


Plán obnovy 
je cesta ako 
zvýšiť kvalitu 
života 
na úroveň EÚ

V poslednej dekáde však naša  
krajina stagnovala (2008-2018). 
Ekonomický model založený  
na lacnej pracovnej sile  
a zahraničných investíciách 
sa vyčerpal.

Slovensko sa už v minulosti dokázalo 
rýchlo približovať k vyspelým 
ekonomikám (2003-2008).

SLOVENSKO

ČESKO

Približovanie k životnej úrovni EÚ (EÚ = 100)



V kľúčových 
oblastiach 
dlhodobo 
zaostávame 
za najlepšími

zdravie vedomosti
a zručnosti bývanie

kvalita
životného
prostredia

trh práce bezpečnosť

rozdiel v rebríčku kvality života medzi 
Slovenskom a najlepšou krajinou  
spomedzi 23 krajín OECD/EÚ  



Vízia 
- aké bude
Slovensko

ZDRAVIEinovatívna 
ekonomika 

moderný 
štát  

zdravá
krajina 

Udržateľný rast životnej úrovne a kvality života zaručí Slovensku 
úspešná transformácia na inovatívnu ekonomiku založenú na 
 investíciách do vedy a výskumu, zelenej a digitálnej ekonomiky.  
Vyžaduje si to vzdelaných, zručných a adaptabilných zamestnancov. 

Slovensko musí riešiť transformačný dlh vo všetkých 
úrovniach štátnej a verejnej správy. Iba moderný,  
efektívny, digitálny štát s fungujúcimi službami dokáže 
vytvárať vhodné podmienky a plniť potreby inovatívnej 
ekonomiky a modernej spoločnosti.

Hlavným a konečným cieľom verejných politík je kvalita života ľudí. 
Popri ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne 
podmienky a zdroje, kvalita života závisí od starostlivosti o zdravie 
ľudí, verejný priestor a životné prostredie. 



Z čoho to 
zaplatíme? 
Plán obnovy 
nie je jediný 
zdroj 
financovania

8
MILIÁRD

Dočerpať EU fondy 
zo súčasného obdobia 

2014-2020

6
MILIÁRD

Plán obnovy 
a odolnosti 
(v grantoch) 

13
  MILIÁRD

Nové EU fondy 
2021-2027



Čo všetko 
musí plán 
spĺňať 
- požiadavky
z európskej
úrovne

BEZPEČNOSŤ

TRH PRÁCE

reformy

Skutočná pomoc ekonomike a dlhodobý rast bude závisieť od toho, 
aké reformy spolu s investíciami urobíme. 

investície

Plán obnovy je kapitálová injekcia, vďaka ktorej môžeme 
v najbližších rokoch viac investovať.

1.

2.
3.
4.

SÚLAD S ODPORÚČANIAMI EK PRE SLOVENSKO (CSRs)
vzdelávanie, zdravotníctvo, energetika/zelená ekonomika, výskum, vývoj, inovácie, 

digitalizácia, verejná správa, udržateľnosť verejných financií, trh práce, penzie, 

sociálna inklúzia

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA 
37% celkovej alokácie

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA 
20% celkovej alokácie

PLÁN OBNOVY MUSÍ NAPĹŇAŤ PRINCÍP 
„DO NO SIGNIFICANT HARM“



CELKOVÝ SÚČET

Rozsiahla reformná agenda sprevádzaná investíciami
OBLASŤ KOMPONENT PLÁNOVANÁ ALOKÁCIA SPOLU

VZDELÁVANIE
800

mil. eur

700
mil. eur

VEDA, VÝSKUM, 
INOVÁCIE

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 
Vzdelávanie pre 21. storočie
Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 
Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, 
výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky 
Lákanie a udržanie talentov

150 mil. eur
450 mil. eur 
200 mil. eur
600 mil. eur

100 mil. eur

ZELENÁ 

EKONOMIKA

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 
Obnova budov 
Udržateľná doprava (vrátane podpory alternatívnych palív) 
Dekarbonizácia priemyslu
Adaptácia na zmenu klímy

220 mil. eur
700 mil. eur 
750 mil. eur
350 mil. eur 
150 mil. eur

2 170
mil. eur

*čísla sú zaokrúhlené a predstavujú alokácie na jednotlivé 
komponenty. Alokácie na jednotlivé opatrenia v komponentoch 
sa môžu ešte mierne meniť, keďže budú predmetom rokovaní 
s Európskou komisiou

ZDRAVIE

EFEKTÍVNA 
VEREJNÁ 
SPRÁVA

Moderná a dostupná ústavná a akútna starostlivosť 
Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 
Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 

Zlepšenie podnikateľského prostredia
Reforma justície

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 
obyvateľstva
Zdravé verejné financie
Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého

1 100 mil. eur
100 mil. eur 
250 mil. eur

10 mil. eur

240 mil. eur

200 mil. eur
0 mil. eur

580 mil. eur

1 450
mil. eur

450

mil. eur

6 150
mil. eur6 150 mil. eur

DIGITALIZÁCIA 580 mil. eur



investície

reformy

KOMPONENT 1

Obnoviteľné
zdroje 
energie

220 mil. eur

• reforma regulačného rámca v oblasti energetickej
efektívnosti, elektroenergetiky a podpory
obnoviteľných zdrojov

• transpozícia balíčka Čistá energia pre všetkých
Európanov

• investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

• investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE

• investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav
pre vyššiu integráciu OZE



investície

reformy

KOMPONENT 2

Renovácie 
budov

700 mil. eur

• one-stop shop, reforma zosúladenia podporných
mechanizmov poskytovaných viacerými rezortmi

• reforma nakladania so stavebným odpadom

• reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia
rozhodnutí PÚ SR, pasportizácia pamiatok v štátnom
vlastníctve

• zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

• energetická obnova historických a pamiatkovo
chránenýchbudov



investície

reformy

KOMPONENT 3

Udržateľná
doprava

750 mil. eur

• verejný investičný plán v doprave

• optimalizácia osobnej železničnej dopravy, koordinácia s autobusovou
dopravou

• podpora nákupu vagónov, kontajnerov a techniky pre
kombinovanúdopravu

• dlhodobá podpora alternatívnych palív v sektore dopravy

• investície do železníc, nákup vozidiel a ich vybavenia

• investície do cyklotrás a ekologickej verejnej dopravy

• podpora intermodálnej dopravy

• budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a 
vodíkových staníc 



investície

reformy

KOMPONENT 4

Dekarbonizácia 
priemyslu

350 mil. eur

• ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni
Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry

• nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov v
priemysle

• integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného
prostredia

• znižovanie emisií skleníkových
plynov v priemysle



investície

reformy

KOMPONENT 5

Adaptácia
na zmenu 
klímy

150 mil. eur

• reforma krajinného plánovania

• reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine

• opatrenia na zadržiavanie vody v extravilánoch

• vysporiadanie pozemkov v chránených územiach



investície

reformy

KOMPONENT 6

Dostupnosť, 
rozvoj 
a kvalita 
inkluzívneho 
vzdelávania

150 mil. eur

• zabezpečenie povinného vzdelávania od 5 rokov a zavedenie
právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov

• prispôsobenie vzdelávanie individuálnym potrebám žiakov
prostredníctvom poradní a podporných tímov

• pomoc zaostávajúcim žiakom, ktorým hrozí predčasné
ukončenie školskej dochádzky

• podpora desegregácie škôl

• rozšírenie kapacít materských škôl

• odstraňovanie bariér v školských budovách na všetkých úrovniach
vzdelávacieho systému



investície

reformy

KOMPONENT 7

Vzdelávanie 
pre
21. storočie

450 mil. eur

• obsahová a učebnicová reforma

• príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy
výučby

• digitálne vybavenie škôl, prístup k internetu, učebnice a
vybavenie pre dištančné vzdelávanie

• dobudovanie školskej infraštruktúry



investície

reformy

KOMPONENT 8

Zvýšenie
výkonnosti
vysokých
škôl

200 mil. eur

• zmena financovania vysokých škôl

• zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výskumu
identifikuje kvalitu VŠ

• nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania

• reforma riadenia vysokých škôl (posilnená úloha rektora, vyváženie
akademickej samosprávy a verejného záujmu)

• zlučovanie univerzít a koncentrácia výskumných kapacít uľahčí cestu
do TOP 500

• digitálna obnova hlavných budov a internátov, nové internáty, nové
priestory na výučbu, debarierizácia, zatepľovanie

• zlučovanie univerzít: Centrum vedy, inovácie a spolupráce v BA(UK
+STU), Cassovia New I ndustry cluster

• systém hodnotenia vedeckého výkonu



investície

reformy

KOMPONENT 9

Efektívnejšie 
riadenie  
a posilnenie 
financovania 
VVI

600 mil. eur

• profesionalizácia a centrálne riadenie, hodnotenie a podpora v oblasti vedy,
výskumu a inovácií

• vznik profesionálneho manažmentu (sekretariát Rady vlády pre vedu, techniku a
inovácie)

• konsolidácia podporných agentúr

• vypracovanie stratégie, jednotných postupov výberu najlepších projektov
(transparentný výber komisií, objektívne a verejné hodnotenia projektov,
zapojenie medzinárodných expertov)

• reforma verejných výskumných inštitúcií, najmä SAV

• financovanie podporných schém na súťažnom princípe

• výchova, získavanie a udržanie excelentných výskumníkov a inovátorov

• podpora medzinárodnej spolupráce a zapájanie sa do projektov Horizon Europe a
EIT

• podpora inovácií v súkromnom sektore a spolupráce s vysokými školami

• výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu
ekonomiky



investície

reformy

KOMPONENT 10

Lákanie
a udržanie
talentov

100 mil. eur

• zjednodušenie získavania povolenia na pobyt pre

vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín

• zjednodušenie uznávania dokladov o vzdelaní (pre vykonávanie
regulovaného povolania)

• posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora Slovak Global Network
a ďalších iniciatív

• štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov

• pomoc pre navrátilcov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z
tretích krajín a ich adaptáciu

• internacionalizácia v akademickom prostredí



investície

reformy

KOMPONENT 11

Moderná
a dostupná
zdravotná
starostlivosť

1 100 mil. eur

• optimalizácia siete nemocníc

• verejný investičný plán v zdravotníctve

• centralizácia riadenia štátnych nemocníc a digitalizácia

• Nová mapa akútnej zdravotnej starostlivosti a definícia
neodkladnej zdravotnej starostlivosti

• reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti

• nemocnice v novej sieti – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie

• digitalizácia v zdravotníctve

• presun a obnova sídiel staníc, obnova vozového parku a
telemedicína záchrannej zdravotnej služby

• podpora vzniku všeobecných ambulantných praxí
v nedostatkových oblastiach



investície

reformy

KOMPONENT 12

Duševné
zdravie

100 mil. eur

• koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia

• rozvoj akútne poddimenzovaných oblastí

• koncepty pre modernejšiu liečbu

• modernizácia vzdelávania personálu

• výstavba detenčných a komunitných zariadení

• modernizácia diagnostických metód

• obnova materiálno-technického vybavenia

• humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti

• vzdelávanie personálu

• Národná linka podpory duševného zdravia



investície

reformy

KOMPONENT 13

Dlhodobá
starostlivosť

250 mil. eur

• reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálno-
zdravotnej starostlivosti

• reforma posudkovej činnosti

• reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

• rozšírenie a obnova kapacít komunitnej sociálnej
starostlivosti, následnej zdravotnej a ošetrovateľskej
starostlivosti a paliatívnej starostlivosti

• vybudovanie infraštruktúry pre dohľad nad sociálnou
starostlivosťou



reformy

KOMPONENT 14

Zlepšenie
podnikateľského
prostredia

10 mil. eur

• zníženie regulačného zaťaženia podnikania
(1 in - 2 out)

• zjednotenie a elektronizácia procesu
insolvenčných konaní

• reforma verejného obstarávania



investície

reformy

KOMPONENT 15

Reforma
justície

240 mil. eur

• reforma súdnej mapy s cieľom umožniť špecializáciu sudcov

• zvýšenie transparentnosti a nezávislosti pri tvorbe zloženia ústavného súdu

• preverovaním majetkových pomerov a sudcovských spôsobilostí
sudcov

• zvýšením transparentnosti a nezávislosti pri tvorbe zloženia
Ústavného súdu

• preverovanie majetkových pomerov a sudcovských spôsobilostí

• zavedenie trestných činov ohýbania práva a prikrmovania, zefektívnenie
zaisťovania majetku

• investície do budov a reorganizácie súdov

• digitalizácia, modernizácia IT vybavenia a analytické
kapacity súdov



investície

reformy

KOMPONENT 16

Boj proti 
korupcii a 
ochrana 
obyvateľstva 

200 mil. eur

• nové nástroje na pomoc finančnému vyšetrovaniu a výrazne
posilnené kapacity

• Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie

• modernizácia a budovanie odborných kapacít policajného zboru

• optimalizácia riadenia krízových situácií

• Centrálny register účtov

• investície do budovania kapacít Policajného zboru

• budovanie integrovaného hasičského záchranného systému a
modernizácia hasičských staníc

• posilnenie administratívnych kapacít vrátane tých na
samosprávnej úrovni



investície

reformy

KOMPONENT 17

Digitálne
Slovensko

580 mil. eur

• centrálny manažment IT zdrojov

• skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti
kybernetickej bezpečnosti

• štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej
bezpečnosti

• stratégia a jednotné postupy pri podpore digitálnych inovácií

• lepšie podmienky pre investovanie do konektivity

• digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

• investície do prevencie a rýchlosti riešenia bezpečnostných
incidentov

• podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top
digitálnych technológií

• tablety pre dôchodcov



reformy

KOMPONENT 18

Zdravé
a udržateľné
verejné
financie

• dôchodková reforma

• zlepšenie dlhodobej udržateľnosti a vyššie dôchodky zo súkromne
spravovaných účtov

• zvýšenie transparentnosti a informovanosti o dôchodkových
nárokoch(pravidelný výpis a každoročná nezávislá hodnotiaca správa)

• posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu
• zavedenie viacročných výdavkových stropov a fungujúce

strednodobé rozpočtovanie

• sfunkčnenie programového rozpočtovania

• reforma riadenia verejných investícií

• pro-rastový daňový mix



Partnerská
dohoda 
2014 – 2020

výstupov

výstupov

184

263

Integrovaný 
národný 
energetický 
a klimatický plán

Plán obnovy

7182
výstupov

Počet mediálnych výstupov
 za rovnaké časové obdobie 
(10 mesiacov):

Plán 
obnovy
je
najdiskutovanejší
dokument

Zdroj: Slovakia Online; výber na základe 
relevantných kľúčových slov za rovnaké časové obdobie




