
Operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI) 
 

Priorita 1   Dopravná infraštruktúra  

 

Opatrenie č. 1.1   Modernizácia a rozvoj železni čnej infraštruktúry  

Aktivity  

• Zvýšenie technického stavu železničnej infraštruktúry  
• Modernizácia staníc  
• Dokončenie výstavby kľúčových železničných uzlov  
• Zvýšenie kvality medziregionálnych železníc 
• Zvýšenie rýchlosti prepravy, zdokonalenie bezpečnosti a spoľahlivosti a zníženie negatívnych vplyvov na 

životné prostredie. 
• Zvýšenie nosnosti slabých mostov alebo ich výmena a prestavba mimoriadne nedostatočných traťových 

úsekov 

Koneční prijímatelia: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 

 
Opatrenie č. 1.2 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry  

 
Aktivity  

• Výstavba nových úsekov ciest najmä na prepojenie jestvujúcej diaľnice a národnej sústavy ciest 
podľa Aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  

• Zvýšenie kvality križovatiek, ako je signalizácia, mimoúrovňové križovanie, zmeny riešenia atď.  
• Obchvaty miest a obcí  
• Zvýšenie nosnosti nevyhovujúcich mostov alebo ich výmeny  
• Dokončenia výstavby/modernizácie kľúčových cestných spojení, ktorých väčšia časť trasy je už 

hotová a ostáva dokončiť iba relatívne krátke úseky  
• Vyriešenia miest častých dopravných nehôd 

Koneční prijímatelia: Slovenská správa ciest (SSC)  

 
Opatrenie č. 1.3 Modernizácia a rozvoj leteckej infraštruktúry  

 
Aktivity  

• Poplachový systém narušenia - violation alarm system (VAS)  
• Systém pre kontrolu a riadenie - Access Control  
• Monitorovací systém (CCTV)  
• Systém evidencie dochádzky - attendance registration system  
• Systém pre evidenciu návštev - visit registration system  
• Elektronický požiarny poplach - electronic fire alarm (EFA)  
• Systém on-line výroby identifikačných kariet (PHOTO-IB)  
• Kontrola pohybov v jednotlivých budovách terminálov, pri ich vchodoch a východoch 

 
Koneční prijímatelia: Slovenská správa letísk (SSL) 
 

Priorita 2  Environmentálna infraštruktúra  

 Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu  a racionálne využívanie vôd  

AKTIVITY 
• Infraštruktúra pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 
• Kanalizačná sústava – verejná kanalizácia 
• Čistiarne odpadových vôd 
• Opatrenia na ochranu proti povodniam   

 

Koneční prijímatelia: Regionálne vodárenské spoločnosti, Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský 
hydrometeorologický ústav, obce a mestá  * (*Obce a mestá môžu byť konečnými prijímateľmi v prípadoch, keď projekt 
nie je priorizovaný regionálnou vodárenskou spoločnosťou, ale rieši v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií: závažnú 
environmentálnu situáciu, pri ktorej obec:je zásobovaná vodou z vodných zdrojov, ktoré nespĺňajú kvantitatívne 
a kvalitatívne požiadavky na pitnú vodu podľa príslušných právnych predpisov EÚ ( Smernica Rady č. 98/83/ES o kvalite 
vody určenej na ľudskú potrebu) a SR (najmä zákon č. 442/2002 Z.z. vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 
636 /2004 Z.z., zákon  NR SR č. 272/1994 Z.z.  a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/2004 Z.z.) alebo 



nemá verejný vodovod a nachádza sa v oblasti s nevyhovujúcimi vodnými zdrojmi alebo 
nachádza sa v chránených oblastiach podľa vodného zákona alebo v ochranných pásmach prírodných liečivých 
zdrojov alebo prírodných minerálnych zdrojov alebo je situovaná so sťaženým prístupom k vybudovanej  
vodohospodárskej infraštruktúre;  napojenie rómskeho osídlenia evidovaného v katastri obce)  

Maximálna výška pomoci 

Maximálna výška pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje 75% (pre podnikateľské 
subjekty 35%) celkových oprávnených výdavkov projektu. Maximálna výška pomoci zo štátneho rozpočtu predstavuje 
20% (25% v prípade štátnej správy ako konečného prijímateľa) 

 
Opatrenie č. 2.2: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu  ovzdušia  

Aktivity  

• Zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje  
• Inštalácia technológií na zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu 

 

Koneční prijímatelia: regionálna samospráva (VÚC), miestna samospráva (mestá a obce a ich združenia), štátna správa, 
podnikateľské subjekty 

 

Opatrenie č. 2.3: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového  hospodárstva  

Aktivity  

• Príprava regionálnych plánov integrovaného manažmentu odpadového hospodárstva 
• Podpora aktivít súvisiacich so separovaným zberom odpadov  
• Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov  
• Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov  

 
Koneční prijímatelia: regionálna samospráva (VÚC) , miestna samospráva (mestá a obce a ich združenia), 
štátna správa, podnikateľské subjekty 
 

 

Opatrenie č. 2.4: Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prost redia  

Aktivity   
• Posilnenie fyzickej infraštruktúry inštitúcií ochrany prírody a krajiny 
• Vypracovanie a realizácia plánov riadenia chránených území 

 

Koneční prijímatelia : Odborné štátne organizácie ochrany prírody (Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, atď. ), 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia. 

 

 

Priorita 3 Lokálna infraštruktúra  

Opatrenie 3.1: Budovanie a rozvoj ob čianskej infraštruktúry v regiónoch  
 

3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry  

Rekonštrukcia a prístavba/nadstavba školských zariadení vrátane výmeny striech, rekonštrukcia alebo výmena 
ústredného kúrenia (zmena palivovej základne na plyn tam, kde je to vhodné) a modernizácia doplnkových 
služieb v rámci školského komplexu. Zároveň sa rieši životné prostredie a zníženie finančných nákladov na 
opravu a údržbu (oprava stien, omietky, exteriéru budov, atď.) Určité vybavenie tried, stravovanie pre žiakov a 
študentov a preprava žiakov a študentov školskými autobusmi v súvislosti s racionalizáciou siete školských 
zariadení. 

Koneční prijímatelia : samosprávne kraje , obce a mestá, združenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení), Cirkev v prípade cirkevných škôl, Štátna správa (Ministerstvo školstva SR a jeho podriadené orgány) 

 

 

 



3.1.2. Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštrukt úry  
Rekonštrukcia a prístavba/nadstavba zdravotníckych zariadení vrátane výmeny striech, rekonštrukcia alebo 
výmena ústredného kúrenia (zmena palivovej základne na plyn tam, kde je to vhodné) a modernizácia 
doplnkových služieb v rámci zdravotníckeho komplexu (napr. vzduchotechnika). 

Koneční prijímatelia : samosprávne kraje , obce a mestá, združenia miest a obcí, štátna správa (Ministerstvo zdravotníctva SR a 
jeho podriadené orgány) , zdravotnícke zariadenia fungujúce ako neziskové organizácie pôsobiace vo verejnom záujme podľa 
zákona NR SR č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na 
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon). 

Z oblasti potenciálnych žiadateľov sú vylúčené subjekty, ktoré sú podnikateľmi v zmysle Obchodného zákonníka alebo 
Živnostenského zákona. V prípade, že sú medzi zakladajúcimi členmi a členskými subjektami neziskových organizácií 
založených podľa zákona NR SR č. 13/2002 subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa vyššie spomenutých zákonov 
(napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a pod.), uplatňujú sa nasledovné pravidlá: 

Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie, nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá 
hospodárskej súťaže v zmysle zákona č. 136/2001 a nesmú zisk subjektu použiť v prospech zakladateľov, členov 
orgánov, ani jeho zamestnancov, ale musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti zdravotníckeho 
zariadenia. 

Podrobnosti týkajúce sa predkladania žiadostí v prípade zdravotníckych zariadení definovaných v bode 5 budú upravené 
v Inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu pre podopatrenie.  

 

3.1.3. Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry  
• Rekonštrukcia a renovácia budov v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

• Zabezpečenie prístupu do kontaktných centier pre sprostredkovanie zamestnania pre telesne 
postihnutých a matky s deťmi. Tieto vylepšenia sú navrhnuté, aby sa skvalitnili a zefektívnili služby. 
Podopatrenie taktiež umožní budovanie alebo modifikáciu doplnkových zariadení ako napr. toalety pre 
telesne postihnutých a inštalovanie klimatizačných jednotiek tam, kde je to vhodné   

• Prestavba, rekonštrukcia a inštalácia vybavenia v priestoroch pre individuálne alebo skupinové 
poradenstvo a výcvik zručností potrebných pre vstup na trh práce. Hlavným cieľom týchto aktivít je 
pripraviť uchádzačov o prácu zlepšiť si ich osobné schopnosti presadiť sa na trhu práce  

• Zlepšenie životných podmienok ľudí v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Toto bude mať vplyv na 
zlepšenie zariadení umožňujúcich realizovať záujmovú činnosť a účasť na výcviku pre nadobudnutie 
základných životných zručností 

Koneční prijímatelia : samosprávne kraja, obce a mestá, združenia miest a obcí, Štátna správa (Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR SR a jeho podriadené orgány)neziskové organizácie (neziskové organizácie podľa zákona NR SR č. 213/1997 
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianske združenia podľa Zákona 83/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov, neinvestičné fondy podľa Zákona 147/1997 Z.z. a záujmové združenia právnických osôb podľa 
Zákona 40/1964 Z.z.) , nadácie ( podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách) 

Z oblasti potenciálnych žiadateľov sú vylúčené subjekty, ktoré sú podnikateľmi v zmysle Obchodného zákonníka alebo 
Živnostnenského zákona. V prípade, že sú medzi zakladajúcimi členmi a členskými subjektami neziskových organizácií 
a nadácií subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa vyššie spomenutých zákonov, (napr. spoločnosti s ručením 
obmedzeným, akciové spoločnosti a pod), uplatňujú sa nasledovné pravidlá: 

Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie, nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá 
hospodárskej súťaže v zmysle zákona č. 136/2001 a nesmú zisk subjektu použiť v prospech zakladateľov, členov 
orgánov ani jeho zamestnancov, ale musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti subjektu. 

 

3.1.4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry  
• Obnova a oprava nevyužitých, resp. čiastočne využitých a ohrozených historicky cenných budov a 

objektov pre kultúru (obnova, oprava a rekonštrukcia týchto objektov)  
• Obnova siete pracovísk, laboratórií, dielní pre účel fyzickej záchrany a ochrany jednotlivých súčastí 

kultúrneho dedičstva a obnova priestorov pre prezentáciu a poskytovanie služieb v oblasti kultúry  
• Vybudovanie integrovaného navádzacieho systému a informačných prícestných tabúľ pre účel lepšej 

prezentácie a atraktivity územia, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva   
• Zlepšenie prístupu a vstupu do budov vrátane ich bezprostredného okolia  
• Zlepšenie energetickej efektívnosti budov najmä zhodnotením vykurovacieho systému a/alebo 

zateplenie 
Koneční prijímatelia : samosprávne kraja, obce a mestá, združenia miest a obcí, Štátna správa ( Ministerstvo 
kultúry SR a jeho podriadené orgány), neziskové organizácie (neziskové organizácie podľa zákona NR SR č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianske združenia 
podľa Zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, neinvestičné fondy podľa Zákona 147/1997 Z.z. 
a záujmové združenia právnických osôb podľa Zákona 40/1964 Z.z.), nadácie ( podľa zákona NR SR č. 34/2002 
Z.z. o nadáciách) 
Z oblasti potenciálnych žiadateľov sú vylúčené subjekty, ktoré sú podnikateľmi v zmysle Obchodného zákonníka alebo 
Živnostnenského zákona. V prípade, že sú medzi zakladajúcimi členmi a členskými subjektami neziskových organizácií 



a nadácií subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa vyššie spomenutých zákonov, (napr. spoločnosti s ručením 
obmedzeným, akciové spoločnosti a pod), uplatňujú sa nasledovné pravidlá: 

Tieto subjekty nesmú do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zmeniť, resp. transformovať svoje právne postavenie, nesmú svojou činnosťou porušovať pravidlá 
hospodárskej súťaže v zmysle zákona č. 136/2001 a nesmú zisk subjektu použiť v prospech zakladateľov, členov 
orgánov ani jeho zamestnancov, ale musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie činnosti subjektu. 

Opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informa čnej spolo čnosti pre verejný sektor  
• Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch  
• Použitie internetu na  podporu regionálnej politiky a rozvoj regionálneho digitálneho obsahu 
• Zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti  
• Hodnotenie potrieb a príprava návrhov 

 
Koneční prijímatelia: štátna správa a jej podriadené orgány (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou), samosprávne kraje , 
obce a mestá, združenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení), neziskové 
organizácie (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby), nadácie (podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách),  
Konkretizácia týkajúca sa aktérov zapojených do realizácie cieľov prostredníctvom špecifických aktivít opatrenia 
3.2  závisia od priorít a aktuálnych tendencií definovaných na nadnárodnej a národnej úrovni a podrobnosti budú 
rozpracované v inštrukciách k vypracovaniu projektového spisu pre opatrenie 3.2. 
 
Maximálna výška pomoci 
75% z ERDF/projekt, 20% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (25% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 
v prípade štátnej správy.) 

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

• Vypracovanie regionálnych a subregionálnych stratégií - plánov miestneho rozvoja, miestnych akčných 
plánov, plánov územného rozvoja miest a obcí, koncepcií rozvoja samosprávneho kraja. 

• Náklady na štúdie, analýzy, posudky relevantné pre prípravu stratégií  
• Vytváranie sietí umožňujúcich výmenu informácií, skúseností, odporúčaných postupov medzi verejnými 

subjektami v rámci jedného samosprávneho kraja, i medzi samosprávnymi krajmi navzájom  
• Posilnenie administratívnych kapacít o pracovníkov zodpovedných na miestnej a regionálej úrovni za 

zabezpečovanie integrácie marginalizovaných skupín a za zohľadňovanie ich požiadaviek v stratégiách 
a koncepciách regionálneho rozvoja   

• Podpora aktivít realizovaných v rámci Fondu sociálneho rozvoja po línii tzv. inkluzívnych partnerstiev. 

Koneční prijímatelia :  samosprávne kraje ,obce a mestá,združenia miest a obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení), neziskové organizácie (podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby) ,nadácie ( podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách),Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (v zmysle aktivít Fondu sociálneho rozvoja).  

Konkretizácia týkajúca sa aktérov zapojených do realizácie cieľov prostredníctvom špecifických aktivít opatrenia 
3.3  závisia od priorít a aktuálnych tendencií definovaných na nadnárodnej úrovni (napr. v Tretej správe 
o ekonomickej a sociálnej súdržnosti) a národnej úrovni a podrobnosti budú rozpracované v inštrukciách 
k vypracovaniu projektového spisu pre opatrenie 3.3. 

Opatrenie 3.4: Renovácia a rozvoj obcí  
 

• Príprava plánov rozvoja obcí (posúdenie miestnych požiadaviek, stanovenie priorít, spracovanie plánov 
a špecifikácií projektu, príprava tendrovej dokumentácie a riadenia výberových konaní, dozor nad 
realizáciou projektu)  

• Rekonštrukcia a modernizácie budov, stavieb a objektov historického a kultúrneho významu a ich okolia  
• Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón  
• Rekonštrukcia vodovodov, plynovodov a kanalizácie a pripojenie na ich siete  
• Rekonštrukcia remeselných dvorov podporujúcich oživenie tradičných remesiel a zamestnaní a tam, kde 

je to vhodné, zmena účelu budov, aby slúžili ako remeselné centrá  
• Zlepšenie vzhľadu ulíc, napr. úprava chodníkov, verejného osvetlenia, atď.  
• Obnova turistických, cykloturistických a náučných trás  
• Rekonštrukcia miestnych ciest a mostov 

Koneční prijímatelia : samosprávy (obce, ktoré nemajú štatút mesta), združenia obcí (podľa zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení) 

Maximálna výška pomoci  
75 % ERDF/projekt, 20% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu  
Minimálne náklady na projekt: 4 mil. SKK 
Maximálne náklady na projekt: 20 mil. Sk- 40 mil. SKK  
 
 


