ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV
...silný hlas priemyslu...

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – jednotlivé komponenty
(manažérsky sumár)
Plán obnovy a odolnosti SR predpokladá reformy v 5 hlavných oblastiach.
•

Zelená ekonomika (2 170 mil. eur) podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a
prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu,

•

Vzdelávanie (798 mil. eur) patrí k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch dlhodobo
zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie,

•

Veda, výskum a inovácie (700 mil. eur) investície do tejto oblasti dokážu skokovo zlepšiť
konkurencieschopnosť krajiny a príjmy obyvateľstva,

•

Zdravie (1 450 mil. eur) investície do tejto oblasti majú za cieľ zvýšiť efektivitu v zdravotníctve
a znížiť počet odvrátiteľných úmrtí, ktoré sú jedny z najvyšších v EÚ,

•

Efektívna verejná správa a digitalizácia (1 037 mil. eur) sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú
podnikateľské prostredie a kvalitu života.

Reformy ako aj investície majú prebiehať od 2021 do 2026, sú prezentované v rámci 18 komponentov.
Rozdelenie finančných alokácií v Pláne obnovy

1 037 mil. eur
16%

2 170 mil. eur
35%

Zelená ekonomika (komponenty
1, 2, 3, 4, 5)
Vzdelávanie (komponenty 6, 7, 8)
Veda, výskum a inovácie
(komponenty 9, 10)

24%

Zdravie (komponent 11, 12, 13) mimo záujmu APZ

1 450 mil. eur
12%

700 mil. eur

13%

798 mil. eur

Efektívna verejná správa
(komponent 14, 15, 16, 17, 18)

Rozdelenie finančných alokácií v Pláne obnovy

1. komponent

0% 4%

2. komponent

9%

3. komponent

11%

3%

Zelená ekonomika
35 %

4. komponent
5. komponent

4%
0%

6. komponent

4%

7. komponent

2%

12%

Vzdelávanie
13%

8. komponent
9. komponent
10. komponent

Veda, výskum,
inovácie
12%

11. komponent

6%

18%

12. komponent
13. komponent

2%
3%
7%

2%
10%

3%

Zdravie
(mimo záujmu APZ)
24%

14. komponent
15. komponent
16.komponent
17. komponent

Efektívna verejná
správa
16%

18. komponent - bez finančnej alokácie

KOMPONENT 01:

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE A ENERGETICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

A. Všeobecný popis dokumentu
Podľa reforiem navrhovaných v tomto komponente by mali do roku 2026 pribudnúť nové zdroje elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) s výkonom 130 MW. Na rozdiel od súčasnosti, keď sú OZE podporované
doplatkom alebo príplatkom k cenám energie, by mal štát ich výstavbu podporiť investičnými stimulmi.
Investičnú podporu získajú projekty s plánovanou kapacitou od 10 kilowattov (kW) až po 50 MW v aukciách,
a to bez ohľadu na technológiu OZE.
Ďalších 60 miliónov Eur by mal štát použiť na predĺženie technologickej životnosti existujúcich kapacít a zvýšenie
efektívnosti OZE v celkovom objeme 150 MW inštalovaného výkonu. Tento zámer sa týka najmä výroby elektriny
vo fotovoltických elektrárňach a z bioplynu, ktorým končí prevádzková podpora v rokoch 2025 - 2028,
ale aj výroby elektriny z vodnej energie.
Zároveň sa ráta do roku 2026 so zvyšovaním flexibility elektrizačnej sústavy s investíciami v sume ďalších
60 miliónov Eur do zvýšenia kapacít skladovania energie o 35 MW a zvýšenia regulačného rozsahu
u rekonštruovaných zariadení najmenej o štvrtinu.
Štát by mal podporovať napríklad projekty na skladovanie energie vrátane výroby vodíka z OZE, či aplikáciu
regulačných projektov pre komunity vyrábajúce energiu z OZE.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 220 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 1.
Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

1. investícia - investície do výstavby
nových zdrojov elektriny z OZE

27%
46%

27%

2. investícia - investície do
modernizácie existujúcich zdrojov
elektriny z OZE (repowering)
3. investícia - investície do zvyšovania
flexibility elektroenergetických sústav
pre vyššiu integráciu OZE

KOMPONENT 02:

OBNOVA BUDOV

A. Všeobecný popis dokumentu
Komponent predpokladá dve hlavné investície do zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov
a obnovu historických budov. V rámci obnovy domov by sa malo zrekonštruovať 40.000 rodinných domov.
Konkrétna schéma prerozdeľovania financií a rekonštrukcie sa začne pripravovať. Predpokladá sa, že jeden
projekt by mohol byť financovaný sumou 10.000 Eur. Na rekonštrukciu domov prispeje štát polovicou
oprávnených nákladov projektu. Žiadateľom bude núkať aj iné formy financovania. V rámci obnovy by to malo
byť zlepšenie energetickej bilancie budov, vodozádržné opatrenia, zatepľovanie, opatrenia v odpadovom
hospodárstve a ďalšie klimatické opatrenia. Celková výška investície je: 500 mil. Eur, pričom obnova rodinných
domov by sa mala uskutočniť v období 2022 až 2026.
Opatrenie zahŕňajúce investície do obnovy historických budov bude realizované prostredníctvom otvorenej
priebežnej výzvy. V rokoch 2020 až 2026 by malo dôjsť k podpore v priemere aspoň stredne hlbokej obnovy,
celkovo 130 000 m2 celkovej podlahovej plochy historických a pamiatkovo-chránených verejných budov.
Cieľovou skupinou sú vlastníci verejných historických alebo pamiatkovo-chránených budov, pri ktorých budú
realizované opatrenia na obnovu budovy a jej stavebnotechnických podmienok, vrátane zlepšenia energetickej
hospodárnosti. Predpokladaná investícia je 193,5 mil. Eur.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 700 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 2.
Obnova budov

1. investícia - zlepšenie energetickej
hospodárnosti rodinných domov

1%
28%

2. investícia - obnova verejných
historických a pamiatkovo chránených
budov

71%

reforma zvýšenia transparentnosti a
zefektívnenia rozhodnutí PÚ SR

KOMPONENT 03:

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

A. Všeobecný popis komponentu
Komponent si za primárny cieľ kladie zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy, počtu cestujúcich
v železničnej a verejnej osobnej doprave, objemu prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave,
ako aj podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave. Tento ciele by mali byť dosiahnuté
najmä prostredníctvom reformy verejnej osobnej dopravy, intermodálnej nákladnej dopravy a prijatím
vhodných politik na rozvoj alternatívnych pohonov v doprave. Hlavnou výzvou komponentu je znižovanie emisií
CO2 v doprave. V súčasnosti sa doprava podieľa na celkových emisiách skleníkových plynov (v ekv. CO2)
na Slovensku v hodnote 18 %.
Investície v rámci tohto komponentu budú smerovať predovšetkým do dekarbonizácie a modernizácie
železničných, električkových a trolejbusových tratí, do zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy,
do budovania cyklistických tratí, do podpory nákupu intermodálnych prepravných jednotiek a v neposlednom
rade do vytvorenia finančného mechanizmu schém pomoci pre budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily
a vodíkových plniacich staníc.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 750 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 3.
Udržateľná doprava

1. investícia - rozvoj infraštruktúry
nízkouhlíkovej dopravy

0%
7%

3%

2. investícia - podpora ekologickej
osobnej dopravy

2%
8%

3. investícia - rozvoj ekologickej
nákladnej dopravy

4. investícia - podpora budovania
infraštruktúry pre alternatívne pohony
2. reforma verejnej osobnej dopravy

80%
4. reforma zavedenie nových politík pre
dlhodobú podporu alternatívnych
pohonov v sektore dopravy

KOMPONENT 04:

DEKARBONIZÁCIA PRIEMYSLU

A. Všeobecný popis dokumentu
Investície do dekarbonizácie priemyslu v odhadovanej alokácii 350 mil. Eur by mal do roku 2026 zaistiť zníženie
emisií ekvivalentu oxidu uhličitého (eqCO2) minimálne o 2,6 milióna ton ročne. Firmy budú mať možnosť
sa uchádzať o peniaze na spolufinancovanie dekarbonizácie svojich prevádzok najneskôr v druhom alebo
treťom štvrťroku 2022.
Príspevky budú využité na kompenzáciu časti investičných nákladov potrebných na realizáciu opatrení
prinášajúcich redukciu skleníkových plynov v sektoroch, ktoré sa na ich tvorbe podieľajú významným objemom,
prípadne majú vysoký potenciál ich znižovania prostredníctvom zavádzania čistejších výrobných technológií.
Predpokladá sa podpora projektov, ktorých cena za tonu ročného poklesu emisií skleníkových plynov neprekročí
444 Eur. Strop financovania projektov z Plánu obnovy by mal byť podľa návrhu 30 % z celkových nákladov
na investíciu. MF SR pri určovaní pomeru vychádzalo z indikatívnych projektov v rámci Modernizačného fondu.
Podpora z tohto komponentu nebude mať priamy prienik s pomocou poskytovanou v rámci Modernizačného
fondu a projekty sa tak nebudú môcť uchádzať o podporu aj v tomto fonde. Kritériom na poskytnutie financií
bude aj ponúknutá výška spoluúčasti zo strany žiadateľa. Materiál predpokladá vyhlásenie výzvy na predkladanie
projektov znižovania emisií najneskôr počas druhého až tretieho štvrťroka 2022.
Okrem projektov na dekarbonizáciu priemyslu ráta plán obnovy aj s ukončením ťažby hnedého uhlia na Hornej
Nitre a s odstavením elektrárne v Novákoch. V legislatívnej oblasti by znižovaniu emisií v priemysle mala pomôcť
aj novelizácia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 350 mil. Eur

KOMPONENT 05:

ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

A. Všeobecný popis dokumentu
Komponent má za cieľ znížiť emisie, ale aj vytvoriť predpoklady pre adaptáciu na zmenu klímy. Predpokladá
sa reforma štátnej ochrany prírody a ochrany prírody celkovo na Slovensku, prijatie novelizácie zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nového zákona o krajinnom plánovaní.
V rámci ochrany vody v krajine sa predpokladá vypracovanie novej koncepcie vodnej politiky SR, novelu zákona
o vodách a metodickú príručku postupov pre revitalizáciu vodných tokov.
Investície by mali byť zamerané na renaturáciu vodných tokov, zalesňovanie lesných pozemkov po kalamitách
pôvodnými druhmi drevín a vyrovnanie sa so súkromnými vlastníkmi.
Štát má v úmysle dospieť k vysporiadaniu sa s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach pomocou výkupov,
zámen, dlhodobých nájmov alebo zmluvnej starostlivosti.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 150 mil. Eur

KOMPONENT 06:

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

A. Všeobecný popis dokumentu
Cieľom je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností. Znížiť socio-ekonomický vplyv
na vzdelávacie výsledky a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Komponent reaguje na nutnosť zvyšovania
kvality a inkluzívnosti vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania a na zabezpečenie rovného prístupu
ku kvalitnému vzdelávaniu.
Umožniť všetkým žiakom, aby mohli využívať svoj potenciál. V tejto súvislosti sa zmení koncepcia špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb, upraví sa systém financovania, vypracuje sa katalóg podporných opatrení
pre žiakov, ktorých vyučovacím jazykom nie je materinský jazyk, zavedú sa nové podporné opatrenia.
Transformujú sa činnosti poradenstva a prevencie tak, aby boli viac orientované na potreby žiakov. Centrum
poradenstva a prevencie nebude súčasťou školy, zmení sa systém financovania, zvýšia sa personálne kapacity,
prebehne elektronizácia a digitalizácia.
Za účelom zníženia miery predčasného ukončovania školskej dochádzky sa rozšíri možnosť dosiahnutia vyššieho
stupňa vzdelania pre mladých bez ukončeného stupňa vzdelania. Zabezpečí sa včasné varovanie predčasného
ukončenia školskej dochádzky, mentoring, tútoring na ZŠ a SŠ, zavedie sa regulácia F-odborov.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 150 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 6.
Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

28,4
Investícia č. 1 - Rozšírenie kapacít
materských škôl
Investícia č. 2 - Debarierizácia
školských budov na všetkých
úrovniach vzdelávacieho systému

110

KOMPONENT 07:

VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

A. Všeobecný popis dokumentu
Cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti. Dokument
sa zameriava najmä na kurikulárnu reformu. Navrhuje sa rozdeliť obsah vzdelávania do 3 viacročných cyklov,
čím sa zníži tlak na učiteľov a žiakov a umožní sa prispôsobiť vzdelávanie potrebám a možnostiam žiakov. Výučba
sa bude zameriavať na skúsenosti (komentovanie tém, diskusia a pod.). Predpokladá sa aj obnova učebnicového
fondu. Cieľ uvádza reformu pre ZŠ aj SŠ ale tu výslovne spomína iba ZŠ.
V kontexte s predchádzajúcim je dôležité zlepšiť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov.
Navrhuje sa transformácia pedagogických fakúlt, celoživotný profesijný rozvoj, nová pozícia – školský digitálny
koordinátor.
Podpora tzv. plnej digitálnej vybavenosti škôl nákupom potrebného softvéru a vybavenia. Súčasťou
je aj digitálna inklúzia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Zabezpečenie dostupného základného vzdelania rozšírením kapacitných možností škôl s dvojzmennou
prevádzkou. Vybudovanie školských knižníc, ktoré budú mať charakter študovní. Dostupné vzdelanie je riešené
len v rámci ZŠ, vhodné rozšíriť aj na SŠ.
V úvode komponentu je uvedené, že sa vzťahuje na oblasť ZŠ/SŠ, pričom ďalej je rozpracovaný primárne
z hľadiska ZŠ. Stredné školy sú riešené len veľmi okrajovo.
B. Odhladovaná alokácia z RFF: 448 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 7.
Vzdelávanie pre 21. storočie

1. investícia - reforma obsahu a formy
vzdelávania - kurikulárna a učebnicová
reforma

21%

28%

2. investícia - príprava a rozvoj učiteľov
na nové obsahy a formu výučby

11%

40%

3. investícia - digitálna infraštruktúra v
školách
4. investícia - dobudovanie školskej
infraštruktúry

KOMPONENT 08:

ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

A. Všeobecný popis dokumentu
Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a
spoluprácu so zahraničím a súkromným sektorom. Zmena financovania predpokladá úpravu metodiky rozpisu
dotácií a zavedením tzv. výkonnostných zmlúv (zmluva s MŠVVaŠ, kde si dohodnú ciele, ktoré sa budú
monitorovať). Zohľadňovať sa tak budú budúce a nie minulé výsledky.
Vytvorenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu za účasti medzinárodných hodnotiteľov.
Cieľom je vytvoriť diverzifikáciu a excelentnosť výskumných tímov.
Nové

akreditačné

štandardy

sprísňujú

podmienky

a normy

pre

garantovanie

študijných

programov. Do hodnotenia sú zapojení aj externí hodnotitelia. Úprava študijných programov sa realizuje na
základe výsledkov hodnotenia ale aj spätnej väzby od študentov a absolventov.
Uskutoční sa úprava kompetencií orgánov VŠ, tak aby právomoci lepšie reflektovali zodpovednosť. Posilnia sa
právomoci exekutívnych orgánov a Správnej rady. Podmienka získania vedecko-pedagogického titulu sa nahradí
transparentným výberovým konaní pre obsadenie miesta docenta alebo profesora.
Podporí sa koncentráciu excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít prostredníctvom spájania škôl
do väčšieho celku.
Zabezpečí sa modernizácia infraštruktúry vrátane školského ubytovania, debarierizácie a digitalizácie. V prípade
zlučovania univerzít sa zjednotia informačné systémy a odstránia duplicity.
B. Odhladovaná alokácia z RFF: 200 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 8.
Zvýšenie výkonnosti výkonnosti slovenských vysokých škôl

7%
1. investícia - investičná podpora pri
strategickom rozvoji vysokých škôl
2. investícia - investícia do systému
hodnotenia vedeckého výkonu

93%

KOMPONENT 09:

EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE A POSILNENIE FINANCOVANIA VEDY, VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

A. Všeobecný popis dokumentu
Cieľom je prostredníctvom reforiem, investícií a posilnením financovania zlepšiť výskumný a vývojový výkon a
inovačný potenciál Slovenskej republiky. Prioritou je vyriešenie súčasného nie optimálneho stavu riadenia
politiky vedy, výskumu a inovácií (VVI). Návrh reformy je nasledovný, nadrezortná koordinácia cez Radu vlády
SR pre vedu, techniku a inovácie sa presunie na Úrad vlády ako premiérska téma, pričom Rada dostane svoju
výkonnú zložku v podobe Sekretariátu, kde bude pôsobiť profesionálny manažment so skúsenosťami v tejto
oblasti. Ministerstvá (resp. agentúry) budú realizovať vládou schválenú stratégiu, financovať aktivity v rámci
svojej kompetencie. Nadväzovať na túto reformu má zreformovanie procesov na príslušných ministerstvách
a agentúrach, prebehnúť má konsolidácia agentúr, ale aj budovanie ich odborných kapacít.
Reformou organizácie a financovania má prejsť najmä SAV. Cieľom je dokončiť jej transformáciu na
verejnoprávnu formu hospodárenia podobnú verejným univerzitám, stimulujúcu viaczdrojové financovanie a
spoluprácu so súkromným sektorom. Špecifickým cieľom komponentu je rozdeľovanie verejných výdavkov na
VVI súťažne, v súlade s princípmi hodnoty za peniaze.
Oceňujeme, že komponent navrhuje do roku 2030 pripraviť Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií. Táto
stratégia v SR dlhodobo absentuje a po jej existencii volajú takmer všetci aktéri vo VVI.
B. Odhadovaná alokácia: 600 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 9.
Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií

8% 1%

8%

22%

1. investícia - podpora medzinárodnej
spolupráce a zapájania sa do projektov
Horizon Europe a EIT
2. investícia - podpora spolupráce firiem
a verejného sektora
3. investícia - excelentná veda

12%

4. investícia - podpora inovácií

20%

29%
5. investícia - výskum a inovácie pre
dekarbonizáciu ekonomiky

KOMPONENT 10:

LÁKANIE A UDRŽANIE TALENTOV

A. Všeobecný popis dokumentu
Cieľom komponentu je vytvoriť účinné politiky na podporu študijnej a pracovnej mobility, aktívne motivovať
vysokokvalifikovaných expertov zo zahraničia, vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov, či podnikateľov
k príchodu na Slovensko. V horizonte piatich rokov je cieľom zvýšiť podiel vysokokvalifikovaných ľudí zo
zahraničia na celkovom počte pracujúcich v SR z 0,5 % na 1 % a vyrovnať saldo odchádzajúcich a prichádzajúcich
študentov na slovenské vysoké školy.
V tejto oblasti by sa mali uskutočniť dve reformy, ide o reformu migračnej politiky, ktorej cieľom bude
zjednodušenie získavania povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Druhá
reforma sa bude zameriavať na zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelávaní a odborných kvalifikácií
na vykonávanie regulovaného povolania, vzťahuje sa najmä na zdravotníkov.
B. Odhadovaná alokácia: 100 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 10.
Lákanie a udržanie talentov

19%

7%

2%

1. investícia - podporné nástroje a
asistencia pre navrátilcov a
vysokokvalifikovaných zamestnancov z
tretích krajín a ich rodinných príslušníkov
2. investícia - posilnenie vzťahov s
diaspórou, podpora Slovak Global
Network a ďalších iniciatív
3. investícia - štipendiá pre najlepších
domácich a zahraničných študentov a
odmena pre vysoké školy, ktoré ich
získajú

72%

4. investícia - podpora
internacionalizácie v akademickom
prostredí

KOMPONENT 11:

MODERNÁ A DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Mimo záujmu APZ.

KOMPONENT 12:

MODERNÁ A DOSTUPNÁ STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Mimo záujmu APZ.

KOMPONENT 13:
Mimo záujmu APZ.

DLHODOBÁ SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ STAROSTIVOSŤ

KOMPONENT 14:

ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

A. Všeobecný popis dokumentu
Tento komponent sa obsahovo zameriava na tri základné ciele a to, zníženie administratívnej a regulačnej záťaže
podnikania, digitalizáciu insolvenčného konania a na zrýchlenie a zjednodušenie procesov verejného
obstarávania.

Znižovanie regulačnej záťaže má prebiehať najmä prostredníctvom legislatívnych úprav

a investície v rámci tejto oblasti budú smerované najmä do implementácie reforiem, ako napr. do príprav
expertíz a postupov, zaškoľovanie zamestnancov a pod.
V rámci digitalizácie insolvenčného konania sa opäť predpokladá zmena príslušnej legislatívy, ale investície budú
smerovať aj do elektronizácie a unifikácie správcovského spisu, súdneho spisu, informácií, ktoré sa v súčasnosti
publikujú cez informačné systémy a má sa taktiež zaviesť digitálne trhovisko na prevody majetku
v insolvenčných konaniach.
Vo vzťahu k verejnému obstarávaniu je komponent pomerne zdržanlivý a zatiaľ sa zameriava len na potrebu
legislatívnych úprav za účelom zjednodušenia a zrýchlenia procesov VO za súčasného zvýšenia jeho
transparentnosti. V rámci tohto komponentu sa už reforma v súčasnosti realizuje aktuálnym legislatívnym
procesom k Zákonu o verejnom obstarávaní. Komponent opatrne spomína aj informačný systém sledovania
cien, avšak momentálne nie v komponente na tento účel alokovaná žiadna investícia.
Na zlepšenie podnikateľského prostredia je predbežne alokovaných 9 mil. Eur, čo je v porovnaní s inými
komponentmi len zlomok. V komponente sa žiadnym spôsobom nespomína odškodňovanie podnikateľov
v dôsledku opatrení na zamedzenie COVID 19, ani investície, ktoré by pomohli naštartovať ekonomiku po kríze.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 9 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 14.
Zlepšenie podnikateľského prostredia

1. investícia - zavedenie pravidla
"1in2out"

16%
4%
2%
5%
67%

6%

1. investícia - pravidelné ex post
vyhodnotenie účelnosti
1. investícia - antibyrokratické balíčky work flow tool
1. investícia - antibyrokratické balíčky
1. investícia - zavedenie ochrany pred
gold plattingom
2. investícia - digitalizácia procesov
insolvenčného konania

KOMPONENT 15:

REFORMA JUSTÍCIE

A. Všeobecný popis dokumentu
Prostriedkami uvedenými v tomto komponente sa má docieliť najmä vyššia špecializácia sudcov, rýchlejšie
a efektívnejšie rozhodovanie súdov a digitalizácia procesov. Keďže v súčasnosti súdnictvo čelí pomerne vysokej
nedôvere zo strany občanov (SR je 6. najhoršie medzi krajinami EÚ), komponent si dáva za cieľ aj posilniť dôveru
v súdnictvo najmä znížením korupčných praktík a zvýšením transparentnosti prideľovania spisov. V kontexte
týchto cieľov sú investície v tomto komponente orientované do dvoch základných oblastí, a to investície
do modernizácie a reorganizácie budov súdu (reforma súdnej mapy) a investície do podporných nástrojov
reformy súdnej mapy, ako napr. digitalizácia nástrojov, modernizácia IT systémov a analytické kapacity.
Uvedenými investíciami by malo dôjsť k skvalitneniu služieb justície občanom zrýchlením súdnych konaní
a zvýšením miery vybavenosti súdnych konaní. V záujme zníženia korupcie v súdnictve komponent predpokladá
najmä zásadné legislatívne zmeny týkajúce sa súdnej rady, ústavného súdu, procesov výberových konaní,
zaisťovania majetku a nových trestných činov.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 244 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 15.
Reforma justície

9%

1. investícia - rekonštrukcie budov

2%2%
29%

4%

1. investícia - obstaranie/výstavba
nových budov
2. investícia - OR a centralizovaný
systém
2. investícia - modernizácia IT

54%

2. investícia - Digitalizačné centrum
2. investícia - podporná analytická
platforma

KOMPONENT 16:

BOJ PROTI KORUPCII, PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
OBYVATEĽSTVA

A. Všeobecný popis dokumentu
V indikátore vnímania korupcie je Slovensko 5. najhoršie v EÚ, čo je úzko prepojené aj na nízku dôveru
obyvateľstva v políciu a v súdnictvo. Je teda logické, že v rámci Plánu obnovy a odolnosti nemôže chýbať
komponent, ktorého primárnym cieľom bude zavedenie efektívneho a proaktívneho finančného vyšetrovania
s náležitými personálnymi a informačnými kapacitami, zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých
peňaží a zvýšenie dôvery v políciu. Medzi kľúčovú reformu komponentu patrí reforma polície, najmä zvyšovaním
odbornosti a personálnych kapacít pre úspešný boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Investície podporia
aj technické vybavenie týchto kapacít, ktoré spolu s inými útvarmi môže napomôcť v úsilí boja proti korupcii.
Za týmto účelom sa predpokladajú jednak rozsiahle legislatívne úpravy, ale aj vznik nových útvarov ako napr.
Národná centrála osobitných druhov kriminality, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
nový útvar polície pre boj s environmentálnou trestnou činnosťou a pod. Komponent predpokladá aj zvyšovanie
digitalizácie procesov, čo by mohlo skrátiť rozhodovanie o udelení pobytu cudzincom.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: 200 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 16.
Boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
1. investícia - vytvorenie nástrojov
(Centrálny register účtov, goAML,
ochrana oznamovatľov)

0%
1%
5%2%
0%
4%
13%

9%
2%

5%
2%

16%

11%
11%

10%

9%

1. investícia - vytvorenie nástrojov
(Centrálny register účtov, goAML,
ochrana oznamovatľov)
1. investícia - vytvorenie nástrojov
(Centrálny register účtov, goAML,
ochrana oznamovatľov)
1. investícia - zvýšenie analytickej a
odbornej úrovne policajtov v oblasti
finančného vyšetrovania
1. investícia - technické vybavenie pre
efektívne finančné vyšetrovanie

KOMPONENT 17:

DIGITÁLNE SLOVENSKO (ŠTÁT V MOBILE, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ, RÝCHLY

INTERNET PRE KAŽDÉHO, DIGITÁLNA EKONOMIKA)
A. Všeobecný popis dokumentu
Cieľom reforiem a investícií je mať fungujúce digitálne hospodárstvo, spoločnosť pripravenú na prebiehajúce
technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Nutným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je rozvoj
elektronickej verejnej správy (VS). V rámci budovania eGovernment riešení sa navrhuje vytvorenie investičného
plánu prioritných životných situácií, ktoré budú dostupné pre občana a podnikateľa na jednom mieste
na akomkoľvek zariadení. Dlhodobým cieľom je zabezpečenie odborných spôsobilostí kybernetickej
a informačnej bezpečnosti, efektívne a systematické vzdelávanie odborných zamestnancov v sektore VS.
Navrhuje sa prijať Národnú Koncepciu Informatizácie Verejnej Správy na roky 2021-2030. Prioritou v rámci
reformy digitálnej ekonomiky je vybudovanie funkčnej štruktúry riadenia, posilniť nadrezortné postavenie
a právomoci Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. V rámci investícií je cieľom
napríklad skrátenie trvania vybavenia verejných služieb, zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov
vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky či rekonštrukcia/dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej
infraštruktúry.
B. Odhadovaná alokácia: 584 mil. Eur

Rozdelenie finančných alokácií investícií v komponente 17.
Digitálne Slovensko (štát v mobile, kyber. bezpečnosť, rýchly internet, digitálna
ekonomika)
1. investícia - lepšie služby pre občanov
a podnikateľov

0%
2. investícia - digitálna transformácia
poskytovania služieb verejnej správy

13%
3. reforma - skvalitnenie vzdelávania a
zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB

30%
8%

4. investícia - rekonštrukcia a dobudovanie
zabezpečených priestorov kritickej
infraštruktúry
5. investícia - zapojenie sa do cezhraničných
európskych projektov vedúcich k budovaniu
digitálnej ekonomiky
6. investícia - podpora projektov
zameraných na vývoj a aplikáciu top
digitálnych technológií

23%

7. investícia - seniorpad

23%

1%
2%

8. investícia - fast grants – hackathony

KOMPONENT 18:

ZDRAVÉ VEREJNÉ FINANCIE

A. Všeobecný popis dokumentu
Slovenské verejné financie čelia vysokému riziku udržateľnosti v krátkom, strednom aj v dlhodobom horizonte.
Ako najväčšia výzva sa javí starnutie populácie a nevyhnutná potreba reflektovať na neudržateľné zmeny
v dôchodkoch prijaté v rokoch 2019 a 2020. V neposlednom rade je potrebné sa vyrovnať s dôsledkami
pandémie, ktorá mala zásadný negatívny dopad na vyrovnané hospodárenie verejných financií. Dlhodobá
udržateľnosť verejných financií by sa mala dosiahnuť najmä prostredníctvom zlepšenia udržateľnosti
dôchodkového systému, posilnením fiškálnej disciplíny, reformou riadenia verejných financií a pro-rastovým
daňovým mixom. V komponente nie sú definované konkrétne investície pre tieto reformy, ani odhad alokovanej
sumy. Môže to byť spôsobené tým, že toto bude závisieť od konkrétneho obsahu týchto reforiem, t. j.
od politického konsenzu na ňom. Z toho dôvodu sa komponent zaoberá najmä potrebou legislatívnych zmien
v kontexte dôchodkov (ústavný zákon, príslušné zákonné a podzákonné predpisy), v ústavnom zákone
o rozpočtových pravidlách a iných relevantných predpisoch.
V kontexte daní sa poukazuje najmä na aktuálnu nepružnosť a nekonkurencieschopnosť daňového mixu a tým
súvisiacu potrebu reformy daňového mixu s pravdepodobným zvýšením majetkových a environmentálnych
daní a znížením zaťaženia práce. Konkrétne zmeny v daňovom mixe by sa mali orientovať na zvýšenie motivácie
pracovať a zamestnávať, na zvýšenie investičnej atraktivity Slovenska, na spravodlivejšie zdanenie majetku,
na uplatnenie princípu znečisťovateľ platí a na väčšiu férovosť v zdanení.
B. Odhadovaná alokácia z RFF: bez alokácie

