Plán obnovy
je cesta ako
zvýšiť kvalitu
života
na úroveň EÚ

Stagnujúca konvergencia oproti
regionálnym konkurentom
ČESKO
MAĎARSKO
SLOVENSKO
POĽSKO

Reálne HDP na obyvateľa v PPP (MMF, s.c. priemer EÚ = 100)

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).

V kľúčových
oblastiach
dlhodobo
zaostávame

zdravie

vedomosti
a zručnosti

bývanie

za najlepšími
Rozdiel v rebríčku kvality života medzi
Slovenskom a najlepšou krajinou
spomedzi 23 krajín OECD/EÚ

kvalita
životného
prostredia

trh práce

bezpečnosť

inovatívna
ekonomika
ZDRAVIE

Vízia
• aké bude
Slovensko

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.

moderný
štát

zdravá
krajina

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.

ZDRAVIE

Hlavné
národné
priority

Vzdelávanie
Zdravie

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

5

MILIÁRD
Spoločná poľnohospodárska
politika (2021-2027 vrátane
Next Generation EU)

reformy

Čo všetko
musí plán

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

investície

spĺňať
• požiadavky

z európskej úrovne

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

1.

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

2.
3.
4.

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA
37% celkovej alokácie

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

20% celkovej alokácie

PLÁN OBNOVY MUSÍ NAPĹŇAŤ PRINCÍP "VÝRAZNE
NENARUŠIŤ" (tzv. "do no significant harm")

Slovensko
dostalo
relatívne
veľa CSRs

Počet CSRs
pre EÚ krajiny
Výber niektorých krajín:
Dánsko - 6 (1,2,3)
Nemecko - 6 (2,2,2)
Česká republika - 8 (2,3,3)
Rakúsko - 9 (2,3,4)
Estónsko - 9 (2,3,4)
Poľsko - 10 (3,3,4)
Slovensko - 11 (3,4,4)
Maďarsko - 12 (3,4,5)
Taliansko - 13 (4,5,4)
Súčet špecifických odporúčaní pre EÚ krajiny za roky 2018, 2019, 2020

Medzirezortné
pripomienkové
konanie k plánu
obnovy

Počet
všetkých
pripomienok

Počet
hromadných
pripomienok

139

2529
Počet
pripomienok
od povinne
pripomienkujúcich
subjektov

pripomienky od
12 subjektov

Počet vyhodnotených
pripomienok: 2477
• akceptovaných/zásadných:
684/270
• čiastočne akceptovaných/zásadných:
370/258
• neakceptovaných/zásadných:
1423/921
• neprihliada sa/zásadných:
52/40

247

Príklady zmien po MPK:

Hlavné typy pripomienok

• Rada vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR

• štylistické, gramatické

• doplnenie subjektov sociálnej ekonomiky

• doplnenie nových tém a alokácií

• detailnejšie doplnenie rovnosti žien a mužov

• pripomienky k procesu a participácii

• spresnenie environmentálnych opatrení

• obsahové zmeny v komponentoch

• precizovanie implementácie budovania kapacít
materských škôl aj za pomoci Úradu
splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Rozsiahla
reformná
agenda
sprevádzaná
investíciami

OBLASŤ

ZELENÁ
EKONOMIKA

VZDELÁVANIE

6 575 mil. eur
VEDA, VÝSKUM,
INOVÁCIE

ZDRAVIE

EFEKTÍVNA
VEREJNÁ SPRÁVA

DIGITALIZÁCIA

KOMPONENT

PLÁNOVANÁ ALOKÁCIA

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

232 mil. eur

Obnova budov

741 mil. eur

Udržateľná doprava

801 mil. eur

Dekarbonizácia priemyslu

368 mil. eur

Adaptácia na zmenu klímy

159 mil. eur

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

210 mil. eur

Vzdelávanie pre 21. storočie

469 mil. eur

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

213 mil. eur

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy,
výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky

633 mil. eur

Lákanie a udržanie talentov

106 mil. eur

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

1 163 mil. eur

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

105 mil. eur

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

265 mil. eur

Zlepšenie podnikateľského prostredia

11 mil. eur

Reforma justície

255 mil. eur

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť
a ochrana obyvateľstva

229 mil. eur

Zdravé verejné financie

0 mil. eur

Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet
pre každého, digitálna ekonomika)

615 mil. eur

* sumy sú v bežných cenách

CELKOVÝ SÚČET

SPOLU

2 301
mil. eur

892

mil. eur

739

mil. eur

1 533
mil. eur

485

mil. eur

615

mil. eur

6 575
mil. eur

Čaká nás 66
ambicióznych
reforiem

kľúčové reformy
reforma súdnej mapy

Q4 2021

reforma riadenia vysokých škôl

Q4 2021

modernizácia policajného zboru

Q4 2021

reforma verejných výskumných inštitúcií

Q4 2021

optimalizácia siete nemocníc

Q4 2021

zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí (reforma NAKA)

Q1 2022

reforma nakladania so stavebným odpadom

Q2 2022

reforma verejnej osobnej dopravy

Q4 2022

reforma zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných domov

Q3 2022

dôchodková reforma

Q4 2022

kurikulárna reforma

Q1 2023

reforma verejného obstarávania

Q2 2023

zavedenie povinného vzdelávania pre deti od 5 rokov,
zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov

Q4 2022

reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Q4 2025

...a 66
veľkých
investícií

kľúčové míľniky a ciele
Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením - z 30% na 100%

Q4 2024

170 novootvorených ambulancií primárnej starostlivosti

Q2 2025

Debarierizácia 252 škôl väčších stredných škôl

Q2 2025

55 skolaudovaných sídiel staníc zdravotnej záchrannej služby bude zmodernizovaných

Q2 2025

Rozšírenie bezzásahového územia na 27 000 ha

Q4 2025

Dobudovanie kapacít materských škôl - 12 352 novovybudovaných miest

Q4 2025

Zmodernizované skolaudované nemocnice v kapacite minimálne 2 380 lôžok

Q4 2025

40 % súčasných nemocníc poskytujúcich akútnu starostlivosť bude reprofilizovaných

Q4 2025

69 km zrekonštruovaných a zmodernizovaných úsekov tratí

Q2 2026

Obnova 30 000 rodinných domov

Q2 2026

90 km obnovených vodných tokov

Q2 2026

Najmenej 262 647 m2 zrekonštruovanej plochy vysokých škôl a internátov

Q2 2026

100 km dispečerizovaných úsekov železničných tratí

Q2 2026

200 km novej cyklistickej infraštruktúry

Q2 2026

Príklad
komponentu:
Udržateľná
doprava

reformy
Reforma prípravy
investičných
projektov v doprave
MÍĽNIK:
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR zverejní do 30. 06. 2021
investičný plán projektov
tželezničnej infraštruktúry.
MÍĽNIK:
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR zverejní do 31.12. 2021
metodiku na výber, prípravu
arealizáciu projektov
pre cyklistickú dopravu.
MÍĽNIK:
Národná rada SR schváli
novelu zákona o dráhach
do 31.12. 2022.

Reforma verejnej
osobnej dopravy
MÍĽNIK:
Národná Rada SR schváli
do 31.12. 2022 nový zákon o verejnej
osobnej doprave, ktorý zjednotí
štandardy verejnej osobnej dopravy
a zefektívni koordinovanie,
financovanie a objednávanie verejnej
osobnej dopravy.
MÍĽNIK:
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR do 31.12. 2023
implementuje optimalizovaný
grafikon železničnej dopravy
do 31. 03. 2022.
CIEĽ:
Počet krajov, v ktorých je
možné cestovať viacerými druhmi
verejnej dopravy alebo dopravcami
na jeden cestovný lístok: najmenej
6 krajov do 30. 06. 2026
(súčasný stav 1).

Reforma zavedenia
nových politík pre
dlhodobú podporu
alternatívnych
pohonov v sektore
dopravy
MÍĽNIK:
Vláda SR uznesením
schváli do 31.12.2022 nový
balík opatrení pre podporu
alternatívnych pohonov.

Reforma intermodálnej
nákladnej dopravy
MÍĽNIK:
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR vypracuje a vláda
SR schváli Koncepciu rozvoja
intermodálnej dopravy do konca
roka 2021.
Príprava a spustenie opatrení
na podporu intermodálnej dopravy
do konca roka 2022.

Príklad
komponentu:
Udržateľná
doprava

investície
Rozvoj infraštruktúry
nízkouhlíkovej
dopravy
CIEĽ:
Dĺžka novej cyklistickej
infraštruktúry aspoň 200 km
do 30. 06. 2026.
CIEĽ:
Dĺžka zrekonštruovaných
a zmodernizovaných úsekov
tratí aspoň 69 km do 30. 06. 2026.
CIEĽ:
Dĺžka dispečerizovaných
úsekov železničných tratí aspoň
100 km do 30. 06. 2026.

Podpora ekologickej
osobnej dopravy

Rozvoj intermodálnej
nákladnej dopravy

CIEĽ:
Počet zaobstaraných
ekologických koľajových vozidiel
pre osobnú dopravu aspoň 5 ks
do 30. 06. 2025.

CIEĽ:
1000 zaobstaraných
intermodálnych prepravných
jednotiek a 1 linka intermodálnej
prepravy do 30. 06. 2026.

Podpora budovania
infraštruktúry pre
alternatívne pohony
CIEĽ:
Počet vybudovaných
nabíjacích bodov pre elektromobily
alebo vodíkových čerpacích staníc
aspoň 3 029 do 30. 06. 2026

KOMPONENT

1

Obnoviteľné
zdroje
energie

reformy

• Reforma právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti (Q4 2020)
• Reforma právneho rámca v oblasti elektroenergetiky (Q4 2022)
• Rorma právneho rámca v oblasti podpory OZE (Q4 2022)
investície
Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
• (Q2
2026) | 103 mil. eur
Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
• (Q2
2026) | 62 mil. eur

232 mil. eur

Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústavpre vyššiu integráciu OZE
• (Q2
2026) | 62 mil. eur

KOMPONENT

2

reformy

Obnova
budov

Reforma zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných
• domov
viacerými rezortmi (Q3 2022)

• Reforma nakladania so stavebným odpadom (Q2 2022)
• Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí
Pamiatkového úradu SR (Q4 2023) | 7 mil. eur

investície

• Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
(Q3 2022 - Q2 2026) | 528 mil. eur

741 mil. eur

• Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
(Q4 2025 - Q2 2026) | 207 mil. eur

KOMPONENT

3

reformy

Udržateľná
doprava

• Reforma prípravy investičných projektov v doprave (Q2 2021)
• Reforma verejnej osobnej dopravy (Q4 2022) | 27 mil. eur
• Reforma intermodálnej nákladnej dopravy (Q4 2022)
• Dlhodobá podpora alternatívnych palív v sektore dopravy (Q4 2022) | 1 mil. eur
investície

801 mil. eur

• Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (Q2 2026) | 661 mil. eur
• Podpora ekologickej osobnej dopravy (Q2 2025) | 45 mil. eur
• Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (Q2 2026) | 16 mil. eur
• Budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových staníc (Q2 2026) | 52 mil. eur

KOMPONENT

4

reformy

Dekarbonizácia
priemyslu

• Ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky
a transformácia regiónu Hornej Nitry (Q4 2023)

• Nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle (Q4 2025)
• Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (Q4 2023)
investície

368 mil. eur

• Znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle (Q2 2026) | 363 mil. eur
• Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia
naviazaných na dekarbonizáciu priemyslu (Q2 2026) | 5 mil. eur

KOMPONENT

5

Adaptácia
na zmenu
klímy

reformy

• Reforma krajinného plánovania (Q4 2022)
• Reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine (Q4 2023)
investície

• Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody

159 mil. eur

a rozvoj biodiverzity, obsahujúci renaturáciu vodných tokov, výkupy
pozemkov v chránených územiach a rozvojové plány mäkkého turizmu
(Q2 2026) | 159 mil. eur

KOMPONENT

6

Dostupnosť,
rozvoj
a kvalita
inkluzívneho
vzdelávania
210 mil. eur

reformy

• Povinné vzdelávanie od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov
(Q4 2022 - Q4 2025) | 142 mil. eur

• Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov, model

nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní (Q4 2022 - Q4 2025) | 23 mil. eur

• Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti
podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov (Q1 2023)

• Prevencia predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov (Q1 2023 - Q2 2025)
• Podpora desegregácie škôl (Q3 2023 - Q3 2025)
• kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov
základných a stredných škôl (Q4 2022) | 13 mil. eur

investície

• Odstraňovanie bariér v školských budovách na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému
(Q2 2025) | 27 mil. eur

KOMPONENT

7

reformy

Vzdelávanie
pre 21. storočie

• Obsahová a učebnicová reforma (Q1 2023 - Q3 2026) | 100 mil. eur
• Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (Q3 2023) | 50 mil. eur

investície

• Digitálne vybavenie škôl, prístup k internetu, učebnice a vybavenie pre dištančné
vzdelávanie (Q4 2024) | 187 mil. eur

469 mil. eur

• Dobudovanie školskej infraštruktúry (Q1 2022) | 123 mil. eur

KOMPONENT

8

reformy

Zvýšenie
výkonnosti
vysokých
škôl

• Zmena financovania vysokých škôl (Q4 2023)
• Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výskumuidentifikuje kvalitu VŠ
(Q4 2022) | 9 mil. eur

• Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania (Q4 2022)
• Reforma riadenia vysokých škôl (posilnená úloha rektora, vyváženieakademickej samosprávy
a verejného záujmu) (Q4 2021)

• Zlučovanie univerzít a koncentrácia výskumných kapacít uľahčí cestu do TOP 500 (Q2 2026)
investície

213 mil. eur

•

Investičná podpora pri strategickom rozvoji škôl, zrekonštruované vysoké školy
a internáty (Q2 2026) | 204 mil. eur

KOMPONENT

9

denie a posilEfektívnejšie
nia riadenie
VVI

a posilnenie
financovania
vedy, výskumu
a inovácií

633 mil. eur

reformy

• Profesionalizácia a centrálne riadenie, hodnotenie a podpora v oblasti vedy, výskumu a inovácií
(Q4 2023)

• Reforma verejných výskumných inštitúcií, najmä SAV (Q4 2021)
investície
medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa
• aPodpora
Európsky inovačný a technologický inštitút (Q2 2026) | 47 mil. eur

• Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
(Q2 2026) | 179 mil. eur

• Výchova, získavanie a udržanie excelentných výskumníkov a inovátorov (Q1 2026) | 143 mil. eur
• Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky (Q2 2026) | 213 mil. eur
• Finančné nástroje na podporu inovácií (Q2 2026) | 43 mil. eur
• IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja (Q1 2023) | 7 mil. eur

KOMPONENT

10

reformy

Lákanie
a udržanie
talentov

• Zjednodušenie získavania povolenia na pobyt prevysokokvalifikovaných
pracovníkov z tretích krajín (Q1 2022)

• Zjednodušenie uznávania dokladov o vzdelaní

(pre vykonávanieregulovaného povolania) (Q1 2022)

investície

• Podpora a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích

krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich
na Slovensku (Q4 2022) | 8 mil. eur

106 mil. eur

• Posilnenie vzťahov so Slovákmi v zahraničí, podpora občianskych iniciatív (Q1 2026) | 2 mil. eur
• Štipendiá pre najlepších domácich a zahraničných študentov a odmena pre vysoké školy,
ktoré ich získajú (Q4 2024) | 78 mil. eur

• Internacionalizácia v akademickom prostredí (Q1 2026) | 19 mil. eur

KOMPONENT

11

reformy

Moderná
a dostupná
zdravotná
starostlivosť
1163 mil. eur

• Optimalizácia siete nemocníc (Q4 2025)
• Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve (Q2 2021)
• Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (Q2 2025)
• Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti (Q4 2021)
• Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti (Q2 2022)
• Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast (Q2 2022)
investície

• Projektová príprava a projektové riadenie investícií (Q3 2021) | 58 mil. eur
• Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie (Q4 2025) | 998 mil. eur
• Digitalizácia v zdravotníctve (Q4 2025) | 41 mil. eur
Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby, obnova
• vozového
parku (Q2 2025) | 55 mil. eur
Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových
• oblastiach
(Q4 2025) | 11 mil. eur

KOMPONENT
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reformy

Duševné
zdravie

105 mil. eur

• Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (Q2 2025) | 2 mil. eur
• Rozvoj akútne poddimenzovaných oblastí (Q1 2021)
• Koncepty pre modernejšiu liečbu (Q4 2021)
• Modernizácia vzdelávania personálu (Q4 2022)
investície

• Výstavba detenčných a komunitných zariadení (Q4 2025) | 75 mil. eur
• Modernizácia diagnostických metód (Q4 2021) | 8 mil. eur
• Obnova materiálno-technického vybavenia (Q4 2023) | 1 mil. eur
• Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti (Q4 2025) | 11 mil. eur
• Vzdelávanie personálu (Q2 2026) | 7 mil. eur
• Národná linka podpory duševného zdravia (Q2 2021) | 1 mil. eur
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reformy

Dlhodobá
starostlivosť

• Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti (Q4 2025)
• Reforma posudkovej činnosti (Q1 2023) | 2 mil. eur
• Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou (Q1 2022) | 9 mil. eur
investície

265 mil. eur

• Rozšírenie a obnova kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (Q2 2026) | 193 mil. eur
• Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti (Q2 2026) | 32 mil. eur
• Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti (Q3 2025) | 20 mil. eur
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reformy

• Zníženie regulačného zaťaženia podnikania

Zlepšenie
podnikateľského
prostredia

• zavedenie pravidla 1in-2out (Q1 2022)
• pravidelné ex-post hodnotenia účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií (Q1 2023)
• antibyrokratické balíčky – viac ako 300 opatrení (Q4 2024)
• predchádzanie národnému goldplatingu (Q4 2022)

• Zjednotenie a elektronizácia procesu insolvenčných konaní (Q3 2022)
• Reforma verejného obstarávania (Q1 2022)
investície

• Zníženie regulačného zaťaženia podnikania – implementácia
a realizácia 4 opatrení (Q2 2021 – Q2 2025) | 3 mil. eur

11 mil. eur

• Digitalizácia procesov insolvenčného konania (Q4 2024) | 6 mil. eur
• Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní (2021-2026) | 2 mil. eur

KOMPONENT
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reformy

• Reforma súdnej mapy s cieľom umožniť špecializáciu sudcov (Q4 2021)
• Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva

Reforma
justície

• Posilnia sa právomoci a kompetencie sudcovského stavu pre svoju vnútornú kontrolu
(napr. reforma kreovania a kompetencií Súdnej rady SR) – už realizované

• Zvýšenie transparentnosti pri tvorbe zloženia Ústavného súdu SR - vrátane zavedenia poistiek voči

nečinnosti parlamentu a koncentrácii moci (rotačný princíp pri voľbe ústavných sudcov, prirodzená
obmena sudcovského stavu) – už realizované

• Posilnenie kompetencie a kapacít - zriadi sa Najvyšší správny súd SR ako najvyššia súdna
inštancia pre oblasť správneho súdnictva (Q3 2021)

• Zavedenie nástrojov na efektívnejšie stíhanie korupcie a prania špinavých peňazí - nové trestné

činy ohýbania práva a prikrmovania, sfunkčnenie Úradu pre správu zaisteného majetku (Q3 2021)

investície

255 mil. eur

• Investície do budov a reorganizácie súdov (Q4 2024) | 212 mil. eur
• Digitalizácia (nový obchodný register, centralizovaný systém súdneho riadenia),
modernizácia IT vybavenia a analytické kapacity súdov (Q2 2026) | 43 mil. eur

KOMPONENT
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reformy

Boj proti
korupcii
a ochrana
obyvateľstva
229 mil. eur

• Nové nástroje na pomoc finančnému vyšetrovaniu a výrazne posilnené kapacity (Q1 2022)
• Modernizácia a budovanie odborných kapacít policajného zboru (Q4 2021)
• Optimalizácia riadenia krízových situácií (Q4 2022)
investície

• Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí (Q4 2022) | 21 mil. eur
• Centrálny register účtov (Q4 2022) | 3 mil. eur
• Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie (Q4 2022) | 2 mil. eur
• Investície do budovania kapacít Policajného zboru (Q4 2024) | 82 mil. eur
• Modernizácia hasičského a záchranného systému (Q2 2026) | 65 mil. eur
• Posilnenie administratívnych kapacít, vrátane tých na samosprávnej úrovni
(Q2 2021 - Q2 2026) | 61 mil. eur
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reformy

Digitálne
Slovensko

• Budovanie eGovernment (Q2 2022)
• Centrálny manažment IT zdrojov (Q4 2023)
• Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti (Q2 2026)
• Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti
(Q2 2026) | 10 mil. eur

• Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej bezpečnosti (Q4 2025) | 4 mil. eur
• Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti rozvoja digitálnych zručností (Q2 2026)
investície

• Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (Q2 2026) | 180 mil. eur
• Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy (Q2 2026) | 129 mil. eur
• Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k budovaniu
digitálnej ekonomiky (Q4 2024) | 104 mil. eur

615 mil. eur

• Investície do prevencie a rýchlosti riešenia bezpečnostných incidentov (Q2 2025) 36 mil. eur,
• Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (Q2 2026) | 4 mil. eur
• Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií (Q2 2026) | 75 mil. eur
• Granty so zjednodušenou administratívou - hackathony (Q1 2022) | 4 mil. eur
• Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov - tablety pre dôchodcov
(Q2 2026) | 69 mil. eur
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Zdravé
a udržateľné
verejné
financie

reformy

• Dôchodková reforma (Q4 2022)
• Zlepšenie dlhodobej udržateľnosti a vyššie dôchodky zo súkromne spravovaných účtov
• Zvýšenie transparentnosti a informovanosti o dôchodkových nárokoch
(pravidelný výpis a každoročná nezávislá hodnotiaca správa) (Q1 2023)

• Posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu zavedením výdavkových stropov (Q2 2022)
• Reforma riadenia verejných investícií (Q4 2021)
• Pro-rastový daňový mix

