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ZA PLÁNOM OBNOVY JE VEĽA PRÁCE
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ROKOVANÍ
S KĽÚČOVÝMI
PARTNERMI

Združenie samosprávnych krajov (SK8); Združenie miest a obcí Slovenska; poslanci Európskeho parlamentu; Zbor poradcov
prezidentky SR; Ekonomický krízový štáb; občianske organizácie; Únia miest Slovenska; Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti; veľvyslanectvá členských štátov EÚ na Slovensku; Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity; Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku; odborové združenia; obchodné komory; zamestnávatelia; ...
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ROKOVANÍ
S EURÓPSKOU
KOMISIOU

Pravidelné konzultácie s Recovery Task Force; Výkonný podpredseda EK Valdis Dombrovskis; Komisár pre vnútorný trh Thierry
Breton; komplementarita s kohéznou politikou; konzultácie k horizontálnym otázkam; technické konzultácie v oblasti zdravotníctva;
konzultácie k zelenému/klimatickému kritériu; Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni; Podpredsedníčka EK Margrethe Vestager;
konzultácie k doprave a súdnictvu; prehľad reforiem v Pláne obnovy; konzultácie k technickej pomoci; audity, kontrolný systém; ...
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DISKUSIÍ S
VEREJNOSŤOU

Verejná diskusia k Plánu obnovy, ITAPA, Euractiv - Ako môže prispieť priemysel k udržateľnej obnove Slovenska po koronakríze?;
Cirkulárna ekonomika - online konferencia; Zelený reštart slovenskej ekonomiky – Plán obnovy (Euractiv); Rozhovor s ministrom
(Rádio Expres); Pandemický štátny rozpočet (Téma dňa, TA3); Eduard Heger v relácii Na telo (TV Markíza); Otvorenie diskusie k
plánu obnovy (O 5 minút 12, RTVS); Politická diskusia Na hrane (TV JOJ); Štátny rozpočet 2021 (Téma dňa, TA3); Diskusia Globsec;
K veci: Fond obnovy a odolnosti (Rádio Slovensko); Rozhovor s ministrom (Rádio Expres); ...
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PLÁN OBNOVY JE ODPOVEĎOU NA BEZPRECEDENTNÝ POKLES EKONOMIKY....
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...ALE AJ CESTA AKO ZVÝŠIŤ KVALITU ŽIVOTA NA ÚROVEŇ EÚ
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V KĽÚČOVÝCH OBLASTIACH DLHODOBO ZAOSTÁVAME ZA NAJLEPŠÍMI
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rozdiel v rebríčku kvality života medzi Slovenskom a najlepšou krajinou spomedzi 23 krajín OECD/EÚ
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VÍZIA - AKÉ BUDE SLOVENSKO

INOVATÍVNA
EKONOMIKA

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.
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SLOVENSKO POTREBUJE INVESTÍCIE AJ REFORMY

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

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

plán obnovy

reformy
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Z ČOHO TO ZAPLATÍME?

plán obnovy
9 miliárd

Dočerpať EU fondy zo
súčasného obdobia
2014-2020

6 miliárd

Plán obnovy a
odolnosti
(v grantoch)

13 miliárd

reformy

Nové EU fondy
2021-2027
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PÄŤ OBLASTÍ PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKA
lepšie vzdelanie
(850 mil. €)

konkurencieschopné a
inovatívne Slovensko
(700 mil. €)

efektívny štát
a digitalizácia
(950 mil. €)
zdravý život
(1 450 mil. €)

zelenšie a čistejšie
Slovensko
(1 900 mil. €)
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LEPŠIE VZDELANIE PRE KAŽDÉHO
...aby z našich detí vyrastali vzdelaní profesionáli, ktorí sa vedia uplatniť na pracovnom trhu a
vytvárajú hodnoty, za ktoré sú dobre ohodnotení a ktoré ich napĺňajú.

predškolské vzdelávanie pre všetky deti

nový obsah vzdelávania, dobudovanie a digitalizácia škôl

kvalitnejšie vysoké školy

podpora celoživotného vzdelávania
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KONKURENCIESCHOPNÉ A INOVATÍVNE SLOVENSKO
...aby sme boli konkurencieschopní a naši vedci a inovátori nehľadali lepšiu budúcnosť v zahraničí, ale
práve naopak, aby sa mnohí chceli vrátiť a vytvárať hodnoty doma.

reforma riadenia vedy, výskumu a inovácií

investície do vedy, výskumu a inovácií, najmä digitálnych

stratégia udržania a lákania mozgov
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ZELENŠIE A ČISTEJŠIE SLOVENSKO
...aby sme naším deťom zanechali zelenšiu a čistejšiu krajinu.

reforma a podpora obnoviteľných zdrojov energie

zelená obnova budov

modernizácia železníc

dekarbonizácia priemyslu
a alternatívne palivá.
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ZDRAVÝ ŽIVOT PRE KAŽDÉHO
...aby sme mali dlhší a lepší život, pričom jeho kvalita bude porovnateľná s vyspelými krajinami.

výstavba, modernizácia a reforma
siete nemocníc
dostupná a rýchla prvá pomoc
vo všetkých regiónoch
podpora duševného zdravia
rozšírenie sociálnych a zdravotných
služieb pre seniorov
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EFEKTÍVNY ŠTÁT A DIGITALIZÁCIA
…aby sa nám ľahko podnikalo a aby sme boli magnetom domácich a zahraničných investícií. Bez efektívneho
štátu a digitalizácie to nepôjde.

jednoduchšie podnikanie, lepšia regulácia
reforma justície
opatrenia proti korupcii, bezpečné Slovensko

štát v mobile, rýchly internet pre každého
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... A TO VŠETKO PRI UDRŽATEĽNÝCH VEREJNÝCH FINANCIÁCH

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií
 prorastová daňová reforma
 komplexná dôchodková reforma všetkých troch pilierov zameraná na vyššie dôchodky a
REFORMY

dlhodobú udržateľnosť
 reforma pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a zavedenie výdavkových limitov
 transparentnejšie rozpočtovanie a dôraz na výsledky

 revízia väčšiny verejných výdavkov
 efektívnejšie riadenie verejných investícií
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