
Konferencia 
 

„Informačná spoločnosť a štrukturálne 
fondy EÚ“ 

 
OPERAČNÝ PROGRAM  

ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA  



q   programový dokument SR pre čerpanie 
 pomoci zo štrukturálnych fondov – v 
 prípade OP ZI je ním  Európsky fond 
 regionálneho rozvoja 

 
q   nadväzuje na ciele a priority 

 Národného rozvojového plánu 
 
q   je zameraný na riešenie problémov 

 rozvoja regiónov spadajúcich pod Cieľ 1 



OPERAČNÝ PROGRAM  
ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

 
PRIORITY 
 
q Priorita 1: Dopravná infraštruktúra 
q Priorita 2: Enviromentálna infraštruktúra 
q Priorita 3: Lokálna infraštruktúra 



RIADIACI ORGÁN PRE OP ZI 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ORGÁNY PRE 
PRIORITU 1 A PRIORITU 2 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

Ministerstvo životného prostredia SR  

 



GLOBÁLNY CIEĽ 

OP ZI 

Podpora vyváženého regionálneho 
rozvoja prostredníctvom zvyšovania 

konkurencieschopnosti regiónov. 



Financovanie 

 V období rokov 2004 - 2006 sú na 
realizáciu priorít a opatrení OP ZI 

vyčlenené finančné prostriedky z fondu 
ERDF v objeme 422 363 451 EUR. 



 
PRIORITA 1 

Dopravná infraštruktúra 

 
 



PRIORITA 1 - OPATRENIA 
 

Opatrenie 1.1: Modernizácia a rozvoj infraštruktúry 
      železničnej dopravy 

Opatrenie 1.2: Modernizácia a rozvoj cestnej  
      infraštruktúry 

Opatrenie 1.3: Modernizácia a rozvoj infraštruktúry 
      leteckej dopravy 



 
PRIORITA 2 

Environmentálna infraštruktúra 
 
 



 
PRIORITA 2 - OPATRENIA 

 

Opatrenie 2.1: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na  
     ochranu a racionálne využívanie vody 

Opatrenie 2.2: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na  
     ochranu ovzdušia 

Opatrenie 2.3: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry  
     odpadového hospodárstva 

Opatrenie 2.4: Ochrana, zlepšenie a regenerácia  
      prírodného prostredia 



 
PRIORITA 3 

Lokálna infraštruktúra 

 
 



PRIORITA 3 - OPATRENIA 

 
Opatrenie 3.1: Budovanie a rozvoj občianskej             

                 infraštruktúry pre regionálny 
rozvoj 

Opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informačnej    
     spoločnosti pre verejný sektor 

Opatrenie 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej    
     infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 

Opatrenie 3.4: Renovácia a rozvoj obcí  



OPATRENIE 3.1 - PODOPATRENIA 
 

3.1.1: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 

3.1.2: Budovanie a rozvoj zdravotníckej   
 infraštruktúry 

3.1.3: Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 

3.1.4: Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry 



q Podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj 
školskej infraštruktúry 
 zlepšiť celkový stav budov a školských 
zariadení využívaných vo vzdelávacom 
procese za účelom podpory celoživotnej 
zamestnateľnosti 

q Podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj 
zdravotníckej infraštruktúry 
 dosiahnutie š tandardu zdravotníctva 
porovnateľného s úrovňou v EÚ za účelom 
z lepšenia ž ivotných podmienok ako 
prostriedku hospodárskeho rastu 



q Podopatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj 
sociálnej infraštruktúry 
 zlepšiť prístup občanov k primeranej 
starostlivosti a službám na posilnenie sociálnej 
inklúzie detí a marginalizovaných skupín, a tak 
umožniť ich začlenenie sa alebo opätovné 
začlenenie sa medzi pracujúcich 

q Podopatrenie č. 3.1.4 Budovanie a rozvoj 
kultúrnej infraštruktúry 
 zlepšiť prístup ku kultúrnej infraštruktúre a jej 
využívaniu a zvýšiť príťažlivosť populačných 
centier a regiónov 



Aktivity: 

q Príprava projektov 
 náklady na projektovú dokumentáciu max. do 8% 
z celkových oprávnených nákladov. 

q Rekonštrukcie budov 
   - zmeny dokončených stavieb 
   - drobné stavby 
q Zvyšovanie energetickej efektívnosti 

  oprava fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo 
 povrchu plochých striech, oprava a výmena 
 nepodstatných stavebných konštrukcií, údržba a opravy 
 technického, energetického alebo technologického 
 vybavenia stavby, výmena jeho súčastí 

q Modernizácia 
q   Dokončenie rozostavaných budov 

 



 

 

   3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej 
infraštruktúry 

 
 
q  rekonštrukcie 
q  prístavby 
q  zlepšenie štandardu technického vybavenia 
q  dobudovanie exteriérneho vybavenia škôl  
q    a školských  zariadení   



Koneční prijímatelia 

q  samosprávne kraje 
q  obce a mestá 
q  združenia miest a obcí 
q  cirkev v prípade cirkevných škôl 
q  štátna správa (MŠ SR a jeho podr. orgány) 



   

3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej 
infraštruktúry 

 
q  rekonštrukcia  zdravotníckych zariadení 

q  výmena striech 

q  rekonštrukcia/výmena ústredného kúrenia          

q  zmeny palivovej základne 



Koneční prijímatelia 

q   samosprávne kraje 
q   obce a mestá 
q   združenia miest a obcí 
q   štátna správa (MZ SR a jeho podr. orgány) 
q   neziskové organizácie 



 

3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej 
infraštruktúry 

 
q  rekonštrukcia budov a zariadení sociálnej    
starostlivosti 

q  propagácia sociálnej inklúzie nezamestnaných, 
marginalizovaných skupín a detí 



q samosprávne kraje 
q obce a mestá 
q združenia miest a obcí 
q štátna správa (MPSVR SR a jeho podr. orgány) 
q neziskové organizácie 
q nadácie 

Koneční prijímatelia 



 

3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry 

 

Prioritné oblasti podpory: 
 
- obnova nevyužitých historicky cenných budov  
- inštalovanie príslušenstva 
- integrovaný navádzací systém 
- informačné prícestné tabule 
- bezbariérový prístup do budov 
- zlepšenie energetickej efektívnosti 



Objekty, na ktoré sa podopatrenie vzťahuje 

1. Stavebné objekty využívané pre kultúru 
 
     - monofunkčne využívané objekty 
     - polyfunkčne využívané objekty 
 
2. Historicky hodnotné budovy 



V období 2004 – 2006 budú podporované 
nasledujúce typy knižníc 

 
q Slovenská národná knižnica 

q verejné knižnice (obecné a regionálne) 

q školské knižnice (pre základné a stredné školy) 



Koneční prijímatelia 

q samosprávne kraje 
q obce a mestá 
q združenia miest a obcí 
q štátna správa (MK SR a jeho podr. orgány) 
q neziskové organizácie 
q nadácie 



OPATRENIE 3.2 
Budovanie a rozvoj informačnej 

spoločnosti pre verejný sektor  
q    informatizácia a internetizácia občianskej a 

 inštitucionálnej infraštruktúry 

q   zabezpečenie hardwarového a softwarového 
 vybavenia pre verejný sektor 

q   zabezpečenie pripojenia na internet a  intranet 

q   zvyšovanie prístupu k verejným informáciám a 
 službám v regiónoch 



 
Koneční prijímatelia 

q štátna správa 
q samosprávne kraje 
q obce a mestá 
q združenia miest a obcí 
q neziskové organizácie 
q nadácie 
 



OPATRENIE 3.3  
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej 

infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 

Cieľom opatrenia je: 
 

q  vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja 
q  zapojenie relevantných aktérov regionálneho rozvoja do 

procesu plánovania, realizácie a vyhodnocovania 
q  prepojenie medzi administratívnymi štruktúrami na všetkých 

úrovniach 



Aktivity opatrenia 3.3 

   
A) Tvorba strategických dokumentov regionálneho a 

územného rozvoja 

B)   Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky 

C)   Inkluzívne partnerstvá 

 



 
Koneční prijímatelia 

 

q samosprávne kraje 
q obce a mestá 
q združenia miest a obcí 
q neziskové organizácie 
q nadácie 



OPATRENIE 3.4 
 Renovácia a rozvoj obcí 

 

 
Cieľ 

 zlepšenie miestnej hmotnej a nehmotnej (kultúrnej) 
infraštruktúry na dedinách, ktoré podporí vidiecke 
podnikanie a poskytne základné služby vidieckemu 
obyvateľstvu a návštevníkom vidieka. 

 



 
Koneční prijímatelia 

 

q samosprávy (obce, ktoré nemajú štatút mesta) 

q združenia týchto obcí 



Prepojenie opatrení v rámci priority 3 
OPZI 

 - priama nadväznosť opatrenie 3.2 na opatrenia 
3.1 a 3.3:  
 informatizácia a internetizácia škôl, nemocníc, 
sociálnych a kultúrnych centier, regionálnej a 
lokálnej samosprávy v kontexte regionálnych 
potrieb revitalizácie občianskej a inštitucionálnej 
infraštruktúry s využitím novej a dostupnej 
informačno-komunikačnej infraštruktúry a tvorby 
jej diditálneho obsahu 



3.1 

3.2 

3.3 

Prepojenie opatrení v rámci priority 3 OPZI 



Opatrenie 3.3 - „Komponent troch I“ 
 

Inovácia 
 rekonštrukcia a modernizácia základnej 
občianskej vybavenosti vo vlastníctve 
verejných subjektov 

 
Informatizácia 

 vytvorenie čo najširšieho priestoru pre 
inkorporáciu informačných technológií do 
jednotlivých činností verejného sektoru, ako aj 
progresívny rozvoj a prezentácia regionálneho 
digitálneho obsahu 



Opatrenie 3.3 - „Komponent troch I“ 
 

Integrácia 
 zohľadňovanie potrieb všetkých skupín 
obyvateľstva nielen komplexne, ale i z 
h ľad i ska špec i f i ckých a spek tov 
marginalizovaných skupín 



Opatrenie 3.2 sa zameriava na: 

q    podporu rozvoja špecializovaných 
 širokopásmových sietí pre vzdelávanie, 
 zdravotnícke služby, kultúru,  sociálne 
 služby, verejnú správu, vedu a výskum, 
 životné prostredie (e-služby)  



q    podpora rozvoja existujúcich 
 dostupných sietí SANET, GOVNET 
 a INFOVEKu 

q    podpora rozvoja eGovernmentu, 
 školstvo on-line, zdravie on-line, 
 sociálne služby on-line, kultúra on-
 line, výskum on-line, regionálna 
 politika on-line 



Kontaktná adresa 
 
Riadiaci orgán pre OPZI   
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 
Odbor riadenia OPZI 
Špitálska 8 
816 44 Bratislava 
Tel: 02/59 75 3417 
www.build.gov.sk 



Ďakujeme za  

pozornosť... 


