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INFORMÁCIA O NÁRODNOM STRATEGICKOM REFEREN ČNOM 
RÁMCI SR NA ROKY 2007-2013 

     Programový dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov EÚ. 
Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Európskeho 
Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Taktiež určí 
prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na 
druhej strane. 

CIELE NÁRODNÉHO STRATEGICKÉHO REFEREN ČNÉHO RÁMCA 

     Cieľom Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 
(ďalej len „NSRR“) schválený vládou SR dňa 17. mája 2006 je poskytnúť základ pre vypracovanie 
operačných programov a pre otvorenie rokovaní s Európskou komisiou o jeho definitívnom obsahu. 
Po procese technických konzultácií a rokovaní s Európskou komisiou bude materiál dopracovaný 
o výstupy a pripomienky, ktoré vyplynú z technických konzultácií a negociácií.   

     Tento dokument obsahovo nadväzuje na rámce jednotlivých kapitol z prvej a druhej verzie 
NSRR a jeho súčasťou sú podklady z jednotlivých rezortov, vypracované na základe usmernenia 
koordinátorky pre NSRR č. 1/2005 k vypracovaniu častí NSRR týkajúcich sa špecifických priorít. 
Zároveň sú v dokumente zapracované  výsledky diskusií na národnej a regionálnej úrovni.  

ZOZNAM OPERA ČNÝCH PROGRAMOV A PRIORITNÝCH OSÍ 

     Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované cez desať operačných programov v rámci 
jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:  

• osem operačných programov v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúce celú SR okrem 
Bratislavského kraja; z toho dva operačné programy spolufinancované z ESF pokrývajúce 
celú SR vrátane Bratislavského kraja, t. j. obidva ciele – Konvergenciu i Regionálnu 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 

• jeden Operačný program Technická pomoc v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúci 
horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR 
(príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie 
administratívnych kapacít); aktivity finančného riadenia, ktoré zabezpečuje certifikačný 
orgán a aktivity súvisiace s overovaním riadiacich a kontrolných systémov, vydávaním 
vyhlásení o ukončení pomoci a kontrolou vzorkových operácií, ktoré zabezpečuje orgán 
auditu. Komplementárne bude v rámci každého operačného programu vyčlenená finančná 
alokácia na technickú pomoc vzťahujúcu sa na špecifické aktivity príslušného riadiaceho 
orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom;  

• jeden operačný program spolufinancovaný z ERDF v rámci cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj. 

OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  DDOOPPRRAAVVAA    ((OOPP  DDoopprr aavvaa))  
1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (TEN -T) 
2 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T) 
3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy 
4 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 
5 Rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  ŽŽII VVOOTTNNÉÉ  PPRROOSSTTRREEDDII EE  ((OOPP  ŽŽPP)) 
1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a protipovodňová ochrana 
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2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien  
    vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 
3 Odpadové hospodárstvo 
4 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 
 
RREEGGII OONNÁÁLL NNYY  OOPPEERRAAČČNNÝÝ  PPRROOGGRRAAMM   ((RROOPP)) 
1 Infraštruktúra základného vzdelávania 
2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
3 Infraštruktúra regionálnych zdravotníckych zariadení 
4 Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej a miestnej úrovni a revitalizácia   
   pamiatkového fondu 
5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov 
6 Infraštruktúra cestovného ruchu 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  ZZNNAALL OOSSTTNNÁÁ  EEKK OONNOOMM II KK AA  ((OOPP  ZZEE))  
1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií 
2 Informatizácia spoločnosti  
3 Výskum a vývoj  
4 Znalostná ekonomika v Bratislavskom kraji 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ CCTTVVOO  
1 Modernizácia zdravotníctva 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  ZZAAMM EESSTTNNAANNOOSSŤŤ  AA  SSOOCCII ÁÁLL NNAA  II NNKK LL ÚÚZZII AA  ((OOPP  ZZSSII ))  
1 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie pre Bratislavský kraj 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  VVZZDDEELL ÁÁVVAANNII EE  
1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť 
2 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  II NNFFRRAAŠŠTTRRUUKK TTÚÚRRAA  VVZZDDEELL ÁÁVVAANNII AA  ((OOPPII VV))  
1 Infraštruktúra vzdelávania 
 
OOppeerr aaččnnýý  pprr ooggrr aamm  BBRRAATTII SSLL AAVVSSKK ÝÝ  KK RRAAJJ  
1 Infraštruktúra 
 
     Kohézna politika EÚ sa bude v programovom období 2007 - 2013 uskutočňovať 
prostredníctvom sústreďovania intervencií z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku územnú spoluprácu. NSRR  pokrýva cieľ 
Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Problematika cieľa 
Európska územná spolupráca je riešená mimo NSRR.  

KOORDINÁCIA STRATEGICKÝCH  PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV 

     V programovom období 2007 - 2013 budú rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podporené 
z dvoch samostatných fondov (na rozdiel od programového obdobia 2004 – 2006 sú vyčlenené zo 
štrukturálnych fondov), a to z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre podporu rozvoja vidieka 
(EAFRD) a z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFF).  

     Strategický rámec rozvoja vidieka SR odráža celkové smerovanie podpory rozvoja vidieka 
SR. Cieľom je zlepšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesného sektora 
prostredníctvom zvyšovania efektívnosti a kvality výroby so zachovaním princípov udržateľného 



 3 

rozvoja a princípov ekologizácie hospodárenia na vidieku. Spolu s modernizáciou, inováciou 
a podporou vzdelanosti je dôraz kladený aj na ochranu životného prostredia a biodiverzity vidieka 
pri udržateľnej využiteľnosti jeho zdrojov a tiež aktivity, ktoré prispejú k znižovaniu regionálnych 
rozdielov vidieka na Slovensku. Globálnym cieľom je „multifunkčné poľnohospodárstvo/lesníctvo 
a udržateľný rozvoj vidieka“. 

     Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 je postavený na štyroch 
osiach, pričom pre každú os je stanovená priorita:  

OS 1: Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
Priorita: Podpora produktívneho poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a spracovateľského 
priemyslu vo väzbe na modernizáciu, inovácie a reštrukturalizáciu a odovzdávanie vedomostí 
v rámci agropotravinárskeho a lesného hospodárstva 

OS 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny   
Priorita: Ochrana a zlepšenie životného prostredia na vidieku - zachovanie biodiverzity, kvality vôd, 
pôd a zmiernenie klimatických zmien 

OS 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva  
Priorita: Vytváranie pracovných príležitostí a podpora ekonomických aktivít na vidieku 

OS 4: Stratégia pre LEADER   
Priorita: Zlepšovanie správy /manažmentu/ a riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo 
vidieckych oblastiach. 

     Program rozvoja vidieka SR zahŕňajúci celé územie SR vrátane Bratislavského kraja 
implementuje stratégiu rozvoja vidieka SR cez opatrenia, ktoré zabezpečia naplnenie globálneho 
cieľa, cieľov jednotlivých osí a priorít strategického rámca rozvoja vidieka.  

     Koordinácia príprav Programu rozvoja vidieka SR so štrukturálnymi fondmi (ERDF, ESF) 
a Kohéznym fondom (KF) prebieha prostredníctvom medzirezortnej pracovnej skupiny v gescii 
MVRR SR (koordinátorky pre NSRR) zriadenej pre účel prípravy Národného strategického 
referenčného rámca SR, pracovných skupín na MP SR zriadených pre účel prípravy Národného 
strategického plánu a Programu rozvoja vidieka a bilaterálnych pracovných stretnutí. V budúcnosti 
bude koordinácia prebiehať prostredníctvom medzirezortnej koordinačnej skupiny 
a monitorovacích výborov pre jednotlivé programy.  

     Rovnako dôležitá je koordinácia opatrenia obnova a rozvoj obcí. Toto opatrenie bolo 
v programovom období 2004 – 2006 podporované z ERDF v rámci Operačného programu Základná 
infraštruktúra. V programovom období 2007 - 2013 bude táto tematická oblasť podporovaná 
z ERDF ako i EAFRD. MP SR podporuje obce mimo inovačných a kohéznych pólov rastu; MVRR 
SR obce, ktoré sú inovačnými a kohéznymi pólmi rastu a zároveň rieši i problematiku 
segregovaných a separovaných osád. Taktiež bude dôležité stanovenie demarkačnej línie pri 
opatrení „infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva“. 

     Demarkačná línia medzi osou 1 a osou 3 pri podpore obnoviteľných zdrojov energie bude 
stanovená pri prijímateľoch podpory. Pri opatrení modernizácia poľnohospodárskych podnikov 
budú prijímateľmi právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a pri opatrení 
diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam budú prijímateľmi členovia farmárskej 
domácnosti (fyzické osoby, právnické osoby nepodnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe).    

     Národný strategický plán rybného hospodárstva SR na roky 2007-2013 stanoví podmienky 
na čerpanie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. Národný strategický plán rybného 
hospodárstva 2007-2013 (ďalej len NSPRH) je východiskovým dokumentom pre možnosť čerpania 
finančných prostriedkov z Európskeho  fondu pre rybného hospodárstvo. NSPRH bude po schválení 
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vo vláde oficiálne predložený Európskej komisii, kde bude predmetom diskusie, ale nebude 
formálne schvaľovaný. Bude predchádzať predloženiu „Operačného programu Rybné hospodárstvo 
SR na roky 2007-2013“, ktorý bude podkladom pre realizáciu podpory opatrení v rybnom 
hospodárstve Slovenskej republiky z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v programovacom 
období 2007-2013.   

     Európsky fond pre rybné hospodárstvo (ďalej len ako „EFF“) bude zriadený novým 
nariadením, o ktorom sa rozhodne pravdepodobne na jeseň 2006. Bude vyčlenený zo skupiny 
ostatných štrukturálnych fondov a  svojou funkciou nahradí a doplní podpornú úlohu doterajšieho 
Finančného nástroja na usmerňovanie rybolovu – „FIFG“, ktorého prostriedky sa využívajú na 
financovanie projektov podnikateľov v rybnom hospodárstve v SR v rámci „Sektorového 
operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006“. Na podmienky v SR sa 
vzťahuje: 

OS 2: Akvakultúra, vnútrozemský rybolov, spracovanie a marketing produktov rybolovu 
a akvakultúry. 

OS 3: Opatrenia spoločného záujmu 

OS 4: Technická pomoc. 

FINANČNÝ RÁMEC NÁRODNÉHO STRATEGICKÉHO REFEREN ČNÉHO RÁMCA 

     V decembri 2005 sa Rada na záver britského predsedníctva zhodla na znení finančnej 
perspektívy na roky 2007 – 2013. Zo záverov Rady týkajúcich sa kapitoly 1B – Kohézia pre rast 
a zamestnanosť vyplynulo pre Slovensko nasledujúce záväzné rozdelenie celkových finančných 
alokácií na jednotlivé ciele kohéznej politiky EÚ (v stálych cenách roku 2004):  

• cieľ Konvergencia – 9 928 mil. EUR (z toho 3 424 mil. EUR z Kohézneho fondu a 6 504 
mil. EUR zo štrukturálnych fondov), 

• cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť – 109 mil. EUR, 
• cieľ Európska územná spolupráca – 199 mil. EUR.  

     Toto rozdelenie je indikatívne vzhľadom na to, že finálne rozdelenie bude známe po odsúhlasení 
medziinštitucionálnej dohody európskych inštitúcií. 

Cieľ Konvergencia 

      Stanovenie finančných alokácií na jednotlivé operačné programy v nasledujúcej tabuľke 
vychádza z decembrového znenia finančnej perspektívy na roky 2007 -2013 v stálych cenách roku 
2004, ktoré bolo následne vyjadrené v bežných cenách. SR plánuje mať dva operačné programy 
financované z ESF pre obidva ciele – Konvergenciu a Regionálnu konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie), t. j. celková finančná 
alokácia na tieto dva programy je vyššia o sumy uvedené pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  

      Finančné alokácie 2007 – 2013 na jednotlivé operačné programy a priority v rámci cieľa 
Konvergencia (štrukturálne fondy, Kohézny fond) – v mil. EUR, v bežných cenách je 
predpokladaná nasledovne: 

Príspevok ES Operačný 
program (OP) Špecifická priorita NSRR (ŠP) Fond ŠF OP 

dopravná infraštruktúra  
ERDF + 

KF 3 437 
3 437 

  ERDF 889   

OP Doprava   

  KF 2 548   
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environmentálna infraštruktúra a ochrana životného 
prostredia 

ERDF + 
KF 1 450 

1 450 

  ERDF 100   

OP Životné 
prostredie   

  KF 1 350   
Regionálny OP regionálna infraštruktúra ERDF 1 475 1 475 

podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb 
prostredníctvom inovácií ERDF 850 

2 600 

informatizácia spoločnosti ERDF 850 
  

OP Znalostná 
ekonomika 

výskum a vývoj ERDF 900   

OP Zdravotníctvo 
modernizácia zdravotníctva ERDF 200 

200 

OP Infraštruktúra 
vzdelávania infraštruktúra vzdelávania ERDF 575 

575 

OP Vzdelávanie 
moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť ESF 800 

800 

OP Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 600 

600 

príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, 
informovanie, posilňovanie administratívnych kapacít 
v oblasti ŠF a KF ERDF 50 

100 OP Technická 
pomoc 

finančné riadenie, kontrola, posilňovanie 
administratívnych kapacít v tejto oblasti ERDF 50 

  

celkom štrukturálne fondy a Kohézny fond  pre cieľ Konvergencia    11 237 11 237 
celkom ERDF pre cieľ Konvergencia   5 939 5 939 
celkom KF pre cieľ Konvergencia   3 898 3 898 
celkom ESF pre cieľ Konvergencia   1 400 1 400 

Cieľ Konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

     Finančné alokácie 2007 - 2013 na jednotlivé operačné programy a priority v rámci cieľa 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (štrukturálne fondy) – v mil. EUR, v bežných 
cenách a prerozdelenie finančných prostriedkov (123 mil. EUR) medzi OP Bratislavský kraj 
financovaný z ERDF a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie financované z ESF 
a pokrývajúce obidva ciele (Konvergenciu a Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť) je 
nasledovné: 

príspevok ES Operačný program 
(OP) Priorita (P) Fond ŠF OP 

infraštruktúra ERDF  50 OP Bratislavský kraj  
znalostná ekonomika ERDF 51 101 

OP Vzdelávanie 1 

moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť  ESF 11 11 
OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia2 podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 11 11 
1 jeden spoločný OP pre obidva ciele: Konvergencia a regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; suma len pre 
druhú prioritnú os 
2 jeden spoločný OP pre obidva ciele: Konvergencia a regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; suma len pre 
druhú prioritnú os 
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HARMONOGRAM ĎALŠIEHO POSTUPU SPRACOVANIA V KONTEXTE PRÍPRAV 
MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

 
Termín / do Obsah prác/vytvorenie pracovnej skupiny – vypracovanie dokumentu 

ihneď • metodické usmernenie na prípravu Operačného programu (OP) 
19. máj 2006 • pracovné skupiny na prípravu jednotlivých Operačných programov 

31. máj 2006 
• metodické usmernenie na prípravu programového manuálu 
• vymenovanie členov Národného monitorovacieho výboru pre NSRR  

15. jún 2006 • zoznam inovačných pólov rastu, kohéznych pólov rastu a zoznam obcí 
podporovaných z EAFRD 

30. jún 2006 
• vyhotovenie jednotlivých Operačných programov 
• zriadenie SO/RO na úrovni NUTS II a jeho zapojenie do implementácie 

31. júl 2006 • základná verzia Kopncepcie systému riadenia štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu 

31. august 2006 
• programový manuál jednotlivých Operačných programov 
• príprava príručky pre predkladateľov projektov 

30. september 
2006 

• interný manuál procedúr subjektov zapojených do riadenia ROP 

31. október 2006 • príručka pre predkladateľov projektov na úrovni riadenia ROP (RO, 
SO/RO) 

31. december 
2006 

• zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr  
• RO, SO/RO na implementáciu ROP v programovom období 2007-2013 

 
NSRR bude predložený do Bruselu do konca septembra. V súčasnosti sú jednotlivé Operačné 

programy rozpracovávané a do šiestich mesiacov od odovzdania má priestor Európska komisia, aby 
rozhodla o akceptovaní, resp. o zmenách pre členskú krajinu a po tomto termíne, po rozhodnutí 
Bruselu, je možné, aby NSRR vstúpil do platnosti, t.j. koniec tohto roka, začiatok budúceho  roka 
2007. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR bude ako centrálny koordinačný orgán pre 
Operačné programy v NSRR a Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán a orgán auditu pre 
Operačné programy v NSRR. 
 

ZMOS, Bratislava 5.6.2006 

Sparcoval: Ing. Juraj Kerekeš, riaditeľ sekcie obcí 


