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
rodnej vednej a
technickej politiky

Systém podpory mobilít ľudských zdrojov
v oblasti výskumu a
vývoja

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

priorít pre rozvoj
systému vedy a
techniky na Slovensku (do roku
2015)

vania je
30.9.
2006,
termín
prerokovania v
Rade
vlády SR
pre vedu
a techniku
31.10.
2006 a
termín
schválenia vládou SR
do
30.11.
2006.
Termín
bol
uzn.vl.
SR
č.876/20
06 predĺžený
do
30.6.200
7
Do
31.12.20
05 vykonať audit
súčasného
procesu
uznávania dokladov
o vzdela
ní
a predlo
žiť ho na
rokova-

prerokovaný
v Rade
vlády SR pre vedu
a techniku 29.3.2007.

Zlepšenie podmienok pre mobilitu ľudského potenciálu v oblasti
VaV medzi jednotlivými sektormi
VaV na Slovensku, medzi sektorom vysokých škôl
a SAV na jednej
strane
a podnikateľ. sektorom na strane
druhej a medzi
Slovenskom a za-

dlhodobých
cieľov a
priorít
pre rozvoj systému
vedy a
techniky
na Slovensku
(do roku
2015)

Zlepšenie
podmienok pre
mobilitu
ľudského
potenciálu v oblasti VaV
medzi
jednotlivými
sektormi
VaV na
Sloven-

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

Časť cieľa bola splnená
schválením Programu agentúry pre podporu ľudského
potenciálu v oblasti výskumu
a vývoja a popularizáciu vedy;
časť
vypracovaním
"Správy o audite súčasného
procesu uznávania dokladov
o vzdelaní a návrhu na zjednodušenie procesu uznávania dokladov";

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

zásady dlhodobého zámeru.

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

stva SR
Sekcia
a techniky

vedy

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo
nancií SR

Program agentúry bol
schválený uznesením
vlády SR č. 216 zo dňa
8.3. 2006,
výzva na podávanie
projektov bola vyhlásená 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 projektu Minerva na rok
2006

Počet projektov
prihlásených do
súťaže o získanie podpory v
rámci Programu
agentúry
pre
podporu
ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja

fi-

Ministerstvo školstva SR
Sekcia
vedy
a techniky
Ministerstvo školstva SR
Sekcia vysokých
škôl
Agentúra na podporu výskumu a
vývoja
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Vypracovanie systému hodnotenia kvality výstupov vedy a
výskumu

Nástroje na podporu
medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce a uľahčenie čerpania finančných zdrojov EÚ

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

hraničím.

nie vlády
SR
Do
31.12.20
05
vypracovať
grantovú
schému
na podporu
mobilít
v oblasti
VaV
Do
30.3.200
6 vyhlásiť výzvu
na predkladanie
žiadostí
o granty

sku, medzi sektorom
vysokých
škôl
a
SAV na
jednej
strane
a podnik
ateľ. sektorom na
strane
druhej a
medzi
Slovenskom a
zahraničím.

Vypracovať systém hodnotenia
kvality výsledkov
výskumu a vývoja
na Slovensku a
implementovať ho
tak, aby bol rutinne využívaný.

Vypracovaný systém
hodnotenia
kvality
výsledkov VaV
v SR a
jeho implementácia tak,
aby bol
rutinne
využívaný.

Vytvorenie efektívneho priestoru
pre rozvoj bilat.
a multilat. spolupráce s krajinami
EÚ a zaviesť pod-

Vytvorený
efektívny
priestor
pre rozvoj bilat.

Cieľ je splnený; Do praxe
bol zavedený nový systém
hodnotenia výsledkov úloh
výskumu a vývoja štátnych
programov VaV realizovaný
pri záverečných oponentúrach úloh štátnych programov.

do
30.3.200
6 vytvoriť platformu na
hodnotenie
kvality
výstupov
VaV

Cieľ je splnený; v rozpočte agentúry bola vytvorená
rezerva na preplácanie DPH
úspešným riešiteľom projektov rámcových programov
EÚ; vypísanie výzvy na po-

Do
1.1.2006
vytvoriť
v štátno
m
rozpočte

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Záverečné oponetúry k
vybraným úlohám štátnych programov, hodnotiace celkové plnenie
cieľov štátnych programov sa uskutočnili v
mesiacoch máj až júl
2006.
0

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

50 000 tis. Sk z projektu Minerva na rok
2006

Štrukturálne
indikátory

Schválenie nového metodického usmernenia pre oponentúry úloh výskumu a vývoja
štátnych programov výskumu
a vývoja v marci
2006.

Schválenie nového
štatútu
agentúry,
jej
nová organizačná štruktúra so
začlenením

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Ministerstvo školstva SR
Sekcia vedy a
techniky

Ministerstvo školstva SR
Sekcia
vedy
a techniky
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
na výskum a vývoj

Návrh nového systému štátnych programov na podporu
výskumu a vývoja

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

porné inštitucionálne nástroje pre
zapojenie slovenských výskumných
pracovísk do medzinár. projektov.
Z inštitucionálneho
hľadiska vytvoriť
agentúru a sieť
regionálnych kontaktných bodov,
ktoré budú uľahčovať zapájanie sa
do európskeho
výskumu.

a multilat
. spolupráce s
EÚ
a
zavedené
nástroje
pre zapojenie
sa slovenských
výskumných
pracovísk do
medzinár. projektov.
Vytvorená agentúra
a
sieť regionálnych
kontaktných
bodov,
ktoré
uľahčujú
zapájanie sa do
európskeho
výskumu.

rezervu
na preplácanie
DPH
úspešným
účastníkom projektov
RP EÚ
Do
30.6.200
6 začať
činnosť
transformovaného
SARCu
v podob
e
modernej
agentúry

dávanie projektov pre
kompenzáciu nákladov
na DPH v rámci riešenia projektov z rámcových programov EÚ pre
výskum, vývoj a technické demonštrácie s
termínom
uzávierky
31.7. 2006

Zabezpečenie riešenia kľúčových
problémov rozvoja
a napĺňania potrieb spoločnosti
prostredníctvom
nových vecných
priorít výskumu a

Zabezpečenie
riešenia
kľúčových
problémov roz-

Do
30.8.200
6 identifikovanie
rozvojových
priorít
VaV

V súčasnosti prebieha
identifikovanie rozvojových
priorít
VaV
a vypracovanie nových
pravidiel pre fungovanie
systému štátnych programov.
Plnenie cieľa je pod-

dávanie projektov pre kompenzáciu nákladov na DPH
v rámci riešenia projektov z
rámcových programov EÚ;
agentúra začala plniť úlohu
podporného inštitucionálneho nástroja pre koordináciu
medzinárodnej
vedeckotechnickej
spolupráce.
Uzn.vl.318/2007 vláda SR
schválila program agentúry
na podporu prípravy projektov 7.rámcového programu.

Cieľ sa plní priebežne;
Plnenie cieľa je podmienené vypracovaním dlhodobého zámeru štátnej vednej
a technickej politiky, Materiál
je vo fáze spracovania.

Spôsob financovania a náklady

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

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

SARCu, počet
projektov prihlásených v rámci
výzvy na podávanie projektov
pre kompenzáciu nákladov na
DPH
v rámci
riešenia projektov z rámcových
programov EÚ
pre
výskum,
vývoj a technické demonštrácie.

Agentúra na podporu výskumu a
vývoja

Vypracované
krátke
štúdie
pre vypracovanie dlhodobého
zámeru.

Ministerstvo školstva SR
Sekcia vedy a
techniky

39

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

vývoja.

Do
30.8.200
6 vypracovanie
nových
pravidiel
pre fungovanie
systému
štátnych
programov.
Plnenie
úlohy
bolo
uzn.vl.
876/200
6 posunuté do
31.7.200
7.

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

Program popularizácie vedy v spoločnosti

Zlepšiť vnímanie
výskumu a vývoja
v spoločnosti ako
jedného zo základných stavebných kameňov
zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska.

Centrálny informačný
portál pre oblasť vedy a techniky

Vytvoriť v priebehu
roka 2006 informačné zabezpečenie výskumu a
vývoja ako jeden

voja
a
napĺňania potrieb
spoločnosti
prostredníctvom
nových
vecných
priorít
výskumu
a vývoja.

Zlepšenie
vnímania
Vaď
v
spoločnosti ako
jedného
zo
základných
stavebných
kameňov
zvyšovania
životnej
úrovne
občanov
Slovenska.
Vytvoriť
jeden
centrálny
bod
v

Cieľ bol splnený; Vládou
SR bol schválený Program
agentúry pre podporu ľudského potenciálu v oblasti
výskumu a vývoja a popularizáciu vedy. Cieľ sa tiež plní
v rámci "Programu popularizácie vedy v spoločnosti"
podporovaného z prostriedkov štrukturálnych fondov ESF. Dňa 7.2.2007 vláda SR
schválila "Stratégiu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti".

Do
30.5.200
6 vypracovanie
návrhu
hlavnej
štruktúry
a aktivít
programu
Do
30.8.200
6 začatie
činnosti
programu

Cieľ sa plní priebežne;
vytvorenie centrálneho informačného portálu je realizované prostredníctvom verejného obstarávania; výzva

Do
30.3.200
6 vypracovať
obsah

Program
agentúry
schválený
8.3.2006
vládou SR
Výzva na podávanie
projektov pre popularizáciu 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.

Návrh obsahu a štruktúra portálu boli spracované v 2006, zmluva
s dodávateľom vybratým verejným obstará-

Spôsob financovania a náklady

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

10 000 tis. Sk zo
štátneho rozpočtu na
rok 2007

Štrukturálne
indikátory

Počet projektov
prihlásených v
rámci výzvy na
popularizáciu
vedy. 11 projektov
realizovaných s podporou zo štrukturálnych fondov ESF.

Vypracovaný
návrh obsahu a
štruktúry portálu.
Realizácia
verejného
ob-

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Ministerstvo školstva SR
Sekcia
vedy
a techniky
Agentúra na podporu výskumu a
vývoja

Ministerstvo školstva SR
Sekcia vedy a
techniky
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Vypracovať nový
štátny program rozvoja infraštruktúry
výskumu a vývoja
zameraný na podporu technickej infraštruktúry výskumu a
vývoja a podporu
ľudských zdrojov vo
výskume a vývoji
(nové)

Podnikateľské pro-

9

Zaviesť finančnú
podporu pre vznik a
činnosť sietí technologického transferu,
výskumných a vzdelávacích centier, ktoré budú zapájať mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a postdoktorandov do projektov výskumu a vývoja riešených v rámci štátneho programu rozvoja infraštruktúry a
programov Agentúry
na podporu výskumu
a vývoja (nové)
Uviesť do prevádzky
vybrané pracovisko

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

centrálny bod v
rámci ústredného
portálu verejnej
správy.

a štruktú
ru portálu
Do
30.6.200
6 spustiť
činnosť
portálu

vaním bude podpísaná
v júni 2007.

Skvalitniť a zlepšiť
technickú infraštruktúra výskumu
a vývoja a prepojiť
vzdelávacie inštitúcie s podnikateľským prostredím

Zlepšiť ponuku
kvalifikovaných
výskumníkov, ako
aj transfer výsledkov výskumu a
vývoja do praxe

Používanie ZEP
v agendách verej-

rámci
ústredného
portálu
verejnej
správy.
Skvalitnená a
zlepšená
technická infraštruktúra
VaV
a
prepojené vzdelávacie
inštitúcie
s podnikateľským
prostredím

bola vyhlásená 28.2.2007.
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy - jún 2007.

Cieľ sa plní priebežne;
po schválení štátneho programu rozvoja infraštruktúry
vládou SR budú v rámci
možností štátneho rozpočtu
vyčlenené finančné prostriedky na vznik a činnosť
sietí technologického transferu z rozpočtu MŠ SR a
rozpočtu Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Nainštalo-

V stave skúšobnej prevádzky

Štrukturálne
indikátory

Ministerstvo školstva SR
Sekcia vedy a
techniky
192 061 tis. Sk v rozpočte na rok 2007
účelovo určené na
štátne programy rozvoja infraštruktúry

počet projektov
prihlásených na
výzvy ku štátnemu programu
rozvoja
infraštruktúry

Cieľ bude splnený po
schválení
štátneho
programu rozvoja infraštruktúry

zatiaľ neurčené

Rok
2006

Rok 2006

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

starávania

Dlhodobý zámer štátnej
vednej a technickej politiky bude predložený
na rokovanie vlády SR
v apríli 2007.

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 vývoja.

Zlepšiť ponuku kvalifikovaných
výskumníkov, ako
aj transfer
výsledkov
výskumu
a vývoja
do praxe

Spôsob financovania a náklady

počet projektov
štátneho programu
rozvoja
infraštruktúry a
programov
Agentúry
na
podporu
výskumu a vývoja

Ministerstvo školstva SR
Sekcia vedy a
techniky

MDPaTSR
v rámci opatrenia
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
štátnej správy, vybavené certifikovanou
aplikáciou pre vytváranie a overovanie
zaručeného elektronického podpisu
(ZEP) v on-line ako
aj off-line režime, so
zaškolením zamestnancov na úrovni
administrátora
a užívateľa aplikácie

stredie

1
2

Podnikateľské prostredie

1
2

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
nej správy

Aktivizovať podnikateľskú sféru pri tvorbe legislatívneho
procesu

Oslovovať podnikateľskú sféru
s cieľom participovať na tvorbe
právnych predpisov a prenosu
praktických skúsenosti s ich aplikáciou
v praxi
a to aj v súvislosti
s Európskym podnikateľským skúšobným panelom
(EBTP).

V predstihu vypracovať právnu analýzu
dosahu smernice

Včasné začatie
prác súvisiacich s
transpozíciou

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

vanie
aplikácie
Q-Sign
pre vytváranie
a overov
anie ZEP

Ovply
vňovanie
legislatívneho
procesu
v rámci
pracovných
skupín,
ale
aj
mimo
nich
predkladaním
svojich
pripomienok,
stanovísk
a návrho
v a to aj
v súvislo
sti
s Európs
kym
podnikateľským
skúšobným panelom.
Analyzovať
orgány

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

(9),
zvyšovanie
používania elektronického podpisu vo verejnej
správe

Jednotliví podnikatelia sú
členmi mnohých pracovných
skupín,
aj s medzinárod. pôsobnosťou

V súlade
s Pláno
m legislatívnych
úloh vlády SR

V roku 2006 bol spracovaný screening legislatívy

Do septembra
2009

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády
SR

MH SR a ostatné
rezorty

Rok 2006 a 2009

MH SR a ostatné
rezorty
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
o službách na vnútornom trhu na existujúcu legislatívu SR

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

a implementá-ciou
smernice
2006/123/ES
o službách na vnútornom trhu
a novelizácia-mi
príslušných zákonov

bude
pripravený
návrh
zákona o
službách

Podnikateľské prostredie

1
2

Podnikateľské prostredie

1
2

Podnika-

Stav realizácie

Prehodnotiť postupy
legislatívneho procesu s dôrazom na
skrátenie časového
horizontu pri implementácii

Efektívne využívať
pravidlá legislatívneho procesu,
s cieľom včasného
implementovania
smerníc
EP a Rady

Využívať všetky
technické
a inštitucionálne prostriedky EÚ pre efektívnejšie implementovanie smerníc do
národnej legislatívy
(Európsky podnikateľský konzultačný
mechanizmus
(EBTP)

Ovplyvňova-nie
tvorby legislatívy
a politík EÚ slovenskými podnikateľmi, získavanie
ich názorov. Naplnenie cieľového
počtu 72 firiem
v SR, stanovených
EK, do EBTP a ich
oficiálna registrácia

Vyvíjať aktivity pre

Vytvorenie infor-

verejnej
správy,
ktoré
budú
transpozíciou
a implem
entáciou
smernice
dotknuté
Včas
né zavedenie
požiadaviek orgánov
EÚ, stanovených
prostredníctvom
smerníc
a možno
sť uplatňovania
v predsti
hu ekonomických výhod
V súčasnosti
je
16
firiem zo
SR zaregistrova -ných
v EBTP,
s ďalšími
30- timi
prebiehajú rokovania.
EK

Prehodnotenie možností
zeefektívnenia legislatívnych
postupov

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Priebežne

MH SR a ostatné
rezorty

Priebežne

MH SR

prípravné práce

MH

Rok
2007

Ďalšie kroky sú realizované na základe pokynov
EK, prenášané prostredníctvom národných koordinátorov na základe ich účasti na
pravidelných zasadnutiach
riadiacej komisie pre EBTP.

Priebežne

Práce prebiehali a pre-

Október

SR/sekcia
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
teľské prostredie

1
2

zapojenie jednotlivých inštitúcií SR do
IMI projektu – Informačného systému
pre vnútorný trh

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

mačného systému,
ktorý má spájať
kompetentné inštitúcie ČŠ s cieľom
uľahčenia administratívnej spolupráce pri riešení problémov, súvisiacich
najmä
s cezhraničným dočasným poskytovaním
služieb

2007

rok 2006,
2007

Podnikateľské prostredie

1
2

Odstrániť neodôvodnené
a neopodstatnené
prekážky pri udeľovaní povolení
k podnikaniu a pri
uznávaní odborných
kvalifikácií
a postupne vytvoríme možnosť efektívnejšej elektr. komunikácie

Stav realizácie

Vzájomné uznávanie dokladov
o vzdelaní, ale aj
iných dokladov, za
účelom poskytovania služieb podnikateľom
z jedného ČŠ štátu v druhom ČŠ

bol zaslaný
vzorový
súbor
15–tich
kompetentných
inštitúcii
SR, na
základe
ktorých
bol vytvorený
skušobný prototyp systému.
Analyzovanie dokumentov, ktoré
majú byť
predmetom vzájomného
uznávania dokladov.
Pre
uznávanie kvalifikácií
bola vytvorená
špeciálna pracovná
skupina,
ktorej
členmi
sú
zástupcovia MH
SR a MŠ

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

1.

polrok

prípravné práce priebežne rok 2006,
1. polrok 2007 -

Prostredníctvom screeningu národnej legislatívy
k smernici o službách na
vnútornom trhu boli analyzované možné bariéry pri
udeľovaní
povolení
k podnikaniu. V súčasnosti
sa vyvíja modul pre uznávanie odborných kvalifikácii
v zmysle
smernice
(2005/36/ES)
o uznávaní
odborných kvalifikácií

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

obchodu, MŠ SR

MH
SR/sekcia
obchodu, MŠ SR
a iné
rezorty,
MDPaTSR

September, Október
2007
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Podnikateľské prostredie

1
4,
1
5

Podnikateľské pro-

1

Stav realizácie

Zabezpečiť vznik
jednotných kontaktných miest (one stop
shop), čo významne
uľahčí úplné registračné
a preregistračné povinnosti pre podnikateľov s dôrazom na
možnosti využívania
elektronickej komunikácie.

Zjednodušenie
administratív nych postupov
súvisiacich najmä
so začatím podnikania a uľahčenie
vstupu podnikateľov na trh SR zabezpečením povolení, formulárov
a iných náležitostí
k podnikaniu na
jednom mieste,
ktorým bude JKM.

Vytvoriť jednotný integrovaný formulár

Zúženie rozsahu
požadovaných

SR, ktorí
sú
súčasne
národnými
a delego
vanými
koordinátormi
pre IMI
projekt
Zriadenie
funkčnej
siete
jednotných
kontaktných
miest na
Slovensku
(JKM),
na živnostenských
úradoch,
v sídlach
krajských
miest,
kde
je
frekvencia podnikateľov
najvýraznejšia.
Schv
álené
vládou
dňa 19.
4. 2007
Zjednoduše-

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

priebežne rok 2006,
1. polrok 2007

Boli zrealizované prípravné práce pre založenie
JKM. V roku 2006 prebiehali
na vybraných živnostenských úradoch prípravné
práce súvisiace so zisťovaním
frekvencie
záujmu
o služby JKM, rozsahu požadovaných informácií, časovej náročnosti.
Právny rámec JKM bol
vytvorený návrhom novely
zákona
o živnostenskom
podnikaní,
do ktorej boli
zakomponova-né ustanovenia o JKM. Návrh novely bol
vo vláde schválený 11. 4.
2007.

Príprava formulára

September 2007

September 2007

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MH
SR/sekcia
obchodu,
MV SR/odbor živnostenského
podnikania

Štátny rozpočet

priebežne
rok 2006,

Štátny rozpočet

MH
SR/sekcia
obchodu,
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
stredie

Zabezpečiť
otvorené
a konkuren
čné trhy
a profitovať
z výhod
globalizácie

Zabezpečiť
otvorené
a konkuren
čné trhy
a profitovať
z výhod
globalizácie

4

1
3

1
3

pre účely začatia
a priebehu podnikania

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
údajov
o podnikateľovi, za
účelom vydania
dokladov k podnikaniu a tým eliminovať niekoľkonásobné predkladanie tých istých
údajov príslušným
orgánom jednotlivo.

Odstrániť prekážky
v obchode, ktoré
bránia konkurencieschopnosti; presadzovať záujmy podnikateľskej sféry v oblasti
prístupu na trhy tretích krajín v rámci
rokovaní vo Svetovej
obchodnej organizácii a pri príprave preferenčných dohôd

Zvýšenie exportných možností
prostredníctvom
zlepšenia prístupu
na trhy tretích krajín

Vypracovať proexportnú politiku SR na
obdobie rokov 20072013

Vytvorenie stabilného podporného
piliera aktívnej
zahraničnoobchodnej politiky
zameranej na
podporu slovenského exportu
a podporu konkurencieschopnosti
slovenských firiem

Plánovaný
harmonogram

nie administratívy pri
získavaní
zákonných
údajov
o podnik
ateľovi,
ktoré sú
nevyhnutné
pre vydanie
príslušných
dokladov
potrebných
k podnik
aniu.

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

1. polrok 2007

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 liberalizácia
priemyselných
a poľnohosp. výrobkov, služieb, uľahčovanie obchodu
a obchod a rozvoj.

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

2007
2008

20072013

-

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MV SR/odbor živnostenského
podnikania

0

Zvýšenie
exportu prostredníctvom dosiahnutia vyššej liberalizácie obchodných vzťahov
a odstránením
netarifných prekážok v obchode

250 mil. Eur
z prostriedkov Operačného
programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
na roky 2007-2016

Zvýšenie
exportu prostredníctvom prieniku
na trhy, prehĺbenie obchodnej
spolupráce
a dosiahnutie
vyššej
konkurencieschopnosti slovenských
výrobkov

MH SR
Sekcia obchodu

MH SR
Sekcia obchodu
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
Posilniť
konkurenčné výhody
svojej
priemyselnej základne

1
0

Podpora technologických transferov
a inovácii vrátane
tvorby nových pracovných miest
Podpora inovačných
aktivít v podnikoch

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Rast pridanej hodnoty a počtu pracovných miest
v priemyselnej
výrobe
Zvýšenie zhodnotenia materiálov
a energií a rast
produktivity práce
v priemyselnej
výrobe

Veda, výskum a
inovácie

8

Vytvorenie modernej
legislatívy pre oblasť
inovácií

Vytvorenie modernej legislatívy pre
oblasť inovácií

8

Podpora technologických inkubátorov
zameraných na inovatívne firmy

Podporou inkubátorov sa predpokladá zlepšenie
podmienok pre
živnostníkov a
MSP vo fáze rozbehu podnikania

Veda, výskum a
inovácie

Veda, výskum a
inovácie
8

Komplexný systém
podpory inovatívnych
firiem a inovačných
aktivít v súkromnej
sfére

Stav realizácie

Vytvorením komplexného systému
podpory budú nastavené efektívne
pravidlá podpory
inovatívnych firiem

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
Premietnúť
požiadavky
Európskej komisie v
oblasti
inovácií
pri
súčasnom
zohľadnení
domácich
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 pracovná skupina.

Plánovaný
harmonogram

50% ŠR + ERDF
50% súkromné zdroje
2008
2010

-

65% ŠR+ERDF
35% súkromné zdroje
Predpoklad prijatia zákona o inováciách –
október 2007 vo väzbe
na Inovačnú stratégiu
schválenú 14. marca
2007
Rok
2006

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Rast
pridanej
hodnoty
a vytvorené
pracovné miesta, rast podielu
pridanej hodnoty
k spotrebe
materiálov
a energií a rast
podielu pridanej
hodnoty
k objemu vyplatených miezd

MH SR , S 4100

MH SR , S 3200

Na realizáciu opatrení Inovačnej stratégie
SR v roku 2008 potreba ŠR 300 mil. Sk
+ spolufinanco-vanie
ŠF

Schválenie Inovačnej stratégie
SR a Zákona o
inováciách vládou SR

MH SR , S 3200

V súčasnosti sú využívane najmä zdroje zo štrukturálnych fondov. V rámci nového finančného obdobia sú
pripravované nové mechanizmy podpory.
Úloha sa priebežne plní ,
vychádza zo schváleného
NSRR SR , v ktorom budú
nastavené mechanizmy a
nástroje podpory inovatívnych aktivít

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

V rámci opatrenia
1.2. SOP PS bola
poskytnutá podpora
vo výške 266,7 mil.
Sk
Podľa
termínov
plnenia
úloh na
realizáciu opatrení Inovačnej
stratégie

počet vytvorených inkubátorov
MH SR , S 3200
Objem výdavkov v súkromnej
sfére vynaložených na výskum, vývoj a
inovácie (ako %
z HDP) .
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

SR
Veda, výskum a
inovácie

8

Verejný podporný
nástroj na zlepšenie
ponuky rizikového
kapitálu na inovatívne firmy v ranom
štádiu ich činnosti

MH SR v spolupráci s NARMSP
navrhlo zriadenie
troch nových investičných fondov
rizikového kapitálu:a) Fond zárodočného kapitálu –
Seed Capital Fund
(„Seed fond“)b)
Fond štartovacieho kapitálu – Startup Capital Fund
(„Start-up fond“)c)
Fond rozvojového
kapitálu – Development Fund
(„Rozvojový
fond“)a programu
poskytovania
vzdelávacích služieb v oblasti rozvoja podnikania
prostredníctvom
rizikového kapitálu

8

Kreovať Agentúru
pre podporu a rozvoj
inovácií a jej regionálne 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 subjektami národného
inovačného systému SR všetky
činnosti jej z neho
vyplývajúce

8

Podporovať vznik
inovačných klastrov
v rámci verejnosúkromného partnerstva

Predpokladá sa,
že prostredníctvom inovačných
klastrov sa vytvoria v určitých odvetviach priemyslu

Veda, výskum a
inovácie

Veda, výskum a
inovácie

Činnosť „Seed-fondu“ a
„Start-up fondu“ bola spustená koncom apríla 2006,
začiatok činnosti „Rozvojového fondu“ je plánovaný v
druhom polroku 2006.

Agen
túra sa
bude
zaoberať
implementáciou
podpory
v oblasti
inovácií
a jej
hodnotením

MH SR , S 3200

Investormi do fondov
budú niektoré z inštitucionalizovaných,
renomovaných
zahraničných
bánk,
fondov orientujúcich
sa na podporu MSP
– Európska banka
pre obnovu a rozvoj,
Európska investičná
banka
prostredníctvom
Európskeho
investičného fondu a
iné. Pre všetky fondy
platí, že investormi
do fondov bude NARMSP v schválenej
výške:a) do „Seedfondu“
400 mil. SKKb) do
„Start-up
fondu“
500 mil. SKKc) do
„Rozvojového fondu“
600 mil. SKK

V
súčasnosti
sú uvedené
schémy
predložené na
notifikáciu
a
predpokladáme
účinnosť
od 1.1.
2007

Rok 2007 - 2008

Rozhodnutím
ministra
hospodárstva bol zmenený
názov príspevkovej organizácie Slovenská energetická
agentúra na Slovenská inovačná a energetická agentúra, čím sa transformáciou
súčasnej agentúry zabezpečil základný predpoklad pre
vytvorenie strešného orgánu
pre podporu a rozvoj inovácií.

Rok
2007

V súčasnosti pripravovaných dokumentoch na rozpracovanie opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky
rast

Rok
2007
2008

MH SR , S 3200,
3100

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

-

Štátny
rozpočet,
Štrukturálne
fondy,
Komunitárne
programy CIP a 7RP,
Súkromné zdroje 3070%

Transformácia
súčasnej agentúry
v pôsobnosti
MH SR.
Schválený štatút
agentúry
na
podporu inovácií.
MH SR , S 3200

48

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Veda, výskum a
inovácie

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
a služieb podmienky pre spoluprácu podnikateľského sektora
s univerzitami,
podnikateľskými
a inovačnými centrami v súlade
s rozvojovým potenciálom v regiónoch
Vytvorenie lepších
podmienok pre
podporu investícií
s dôrazom na
podporu investičných projektov
z oblasti znalostnej ekonomiky
a projektov
s vyššou pridanou
hodnotou v oblasti
techno-logických
centier strategických služieb
Prijatím cielených
opatrení v zákone
o verejnom obstarávaní vytvoriť
priaznivé prostredie pre výrobcov
a poskytovateľov
služieb

Skutočný harmonogram

Štrukturálne
indikátory

Rok 2007

8

8

Novelizovať zákon
25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní o povinnosť verejne obstarávať inovatívne produkty a
služby

8

Vytvoriť schému
priamej podpory rastu inovačnej aktivity
z verejných zdrojov
formou spolufinancovania inovačných
projektov riešených
v rámci inovačných
programov

Dosiahnutie rýchleho ekonomického profitu
a udržiavanie konkurenčnej výhody
na trhu

V rámci Operač-ného
programu
konkurencieschopnosť
a hospodársky rast sú pripravované schémy na realizáciu opatrení, v súčasnosti
v schvaľovacom procese

1
4

Doladenie nového
systému organizácie

Zefektívnenie riadenia a správy

Pripravuje sa zákon novelizujúci uvedené zákony

Veda, výskum a
inovácie

Plánovaný
harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

a Inovačnej stratégie sú pripravované podmienky pre
vznik Národných centier inovácií vrátane Kompetenčných centier aplikovaného
výskumu

Prijať zákon
o investičnej pomoci,
v ktorom budú zvýhodňovaní investori
poskytujúci vyššiu
pridanú hodnotu
v high-tech sektoroch, v oblasti technologických centier
a strategických služieb

Veda, výskum a
inovácie

Vytvoriť
konkurenč-

Dopad

Zákon je po medzirezornom pripomienkovom konaní, na úrovni ŠT cez rozporové konania sa odstraňujú
zásadné pripomienky

Rok
2006

MH SR , S 3200

Štátny rozpočet

2008
Vo vzťahu k návrhom EK
pripravujeme analýzu na
domáce podmienky

Podiel inovatívnych produktov
a služieb
z celkového objemu verejného
obstarávania v
%

Rok 200
7

2008
Štátny
rozpočet,
Štrukturálne
fondy,
Komunitárne
programy CIP a 7RP,
Súkromné zdroje 3070%

Rok
20072008

2007

September 2007 by mal
byť návrh zákona pred-

Štátny rozpočet

Objem finančných prostriedkov na riešenie
inovačných projektov v mil. Sk
Pridaná hodnota
dosiahnutá
z realizovaných
projektov v mil.
Sk

MH SR , S 3200

MH SR , S 3200,
S 4100

MS SR
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
né podnikateľské
prostredie
a podporiť
súkromnú
iniciatívu
prostredníctvom
lepšej regulácie

súdov, správy
a riadenia súdov
v súlade so zákonnou úpravou prípravy
návrhu novely zákonov č. 371/2004 a
757/2004 Z. z.

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

súdov

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

ložený NRSR, účinnosť
od 1.1.2008

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Sekcia legislatívy

(vysoká
vymožiteľnosť práva)

Vyhodnotenie skúseností z doterajšej
praxe zavedenia a
fungovania súdneho
manažmentu a prijatie prípadných korekčných opatrení

Rozšírenie projektu
efektívnej výmeny
informácií medzi orgánmi činnými
v trestnom konaní –
projekt „LEA“ (Law
Enforcement Agencies)
Vytvorenie podmienok pre používanie
nových spôsobov
protokolácie pojednávaní (audio/video)
v civilných veciach a
protokolácie (video) v
trestných veciach;
analýza a vyhodnotenie poznatkov z

Antikorupčné opatrenia (automatické
prideľovanie spisov); umožnenie
kontroly práce
sudcov, skrátenie
konania

Antikorupčné
opatrenia (automatické prideľovanie
spisov);
umožnenie kontroly práce sudcov

2007-2011
MS SR

Priebežné vyhodnocovanie skúseností, identifikácia
ďalších možností skrátenia
procesov

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

20072008

Priemerná dĺžka
súdneho konania

Sekcia
justičnej
informatiky
a štatistiky
Sekcia legislatívy

2007-2011
Elektronický obeh
spisov v trestnej
agende

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

Štátny rozpočet /
Štrukturálne
fondy
(zatiaľ neboli na projekt pridelené žiadne
financie)

20072008

MS SR
Ďalšie skrátenie
trestného konania

Sekcia
práva

trestného

(2006 – trest . audio)
2007-2011
Zvýšenie kvality
pojednávaní

V trestných pojednávaniach je povinné používanie
audio protokolácie

20072008

Štátny rozpočet /
Štrukturálne
fondy
(zatiaľ neboli na projekt pridelené žiadne
financie)

MS SR
Sekcia
justičnej
informatiky
a štatistiky
Sekcia
práva

trestného
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Popis opatrení
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oblasti
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Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

protokolácie (audio)
v trestných veciach a
prípadné zváženie
korekcií

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

Sekcia
práva

civilného

III. štvrťrok 2007
Zabezpečenie efektívneho vykonávania
zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze
a reštrukturalizácii

Zefektívnenie
uplatňovania konkurzného konania

Zabezpečenie elektronického konania
na úseku Obchodného registra

Odľahčenie súdov
(predpokladá sa,
že najmä pri výpisoch z ObR budú
občania využívať
služby elektr. registra; skrátenie
lehôt

Pripravuje sa novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

III. štvrťrok 2007

Štátny rozpočet

Počet konaní a
rozhodnutí podľa
zákona
o konkurze
a
reštrukturalizácii

Umožnenie bezhraničných zlúčení a
splynutí kapitálových
spoločností a zapracovanie ďalších
zmien za účelom
skvalitnenia podnikateľského prostredia v
rámci novely Obchodného zákonníka
a Zákona o obchodnom registri.
Zabezpečenie elektronických archívov
pre záznamy pojednávaní v trestných a
civilných veciach

Sekcia legislatívy
Sekcia
práva

civilného

august 2007
MSSR naďalej aktívne
spolupracuje
s ostatnými
zainteresovanými subjektmi
na príprave a dolaďovaní
systémov aby bolo možné
dodržať termín spustenia
prevádzky.

Štátny rozpočet (zatiaľ bola pridelená iba
½ prostriedkov, druhá ½ by mala byť
pridelená
v roku
2008)

august
2007

Počet elektronických žiadostí
o výpis z Obor
a počet podaní
v elektronickej
forme

2008-2011
Príprava podmienok
pre elektronické podanie v zmysle Občianskeho súdneho
poriadku

MS SR

Umožnenie el.
komunikácie so
súdmi

Sekcia
justičnej
informatiky
a štatistiky
Sekcia legislatívy
MS SR

Štátny rozpočet /
Štrukturálne
fondy
(peniaze možné od
2008)

2007

MS SR

Počet elektronických podaní

Sekcia
justičnej
informatiky
a štatistiky
Sekcia legislatívy

Novela Oáz
a Obor za účelom
umožnenia cezhraničných fúzií
a iné zmeny za
účelom skvalitnenia úpravy
v oblasti obchodného práva

Predpokladaná
účinnosť - december 2007

Sekcia legislatívy
Novela sa pripravuje; do
medzirezortného pripomienkového konania by mala ísť
v máji 2007

2007

Štátny rozpočet

2008-2011
Umožnenie archivácie el. dokumentov

MS SR

2007

Štátny rozpočet /
Štrukturálne
fondy
(peniaze možné od
2008)

Počet uchovaných el. podaní

MS SR
Sekcia
justičnej
informatiky a šta-
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oblasti
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Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

tistiky
Zvýšenie bezpečnosti IT - vytvorenie
podmienok a aplikácia informačnej bezpečnosti pre nosné
aplikácie a služby
rezortu, ako aj služby
podnikateľským subjektom a širokej verejnosti.
Vybudovanie informačného systému na
zabezpečenie celého
procesu legislatívneho toku, od vytvorenia legislatívneho
materiálu až po jeho
konečné odsúhlasenie.
Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

1
1

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
z verejných vodovodov

2008-2011
MS SR
Zvýšenie bezpečnosti elektronických podaní

Prehľadnosť legislatívneho procesu,
možné sledovanie
materiálov
v legislatívnom aj
v nelegislatívnom
procese

Prebehla časť
nostnej analýzy

bezpeč-

Aplikácia pre tvorbu legislatívnych materiálov je
testovacej prevádzke, portál
je vo vývoji

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
z verejných vodovodov

2008 (ukončenie projektu, ďalší vývoj smerujúci
k elektronickej
zbierke zákonov – do
2011)

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

MS SR
Počet materiálov
v informačnom
systéme

Sekcia
justičnej
informatiky
a štatistiky
Sekcia legislatívy

V roku 2006:
12 stavieb rozostavaných
4 stavby ukončené

Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd
1
1

2007

Sekcia
justičnej
informatiky a štatistiky

Štátny rozpočet /
Štrukturálne fondy

2007/20
08

V roku 2006:
5 stavieb rozostavaných
1 stavba ukončená

Projekty
sa realizujú
v súlade
so
schváleným
harmonogramom
prác
Všetky
projekty
KF
a ISPA/K
F sa realizujú
v harmo
nograme
v súlade
so zmluvami
o dielo,
ako
aj
platnými

Projekty sa realizujú
v súlade so schváleným
harmonogramom prác
ERDF, ŠR, vlastné
zdroje

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

Dĺžka rozvodov
pitnej
vody
89 791 km
Počet obyvateľov pripojených
k rozvodom pitnej vody - 957
domácností

MŽP SR/ SVaEZ

V roku 2006:

KF, ŠR, KP

Dĺžka rozvodov
pitnej
vody
115,3 km
Počet pripojených obyvateľov
k rozvodom pitnej vody 3337
domácností
(13348 obyv.)

MŽP SR/ SVaEZ
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oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

FM alebo rozhodnutiami EK
Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

Projekty sa realizujú
v súlade so schváleným
harmonogramom prác

1
1

Odvádzanie
a čistenie odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči
EU

V roku 2006:
23 stavieb rozostavaných
1 stavba ukončená

Projekty
sa realizujú
v súlade
so
schváleným
harmonogramom
prác

Dĺžka
nových
kanalizačných
sietí 175,4118
km

ERDF, ŠR, vlastné
zdroje

Počet obyvateľov, napojených
na kanalizačnú
sieť 4896
Počet novovybudovaných/zrekonštru
ovaných ČOV
3,7

MŽP SR/SVaEZ

Počet obyvateľov, napojených
na ČOV 4696
Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd

1
1

Opatrenia
na ochranu

1
1

Odvádzanie
a čistenie odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči
EU

Komplex opatrení na
ochranu pred povod-

V roku 2006:
15 stavieb rozostavaných
4 stavby ukončená

Zvýšením úrovne
ochrany pred po-

Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné

Všetky
projekty
KF
a ISPA/K
F sa realizujú
v harmo
nograme
v súlade
so zmluvami
o dielo,
ako
aj
platnými
FM alebo rozhodnutiami EK
Podľa
vládou

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

Dĺžka
nových
kanalizačných
sietí 504,4 km
Počet obyvateľov, napojených
na kanalizačnú
sieť 76812
KF, ŠR, KP

Počet novovybudovaných/zrekonštru
ovaných ČOV
11

MŽP SR/SVaEZ

Počet obyvateľov, napojených
na ČOV 391569
MŽP SR nedostalo na
realizáciu
Programu

KF, ŠF, ŠR, vlastné
zdroje (obce, SVP,
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výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
ňami s cieľom zabezpečiť územie SR
pred negatívnymi
účinkami záplav

pred povodňami

Vybudovanie POVAPSYS

1
1

Vybudovaním POVAPSYS sa zabezpečí operatívny prístup k potrebným
informáciám na zabezpečenie ochrany
pred povodňami

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

vodňami sa vytvoria lepšie podmienky pre hospodársky
a sociálny rozvoj
oblastí, ohrozovaných povodňami

SR
schváleného
Programu protipovodňovej
ochrany
do roku
2010
a Aktuali
zácie
programu
do
roku
2015
(20O6 –
2015)

žiadne prostriedky zo
ŠR

Na základe aktuálnych podkladov
a predpovedí
z POVAPSYS je
možné prijať operatívne opatrenia

prostriedky z EU

Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné
prostriedky z EU

2006
2010

-

Spôsob financovania a náklady

Vybudovanie POVAPSYS

Odpadové
hospodár-

1
1

1
1

Znižovanie emisií
základných
a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší

Vybudovaním POVAPSYS sa zabezpečí operatívny prístup k potrebným
informáciám na zabezpečenie ochrany
pred povodňami
Podpora aktivít
v oblasti separova-

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

š.p.), Environmentálny fond (EF)

MŽP SR/ SVaEZ

V závislosti od financovania z fondov EU a
ŠR
KF, ŠR
MŽP SR/ SVaEZ

Ochrana
ovzdušia

1
1

Štrukturálne
indikátory

Počet zariadení
s nainštalovaný
mi/zmodernizov
anými technológia-mi: 172

Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné
prostriedky z EU

Zníženie emisií
zne-čisťujúcich
látok
a skleníkových
plynov: 9,5%

Na základe aktuálnych podkladov
a predpovedí
z POVAPSYS je
možné prijať operatívne opatrenia

Úloha je v procese realizácie, čaká sa na finančné
prostriedky z EU

2006
2010

-

Zvýšením podielu
vyseparovaných

Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostried-

20O8
2013

–

MŽP SR/SOZŽP

V závislosti od financovania z fondov EU a
ŠR
KF, ŠR
MŽP SR/ SVaEZ
KF, Recyklačný fond
(RF), EF
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Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
stvo

ného zberu

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
odpadov zo zmesového komunálneho odpadu (KO)
sa dosiahne zníženie množstva
zmesového KO

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

ky z EU

MŽP SR/ SKZŽP

Odpadové
hospodárstvo
MŽP SR/ SKZZP

1
1

Podpora aktivít na
zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie
odpadov
z priemyselnej
a poľnohospodárs
kej . výroby

Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU

2008
2013

-

1
1

Nakladanie
s nebezpečnými odpadmi spôsobom
priaznivým pre životné prostredie

Zefektívnenie separovaného zberu
v zdravotníckych
a veterinár. zariadeniach

Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU

2008
2013

-

1
1

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží, vrátane
ich odstraňovania

Systematická
identifikácia environmentálnych
záťaží

Úloha sa realizuje, rozpracovanosť
jednotlivých
okresov je 20 – 60 %

Odpadové
hospodárstvo

Odpadové
hospodárstvo
Odpadové
hospodárstvo
Ochrana

1
1

Uzatváranie
a rekultivácia skládok
odpadov

1

Zabezpečenie priaz-

Uzavretie
a rekultivácia
skládok, zriadených za osobitných podmienok
Realizácia prog-

KF, RF, EF

2006 - 2008

Úloha sa nerealizuje, čaká sa na finančné prostriedky z EU

2006
2008

2008
2013

MŽP SR/ SKZZP

KF

-

-

ŠR+ celkom 30 mil.
SK
V roku
2006
a 1.Q.2007 vyčerpaných 12 mil. Sk

MŽP SR/SGPZ

KF, EF
MŽP SR/ SKZZP

Vzhľ

Program

starostlivosti

-

ŠF, ŠR

vypracované
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špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
a regenerá
cia prírodného prostredia
a krajiny

1

nivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie
programov starostlivosti o chránené územia (vrátane území NATURA 2000)
a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín,
živočíchov a území
vrátane realizácie
monitoringu druhov
a biotopov.

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
ramov záchrany
osobitne chránených častí prí-rody
a kra-jiny a programov starostlivosti o chrá-nené
úze-mia v súla-de
s medzinárodnými záväzkami. Dosiahnu-tie a zachovanie priaznivého
stavu druhov
a biotopov európskeho významu,
(sústava NATURA
2000).

adom na
krátky
čas realizácie
programov starostlivosti
a progra
mov záchrany
nie možné zhodnotiť
skutočný
dopad.

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

(PS) pre NP:
1 vypracovaný 4 rozpracované

realizované dokumenty
starostlivosti
:
11

Správa NP Slovenský raj
spracovala analytickú časť
PS pre územie európskeho
významu Slovenský raj.

podiel chránených
území,
ktoré majú vypracované programy starostlivosti
alebo
progr-amy záchra-ny :1,21%

2015

Vypracovaný 1 PS pre
Ramsarskú lokalitu.

Ochrana
a regenerá
cia prírodného prostredia
a krajiny

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody
a krajiny prostredníctvom budovania
a rozvoja zariadení
ochrany prírody
a krajiny
1
1

Posilnenie infraštruktúry ochrany
prírody a krajiny)
prispeje k rozvoju
cestovného ruchu.

MŽP SR/ SOPK

podiel chránených
území,
ktoré majú realizované programy starostlivosti
alebo programy
záchrany:
0,83 %

PS - Chránené stromy:
10 vypracov.
8 rozpracov. PZ - ohrozené druhy rastlín
a živočíchov : spracovaných
a schválených PZ pre 27
druhov rastlín a 13 druhov
živočíchov.
V
oblastiach
s vybudo
vanými/
zrekonštruovanéými zariadeniami
ochrany
prírody
a krajiny
sa
výrazne
zlepšila

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

dokumenty starostlivosti: 76

PS pre CHKO 7 rozpracovan.

PS-Maloplošné chránené
územia:
22 vypracov. 13 rozpracov.

Štrukturálne
indikátory

- počet vybudovaných
alebo
zrekonštruovaných zariadení :
19
Celkový počet vybudovaných
resp. zrekonštruovaných zariadení :19

2015

ŠF, ŠR

- podiel chránených území, pre
ktoré boli vybudované
alebo
zrekonštruované zariadenia:
35%

MŽP SR/SOPK
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oblasti
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Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

infraštruktúra
a návšte
v-nosť
týchto
zariadení.
Ochrana
a regenerá
cia prírodného prostredia
a krajiny
1
1

Zlepšenie informovanosti
a environmentálneho
povedomia verejnosti, vrátane spolupráce a komunikácie so
zainteresovanými
skupinami

Odborné publikácie ochrany
prírody : 5

Odborné
publikácie
ochrany prírody ;

Zmiernenie rozporov medzi záujmami vlastníkov
a ochrany prírody

Propagačné

materiály:

ŠR, vlastné zdroje

Propagačné
materiály: 25

25
Vedomostné
kvízy: 8

Vedomostné kvízy: 8

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

Konferencie: 2

Vypracovať a prijať
nový školský zákon

vzdelávanie

2
3,
2
4

Vypracovať novelu
vyhlášky
o predškolských zariadeniach s cieľom
zabezpečiť bezplatné
vzdelávanie detí od 5
rokov veku
v materských školách

Projekty ESF: Pri-

Premena tradičnej
školy na modernú,
dokončenie reformy školstva, prispôsobenie systémov vzdelávania
Zvýšenie zaškolenosti detí
v materských školách a lepšia pripravenosť do ZŠ a
uplatnení sa
v
živote
Skvalitnením riadenia materských
škôl a základných
škôl s materskou
školou sa skvalitní
riadenie MŠ

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

Stanovený je nový termín vypracovania návrhu
nového školského zákona
(zákona o výchove
a vzdelávaní), ktorý by mal
rešpektovať premenu tradičnej školy na modernú, dokončenie reformy školstva,
prispôsobenie systémov
vzdelávania.

31.12.20
07
87 mil. SK – ESF

MŠ SR
31.12.20
07
100 mil. SK - ESF
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výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
praviť národný projekt zameraný na
skvalitnenie riadenia
vedúcich pedagogických zamestnancov
materských škôl, základných škôl
s materskými školami
Z prostriedkov ESF:
Vytvoriť výzvu „ Národný program predškolského vzdelávania“

vzdelávanie

Transformácia obsahu vzdelávania a
metód vyučovania
cudzích jazykov
2
0,
2
4

vzdelávanie
2
0

Národný projekt
ESF: Zvyšovanie
kompetencií učiteľov
cudzích jazykov
prostredníctvom stáží v reálnom jazykovom prostredí

Projekty ESF: Iniciovanie rozvojových
projektov na vytváranie vysokoškolských
študijných programov v cudzom jazyku

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

s kladným dopadom na skvalitnenie pedagogického
procesu.
20072008

Vytvorenie odborných tímov na prípravu národného
programu pre materské školy
v rámci obsahovej
reformy, príprava
metodík, skvalitnenie pedagogického procesu
v MŠ ako základ
budovania znalostnej spoločnosti.

Zlepšenie úrovne
aktívneho ovládania cudzích jazykov – lepšie prispôsobenie sa
potrebám trhu
práce

Výber realizátora národného projektu z prostriedkov
ESF.
2007
2010

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

Pripravuje sa návrh postupu zavedenia nového
modelu vyučovania cudzích
jazykov. Model na vyučovanie cudzích jazykov v základných a stredných školách bude v dvoch alternatívach, a to od 5. ročníka ZŠ
alebo ako alternatíva aj od 3.
ročníka ZŠ. Model sa rozpracuje aj na podmienky
škôl s vyučovacím jazykom
národností.
Výber realizátora národného projektu ESF.

Zvýšenie konkurencieschopnosti
slovenských vysokých škôl prostredníctvom
uskutočňovania
študijných programov v cudzom
jazyku.

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

Prostredníctvom projektov ESF budú vybraté VŠ
transformovať svoje študijné
programy do cudzieho jazyka

-

20062007

87 mil. SK - ESF

2006
2008

-

2006
2008

-

MŠ SR

80 mil. SK - ESF
MŠ SR
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

vzdelávanie

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

2
3

Vypracovať a implementovať nový model práce s nadanými
žiakmi

Vytvorenie ľudského potenciálu,
ktorý bude
v budúcnosti zárukou vytvárania
vyššej pridanej
hodnoty pre znalostnú spoločnosť

vzdelávanie

2
3

Dokončiť reformu
vysokého školstva

Rozšírenie kapacít
a výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

Minister školstva Slovenskej republiky požiadal rektorov
vysokých
škôl
o riešenie problematiky nadaných detí v rezorte školstva. Vzhľadom ku skutočnosti, že vysoké školy doposiaľ nepripravujú odborných
zamestnancov
pre kvalifikované vzdelávanie intelektovo nadaných
detí minister školstva požiadal o prehodnotenie študijných programov pedagogických fakúlt v zmysle implementácie problematiky vzdelávania intelektovo nadaných
detí do obsahu vysokoškolskej prípravy pedagógov tak,
aby
spĺňali
odbornú
a pedagogickú
kvalifikáciu
pre výkon práce s touto kategóriou detí so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Výskumný ústav detskej
psychológie
a patopsychológie vypracoval návrh Koncepcie rozvoja
nadaných
a talentovaných
detí a mládeže, ktorá bola
v apríli 2007 predložená na
poradu vedenia ministerstva
V r. 2005 - 2006 bola
schválená
aktualizovaná
metodika poskytovania dotácií verejným vysokým školám, (VVŠ) v ktorej sú inovované a nastavené motivačné
nástroje na rozšírenie kapacít VVŠ a na zlepšenie ich
kvality. Na podporu kvality
VŠ v decembri 2005 MŠ SR,
Slovenská rektorská konfe-

Plánovaný
harmonogram

2007
2008

-

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

60 mil. SK - ESF
MŠ SR

2007

710 mil. Sk
/r. 2006/
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
rencia uzatvorili s Európskou
asociáciou univerzít (EUA)
dohodu o vykonaní inštititucionálnej evaluácie vysokých
škôl Slovenskej republiky,
ktorá t. č. prebieha a ukončí
sa v roku 2008. V r. 2005 sa
prvý krát v histórii uskutočnilo hodnotenie VŠ nezávislou
rankingovou a ratingovou
Agentúrou ARRA. Na podporu kvality bol novelizovaný
vysokoškolský zákon a vydaná vyhláška o motivačných štipendiách..

vzdelávanie
2
3

Spustiť komplexnú
akreditáciu vysokých
škôl

Zvýšenie kvality
vysokých škôl

vzdelávanie

2
3

vzdelávanie

2
3

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

Vytvorenie európskeho vysokoškolského priestoru,
zlepšenie kvality
vysokých škôl

Vytvoriť a spustiť
Štipendijný program
na získanie absol-

Umožnenie mimoriadne talentovaným mladým ľu-

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

v súlade
s očakáv

V záujme dostupnosti VŠ
vzdelávania bola v r. 2006
vydaná nová vyhláška o poskytovaní sociálnych štipendií.
Bol aktualizovaný postup
pri výkone komplexnej akreditácie Akreditačnou komisiou po vydaní príslušných
akreditačných kritérií ministerstvom školstva a aktualizovaný plán komplexných
akreditácií Akreditačnou komisiou.
Bol spustený Národný
štipendijný
program
od
19.4.2006. Dňa 18.4.2006
bola podpísaná zmluva o
poskytovaní služieb a finančných prostriedkov medzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou
sa právne zabezpečuje realizácia programu prostredníctvom nezávislej inštitúcie
do roku 2010.
Bol spustený Štipendijný
program na získanie absolventov najlepších svetových

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

2006

2006

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MŠ SR

2006

2006

MŠ SR

2006
2007
2008
2009
2010

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

2006
2007
2008

8 mil. Sk
15 mil. Sk
15 mil. Sk
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
ventov najlepších
svetových univerzít
pre prácu vo verejnej
správe

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

ďom získať praktické vzdelanie na
jednej z najlepších
svetových univerzít a získať ich ako
zamestnancov do
verejnej správy

2009

vzdelávanie

aným
dopadom

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

2
0,
2
3,
2
4

Vypracovať stratégiu
celoživotného vzdelávania a iniciovať
vytváranie sietí učiacich sa regiónov

Zlepšiť kvalifikáciu
a flexibilitu pracovnej sily v súlade s rastúcimi potrebami trhu práce
v znalostnej ekonomike

2
0

Pripraviť národný
projekt ďalšieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov

Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu pedagogických
pracovníkov v súlade s potrebami
zmien vo vzdelá-

vzdelávanie

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

univerzít pre prácu vo verejnej správe (t. č. Štipendium
M.
R.
Štefánika)
od
19.4.2006. Dňa 18.4.2006
bola podpísaná zmluva o
poskytovaní služieb a finančných prostriedkov medzi SAIA a MŠ SR. Zmluvou
sa právne zabezpečuje realizácia programu prostredníctvom nezávislej inštitúcie
do roku 2009.
Pri spracovaní stratégie
budú využité priebežné výstupy riešenia národného
projektu
„Tvorba, rozvoj
a implementácia otvoreného
systému celoživotného vzdelávania v SR pre potreby
trhu práce“ .
Stanovený je nový termín vypracovania a odsúhlasenia stratégie.
Prostredníctvom projektov ESF sa bude podporovať
vytváranie učiacich sa regiónov (regionálne siete, ktoré
prispejú k trvalému uspokojovaniu vzdelávacích potrieb
jednotlivcov tak, že budú
vytvárať a poskytovať na
mieru šité vzdelávacie aktivity so zapojením všetkých
miestnych a regionálnych
inštitúcií v oblastiach celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva)
Odsúhlasené boli nové
termíny, ktoré sú nasledovné:
- vypracovať koncepciu
profesijného rozvoja učiteľov
v kariérnom
systéme
–

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

15 mil. Sk

MŠ SR

24.5.2007

30.6.200
7

MŠ SR
82,5 mil. Sk - ESF

2007
2008

-

2007
2008

-
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
vaní

vzdelávanie

Projekty ESF: Iniciovanie rozvojových
projektov na modifikáciu vysokoškolských programov pre
budúcich učiteľov s
požiadavkou na
ovládanie prace s
IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní

2
0,
2
4

Podpora využívania
informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom
procese
Vytvorenie edukačného portálu
Vypracovanie národného projektu ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov v oblasti
komunikačných
zručností, manažmentu a marketingu
školy
Projekty ESF:
Pripraviť národný

Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu pedagogických
pracovníkov v súlade s potrebami
zmien vo vzdelávaní

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

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 učiteľov - 30.9.2008
v súlade
s očakáv
aným
dopadom

Prostredníctvom projektov ESF:
- budú vybraté VŠ modifikovať svoje študijné programy pre prípravu budúcich
učiteľov tak, že do nich začlenia také predmety, ktoré
pripravia absolventov
na
aktívne využívanie IKT a
cudzieho jazyka v praxi.
- realizovať školenia učiteľov so zameraním na využívania IKT vo vyučovacom
procese pre 40 000 učiteľov
potvrdené osvedčením FIT –
funkčná gramotnosť v IT.

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MŠ SR

2006
2008

–

15 mil. Sk – ESF

70 mil. Sk – ESF

MŠ SR
30 mil. Sk – ESF

50 mil. Sk – ESF
- vybraté inštitúcie zabezpečia základné vzdelanie
v oblasti integrácie moderných technológií do práce
učiteľa pre každého učiteľa v
regionálnom školstve
- sa vytvorí a bude spravovať internetový portál pre
podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov
- sa podporí rozvoj ma-

62

Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

program informatizácie materských škôl
s IKT.

nažérskych a komunikačných kompetencií pre riadiacich pracovníkov a
pre
ostatných
pedagogických
zamestnancov základných a
stredných škôl

Skvalitnenie prenosu informácií
z MŠ SR na materské školy
a základné školy
s materskou školou, skvalitnenie
riadenia materských škôl

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

100 mil. SK - ESF
2007

Výber
realizátora
z prostriedkov ESF.
vzdelávanie

v súlade
s očakáv
aným
dopadom

2
3

Zaviesť nové programy pre zlepšenie
prístupu k vzdelávaniu pre deti z rizikových a marginalizovaných skupín

Zlepšenie prístupu
ku vzdelávaniu pre
deti z rizikových a
marginalizovaných
skupín, zvýšenie
ich zamestnateľnosti do budúcnosti

Bola
vypracovaná a
zverejnená na internetovej
stránke ministerstva výzva
na predkladanie žiadostí
o poskytnutie
dotácie
na zriadenie predškolského
zariadenia
v chudobných
obciach s pozitívnym demografickým vývojom.
Prihlásilo sa 13 obci,
z toho 10 obciam bola splnení stanovených podmienok na základe zmluvy pridelená dotácia. Z 10 obci
však 2 obce odstúpili od
zmluvy, čo zdôvodnili nízkym počtom detí, pretože
rodičia nemali záujem
o umiestnenie dieťaťa do
materskej školy.
Realizácia národného pilotného projektu MŠ SR „
Poďme spolu do školy –
Podpora implementácie
Koncepcie integrovaného
vzdelávania rómskych žiakov na Slovensku“

30 mil. Sk
/ r. 2006/
20062008

MŠ SR

250 tis. Euro
(r. 2006-2008) –
Rómsky vzdelávací
fond
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
vzdelávanie & zamestnanosť

1
9,
2
0

vzdelávanie

vzdelávanie & zamestnanosť

vzdelávanie & zamestnanosť

2
0,
2
3,
2
4

1
9

1
9

CŽV:
Zabezpečiť zber a
distribúciu údajov o
potrebách trhu práce
a včleniť ich do rozhodovania o tvorbe
učebných plánov,
voľby štúdia
a zamestnania;
Zabezpečiť monitoring a evaluáciu
vzdelávacích programov;
Zabezpečiť vzdelávanie kariérnych poradcov na školách a
na úradoch práce;
Zabezpečiť rozšírenie činnosti kariérnych poradcov.
Podpora rozvoja
podnikateľských
zručností žiakov
stredných škôl za
účelom zvyšovania
konkurencieschopnosti Slovenska

Zvýšiť dostupnosť a
pružnosť vzdelávacieho systému a systému starostlivosti o
deti (reštrukturalizácia školského dňa
a školských klubov
detí...)
Zlepšenie podpory
postavenia rodičov
na pracovisku cez
právo na kratší pracovný úväzok, ...
podporný program

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
v súlade
s očakáv
aným
dopadom
Zlepšenie prepojenia ponuky pracovnej sily
a dopytu po nej v
súlade s rastúcimi
potrebami trhu
práce v znalostnej
ekonomike

Podpora rozvoja
podnikateľských
zručností žiakov
stredných škôl
Podpora mladých
rodín, zosúladenie
rodinného
a pracovného života. Zníženie bariér
v zamestnávaní
rodičov s deťmi,
najmä žien a tým
aj zvýšenie ich
zamestnanosti
Podpora mladých
rodín, zosúladenie
rodinného
a pracovného života. Zníženie bariér

v súlade
s očakáv
aným
dopadom
v súlade
s očakáv
aným
dopadom

najmä
zariadenia predškolskej
a mimo-

Plánovaný
harmonogram

MŠ SR vypracovalo stratégiu celoživotného vzdelávania, ktorá predstavuje rámec pre vytváranie podmienok na poskytovanie vzdelávania všetkým občanom.

1. polrok
2007
prijatie
stratégie
CŽV,
následne
jej
implementácia

Výber realizátora národného projektu ESF.

2006
2008

Realizácia bude zabezpečená po schválení nového
školského zákona
(
zákona
o výchove
a vzdelávaní

2007

V tomto zmysle významné východisko tvorí dokument Návrh opatrení na
zosúladenie rodinného a
pracovného života na rok
2006 s výhľadom do roku

20062008

–

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MŠ SR
MPSVaR SR

110 mil. Sk - ESF

MŠ SR

MŠ SR
MPSVaR SR
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
pre ženy po materskej...

Podporovať udržateľné využívanie
zdrojov
a posilniť
synergiu
medzi
ochranou
životného
prostredia
a rastom

Podporovať udržateľné využívanie
zdrojov
1
2

1
1

1
1

Rozvíjať podnikanie
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Rozvíjať podnikanie
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
v zamestnávaní
rodičov s deťmi,
najmä žien a tým
aj zvýšenie ich
zamestnateľnosti
a zamestnanosti.
Vyrovnávanie sa
s nepriaznivými
demografickými
zmenami na Slovensku.

Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe
energie
v Slovenskej republike.

Zvyšovať energetickú efektívnosť
na strane výroby
aj spotreby
a zavádzanie

školskej
výchovy
MVRR
SR (výstavba
štartovacích bytov
a
bytov
spĺňajúcich
finančné
možnosti
rodín s
deťmi).

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

2010. Zámerom je nastavenie politiky zosúladenia formulovaním konkrétnych opatrení, ako aj spôsobov
uplatňovania do roku 2006 s
výhľadom do roku 2010.
Opatrenia na zosúladenie
rodinného a pracovného života sú súčasťou komplexnej reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky a sú spojené s daňovou
reformou,
ktorá
začala
v januári 2004.

Dokument Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných
zdrojov
energie
v Slovenskej republike – dokument je vo fáze pripomienkovania a schvaľovania

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

MPSVaR SR
MŠ SR
MVRR SR

2007
2008

2007
2008

-

-

Štátny
rozpočet,
štrukturálne fondy –
vo fáze schvaľovania

Štátny
rozpočet,
štrukturálne fondy –
vo fáze schvaľovania

- podiel produkcie
elektriny
z obnoviteľných
zdrojov energie
na
celkovej
spotrebe elektriny
v Slovenskej
republike
- plocha inštalovaných
solárnych kolektorov
v m2
počet
a tepelný výkon
jednotiek spaľujúcich biomasu
Energetická náročnosť ekonomiky (hrubá
domáca spotreba energie na

Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.
Vyhodnotenie týchto ukazovateľov závisí od čerpania štrukturálnych fondov.
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
a posilniť
synergiu
medzi
ochranou
životného
prostredia
a rastom

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad
progresívnych
technológií
v energetike
a zmena palivovej
základne zdrojov
energie s dôrazom
na nízkoemisné
a obnoviteľné
zdroje, využívanie
obnoviteľných
zdrojov tak
v súkromných firmách, ako aj vo
verejných službách, informovanie verejnosti

Dokument
Koncepcia
energetickej efektívnosti SR
– dokument je vo fáze pripomienkovania a schvaľovania

Pripraviť koncepciu energetickej
efektívnosti

Dokument
Zákon
o
energetickej efektívnosti –
dokument je vo fáze prípravy

Pripraviť zákon
o energetickej
efektívnosti

Dokument Národný akčný plán energetickej efektívnosti – dokument je vo fáze
prípravy

Plánovaný
harmonogram

1
3

Identifikácia a odstránenie bariér skutočného otvorenia
trhu s energiou

Úplné otvorenie
trhu s elektrinou
a plynom pre všetky kategórie
oprávnených zákazníkov

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

jednotku HDP)
v toe/1000 EUR
Úspory energie
z jednotlivých
projektov
v MWh/rok ale1
bo GJ/rok
Počet akcií na
zvýšenie informovanosti
–
2
počet akcií
1

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

Pripraviť Národný
akčný plán energetickej efektívnosti
Podnikateľské prostredie

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Dokument Analýza bariér
otvárania trhov s plynom
a elektrinou. Na základe výsledkov Analýzy boli prostredníctvom novely zákona
o regulácii, ktorá novelizovala aj zákon č. 656/2004 Z.z.
o energetike, novo upravené
aspekty otvárania trhu predovšetkým
s podpornými
službami, ako aj ďalšie
podmienky. Realizujú sa tiež
nelegislatívne
opatrenia.
Identifikácia bariér sa naďalej aktualizuje. Všeobecný
proces oddelenia prevádz-

Otvorenie trhov
s elektrin
ou
a plynom
pre všetky
oprávnené
kategórie
zákazníkov
od 1. 7.
2007.

stupeň otvorenia trhu –
Súčasný stav :
- Trh s plynom:
73,5%.
Trh s elektrinou:
75 %
Účtovné, funkčné a právne
oddelenie –
Vytvorenie nových obchodníkov s elektrinou
a plynom –
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Podnikateľské prostredie

1
3

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

Stav realizácie

Efektívnejšie presadzovať politiku
hospodárskej súťaže

kovateľov
prepravných
a distribučných
plynárenských sietí je realizovaný od
1. 7. 2006, vykonáva sa monitorovanie.
V elektroenergetike bol proces oddelenia prevádzkovania prenosovej sústavy realizovaný
v januári
2002
a proces oddelenia prevádzkovania distribučných sústav
sa predpokladá realizovať
od 1.7.2007 v zmysle príslušných európskych smerníc
Bol prijatý zákon č.
107/2007 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.
276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach. Stanovuje ako cieľ legislatívne
upraviť najmä postavenie
regulačného úradu ako celku, predmet vecnej a cenovej regulácie, práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a plynom, vyššiu zodpovednosť dodávateľov a
prevádzkovateľov sústav za
bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť dodávky energie,
dôslednejšie
precizovanie
úlohy Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví vo vzťahu
k optimálnej cenovej politike,
posilnenie kontrolných a regulačných právomocí štátu v
oblasti prirodzených monopolov, opatrenia zamerané
na zabezpečenie rovnosti
podmienok pre všetkých
účastníkov trhu a na prevenciu zneužívania dominantného postavenia na trhu.
Návrhom novelizácie sú-

Plánovaný
harmonogram

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

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

2007
2008

-
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie

Dopad
Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Podnikateľské prostredie

1
6

Rozšíriť a prepojiť
európsku infraštruktúru a dokončiť prioritné cezhraničné
projekty s konkrétnym cieľom dosiahnúť vyššiu integráciu
národných trhov v
rámci rozšírenej Európy

Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup
v Slovenskej republike za rok 2006
Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre elektronické komunikácie
za rok 2006
Priebežné vyhodnotenie plnenia Politiky
využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup
Návrh zmien Národnej tabuľky frekvenč-

Stav realizácie

Vyvinutie adekvátnych podmienok
pre efektívnu dopravu, energetiku
a IKT infraštruktúru (prioritne TEN
projekty)

časného legislatívneho rámca ide predovšetkým o systémové riešenie regulačného
rámca vrátane transparentnej, objektívnej a spravodlivej cenotvorby v oblasti sieťových odvetví.
Podporiť štúdie (krytie 50
% oprávnených nákladov) a
projekty TEN-E identifikované v rozhodnutí a usmerneniach pre TEN-E. Vyhodnotenie tejto úlohy závisí aj od
čerpania štrukturálnych fondov, program energetických
TEN nie je v podmienkach
SR zo ŠF financovaný.
Bolo oddialené financovanie
z rozpočtu
TEN
z dôvodu oneskorenia prijatia nevyhnutnej legislatívy
(Nariadenie EP a Rady)
v rámci legislatívneho procesu EÚ. Táto časť úlohy sa
v tomto zmysle pripravuje.
Uznesením vlády SR č.
397/2007 bolo schválené
priebežné vyhodnotenie Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2006.
Uznesením vlády SR č.
409/2007 bolo schválené
priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej politiky pre
elektronické komunikácie za
rok 2006.
Dňa 21. júna 2007 bolo
priebežné vyhodnotenie plnenia Politiky využívania
frekvenčného spektra na
širokopásmový prístup doručené na rokovanie vlády SR.
V júni 2007 prebehlo k
návrhu zmien Národnej ta-

Plánovaný
harmonogram

20072008

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Štrukturálne
fondy,
Rozpočet EÚ, Vlastné zdroje spoločnosti
SEPS a.s.

Zvýšenie hrubej
dodatočnej prenosovej kapacity v MVA

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

30. apríl
2007

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomunikácií

30. apríl
2007

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomunikácií

30. jún
2007

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomunikácií

júl
2007

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomu-
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Kľúčové IU Opatrenie
výzvy a
Popis opatrení
špecifické
oblasti
pre prioritné akcie
ného spektra
Priebežné vyhodnotenie plnenia Stratégie prechodu
z analógového na
digitálne pozemské
televízne vysielanie
v SR
Spôsob riešenia
a bližšia kvantifikácia
rozsahu finančnej
podpory zo strany
štátu v procese zavádzania digitálneho
vysielania vo vzťahu
k obyvateľom
a k verejnoprávnym
médiám
Koncepcia
a zameranie informačnej kampane
vo vzťahu
k digitalizácii televízneho a rozhlasového
vysielania

Dopad

Stav realizácie

Očakávaný do- Skutoč- Stav
pad
ný dopad

Plánovaný
harmonogram

buľky frekvenčného spektra
medzirezortné pripomienkové konanie.

Skutočný harmonogram

Spôsob financovania a náklady

Štrukturálne
indikátory

Zodpovednosť
(rezort, sekcia)

nikácií
31. december
2007

31. december
2007

31. december
2007

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomunikácií

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomunikácií

MDPT SR, Sekcia
pošty a telekomunikácií
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