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začiatok   ukončenie Voľba 1 Voľba 2 Voľba 3 Voľba 1 Voľba 2 Voľba 3 Voľba 1 Voľba 2 Voľba 1 Voľba 2

1 Vypracovať a prijať nový školský zákon.
Premena tradičnej školy na modernú, 

dokončenie reformy školstva, 
prispôsobenie systémov vzdelávania.

prebiehajúce 3Q 2006 4Q 2007 24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a.

2. Stratégia celoživotného
vzdelávania a reforma 

základného a stredného 
školstva

n.a. n.a. n.a. n.a.

OP Vzdelávanie  bude
financovať z 

prostriedkov ESF 
reformu regionálneho 

školstva (ZŠ, SŠ)

2 Vypracovať a implementovať nový mode
práce s nadanými žiakmi.

Vytvorenie ľudského potenciálu, ktorý 
bude v budúcnosti zárukou vytvárania 

vyššej pridanej hodnoty pre 
vedomostnú spoločnosť.

prebiehajúce 1Q 2007 4Q 2008 24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a.

3. Stratégia celoživotného
vzdelávania a reforma 

základného a stredného 
školstva

n.a. n.a. n.a. n.a. 60 mil. Sk - ESF

3

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

pracovníkov.

Vytvorenie európskeho 
vysokoškolského priestoru, zlepšenie 

kvality vysokých škôl.
prebiehajúce 2Q 2006 4Q 2010

Dňa 18.4.2006 bola podpísaná 
zmluva, ktorá právne zabezpečuje 
realizáciu programu 
prostredníctvom nezávislej 
inštitúcie do roku 2010.

24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2006: 20 mil. Sk
2007: 45 mil. Sk
2008: 51 mil. Sk
2009: 50 mil. Sk
2010: 25 mil. Sk

4

Vytvoriť a realizovať Štipendijný program
na získanie absolventov najlepších 
svetových univerzít pre prácu vo 

verejnej správe.

Umožnenie mimoriadne talentovaným 
mladým ľuďom získať praktické 
vzdelanie na jednej z najlepších 

svetových univerzít a získať ich ako 
zamestnancov do verejnej správy.

prebiehajúce 2Q 2006 4Q 2009

Dňa 18.4.2006 bola podpísaná 
zmluva, ktorá právne zabezpečuje 
realizáciu programu 
prostredníctvom nezávislej 
inštitúcie do roku 2009

24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2006:   8 mil. Sk
2007: 15 mil. Sk
2008: 15 mil. Sk
2009: 15 mil. Sk

5
Vypracovať stratégiu celoživotného 

vzdelávania a iniciovať vytváranie sietí  
učiacich sa regiónov.

Zlepšenie kvalifikácie a flexibility 
pracovnej sily v súlade s rastúcimi 

potrebami trhu práce vo vedomostnej  
ekonomike.

prebiehajúce 1Q 2006 4Q 2008 24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a.

2. Stratégia celoživotného
vzdelávania a reforma 

základného a stredného 
školstva

n.a. n.a. n.a. n.a. 82,5 mil. Sk - ESF

6
Rrealizácia  školenia učiteľov so 
zameraním na využívania IKT vo 

vyučovacom procese.

Zlepšenie vzdelávania, zvýšenie 
flexibility pedagogických pracovníkov v 

súlade s potrebami zmien vo 
vzdelávaní.

prebiehajúce 2Q 2006 4Q 2008  24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a.

2. Stratégia celoživotného
vzdelávania a reforma 

základného a stredného 
školstva

n.a. n.a. n.a. n.a. 60 mil. Sk - ESF

7

Riešenie rozvojových projektov na 
modifikáciu vysokoškolských programov
pre budúcich učiteľov s požiadavkou na 
ovládanie prace s IKT a cudzieho jazyka 

pri vyučovaní.

Zlepšenie vzdelávania, zvýšenie 
flexibility pedagogických pracovníkov v 

súlade s potrebami zmien vo 
vzdelávaní.

prebiehajúce 2Q 2006 4Q 2008 24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 mil. Sk - ESF

8 Vytvorenie  internetového edukačného 
portálu.

Zlepšenie vzdelávania, zvýšenie 
flexibility pedagogických pracovníkov v 

súlade s potrebami zmien vo 
vzdelávaní.

prebiehajúce 2Q 2006 4Q 2008 24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 25 mil. Sk - ESF

9
Zavádzanie nových programov pre 

zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre det
z rizikových a marginalizovaných skupín.

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

prebiehajúce 1Q 2006 4Q 2008 24. Vzdelávanie n.a. n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

n.a. n.a.

2. Stratégia celoživotného
vzdelávania a reforma 

základného a stredného 
školstva

n.a. n.a. n.a. n.a.

2006: 30 mil. Sk
2006 – 2008: 250 

tis.euro
(Rómsky vzdelávací 

fond)

10 Podpora rozvoja podnikateľských 
zručností žiakov stredných škôl

Zvýšenie uplatnenia absolventov 
stredných škôl na trhu práce, 

previazanie potrieb trhu práce so 
vzdelávaním.

prebiehajúce 3Q 2006 4Q 2008 Riešenie problematiky v rámci 
Národného  projektu 24. Vzdelávanie n.a. n.a.

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti
n.a. n.a.

2. Stratégia celoživotného
vzdelávania a reforma 

základného a stredného 
školstva

n.a. n.a. n.a. n.a.
64 mil. Sk - ESF

11
Návrh nového systému štátnych 

programov na podporu výskumu a 
vývoja.

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

prebiehajúce 3Q 2005 2Q 2008

Plnenie bolo podmienené 
schválením dlhodobého zámeru 
štátnej vednej a technickej politiky, 
ktorý bol schválený dňa 12.9.2007  
uznesením vlády č. 766/2007.

7. Výskum a vývoj n.a. n.a.
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a.
2007: 192,061 mil. Sk 

účelovo určené na 
štátne programy

12 Centrálny informačný portál pre oblasť 
vedy a techniky.

Informačné zabezpečenie výskumu a 
vývoja ako jedného centrálneho bodu v

rámci ústredného portálu verejnej 
správy.

prebiehajúce 4Q 2006 1Q 2008
Centrálny informačný portál bude 
spustený do prevádzky v prvej 
polovici roka 2008.

7. Výskum a vývoj n.a. n.a.
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

1. Rozvoj 
informačnej 
spoločnosti

n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a. 2007: 10 mil. Sk 

13

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.

Skvalitnenie a zlepšenie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja a 
prepojenie vzdelávacích inštitúcií s 

podnikateľským prostredím. 

prebiehajúce 1Q 2007 4Q 2008

Plnenie bolo podmienené 
schválením dlhodobého zámeru 
štátnej vednej a technickej politiky, 
ktorý bol schválený dňa 12.9.2007  
uznesením vlády č. 766/2007.

7. Výskum a vývoj n.a. n.a.
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a.

2007: 192,061 mil. Sk,
2008:116,084 mil. Sk, 
2009: 135,864 mil. Sk,
2010: 147,864 mil. Sk 

14

Zaviesť fin. podporu pre vznik a činnosť 
sietí technolog. transferu, výsk. a 

vzdelávacích centier, ktoré budú zapájať
mladých vedeckých pracovníkov, 
doktorandov a postdoktorandov do 

projektov VaV.

Zlepšenie ponuky kvalifikovaných 
výskumníkov, ako aj transfer 

výsledkov výskumu a vývoja do praxe.
prebiehajúce 1Q 2007 4Q 2008

 Po schválení štátneho programu 
rozvoja infraštruktúry budú v rámci 
možností štátneho rozpočtu 
vyčlenené fin.prostriedky na vznik a
činnosť sietí technolog. transferu

7. Výskum a vývoj n.a. n.a.
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a. zatiaľ neurčené

15 Vypracovanie dlhodobého zámeru 
národnej vednej a technickej politiky.

Stanovenie dlhodobých cieľov a priorít 
pre rozvoj systému vedy a techniky na 

Slovensku (do roku 2015).
dokončené 1Q 2006 3Q 2007

„Materiál bol schválený dňa 
12.9.2007 uznesením vlády SR 
č.766/2007.

7. Výskum a vývoj n.a. n.a.
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a. 0 Sk

16

Zníženie administratívneho zaťaženia 
podnikateľov o 25% do roku 2012 

prijatím Akčného programu znižovania 
administratívneho zaťaženia podnikania 
SR 2007 - 2012 na základe kvantifikácie

administratívnych nákladov.

Uľahčenie podnikania, zlepšenie 
podnikateľského a regulačného 

prostredia a zníženie informačných 
požiadaviek zo strany verejnej správy.

plánované 3Q 2007 4Q 2012

Znižovaniu administr. zaťaženia 
bude predchádzať jeho 
kvantifikácia, ktorá bude 
dokončená koncom roku 2008, 
úloha vyplýva zo záverov Európskej
rady marec 2007

14. Konkurenčné 
podnikateľské 

prostredie

15. Podnikateľská 
kultúra a malé a 
stredné podniky

2. Ekonomická a 
fiškálna stabilita

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a. 2. Lepší regulačný

systém n.a. n.a.
 2008: 50 mil. Sk zo 
ŠR - priority na rok 

2008

17

 Prijatie modernej stratégie a legislatívy 
pre oblasť inovácií prostredníctvom 

prijatia Inovačnej stratégie a zákona o 
inováciách. 

Definovať úlohu a pôsobnosť 
jednotlivých ústredných orgánov 
štátnej správy v oblasti inovácií a 
stanoviť formy štátnej podpory.

prebiehajúce 3Q 2006 2Q 2008

Inovačná stratégia SR na roky 
2007 až 2013 bola schválená 
vládou SR dňa 14. marca 2007. 
Zákon o inováciách  bude 
predložený na rokovanie vlády SR 
je koniec októbra 2007.

8. Inovácie n.a. n.a.
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

n.a. n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a. 0 Sk

18

Vytvorenie komplexného systému 
podpory inovatívnych firiem a 

inovačných aktivít v súkromnej sfére. 
Vybudovanie Regionálnych inovačných 

centier.

Pposilnenie rozvoja spolupráce 
univerzít, výskumno-vývojových a 

vzdelávacích inštitúcií s 
podnikateľskými subjektmi na 

regionálnej a medzinárodnej úrovni.

prebiehajúce 1Q 2007 4Q 2008

Systém podpory inovačných aktivít 
v regiónoch (Projekt). 
Predpokladaný termín predloženia 
na rokovanie vlády SR je koniec 
septembra 2007

8. Inovácie
10. 

Konkurencieschop
ný priemysel

n.a
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

n.a. n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a. 2008: 780 mil. Sk zo 
ŠF 

Priame rozpočtové 
náklady

Opis opatrenia Klasifikácia opatrenia

Por. 
číslo Popis opatrenia Účel opatrenia Stav

Časový 
harmonogram Poznámky k stavu a 

časovému harmonogramu
Integrované usmernenie      Pripomienky a 

poznámky
Kľúčové vyzvy Odporúčania Európskej rady "Points To Watch" Odporúčania 

pre eurozónu



19
Vytvorenie Agentúry pre podporu a 
rozvoj inovácií a jej regionálnych 

pobočiek.  

Poskytovanie komplexných služieb v 
oblasti podpory inovačných aktivít, 
príprava odborníkov a hodnotenie 

inovačných projektov.    

dokončené 1Q 2007 2Q 2007

Rozhodnutím ministra 
hospodárstva bola 
pretransformovaná existujúca 
Slovenská energetická agentúra na 
Slovenskú inovačnú a energetickú 
agentúru.

8. Inovácie n.a n.a
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

n.a. n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a. 0 Sk

20
 Sektorová a štátna pomoc 

prostredníctvom prijatia a implementácie
zákona o investičnej pomoci.

Podpora investičných projektov z 
oblasti znalostnej ekonomiky a 

projektov s vyššou pridanou hodnotou 
v hi-tech sektoroch, v oblasti 

technologických centier a strategických
služieb.

prebiehajúce 2Q 2006 4Q 2007

Vláda SR schválila návrh zákona o 
investičnej pomoci dňa 15. augusta 
2007.V súčasnosti je zákon 
predložený na rokovanie NR SR.

10. 
Konkurencieschop

ný priemysel

17. Plná 
zamestnanosť 8. Inovácie

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi rozdielm
a štrukturálnou 

nezamestnanosťou

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2008: 3 335,7 mil. Sk, 
z toho priority 1 000 

mil. Sk

21

Vytvorenie schém priamej podpory rastu
inovačnej aktivity z verejných zdrojov 
formou spolufinancovania inovačných 

projektov.

Posilnenie výstupov aplikovaného 
výskumu, vývoja a inovácií, výsledky 
ktorých budú priamo realizované vo 

výrobe a službách.  

prebiehajúce 1Q 2007 po 2012

Schválenie schém predpokladáme 
do rokca roku 2007 s následnou 
implementáciou do konca 
rozpočtového obdobia.

8. Inovácie
10. 

Konkurencieschop
ný priemysel

n.a
2. Rozšírenie 

výskumu, vývoja a 
inovácií

n.a. n.a.

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

n.a. n.a. n.a. n.a.
2008: 1 900 mil. Sk zo 
ŠF na rok 2008 (spolu 

s opatrením č.23)

22 Zabezpečiť vznik siete jednotných 
kontaktných miest na Slovensku.

Zjednodušenie administratívnych 
postupov pri začatí podnikania s 

využitím elektronickej komunikácie,  
zabezpečenie náležitostí k podnikaniu 

na jednom mieste.  Fungovanie 1. 
etapy JKM pre živnostníkov.

prebiahajúce 1Q 2006 4Q 2009

Vláda SR schválila Koncepciu 
vytvorenia JKM 19.4.2005, úloha 
vyplýva zo záverov Európskej rady 
marec 2007

13. Prehĺbenie 
vnútorného trhu

21. Flexibilita a 
zabezpečenie n.a.

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a. 2. Lepší regulačný

systém n.a. n.a. 0 Sk

23
Reštrukturalizácia priemyselnej výroby a
zapojenie sa do subdodávateľskej siete 

pre veľké investície.

Posilnenie konkurenčnej výhody 
priemyselnej základne a optimalizácia 
mzdových prostriedkov vo väzbe na 

vyššiu pridanú hodnotu.

prebiehajúce 1Q 2008 po 2014
11. 

Konkurencieschop
ný priemysel

9. Inovácie n.a

7. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi rozdielm
a štrukturálnou 

nezamestnanosťou

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008: 1 900 mil. Sk zo 
ŠF (spolu s opatrením 

č.21)

24

Vytvorenie Fondu energetickej 
efektívnosti - nástroj na podporu 
projektov, spĺňajúcich požiadavky 

energetickej efektívnosti.

 Odstránenie bariér financovania 
znižovania energetickej náročnosti. plánované 4Q 2008 po 2012 Vyplýva zo záverov Európskej rady 

prehodotenie po roku 2010
11. Udržateľné 
využitie zdrojov n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2008: 250 mil. Sk  - 

priority ŠR

25

Zabezpečiť vyššie využívanie biomasy a 
slnečnej energie v domácnostiach. 

Inštalácia 100 tis. m² slnečných kotlov 
za 4 roky.

Rozvíjanie podnikania v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, 

významne zvýšiť inštaláciu slnečných 
kotlov a kotlov na biomasu, a tým 

zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov 
energie na celkovej spotrebe energie.

plánované 4Q 2007 po 2012 prehodotenie po roku 2011 11. Udržateľné 
využitie zdrojov n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100 mil. SKK zo ŠR - 

priority

26

 Zavádzanie progresívnych technológií v
energetike a budovanie a modernizácia 

osvetlenia pre mestá a obce a 
poskytovanie poradenstva v oblasti 

energetiky.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti pr
výrobe, prenose a spotrebe, znižovanie
energetickej náročnosti priemyselnej 

výroby a zvýšenie využitia 
obnoviteľných zdrojov energie.

schválené 1Q 2008 po 2012 Vyplýva zo záverov Európskej rady 11. Udržateľné 
využitie zdrojov n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2007-2013: 172 mil. 
euro celková finančná 
alokácia v rámci ŠF

27 Vytvorenie komplexného systému 
podpory exportu.

Zvýšenie exportných možností 
prostredníctvom zlepšenia prístupu na 

trhy tretích krajín.
schválené 1Q 2008 po 2012

Vláda SR dňa 27.7. 2007 schválila 
Proexportnú politiku SR,ktorej 
cieľom je zvýšenie exportných 
možností prostredníctvom 
zlepšenia prístupu na trhy tretích 
krajín

13. 
Konkurencieschop

né trhy a 
globalizácia

14. Konkurenčné 
podnikateľské 

prostredie

11. 
Konkurencieschop

ný priemysel

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2007-2013: 252 mil. 
euro celková finančná 
alokácia v rámci ŠF

28

Zapojenie SR do Informačného systému
pre vnútorný trh, odstránenie 

neodôvodnených prekážok pri udeľovan
povolení k podnikaniu a pri uznávaní 

odborných kvalifikácií.

Posilnenie vnútorného trhu 
prostredníctvom postupov a efektívnej 

komunikácie medzi SR a ostatnými 
členskými štátmi EÚ s rovnakými 

kompetenciami v daných obliastach.

prebiehajúce 1Q 2005 4Q 2010
Potreba zavedenia IMI projektu 
vyplýva z článku 28 a 29 Smernice 
o službách

12. Prehĺbenie 
vnútorného trhu

14. Konkurenčné 
podnikateľské 

prostredie

13. 
Konkurencieschop

ný priemysel

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a. 2. Lepší regulačný

systém n.a. n.a. n.a.

29
Poskytovanie informácií z referenčného 

registra obyvateľov SR a z databázy 
dokladov SR oprávneným subjektom.

Efektívne služby elektronickej verejnej 
správy. prebiehajúce n.a. n.a.

9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30 mil. Sk

30
Vytvoriť jednotný integrovaný formulár 

pre účely  začatia a priebehu 
podnikania. 

Zúženie rozsahu požadovaných údajov
o podnikateľovi, za účelom vydania 

dokladov k podnikaniu a tým eliminova
niekoľkonásobné predkladanie tých 
istých údajov  príslušným orgánom 

jednotlivo.

aplikované 1Q 2007 4Q 2007 12. Prehĺbenie 
vnútorného trhu

14. Konkurenčné 
podnikateľské 

prostredie

15. Podnikateľská 
kultúra a malé a 
stredné podniky

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

31

Vytvorenie právneho rámca pre 
efektívnu informatizáciu verejnej správy 

prípravou legislatívneho zámeru,  
vypracovaním a prijatím zákona o  
elektronickej verejnej správe a o 

registroch verejnej správy.

Zefektívniť elektronický prístup k 
základným verejným službám s 

navzájom prepojenými registrami 
verejnej správy. Umožniť úplnú 

elektronickú výmenu údajov medzi 
občanmi, verejným a súkromným 

sektorom.

prebiehajúce 1Q 2004 4Q 2008
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a. 0 Sk

32 Zabezpečiť rozširovanie funkčnosti 
Ústredného portálu verejnej správy.

Umožniť plne funkčnú elektronickú 
alternatívu k tradičnej komunikácii s 
verejnou správou prostredníctvom 

priameho prístupu k službám verejnej 
správy a prostredníctvom poskytovania
informácií o službách poskytovaných 

verejnou správou.

prebiehajúce 4Q 2005 4Q 2008
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a. 155 mil. Sk 

33
Zavedenie občianskeho preukazu s 

čipovou kartou a zaručeným 
elektronickým podpisom.

 Zavedením bezpečných 
elektronických identifikačných 

preukazov so ZEP vytvoriť predpoklady
pre široké použitie zaručeného 
elektronického podpisu v rámci 

efektívnej elektronizácie verejnej 
správy.

prebiehajúce 3Q 2005 4Q 2009
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a. n.a.

34

Zavedenie jednoznačného identifikátora 
pre komunikáciu medzi informačnými 

systémami verejnej správy, ktorým bude
umožnená jednoznačná identifikácia 

osoby.

Umožniť komunikáciu medzi 
jednotlivými informačnými systémami 

verejnej správy.
prebiehajúce 1Q 2005 4Q 2008

9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a. 60,5 mil. Sk 

35

Vypracovanie a prijatie strategických 
programových dokumentov  v oblasti 
informatizácie verejnej správy, ktoré 

vychádzajú z exitujúcich strategických 
dokumentov a vytýčia budúce 
smerovanie e-governmentu. 

Aktualizácia strategických dokumentov
pokrývajúcich oblasť e-governmentu v 

súlade s vývojom v oblasti IKT a 
odporúčaniami EÚ. Komplexné 
zhodnotenie realizácie opatrení 

vyplývajúcich z doterajších 
strategických dokumentov a 

zadefinovanie nadväzných  opatrení.

prebiehajúce 1Q 2007 4Q 2008
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti n.a. n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a. 2007: 16,645 mil. euro



36

Opatrenia na zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému Internetu a 

podporujúce trvaloudržateľné využívanie
infraštruktúry širokopásmového 

prístupu. Rozvoj širokopásmových sietí 
v oblastiach neatraktívnych pre 
komerčných poskytovateľov a 

zvyšovanie motivácie na využívanie 
širokopásmových technológií.

Zvýšenie dostupnosti širokopásmového
Internetu ako základ pre široké 

využívanie služieb eGovernmentu. 
schválené 4Q 2007 po 2012

9. Informačno 
komunikačné 
technológie

n.a. n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a.

Opatrenie bude 
realizované 

prostredníctvom 
prioritnej osi 

Operačného programu 
informatizácie 
spoločnosti z 

prostriedkov ERDF a 
štátneho rozpočtu.

2007 - 2013: 113,178 
mil. euro, celková 

finančná alokácia v 
rámci ŠF

37
Digitalizácia obsahu pamäťových a 
fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry.

Sprístupnenie kvalitného digitálneho 
obsahu pamäťových a fondových 

inštitúcií prostredníctvom IKT.
schválené 4Q 2007 po 2012

9. Informačno 
komunikačné 
technológie

24. Vzdelávanie n.a. 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti
n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a.

Opatrenie bude 
realizované 

prostredníctvom 
prioritnej osi 

Operačného programu 
informatizácie 
spoločnosti z 

prostriedkov ERDF a 
štátneho rozpočtu.

2007 - 2013: 192,402 
mil. euro, celková 

finančná alokácia v 
rámci ŠF

38

Certifikovanie digitálnej gramotnosti 
zamestnancov verejnej správy 
programom EDCL - Európsky 

počítačový vodičský preukaz pre 
štátnych zamestnancov.

Nároky na vzdelanostnú úroveň 
zamestnancov vo verejnej správy v 

oblasti digitálnych technológií je možné
dosiahnuť len zmysluplným 

vzdelávaním  a následnou certifikáciou.

prebiehajúce 3Q 2005 4Q 2008
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

25. Vzdelávanie 23. Ľudský kapitál 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti
n.a. n.a. n.a.

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. n.a. 170 mil. Sk

39
Prijatie legislatívneho opatrenia na 

urýchlenie majetkoprávneho 
vyporiadania pri príprave diaľníc.

Urýchliť modernizáciu a rozvoj 
dopravnej infraštruktúry. dokončené 1Q 2007 3Q 2007 16. Infraštruktúra 

EÚ

1. 
Makroekonomická 

stabilita
n.a.

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a.

40

Zabezpečiť alternatívne zdroje 
financovania výstavby diaľníc a 

rýchlostných ciest nakoľko zdroje 
štátneho rozpočtu a príslušnýkch fondov

EÚ sú limitované.

Formou alternatívneho financovania 
(napr. PPP projekty) zdynamizovať 

proces výstavby diaľnic a rýchlostných 
ciest.

plánované 3Q 2007 4Q 2007 príprava príslušnej legislatívy - 
novely zákonov

16. Infraštruktúra 
EÚ

1. 
Makroekonomická 

stabilita
n.a.

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a. n.a.

41

Výberom elektronického mýta v cestnej 
doprave sa zrovnoprávnia podmienky 

medzi železničnou a cestnou dopravou a
zabezpečí sa dodatkový zdroj 

financovania dopravnej infraštruktúry.

Zrovnoprávniť podmienky medzi 
jednotlivými druhmi dopravy. plánované 1Q 2009 n.a. výber mýta začne v roku 2009 16. Infraštruktúra 

EÚ

2. 
Makroekonomická 

stabilita
n.a.

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia
n.a. n.a. n.a.

odhadované náklady 
na zriadenie systému 
výberu elektronického 
mýta 20 000 mil. Sk. 

Budú kryté z 
plánovaného výberu 

mýta.

42
Prijatie národnej politiky pre elektronické

komunikácie, jej realizácia a 
vyhodnocovanie.

Rozvoj elektronických komunikačných 
sietí  a služieb - rozvoj súťažného 

prostredia.
schválené pred 2004 n.a.

14. Konkurenčné 
podnikateľské 

prostredie

9. Informačno 
komunikačné 
technológie

8. Inovácie 1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

2. Rozšírenie 
výskumu, vývoja a 

inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a.
2005: 2,85 mil. Sk, 
2006: 2,65 mil. Sk, 
2007: 1,97 mil. Sk

43
Prijatie národnej stratégie pre 

širokopásmový prístup v SR, jej 
realizácia a vyhodnocovanie.

Rozvoj širokopásmového prístupu k 
službám IS v SR - zvýšiť počet 

širokopásmových pripojení na 100 
obyvateľov a dostupnosť 

širokopásmového prístupu. 

schválené 2Q 2005 n.a.
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

8. Inovácie 16. Infraštruktúra 
EÚ

1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

2. Rozšírenie 
výskumu, vývoja a 

inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a.
2005: 0,95 mil. Sk, 
2006: 1,14 mil. Sk, 
2007: 0,70 mil. Sk

44

Prijatie stratégie prechodu z 
analógového na digitálne pozemské 
televízne vysielanie, jej realizácia a 

vyhodnocovanie.

Využiť nové technológie k zvýšeniu 
životnej úrovne, vzdelania, k podpore 

IS, k rozvoju mediálneho trhu a nových
služieb a k úspore frekvenčného 

spektra.

schválené 3Q 2006 4Q 2012
9. Informačno 
komunikačné 
technológie

8. Inovácie 11. Udržateľné 
využitie zdrojov

1. Rozvoj informačnej 
spoločnosti

2. Rozšírenie 
výskumu, vývoja a 

inovácií

3. Zlepšenie 
podnikateľského 

prostredia

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a.
2005: 7,90 mil. Sk, 
2006: 9,73 mil. Sk, 
2007: 6,10 mil. Sk

45
Informačná kampaň vo vzťahu k 

digitalizácii televízneho a rozhlasového 
vysielania.

Na Slovensku je nedostatočná 
informovanosť o povahe, nárokoch a 
prednostiach pozemského digitálneho 

televízneho vysielania.

plánované 2Q 2008 4Q 2012

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. 2007: 2,67 mil. Sk

46 Podpora pilotnej prevádzky digitálneho 
pozemského televízneho vysielania.

Finančná podpora pilotnej prevádzky je
potrebná z dôvodu zabezpečenia 

kontinuálneho digitálneho vysielania.
plánované 3Q 2007 4Q 2008 8. Inovácie 7. Výskum a vývoj 1. Rozvoj informačnej 

spoločnosti

2. Rozšírenie 
výskumu, vývoja a 

inovácií

5. Komisia pridala: 
stimulovanie 

výskumu a vývoja a 
inovácií

1. Výdavky na výskum, 
vývoj a vzdelávanie a 
národná stratégia pre 

výskum, vývoj a inovácie

1. Aktivity v oblasti
politík IKT, 

predovšetkým 
širokopásmového 

internetu

n.a. 2007: 2,00 mil. Sk, 
2008: 4,00 mil. Sk

47

Zníženie úrovne emisií skleníkových 
plynov v súlade s medzinárodnými 
záväzkami realizáciou technických 
opatrení a obchodovania s emisiami 
skleníkových plynov; zníženie emisií 
SO2 a Nox, prchavých organických 

zlúčenín a amoniaku.

Zlepšenie kvality ovzdušia,  ochrana 
ozónovej vrstvy Zeme, zmiernenie 

zmeny klímy.
schválené pred 2004 po 2012 11. Udržateľné 

využitie zdrojov n.a.

2007: 650,009 mil. Sk,
2008: 289,528 mil. Sk,
2009:110,905 mil. Sk, 
2010: 111,586 mil. Sk 

48 Vyhlásenie nových chránených oblastí 
biodiverzity.

Zastaviť úbytok biodiverzity do r. 2010 
a po ňom , najmä zachovaním a 

dosiahnutím priaznivého stavu biotopov
a druhov voľne žijúcich organizmov.

prebiehajúce pred 2004 4Q 2010 11. Udržateľné 
využitie zdrojov n.a.

2007: 390,193 mil. Sk,
2008: 270,071 mil. Sk,
2009: 235,897 mil. Sk,
2010: 245 376 mil. Sk

49

Podpora aktivít v oblasti separovaného 
zberu, zhodnocovania odpadov a 

nakladania s nebezpečným odpadom 
spôsobom priaznivým pre životné 

prostredie.

Zvýšenie podielu vyseparovaných 
zložiek z KO, vyššia miera zhodnotenia

odpadu a zefektívnenie systému 
separovného zberu v zdravotníckych a

veterinárnych zariadeniach, zberu 
pesticídov a POPs.

plánované 1Q 2008 po 2012 16. Infraštruktúra 
EÚ

11. Udržateľné 
využitie zdrojov n.a. 2007: 526,993 mil. Sk,

2008: 93,853 mil. Sk

50

 Vytvorenie právneho rámca 
problematiky environmentálnych záťaží, 
ich dôsledná inventarizácia, vybudovanie
informačného systému a určenie priorít 

vo vzťahu k potrebe ich sanácie.

Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží, ich 
odstraňovania; uzatváranie a 
rekultivácia skládok odpadov.

plánované 1Q 2008 po 2012 16. Infraštruktúra 
EÚ

11. Udržateľné 
využitie zdrojov n.a. 2007: 10,000 mil. Sk,  

2008:10,000 mil. Sk

51

Zabezpečenie ochrany životného 
prostredia pred nepriaznivými vplyvmi 

znečistených komunálnych odpadových 
vôd.

Implementácia Smernice Rady 
91/271/EHS o čistení komunálnych 

odpadových vôd.
prebiehajúce pred 2004 po 2012 11. Udržateľné 

využitie zdrojov
16. Infraštruktúra 

EÚ n.a.

2007: 6 524,5 mil. Sk, 
2008: 2 304,265 mil. 
Sk, 2009: 1 453,070 

mil. Sk, 2010: 371,744
mil. Sk



52

Cielené programy na podporu 
zamestnanosti, riešenie nezamestnanos

a DNZ. Cielené nástroje a opatrenia 
APTP a podpory zamestnanosti. 

Modernizovať verejné služby 
zamestnanosti. Podpora mobility za 

prácou. Zvyšovanie BOZP.

Zvýšiť zamestnanosť o 1-2% ročne, v 
roku 2008 dosiahnuť mieru 

zamestnanosti 60,8 % obyvateľstva vo 
veku 15-64 rokov; zvýšiť mieru 
zamestnanosti starších a znížiť 

dlhodobú nezamestnanosť.

plánované 1Q 2008 3Q 2010 17. Plná 
zamestnanosť

19. Inkluzívny trh 
práce

20. Prepojenie 
potrieb trhu práce

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi 
rozdielmi a 

štrukturálnou 
nezamestnanosťou

7. Komisia pridala: 
integrácia 

znevýhodnených 
skupín

3. Vyrovnanie sa s 
dlhodobou 

nezamestnanosťou
n.a. 2. Lepší regulačný

systém

4. Aktívna 
stratégia starnutia

populácie s 
cieľom zvýšiť 
zamestnanosť 

starších

n.a.

ESF + 
spolufinancovanie zo 
ŠR ročne: 2445 mil. 

Sk

53

Komplexná podpora podnikov 
integrovanými projektami na úrovni 
regiónov a SR, podpora cielených 

služieb pre podniky / zamestnávateľov a 
SZČO.

Tvorba a udržanie pracovných miest 
mimo nástrojov APTP. Zvýšenie 

adaptability podnikov na nové 
technológie a adaptability pracovníkov 
špecifickým vzdelávaním v súvislosti s 

reštrukturalizáciou podnikov.

plánované 1Q 2008 3Q 2010 17. Plná 
zamestnanosť

5. Koherencia 
medzi politikami

20. Prepojenie 
potrieb trhu práce

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi 
rozdielmi a 

štrukturálnou 
nezamestnanosťou

n.a.
3. Vyrovnanie sa s 

dlhodobou 
nezamestnanosťou

n.a. 2. Lepší regulačný
systém

4. Aktívna 
stratégia starnutia

populácie s 
cieľom zvýšiť 
zamestnanosť 

starších

n.a.
ESF + 

spolufinancovanie zo 
ŠR ročne: 832 mil. Sk

54

Vzdelávanie znevýhodnených skupín aj 
ohrozených hromadným prepúšťaním, 
najmä starších, programy druhej šance 

vzdelávania. Vytváranie príležitostí 
chráneného zamestnania a 

samozamestnania. Podpora sociálnej 
ekonomiky na komunitnej úrovni.  

Inkluzívny trh práce, integrácia 
znevýhodnených skupín na trh práce s

osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske menšiny. 

plánované 1Q 2008 3Q 2010 19. Inkluzívny trh 
práce 23. Ľudský kapitál 18. Celoživotný 

prístup k práci

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

7. Komisia pridala: 
integrácia 

znevýhodnených 
skupín

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi 
rozdielmi a 

štrukturálnou 
nezamestnanosťou

3. Vyrovnanie sa s 
dlhodobou 

nezamestnanosťou

2. Stratégia 
celoživotného 

vzdelávania a reforma 
základného a 

stredného školstva

4. Aktívna 
stratégia starnutia 
populácie s cieľom

zvýšiť 
zamestnanosť 

starších

3. Mzdové 
rozdiely medzi 

pohlaviami
n.a.

ESF + 
spolufinancovanie zo 

ŠR ročne: 150 mil. Sk

55

Pokračovať v reforme systému 
sociálneho poistenia: sprísnením nároku

na starobný dôchodok, zvýšením 
maximálnych vymeriavacích základov a 

otvorením systému starobného 
dôchodkového sporenia.

Vyrovnávanie sa s demografickými 
zmenami. Zachovanie účelu 

predčasného starobného dôchodku. 
Posilnenie sociálnej solidarity vyšších 

príjmových skupín na financovaní 
fondov SP. Riešenie (II. pilier) 

sporiteľov s nevýhodným starobným 
dôchodkovým sporením.

plánované 2Q 2007 1Q 2008 2. Ekonomická a 
fiškálna stabilita

3. Efektívna 
alokácia zdrojov

19. Inkluzívny trh 
práce

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti
n.a. n.a. n.a. n.a.

4. Aktívna 
stratégia starnutia 
populácie s cieľom

zvýšiť 
zamestnanosť 

starších

2. Lepší 
regulačný systém n.a.

Celkový vplyv novely 
na rozpočet verejnej 
správy - zlepšenie 

bilancie o 6 480 mil. 
Sk, z toho: zlepšenie 

bilancie soc. poisťovne
o  6 750 mil. Sk, 

zhoršenie bilancie štát
rozpočtu o 140 mil. Sk
a  zhoršenie bilancie 

VÚC a obcí o 130 mil. 
Sk

56

Národné projekty s nástrojmi APTP: 
vzdelávanie a príprava pre trh práce (§ 

46), príspevky zamestnávateľom na 
pracovné miesta a na 

samozamestnávanie vr. pre občanov so 
zdravotným postihnutím (§§ 49, 50, 56, 

57), aktivačná činnosť DNZ (§ 52).

Zlepšovanie postavenia 
znevýhodnených skupín na trhu práce 

najmä DNZ, podpora ich vstupu a 
udržania na trhu práce, aktivačná 

činnosť na udržiavanie ich pracovných 
návykov. Príspevky na zvýšenie 

motivácie zamestnávateľov.

aplikované 2Q 2004 4Q 2007 19. Inkluzívny trh 
práce

19. Inkluzívny trh 
práce n.a.

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi 
rozdielmi a 

štrukturálnou 
nezamestnanosťou

7. Komisia pridala: 
integrácia 

znevýhodnených 
skupín

3. Vyrovnanie sa s 
dlhodobou 

nezamestnanosťou
n.a. n.a. n.a. n.a.

ESF + 
spolufinancovanie zo 
ŠR (AOTP): 55 mil. 
Sk (§46), 1 131 mil. 

Sk (§§ 49, 50, 56, 57), 
1 095 mil. Sk (§ 52)

57

Zlepšovanie dostupnosti a skvalitňovania
služieb zameraných na podporu 

zosúladenia rodinného a pracovného 
života. 

Uľahčenie vstupu a udržania sa na trhu
práce osôb s rodinnými povinnosťami, 

udržanie a rozvoj ich zručností, 
rozširovanie podporných služieb, 
inovatívne prorodinné programy 

zamestnávateľov, tvorba flexibilných 
foriem práce. 

prebiehajúce 4Q 2006 2Q 2010 18. Celoživotný 
prístup k práci

22. Pracovné 
náklady

17. Plná 
zamestnanosť

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi 
rozdielmi a 

štrukturálnou 
nezamestnanosťou

7. Komisia pridala: 
integrácia 

znevýhodnených 
skupín

3. Vyrovnanie sa s 
dlhodobou 

nezamestnanosťou

2. Stratégia 
celoživotného 

vzdelávania a reforma 
základného a 

stredného školstva

3. Mzdové rozdiely
medzi pohlaviami n.a. n.a.

ESF + 
spolufinancovanie zo 

ŠR: 350 mil. Sk ročne

58

Zlepšovanie dostupnosti a skvalitňovania
služieb zameraných na podporu 

zosúladenia rodinného a pracovného 
života. 

Uľahčenie vstupu a udržania sa na trhu
práce osôb s rodinnými povinnosťami, 

udržanie a rozvoj ich zručností, 
rozširovanie podporných služieb, 
inovatívne prorodinné programy 

zamestnávateľov, tvorba flexibilných 
foriem práce. 

prebiehajúce 4Q 2006 2Q 2010 18. Celoživotný 
prístup k práci

22. Pracovné 
náklady

17. Plná 
zamestnanosť

4. Zlepšenie 
vzdelávania a rast 

zamestnanosti

6. Komisia pridala: 
vyrovnanie sa s 

regionálnymi 
rozdielmi a 

štrukturálnou 
nezamestnanosťou

7. Komisia pridala: 
integrácia 

znevýhodnených 
skupín

3. Vyrovnanie sa s 
dlhodobou 

nezamestnanosťou

2. Stratégia 
celoživotného 

vzdelávania a reforma 
základného a 

stredného školstva

3. Mzdové rozdiely
medzi pohlaviami n.a. n.a.

ESF + 
spolufinancovanie zo 

ŠR: 350 mil. Sk ročne

59 Realizovať dotačné projekty a nástroje 
na redukciu chudoby detí

Motivovať deti z nízkopríjmových rodín
na vzdelávacom procese prebiahajúce 1Q 2005 4Q 2010 23. Ľudský kapitál 19. Inkluzívny trh 

práce n.a.
4. Zlepšenie 

vzdelávania a rast 
zamestnanosti

7. Komisia pridala: 
integrácia 

znevýhodnených 
skupín

n.a.
3. Vyrovnanie sa s 

dlhodobou 
nezamestnanosťou

2. Stratégia 
celoživotného 

vzdelávania a reforma 
základného a 

stredného školstva

n.a. n.a. n.a.  ŠR ročne: 663 mil. Sk


