
   
 

 
 

OPERAČNÉ PROGRAMY V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013 

Regionálny operačný program 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie 
dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. 

Životné prostredie 

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a 
racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia 
environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie 
environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“. 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo 
udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Výskum a vývoj 

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie 
systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl 
tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu 
regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných 
podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho 
procesu na vysokých školách“. 

Zdravotníctvo 

Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej 
sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej 
starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo. 
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Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie 
(začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť 
zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť  
tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku 
skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík.  

Bratislavský kraj 

Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia 
kvality života obyvateľov Bratislavského kraja v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja. 

Vzdelávanie 

Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom 
prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti je 
globálnym cieľom OP Vzdelávanie. Operačný program bude prostredníctvom 
príspevkov zo zdrojov ESF financovať formovanie a podporu ľudského kapitálu 
smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií 
potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh. 

Informatizácia spoločnosti 

Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej 
spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej 
ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority 
Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného 
ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“. 

Doprava 

Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility 
prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej 
osobnej dopravy. 
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Technická pomoc 

Globálnym cieľom operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a 
správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku 
pre dosiahnutie strategického cieľa SR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 
konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a 
zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“. 


