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Zoznam skratiek 
 

SHP SR 2030 Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

1. AP 
1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie 

hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MPaRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MZVaEZ SR 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky 

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MIRRI SR 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

VÚC Vyšší územný celok 

EÚ Európska únia 

SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

HDP Hrubý domáci produkt 

CEF Connecting Europe Facility 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 

SSC Slovenská správa ciest 
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SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

NDS Národná diaľničná spoločnosť 

OP VaI Operačný program: Výskum a inovácie 

OP EVS Operačný program: Efektívna verejná správa 

OP II Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

ZÚ SR Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky 

SZRB Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

SIH Slovak Investment Holding, a.s. 

VÚKVET Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla 

ENO Elektráreň Nováky 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

ETS Systém obchodovania s emisnými kvótami 
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Základné informácie o Informatívnej správe 
 

Názov dokumentu 

Informatívna správa o stave plnenia Prvého akčného plánu 

pri realizácii opatrení vyplývajúcich zo Stratégie 

hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

Identifikácia potreby 

Vypracovanie 1. AP uložila vláda SR v bode B.1 uznesenia č. 

300 z 27. júna 2018. 1. AP stanovil úlohy, ktoré 

rozpracovávajú vybrané opatrenia zo SHP SR 2030, a ktoré sa 

realizovali v krátkodobom časovom horizonte od 4Q 2019 do 

2021. Účelom Informatívnej správy je informovať o stave 

plnenia úloh 1.AP SHP SR 2030 za dané obdobie. 

Zadávateľ Informatívnej 

správy 
Vláda SR v bode B.3 uznesenia č. 605 z 11. decembra 2019 

Gestor Ministerstvo hospodárstva SR 

Typ dokumentu Informatívny materiál 

Spolupracujúce strany pri 

realizácii dokumentu 
Vecne príslušné rezorty 

Definovaný cieľ 

Informovanie o stave plnenia úloh vyplývajúcich z 1. AP SHP 

2030 a monitoringu základných indikátorov na zhodnotenie 

hospodárskej politiky Slovenskej republiky 

Rok vypracovania 2021 

Monitoring 

V súvislosti s potrebou vyhodnotiť implementáciu 1. AP a 

nastaviť tvorbu ďalšieho podlieha 1. AP monitoringu 

uvedenom v SHP SR 2030, v ktorom boli stanovené tri 

indikátory: 

 Index ľudského rozvoja (Human Development Index), 

 Percento HDP Slovenska na osobu v parite kúpnej sily, 

 Súhrnný indikátor progresívnych štruktúrnych zmien. 

Stav plnenia úloh 

Prvý Akčný plán obsahuje 39 úloh. K 2.11.2021 bolo 

splnených 13 úloh (33,33 %) a 12 úloh (30,77 %) sa priebežne 

plní. Do nasledujúceho obdobia bolo presunutých 5 úloh, 2 

úlohy boli zrušené a 7 úloh nebolo splnených. 
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Monitoring 

Za koordináciu, monitorovanie a koncipovanie akčných plánov a ich úloh je 

zodpovedné MH SR, ktoré systematicky vyhodnocuje plnenie stanovených úloh, o čom je 

vláda SR informovaná prostredníctvom pravidelných odpočtov v Informatívnych správach. 

Pre vyhodnotenie napĺňania 1. AP ako celku s väzbou na SHP SR 2030 sa využívajú 

nasledovné tri hlavné indikátory:  

(1) Index ľudského rozvoja (Human Development Index), ktorý vyjadruje kvalitu 

života na Slovensku v medzinárodnom meradle. Ako doplnkový indikátor je 

navrhnutý aj indikátor OECD Index lepšieho života (Better Life Index). 

(2) Percento hrubého domáceho produktu Slovenska na osobu v parite kúpnej sily 

k priemeru hrubého domáceho produktu pôvodných krajín EÚ1 (15 krajín)  

na osobu v parite kúpnej sily, ktoré vyjadruje reálnu konvergenciu Slovenska 

k vyspelým krajinám EÚ. 

(3) Súhrnný indikátor progresívnych štruktúrnych zmien, ktorý hovorí o kvalite 

hospodárstva a produkčnej štruktúre hospodárstva Slovenska. 

Súhrnný indikátor dopĺňa ukazovatele kvality života a reálnej konvergencie o pohľad 

na progresívnosť zmien v produkčnej štruktúre ekonomiky. Súhrnný indikátor je 

charakteristický nasledovnými skutočnosťami: 

 Hodnotí štyri rozličné stránky štruktúrnych zmien v ekonomike, pričom im prikladá 

rovnakú váhu: 

a) miera pridanej hodnoty, 

b) produktivita práce (v zmysle pridaná hodnota prepočítaná na pracujúceho), 

c) podiel „intelektuálnych aktív“ na celkovej tvorbe kapitálu (podiel produktov 

intelektuálneho vlastníctva na tvorbe hrubého fixného kapitálu), 

d) emisná náročnosť hospodárstva (presnejšie náročnosť na emisie CO2). 

 Indikátor je zostavený tak, že hodnotí relatívnu úroveň Slovenska voči trojici malých 

vyspelých ekonomík EÚ, ktoré môžu byť vnímané ako isté vzory („benchmarky“). 

Ide o krajiny Rakúsko, Dánsko a Fínsko. 

 Pokles (rast) súhrnného indikátora teda neznamená, že Slovensko nenapreduje 

(nespomaľuje), ale to, že tak robí rýchlejšie (pomalšie), ako malé vyspelé ekonomiky 

(krajiny) vybrané ako „benchmark“. 

1. Index ľudského rozvoja  

 

Vo všeobecnosti je hospodársky rast chápaný ako základ zvyšovania životnej úrovne 

obyvateľstva a tvorby pracovných miest, s ktorými súvisia aj príjmy obyvateľstva. Nemožno 

ho však považovať za cieľ sám o sebe, skôr by mal vytvárať predpoklady pre naplnenie 

komplexného cieľa, akým je blahobyt. Pre hospodársky rast je podmieňujúcim faktorom 

štruktúra obyvateľstva a pracovnej sily, najmä podiel práceschopného obyvateľstva a jeho 

vzdelanostná úroveň. 

 

V tejto súvislosti možno uviesť trend merania hospodárskeho/ekonomického rastu aj inak, 

ako len z pozície HDP, teda objemu výroby. Hodnotenie blahobytu je možné poňať 

aj komplexnejšie z pozície príjmov a spotreby, a to vďaka rozsiahlemu súboru sociálnych, 

                                                           
1) Krajiny: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, 
Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 
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či ekologických subindikátorov, ktoré by mali doplniť ekonomický rast. Na tento trend 

nadväzuje aj iniciatíva EÚ s názvom „Beyond GDP“ a podobne aj OECD, či OSN.  

 

Index ľudského rozvoja (Human Development Index) je indikátor s dlhoročnou tradíciou, 

a preto sa javí ako vhodný pre porovnávanie postavenia Slovenska voči iným krajinám. Jeho 

výhodou je taktiež skutočnosť, že je to zložený indikátor hodnotiaci širšiu oblasť  

ako len ekonomický rozvoj. Pre porovnanie Slovenska s inými krajinami je potrebné zamerať 

sa na postavenie Slovenska v rebríčku a až následne na hodnotu indikátora a jednotlivých 

subindikátorov. Od 90-tych rokov 20. storočia až po súčasnosť nemá hodnota indikátora 

jednoznačný trend. Sledujeme zhoršenie v rebríčku (od začiatku sledovaného obdobia po rok  

2005 a v roku 2015), ale taktiež stabilnejšie obdobie medzi rokmi 2006 až 2014. V súčasnosti 

sa Slovensko nachádza ustálene na 39. mieste. Z uvedeného vyplýva, že hoci sa blahobyt 

a kvalita života na Slovensku zlepšuje, pri viacerých krajinách je ich zlepšovanie 

dynamickejšie, z čoho rezultuje nemeniace sa postavenie Slovenska v medzinárodnom 

porovnaní. V porovnaní s ostatnými krajinami s veľmi vysokým indexom ľudského rozvoja 

má Slovensko hodnotu počtu rokov školskej dochádzky nadpriemernú. Pri ostatných troch 

subindexoch sa nachádza pod priemerom členských krajín OSN s vysokým HDI indexom, 

najvýraznejšie v predpokladaných rokoch školskej dochádzky.     

      

 

Graf 1: Index ľudského rozvoja v SR. Zdroj: https://countryeconomy.com/hdi/slovakia; 2021. 

 
2. Percento hrubého domáceho produktu Slovenska na osobu v parite kúpnej sily  

k priemeru hrubého domáceho produktu pôvodných krajín EÚ (15 krajín)  

na osobu v parite kúpnej sily  

 

Ekonomická výkonnosť Slovenska sa približuje ekonomickej výkonnosti pôvodných krajín 

EÚ (EÚ 15). Z vývoja indikátora je zrejmé, že najmä počas obdobia rokov 2000 až 2010 

dosiahlo Slovensko najvýraznejší pokrok.  Od uvedeného roka je približovanie už relatívne 

pomalé, čo môže naznačovať, že Slovensko už vyčerpalo stimuly a príležitosti pre rast v prvej 

dekáde 21. storočia a je potrebné sa sústrediť na nové príležitosti rastu a rozvoja. 

 

Od roku 2015 vidíme postupne vytrácajúcu sa konvergenciu Slovenska. Aj napriek 

dvojročnej divergencii od priemeru EÚ15 Slovensko znovu nabieha na približovanie sa 
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k pôvodným krajinám EÚ, avšak miernejším tempom ako tomu bolo v predchádzajúcich 

obdobiach konvergencie.  

 

 

Graf 2: Percento HDP Slovenska na osobu v parite kúpnej sily k priemeru HDP pôvodných krajín EÚ15 na 

osobu v parite kúpnej sily. Zdroj: Statistics | Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty. 

 

3. Súhrnný indikátor progresívnych štruktúrnych zmien 

 

Súhrnný indikátor dopĺňa ukazovatele kvality života a reálnej konvergencie o pohľad 

na progresívnosť zmien v produkčnej štruktúre ekonomiky. Hodnotí štyri rozličné stránky 

štruktúrnych zmien v ekonomike pričom im prikladá rovnakú váhu: 

a) Miera pridanej hodnoty. 

b) Produktivita práce (v zmysle pridaná hodnota prepočítaná na pracujúceho). 

c) Podiel „intelektuálnych aktív“ na celkovej tvorbe kapitálu (exaktnejšie: podiel 

produktov intelektuálneho vlastníctva na tvorbe hrubého fixného kapitálu). 

d) Emisná náročnosť hospodárstva (presnejšie náročnosť na emisie CO2). 

Všetky zložky sú ľahko medzinárodne porovnateľné, údaje pochádzajú výlučne 

z databáz Eurostat-u. 

 

Zdôvodnenie relevantnosti vybraných zložiek: 

 

a) Miera pridanej hodnoty 

Koncentrovane vyjadruje mieru zhodnocovania vstupov v ekonomike, je aj jedným 

z ukazovateľov „technickej efektívnosti“. Je vypočítaná ako podiel hrubej pridanej hodnoty 

na produkcii, z údajov v bežných cenách. 

 

Miera pridanej hodnoty mala fluktuujúci trend počas celého sledovaného obdobia. Aj 

napriek nejednoznačnému trendu od roku 2018 zaznamenáva indikátor zlepšenie a každým 

rokom narastá. V roku 2020 bola miera pridanej hodnoty v Slovenskej republike na úrovni 

0,41 (t.j. pri vytvorení produkcie za 100 EUR vznikli príjmy vo výške približne 41 EUR), 

v skupine malých vyspelých ekonomík to bolo 0,48 za rok 2019 a v skupine veľkých vyspelých 

ekonomík až 0,51 v roku 2019, čím by sme mohli tvrdiť že Slovensko postupne dobieha 

MVE3. 

 

Želanou tendenciou je nárast miery pridanej hodnoty, ale nie každý nárast znamená 

pozitívnu skutočnosť. Miera pridanej hodnoty sa môže hýbať anticyklicky (to vidno v grafe č. 

3 v prípade recesie v roku 2009). Pri poklese ekonomiky zvykne produkcia klesnúť rýchlejšie 

ako pridaná hodnota - matematicky to znamená nárast miery pridanej hodnoty počas recesie. 
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Naopak, pri oživení ekonomiky zvykne produkcia vzrásť rýchlejšie ako pridaná hodnota - 

výsledkom je pokles miery pridanej hodnoty. Z uvedeného dôvodu je potrebné sledovať 

predmetný indikátor dlhodobo a interpretovať ho opatrne. 

 

 

Graf 3: Miera pridanej hodnoty (hrubá pridaná hodnota/produkcia); Zdroj: Statistics | Eurostat (europa.eu); 

2021, vlastné výpočty. 

 

Pre účely súhrnného ukazovateľa dávame do pomeru mieru pridanej hodnoty 

v Slovenskej republike k miere pridanej hodnoty v MVE3. Musíme však konštatovať, že 

nedochádza k dobiehaniu úrovne krajín MVE3.  

 

 

Graf 4: Miera pridanej hodnoty - pomer SR voči malým vyspelým ekonomikám. Zdroj: Statistics | 

Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty. 
 

b) Produktivita práce (v zmysle pridaná hodnota prepočítaná na pracujúceho) 

Ide o štandardný ukazovateľ konkurencieschopnosti. Produktivitu možno vyjadrovať 

rôzne, pre účely stratégie sme zvolili pridanú hodnotu prepočítanú na jedného pracovníka 

(v stálych cenách). V prehľade doterajšieho vývoja vidíme dlhodobý rast hodnôt na Slovensku, 

rýchlejší pred rokom 2009 a spomalený v poslednom desaťročí. Dôležitým faktom  

je približovanie hodnoty indikátora k hodnotám krajín MVE3 aj po spomalení rastu 

produktivity v období 2014 až 2016. V následnom období zaznamenáva Slovensko mierne 

narastajúci trend. 
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Graf 5: Produktivita práce (tis. EUR na pracovníka, počítané z pridanej hodnoty v stálych cenách). 

Zdroj: Statistics | Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty 
 

Pre účely súhrnného ukazovateľa dávame do pomeru produktivitu práce v Slovenskej 

republike k produktivite práce v krajinách MVE3. V tomto prípade je viditeľné dobiehanie 

úrovne krajín MVE3.  

 

 

 

Graf 6: Produktivita práce - pomer SR vočí malým vyspelým ekonomikám. Zdroj: Statistics | Eurostat 

(europa.eu); 2021, vlastné výpočty 
 

c) Podiel intelektuálnych aktív na celkovej tvorbe kapitálu (exaktnejšie: podiel produktov 

intelektuálneho vlastníctva na tvorbe hrubého fixného kapitálu) 

Indikátor predstavuje štruktúru investícií – hovorí o štruktúre nadobúdaného fixného 

kapitálu. Možno predpokladať, že štruktúra produkčných aktív predurčuje povahu produkcie 

(tiež vice versa). Hospodársky  rozvoj Slovenska, ako i rozvoj slovenskej spoločnosti by mal 
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byť založený na rozvoji sofistikovanejších, intelekt využívajúcich činností. S tým je spojené 

nadobúdanie takých aktív, ako sú výsledky výskumu a vývoja, databázy, softvéry a pod. 

Takéto aktíva sú v typológii fixného kapitálu označované ako produkty intelektuálneho 

vlastníctva a ich nadobúdanie je v databázach fixného kapitálu separátne sledované.  Preto 

využívame túto skutočnosť a konštatujeme, že: 

- Podiel produktov intelektuálneho vlastníctva v sledovaných krajinách, či zoskupeniach 

prevažne vzrástol, na Slovensku však nie. Takmer vo všetkých ekonomikách uvedených 

v nasledovnom grafe č. 7 pozvoľna narastá podiel produktov intelektuálneho vlastníctva 

na investíciách. V prípade slovenskej ekonomiky žiadnu stúpajúcu tendenciu nebadať, skôr 

možno hovoriť o niekoľkých výrazných výkyvoch bez čitateľnej tendencie. 

- K nárastu podielu došlo aj v štátoch strednej a východnej Európy (SVE), ale pri nízkych 

hodnotách (na Slovensku išlo skôr o akési izolované pozitívne výkyvy v štyroch rokoch).. 

- Najmä v závere sledovaného obdobia dosahuje ekonomika Slovenska horšie parametre 

aj v porovnaní s Českom či krajinami Pobaltia. 

-  

 

Graf 7:Podiel produktov intelektuálneho vlastníctva na tvorbe hrubého fixného kapitálu (%). Zdroj: 

Statistics | Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty 
 

Do súhrnného indikátora vstupuje pomer hodnoty za Slovensko voči hodnote za MVE3. 

Vo vývoji vidno značné výkyvy, priaznivá tendencia absentuje. Obzvlášť nepriaznivá 

je hodnota v posledných rokoch. 
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Graf 8: Podiel produktov intelektuálneho vlastníctva na tvorbe hrubého fixného kapitálu - pomer SR coči 

malým vyspelým ekonomikám. Zdroj: Statistics | Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty 
 

d) Emisná náročnosť hospodárstva 
Progresívne štruktúrne zmeny by sa mali odraziť aj v poklese zaťaženia na životné 

prostredie a ako proxy jednotku sme vybrali pre účely hodnotenia stratégie indikátor emisnej 

náročnosti. Pre hodnotenie stratégie ju navrhujeme vyjadrovať ako objem emisií oxidu 

uhličitého (CO2) pripadajúci na jednotku HDP. Ide o zjednodušené chápanie emisnej 

náročnosti. Predpokladáme, že CO2 je vhodný reprezentant emisií a náročnosť na CO2 

v prípade Slovenska odzrkadľuje aj celkovú emisnú náročnosť. Voľba iba jedného 

skleníkového plynu CO2 je daná dostupnosťou údajov (v tomto prípade je najmenšie 

omeškanie v dostupných časových radoch).2 

 

Objem emisií CO2 na jednotku HDP výrazne klesal v celom sledovanom období. Ide však 

o kratší časový rad (ten začína pre väčšinu krajín v roku 2008) avšak pri analýze dlhodobých 

tendencií sme využili aj historické dáta o emisiách CO2 z databáz Svetovej banky a historické 

dáta o vývoji emisií skleníkových plynov z databáz Eurostat-u, pričom môžeme konštatovať, 

že relatívne krátka tendencia poklesu emisnej náročnosti v SR je súčasťou dlhodobejšieho 

trendu. Súčasťou tohto trendu je aj znižovanie emisnej náročnosti Slovenska na úroveň MVE3. 

 

Graf 9: Emisná náročnosť (na CO2). Zdroj: Statistics | Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty 

 

                                                           
2) Používané údaje „air emissions accounts“ publikované Eurostat- om. 
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V súhrnnom indexe vystupuje pomer emisných náročností medzi MVE3 a Slovenska  

(ale opačný pomer ako v ostatných prípadoch - tu je želanou tendenciou pokles úrovní 

v Slovenskej republike na úroveň MVE3).   

 

Súhrnný indikátor a jeho doterajší priebeh 
Každý zo štyroch vstupujúcich indikátorov je vyjadrený ako pomer voči východiskovej 

úrovni z roku 2008 a každému zo štyroch individuálnych indikátorov bola pridelená rovnaká 

váha(t. j. 0,25).  

 

V nasledovnom grafe č. 10 sú stanovené pásma želaného, respektíve neželaného 

vývoja, ktoré je však potrebné revidovať a meniť. Hodnotenie za obdobie troch rokov 

eliminuje ročné výkyvy v jednotlivých čiastkových indikátoroch. Návrh pásiem  pre 

hodnotenie je nastavený tak, že odchýlka hodnoty súhrnného indikátora smerom nadol  je 

menšia ako v prípade jeho nárastu. Uvedený rozdiel je daný z dôvodu opatrnosti a 

konzervatívneho hodnotenia súhrnného indikátora. 

 

Ak porovnáme hodnoty namerané s úrovňou v roku 2008, pri troch parametroch vidíme 

zlepšenie (kapitálová vybavenosť, emisná náročnosť a podiel intelektuálnych aktív). Pri 

jednom ukazovateli sme zaznamenali zhoršenie (miera pridanej hodnoty). Z nižšie uvedeného 

grafu č. 10 možno odvodiť konštatovanie, že sa jednotlivé subindexy v priebehu sledovaného 

obdobia menili a fluktuovali (ako napr. v prípade podielu intelektuálnych aktív), napriek tomu 

má celkový súhrnný indikátor na konci sledovaného obdobia približne rovnakú hodnotu ako 

na začiatku sledovaného obdobia a vykazuje stagnujúcu tendenciu. Toto stagnovanie 

zapríčiňujú najmä intelektuálne aktíva a miera pridanej hodnoty. Pozitívnym faktorom 

súhrnného indikátora je naopak emisná náročnosť a produktivita práce. Dôvodom pre 

stagnáciu je aj naďalej štruktúra ekonomiky Slovenska a zdroje jej rastu. V kombinácii 

s konvergenčným indikátorom dobiehania úrovne ekonomiky štátov EÚ, či s indikátorom 

ľudského rozvoja možno konštatovať, že zdroj rastu sa vyčerpáva a vzdialenosť od vyspelých 

ekonomík možno znižovať novými zdrojmi rastu (napr. v oblasti školstva a intelektuálneho 

vlastníctva).  
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Graf 10: Súhrnný indikátor pre Slovensko a želateľný, respektíve neželateľný vývoj. Zdroj: Statistics | 

Eurostat (europa.eu); 2021, vlastné výpočty. 

Pozn.: zelené pásmo – želaný vývoj; oranžové pásmo – pásmo zvýšenej pozornosti; červené pásmo – 

neželaný vývoj 

 

Keďže ambíciou stratégie je ponúknuť východiská pre naštartovanie nového 

štruktúrneho prístupu k ekonomickému rastu Slovenska, pre súhrnný indikátor sú zvolené 

práve ukazovatele ako miera pridanej hodnoty, či podiel intelektuálnych aktív. Tie je možné 

vyhodnotiť ako vhodné nástroje pre meranie miery napredovania v tzv. „znalostných“ 

ekonomikách, a keďže doteraz neboli takéto ukazovatele základom pre domáci rast, je z grafu 

viditeľná ich stagnácia. Danú skutočnosť je možné vnímať ako prirodzený dôsledok  

a nie ako negatívum.  
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Odpočet úloh v rámci prioritných oblastí SHP SR 2030 

 

Rozvoj ľudského kapitálu 

V prvej kľúčovej oblasti SHP SR 2030 akcentuje 1. AP na úlohy zamerané 

predovšetkým na oblasť vzdelávania, kde je potrebné sústrediť sa na efektivitu súčasného 

nastavenia siete škôl, financovanie a rozvíjanie odborných zručností žiakov a študentov 

s orientáciou na prax a požiadavky trhu práce.  

Úloha č. 1  

Propagovať a zaviesť výučbu druhého cudzieho jazyka ako  

povinne voliteľného predmetu. Podporiť výučbu a rozsah 

anglického jazyka, matematiky, digitálnych a manuálnych 

zručností a finančnej gramotnosti. 

Popis 

V súlade s požiadavkami trhu práce je potrebné vo vyučovacom 

procese podporovať jazykovú, matematickú a digitálnu gramotnosť 

žiakov. Zároveň sú to zručnosti využiteľné nielen pre trh práce, ale 

každodenný život, keďže podporujú kritické myslenie, finančnú 

gramotnosť, orientáciu v digitálnom priestore či, v prípade ovládania 

cudzích jazykov, umožňujú uplatnenie na globálnom trhu práce. 

Taktiež je potrebné budovanie vzťahu k manuálnej práci a rozvoj 

technických zručností nastáva u detí predškolského a školského veku 

prirodzene aktívne, kým vo vyššom veku už prevláda skôr pasívny 

postoj. Je preto potrebné posilniť možnosti technického vzdelávania a 

spoznávania rôznych reálnych pracovných postupov hravou formou už 

v materských a základných školách, zaradiť ho aj do procesu 

kariérneho poradenstva na základných školách a celkovo viac 

upriamovať pozornosť spoločnosti na dôležitosť povolaní remeselného 

typu. Tieto povolania patria dlhodobo medzi najžiadanejšie na trhu 

práce a nedostatkové profesie. 

V rámci úlohy tiež zvážiť vhodné možnosti zavedenia povinnej 

maturity z matematiky v súlade s uznesením Rady vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie č. 5/14 z 21. marca 2019. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR 

Termín 31. december 2021 

Zdroj financovania Štátny rozpočet – z kapitoly rezortu. 

Monitoring  Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 1.1 V krátkodobom horizonte predložiť a následne efektívne 

realizovať plánovanú komplexnú reformu školstva zahŕňajúcu všetky 

stupne vzdelávania s dôrazom na kvalitu a uplatniteľnosť žiakov 
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na modernom trhu práce spolu so zavedením efektívnych spôsobov 

celoživotného vzdelávania a zohľadňujúcu demografický vývoj SR.3 

Odpočet 

Podľa ustanovenia § 4 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov je cieľom výchovy a vzdelávania 

umožniť dieťaťu alebo žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden 

ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať. V súlade s týmto ustanovením 

štátne aj školské vzdelávacie programy pre stredné školy, umožňujú 

okrem prvého cudzieho jazyka zaviesť aj výučbu druhého cudzieho 

jazyka. 

MŠVVaŠ SR zriadilo pre plnenie úloh v oblasti finančnej gramotnosti 

Medzirezortnú expertnú skupinu pre finančnú gramotnosť (MES FG). 

Členmi MES FG sú zástupcovia nasledovných inštitúcií: MŠVVaŠ SR, 

MF SR, MH SR, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity, Finančného riaditeľstva SR, Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania, Štátneho pedagogického ústavu, Štátnej 

školskej inšpekcie, Národného ústavu certifikovaných meraní 

vzdelávania, Národného ústavu celoživotného vzdelávania, 

Metodicko-pedagogického centra, Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, Národnej banky Slovenska, Slovenskej asociácie 

poisťovní, Slovenskej bankovej asociácie, Junior Achievement 

Slovensko, n. o., OVB Allfinanz Slovensko, a. s., Nadácie pre deti 

Slovenska a Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. 

Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je už dlhé roky 

neoddeliteľnou súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová 

téma na základných aj stredných školách alebo súčasť ekonomického 

vzdelávania na stredných odborných školách. Na základe uznesenia 

vlády č. 447 z 2 júla 2008 bol ministerstvom školstva schválený 

Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý bol z dôvodu neustále 

sa meniaceho finančného trhu aktualizovaný s účinnosťou od 1. 

septembra 2017, a následne bolo vzdelávanie vo finančnej oblasti 

implementované do všetkých štátnych vzdelávacích programov na 

základných a stredných školách. Národný štandard finančnej 

gramotnosti vymedzuje Šírku poznatkov, zručností a skúseností v 

oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. 

Popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne 

vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Dôraz 

sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen 

na nadobudnutie teoretických vedomostí. Ide o vzdelávací obsah, ktorý 

si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom si môžu 

samy určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež aké 

učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa 

odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách. 

Dôležité dokumenty, pomocné materiály a internetové odkazy slúžiace 

na podporu výučby finančnej gramotnosti a ďalšie informačné zdroje 

                                                           
3 Aktivity vo vzťahu k formulácii opatrenia aktuálneho v čase prípravy a schválenia Stratégie hospodárskej 
politiky Slovenskej republiky do roku 2030 sú realizované na základe Národného programu rozvoja výchovy a 
vzdelávania z dielne MŠVVŠ SR, schváleného uznesením vlády SR č. 302/2018. 
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jednotlivých členov MES FG sú zverejňované na webovom sídle 

ministerstva https://www.minedu.sk/financnagramotnost/. 

MŠVVaŠ SR zverejňuje každoročne od roku 2015 výzvu na podanie 

žiadosti o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného 

zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Od roku 2015 do roku 

2021 vrátane ministerstvo školstva pridelilo úspešným školám 

prostredníctvom zriaďovateľov účelové finančné prostriedky vo 

Výške 384 880 eur. V roku 2021 MŠVVaŠ SR pridelilo účelové 

finančné prostriedky 26 školám (v tom 12 ZŠ a 14 SŠ) v celkovej 

Výške 49 710 eur. Úspešní žiadatelia sú zverejnení na webovom sídle 

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-financna-gramotnost/. 

Dátum odpočtu 29.9.2021 

Plnenia Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 2 

Vykonať revíziu výdavkov na stredné (štátne, cirkevné 

a súkromné) a vysoké školstvo so zameraním sa na racionalizáciu 

siete stredných a vysokých škôl s akcentom na odbory a prax 

potrebnú pre moderný trh práce. 

Popis 

V roku 2016 bola vykonaná štúdia „Možnosti racionalizácie siete 

základných škôl“, ktorú vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky 

MŠVVaŠ SR, spolu s Inštitútom finančnej politiky MF SR v rámci 

pilotnej fázy projektu Hodnoty za peniaze. 

Úloha bude nadväzovať na vykonanú štúdiu, a to revíziou možnosti 

racionalizácie stredných a vysokých škôl. Negatívne demografické 

vplyvy, zmena štruktúry vnútorného trhu, dopady Priemyslu 4.0 

a zabezpečenie konkurencieschopnosti hospodárstva sú podnetom na 

preskúmanie aktuálneho nastavenia výdavkov a štruktúry stredných 

a vysokých škôl. 

Predpokladom je racionalizácia zameraná na zvýšenie kvality škôl, 

zamerania odborov podľa potrieb trhu práce tak z pohľadu globálneho 

trhu práce, ako aj lokálnej potreby. 

V rámci racionalizácie siete stredných škôl má byť kladený dôraz na 

vyprofilovanie jednotlivých odborných škôl na logicky nadväzujúce, 

príbuzné skupiny učebných odborov a rozmiestnenie škôl vyvážene na 

celom území Slovenska. Ďalej má byť kladený dôraz na vytvorenie 

centier odborného vzdelávania s vysoko kvalitným vybavením pre 

rozličné remeselné povolania, ktoré budú regionálne rovnomerne 

rozmiestnené, aby sa sprístupnilo praktické odborné vzdelávanie 

rôznym vekovým skupinám záujemcov (odborná prax na SOŠ, 

overovanie odbornej spôsobilosti oprávnenou inštitúciou, 

rekvalifikačné kurzy akreditovanými inštitúciami, a iné). 

Súčasťou racionalizácie je vytvorenie siete škôl, ktoré by spĺňali 

požiadavky medzinárodných certifikovaných programov napr. 

Associations of International Baccalaureate® (IB) World Schools. 

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-financna-gramotnost/
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Školy s takýmto certifikátom prirodzene zvyšujú atraktivitu SR pre 

zahraničných investorov.  

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring  Zverejnenie a predloženie revízie na rokovanie vlády SR. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 1.4 Prehodnotiť efektívnosť a nastavenie systému financovania 

a podpory škôl s akcentom na odbory a prax potrebnú pre 

zamestnávateľov. Efektívnou koncentráciou zdrojov je možné vytvoriť 

základné predpoklady pre zvýšenie kvality, materiálneho 

a personálneho vybavenia. Pravidelným prehodnocovaním takejto 

koncentrácie zdrojov, požiadaviek trhu práce a na základe úspešnosti 

zamestnania absolventov v odbore je potom možné flexibilne 

ustanovovať vzdelávací systém a jeho podporu z finančnej stránky pri 

zachovaní práva na slobodný výber štúdia. 

Odpočet 

Revízia výdavkov na stredných školách a vysokých školách je 

v príprave. Aktuálne sa bližšie špecifikuje obsah a proces revízie a jej 

prepojenie na revíziu výdavkov na vzdelávanie II. 

Dátum odpočtu 30.09.2021 

Plnenie Nesplnené 

 

Úloha č. 3 
Optimalizovať sústavu odborov vzdelávania podľa potrieb trhu  

práce a uplatniteľnosti žiakov v odbore. 

Popis 

Na základe výmeny údajov medzi MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR 

optimalizovať prerozdelenie žiakov do odborov vzdelávania podľa 

potrieb trhu práce a ich uplatniteľnosti 

Predmetom výmeny údajov môžu byť len údaje, ktoré podliehajú 

vzájomnej dohode medzi oboma rezortmi. MŠVVaŠ SR na základe 

predmetnej dohody využije dané údaje na optimalizáciu kritérií na 

určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 

v rámci plánovania výkonov stredných škôl príslušnými 

samosprávnymi krajmi, čím sa zabezpečí objektívnejšie zosúladenie 

odborov vzdelávania s aktuálnou a budúcou potrebou trhu práce. 

Optimalizáciu realizovať aj prostredníctvom zmeny financovania 

odborov vzdelávania s kľúčovým faktorom uplatniteľnosti žiakov v 

odbore. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 
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Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 1.4 Prehodnotiť efektívnosť a nastavenie systému financovania 

a podpory škôl s akcentom na odbory a prax potrebnú pre 

zamestnávateľov. Efektívnou koncentráciou zdrojov je možné vytvoriť 

základné predpoklady pre zvýšenie kvality, materiálneho 

a personálneho vybavenia. Pravidelným prehodnocovaním takejto 

koncentrácie zdrojov, požiadaviek trhu práce a na základe úspešnosti 

zamestnania absolventov v odbore je potom možné flexibilne 

ustanovovať vzdelávací systém a jeho podporu z finančnej stránky pri 

zachovaní práva na slobodný výber štúdia. 

Odpočet 

Zmeny v oblasti stredných škôl boli vykonávané v spolupráci 

s príslušnými subjektmi koordinácie odborného vzdelávania 

a prípravy tak, aby realizácia zámerov strategického charakteru 

zabezpečovala nadväznosť vzdelávania a zamestnanosti. Realizácia 

zámerov strategického charakteru je premietnutá do zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 

Objektívnejšie plánovanie napojenia vzdelávania na potreby trhu práce 

je zabezpečené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 245/2019 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého 

ročníka stredných škôl. S použitím upravených váh jednotlivých 

kritérií, v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 209/2018 Z. z., bola dňa 29. januára 2020 schválená 

úprava počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 

jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory 

stredných škôl pre školský rok 2020/2021 určeného samosprávnymi 

krajmi podľa § 31 ods. 2 citovaného zákona. 

Dňa 1. 9. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška MŠVVaŠ SR č. 200/2020 

Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave 

odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej príslušnosti 

k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z. Vyhláška 

zaraďuje tri úspešne ukončené experimentálne overované z podnetu 

zamestnávateľov, resp. príslušnej profesijnej alebo stavovskej 

organizácie a súčasne vypúšťa dva študijné odbory vzhľadom na ich 

neaktuálnosť. 

Dátum odpočtu 30.09.2020 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 4 
Zvýšiť financovanie na študenta technických a prírodovedných 

odborov vysokých škôl minimálne o 25%. 

Popis Zvýšením financovania na študenta technických a prírodovedných 

odborov sa podporí vzdelávací proces, materiálno-technické 
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zabezpečenie vysokých škôl a zdôrazní potreba absolventov v 

žiadaných odboroch na trhu práce s ohľadom na 

konkurencieschopnosť hospodárstva SR. 

Úloha sa bude realizovať v súlade s uznesením Rady vlády SR pre 

vedu, techniku a inovácie č. 5/14 z 21. marca 2019. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 1.4 Prehodnotiť efektívnosť a nastavenie systému financovania 

a podpory škôl s akcentom na odbory a prax potrebnú pre 

zamestnávateľov. Efektívnou koncentráciou zdrojov je možné vytvoriť 

základné predpoklady pre zvýšenie kvality, materiálneho 

a personálneho vybavenia. Pravidelným prehodnocovaním takejto 

koncentrácie zdrojov, požiadaviek trhu práce a na základe úspešnosti 

zamestnania absolventov v odbore, je potom možné flexibilne 

ustanovovať vzdelávací systém a jeho podporu z finančnej stránky pri 

zachovaní práva na slobodný výber štúdia. 

Odpočet 

MŠVVaŠ SR identifikovalo finančné vplyvy navýšenia podpory na 

technické a prírodovedecké odbory, ktoré predstavujú potrebu 

dodatočných 15,6 mil. eur v roku 2020. Na základe žiadosti sekcie 

vysokých škôl č. 2020/7524:26-A1101 z 18. 5. 2020 MŠVVaŠ SR 

požiadalo MF SR o zvýšenie rozpočtu na 25 %-né normatívne 

financovanie študentov technických a prírodovedeckých odborov 

vysokých škôl v zmysle 1. Akčného plánu pre realizáciu opatrení 

vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 

a k tomu nadväzujúcemu uzneseniu vlády SR č. 605 z 11. decembra 

2019 a následne k uvedenému MF SR zaslalo listom č. 

MF/014297/2020-441 z 29. 7. 2020 zamietavé stanovisko. 

Dátum odpočtu 30.09.2020 

Plnenie Zamietnuté  

 

Úloha č. 5 

Zlepšiť materiálno - technické zabezpečenie škôl s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín, odstrániť dvojzmennú 

prevádzku v základných školách, najmä v lokalitách s vysokou 

koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít 

a zabezpečiť bezplatnú dopravu medzi takýmito komunitami 

a základnými a materskými školami. 

Popis 
Úloha sa bude realizovať v rámci OP ĽZ formou projektov (dopytovo 

orientovaných, resp. národných gescii MŠVVŠ SR a v prípade 

schválenia pripravovanej revízie OP ĽZ – verzia 5.0, aj v gescii MV 
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SR, a to v lokalitách s vysokou koncentráciou marginalizovaných 

rómskych komunít. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR (v spolupráci s MV SR) 

Termín 31. december 2021 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF (OP ĽZ); štátny rozpočet. 

Monitoring Výročná správa o realizácií OP ĽZ. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 1.9 Podpora a dôraz na zvýšenie inklúzie marginalizovaných 

rómskych komunít vo vzdelávaní v materských, základných 

a stredných školách. 

Odpočet 

MŠVVaŠ SR sa týka len časť predmetnej úlohy, konkrétne odstránenie 

dvojzmennej prevádzky v základných školách, najmi v lokalitách s 

vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. 

Uvedené je v kompetencii MV SR, v rámci OPL'Z prioritná os č. 6 

spolufinancovaná z EFRR (ide o rozšírenie kapacít základných škôl). 

Z uvedeného dôvodu je ako kľúčový partner uvedené pri tejto úlohe 

MV SR. MV SR v programovom období 2014-2020 výzvu na 

odstránenie dvojzmennej prevádzky neplánuje vyhlásiť a túto 

problematiku bude riešiť MŠVVaŠ SR z Plánu obnovy a odolnosti SR 

(t. j. mimo EŠIF). Investičné výdavky na odstránenie dvojzmennej 

prevádzky (výdavky z EFRR) sú z prioritnej osi Vzdelávanie OPL'Z, 

ktorej gestorom je MŠVVaŠ SR neoprávnené. Prioritná os 

Vzdelávanie je spolufinancovaná z ESF. T. j. MŠVVaŠ SR nevie 

uvedenú oblasť podporiť z EŠIF, ktoré MŠVVaŠ SR gestoruje. 

Dátum odpočtu 29.9.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

 

Úloha č. 6 

Zabezpečiť sfunkčnenie Rady vlády SR pre rozvoj zamestnanosti 

ako primárnej komunikačnej platformy sociálnych partnerov v 

otázkach trhu práce a služieb zamestnanosti. V rámci činnosti 

rady pravidelne prehodnocovať aktuálnosť pracovnoprávnych 

noriem v súvislosti s potrebami aplikačnej praxe. 

Popis 

 Za obdobie platnosti súčasného zákonníka práce prešla slovenská a 

globálna ekonomika, ako aj trhy práce, výrazným vývojom. Do 

budúcnosti čakajú trh práce dynamické zmeny a nutnosť 

prispôsobovať pravidlá pracovnoprávneho prostredia na Slovensku vo 

vzťahu k digitalizácii, automatizácii, a s tým súvisiacimi novými 

formami pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a 

zamestnancami. Z tohto dôvodu je potrebné prehlbovať sociálnym 

dialóg a pravidelne prehodnocovať v spolupráci so sociálnymi 

partnermi aktuálnosť noriem existujúceho kódexu pracovného práva. 
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Aktualizácia noriem v pracovnoprávnej oblasti (mimo podmienok 

stanovených sekundárnymi právnymi aktami EÚ) musí byť v súlade s 

pravidlom „jeden rok – jedny pravidlá“.  

Zákonník práce je základným nástrojom ovplyvňujúci atraktivitu 

pracovného prostredia SR, ako aj kvalitu života zamestnancov a 

zamestnávateľov. 

Pri formulovaní potrieb na zmeny v pracovnoprávnej oblasti je nutné 

prihliadať aj na stav a aktuálne výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci či flexibilných pracovných úväzkov v súvislosti s 

nástupom digitalizácie a automatizácie výroby 

Zodpovedný subjekt ÚV SR (v spolupráci s MPSVaR SR ) 

Termín 31. január 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 1.6 Pravidelne prehodnocovať flexibilitu trhu práce s cieľom 

vhodného nastavenia systému podľa aktuálnych spoločenských potrieb 

v súvislosti s novými možnými formami pracovných úväzkov či 

pracovných pozícií pre potreby moderného trhu práce. 

Odpočet 

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 21. 02. 2018 uznesením č. 94/2018 

schválila Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 

zamestnanosti, ktorý upravuje postavenie, úlohy, zloženie a rokovanie 

rady ako poradného, koordinačného a odborného orgánu vlády SR. 

Hlavnými úlohami rady bude najmä monitorovať stav trhu práce a 

skúmať príčiny ovplyvňujúce aktuálny stav trhu práce v SR, navrhovať 

opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a odstraňovanie dôvodov 

nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, koordinovať 

rezortné politiky pri rozvoji zamestnanosti s dôrazom na zosúladenie 

vzdelávania s potrebami trhu práce a prijímať opatrenia na posilnenie 

koordinácie v tejto oblasti, ako aj predkladať vláde SR informáciu o 

zásadných stanoviskách a návrhoch opatrení. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22690/1 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Splnené 
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 Technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR 

Cieľom úloh pre kľúčovú oblasť technologických zmien a podpory inovatívneho 

potenciálu SR je zvýšiť akcent na aplikovaný výskum, propagácia a zefektívnenie existujúcich 

nástrojov a možností pre podniky pri financovaní a zabezpečení výskumu a vývoja. 

V neposlednom rade je potrebné venovať tiež pozornosť infraštruktúre potrebnej na 

realizáciu investičných zámerov, ktorej nedostatok a nepripravenosť negatívne ovplyvňuje 

atraktivitu a konkurencieschopnosť SR medzi bezprostrednými regionálnymi konkurentmi. 

V tejto oblasti sa preto 1. AP zameriava na zefektívnenie služieb pre potenciálnych investorov 

a na svoju vlastnú pripravenosť ponúknuť pripravené lokality a riešenia a tým umožniť 

realizáciu investičných zámerov v konkurencieschopnom čase, porovnateľnom s regionálnymi 

konkurentmi. 

Úloha č. 7 

V novom programovom období 2021 - 2027 EŠIF umožniť využitie 

verejnej výskumnej infraštruktúry súkromným sektorom za 

odplatu.  

Popis 

V rámci rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja na Slovensku je 

potrebné zvýšiť využitie verejnej výskumnej infraštruktúry 

financovanej z verejných zdrojov súkromným sektorom za odplatu, 

čím sa podporí komercionalizácia výskumu v podmienkach SR 

a sekundárne smerovanie verejných zdrojov do podpory aplikovaného 

výskumu. Rozsah využitia bude v súlade s novými pravidlami EÚ 

o štátnej pomoci. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR 

Termín 30. jún 2021 

Zdroj financovania 
Štátny rozpočet – z kapitoly rezortu; programy spolufinancované 

z EŠIF, vlastné zdroje prijímateľov. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 2.1 Podporovať efektívne prepojenie akademického a súkromného 

sektora pri vývojovej a výskumnej činnosti spolu s efektívnym 

zavádzaním inovácií do praxe. 

Odpočet 

V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii 

MŠVVaŠ SR je predmetná aktivita podporovaná prostredníctvom 

národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu 

technológií na Slovensku II”, ktorého prijímateľom je Centrum 

vedecko-technických informácií SR. 

Dátum odpočtu 29.9.2021 

Plnenie Splnené 
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Úloha č. 8 

Mobilizovať povedomie o možnostiach využívania duševného 

vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu 

technológií a zvyšovania povedomia o potrebe ochrany 

a komercionalizácie duševného vlastníctva. 

Popis 

Prostredníctvom zvýšenia informovanosti a propagácie využívania 

ochrany a komercionalizácie duševného vlastníctva podporiť ochranu 

výsledkov výskumu, vývoja a inovácii na Slovensku.  

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR  

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania 
Programy spolufinancované z EŠIF (OP VaI); štátny rozpočet; vlastné 

zdroje prijímateľov. 

Monitoring 
Výročná správa monitorovania OP VaI (vybrané merateľné 

ukazovatele). 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 2.5 Rozvíjať a zlepšovať oblasť patentového práva a ochrany 

duševného vlastníctva. 

Odpočet 

Primárnu úlohu v tomto smere rieši MŠVVaŠ SR v spolupráci s CVTI 

SR prostredníctvom národného projektu Národná infraštruktúra pre 

podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II, ktorého 

cieľom je zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom 

horizontálnej podpory technologického transferu a IKT. Hlavnými 

aktivitami projektu sú: Budovanie a rozvoj Národného systému 

podpory transferu technológií SR, Integrácia a rozvoj nadstavbových 

systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu 

technológií a Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania 

duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy 

transferu technológií. 

Dátum odpočtu 29.9.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 9 Vypracovať komplexnú koncepciu rozvoja priemyselných parkov.  

Popis 

Z praxe agentúry SARIO a komunikácie s potenciálnymi investormi je 

identifikovaný reálny nedostatok pripravených priemyselných parkov 

nad 10ha v širšom regióne stredného a východného Slovenska 

a chýbajúce kancelárske priestory v krajských mestách (mimo BA 

a KE) pre IT firmy a centrá podnikových služieb, čo predstavuje faktor 

negatívne ovplyvňujúci našu konkurencieschopnosť a atraktivitu. 

Na základe informácií z trhu dnes hodnotíme nedostatok z pohľadu 

výmery, majetkovoprávneho usporiadania územia, stavu verejnej 

infraštruktúry, ale aj širších vzťahov ako disponibilita pracovnej sily 

s požadovaným vzdelaním, disponibilita vhodných vzdelávacích 

inštitúcií v okolí, vrátane výskumných a vývojových kapacít pre 
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niektoré investície,  cestná a železničná komunikácia lokálneho 

a širšieho významu v blízkosti parku, kvalita života v okolí atď. 

Parky musia byť v plnej miere pripravené, t. j. usporiadané vlastnícke 

vzťahy, dobudovaná cestná aj technická infraštruktúra. Taktiež je 

nevyhnutné dotiahnuť nedostatky v existujúcich parkoch, ktoré majú 

potenciál, chýba im však určitá infraštruktúra (technická, cestná), bez 

ktorej sa do nich nedarí pritiahnuť investora. 

Komplexná koncepcia by mala analyzovať potreby investorov 

v oblasti priemyselných parkov v súčasnosti, ale aj v budúcnosti na 

jednej strane a na druhej strane schopnosť SR tieto potreby uspokojiť 

v čase, a to aj s ohľadom na zabezpečenie regionálneho rozvoja. 

Cieľom by mala byť ponuka priemyselných parkov SR v takej 

štruktúre, kvalite a kvantite aby dokázala uspokojiť potreby širokého 

spektra investorov a súčasne potreby SR a regiónov.  

Následne bude koncepcia obsahovať konkrétne úlohy a gestorov 

s finančným krytím na jej realizáciu. Téma je z pohľadu atraktivity 

a konkurencieschopnosti SR pre zahraničných investorov 

a etablovaných investorov veľmi významná.  

Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci so SARIO a MH Invest II, s. r. o.) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring Predloženie koncepcie na rokovanie vlády SR. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 2.6 Prehodnocovať účelnosť a efektivitu investičných pomocí 

s dôrazom na podporu pre zvyšovanie pridanej hodnoty 

a technologického rozvoja. 

Odpočet 

MH SR vypracovalo návrh zákona o významných investíciách, ktorý 

26.05.2021 schválila vláda SR uznesením č. 295/2021. Vzhľadom na 

previazanosť návrhu zákona s budúcim rozvojom priemyselných 

parkov, najmä vo vzťahu k strategickým územiam, tvorí návrh zákona 

o významných investíciách a koncepcia rozvoja priemyselných parkov 

jeden celok. Návrh zákona bol 29.9.2021 schválený ako Zákon č. 

371/2021 Z.z. o významných investíciách a účinnosť nadobúda 

1.11.2021. 

Dátum odpočtu 21.10.2021 

Plnenie Splnené 
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Úloha č. 10 

Vyčleniť finančné prostriedky na podporu tvorby a zapájania sa 

slovenských vedcov do platforiem vo vybraných technológiách 

a odvetviach. 

Popis 

Podpora a rozvoj vedeckého poznania na Slovensku spolu s aktívnym 

zapájaním vedcov do platforiem vo vybraných technológiách 

a odvetviach posilní následnú realizáciu aplikovaného výskumu 

a vedeckej činnosti spôsobom prínosným pre hospodárstvo SR a jeho 

orientáciu v zmysle SHP SR 2030. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR  

Termín 31. január 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet – z kapitoly rezortu. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 2.8 Podporovať tvorbu a zavádzanie efektívnych platforiem 

orientovaných na dosahovanie vedúceho postavenia vo vybraných 

technológiách a odvetviach na základe vzájomnej komunikácie medzi 

vedcami a podnikmi. 

Odpočet 

MŠVVaŠ SR vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie 

členských príspevkov SR v medzinárodných organizáciách výskumu 

a vývoja, projektov výskumu a vývoja v rámci iniciatív výskumu 

a vývoja EÚ, spoločného podniku JUECSEL a boli vyčlenené 

finančné prostriedky formou dotácie vo výške 300 000 EUR podľa 

zmluvy o združení prostriedkov medzi MŠVVaŠ SR a konzorciom 

Univerzitná výskumná sieť – UNIVNET na rok 2020.  

Dátum odpočtu 30.09.2020 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 11 

Zabezpečiť navýšenie zdrojov pre Agentúru na podporu výskumu 

a vývoja na podporu financovania výskumu a vývoja, ako aj 

vyčlenenie zdrojov na financovanie štátnych programov výskumu 

a vývoja. Podporu cieliť na aplikovaný výskum.  

Popis 

Agentúra je ako rezortná organizácia MŠVVaŠ SR jedinou národnou 

grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu na riešenie projektov. Hlavným poslaním agentúry je 

podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj 

v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane 

interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu, ktoré 

uskutočňuje sektor vysokých škôl, štátny sektor výskumu a vývoja, 

podnikateľský a neziskový sektor výskumu a vývoja a fyzické osoby 

výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona. 



27 

 

Na účely naplnenia cieľov SHP SR 2030 a podpory projektov na 

financovanie výskumu a vývoja cieliť podporu na aplikovaný výskum.  

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR  

Termín 31. január 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet – z kapitoly rezortu. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 2.10 Zvyšovať výdavky na výskum a vývoj tak, aby SR postupne do 

roku 2030 dosiahla úroveň prvej päťky krajín EÚ z pohľadu podielu 

výdavkov na výskum a vývoj na HDP. 

Odpočet 

Na základe žiadosti sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR požiadalo 

MF SR o zvýšenie rozpočtu v celkovej požadovanej sume 5,8 mil. 

EUR. Rozpočtové opatrenie bolo schválené vo výške 3,1 mil. EUR. 

Na účasť v medzinárodných organizáciách, ale nie na prierezové 

aktivity, vrátane navýšenia zdrojov pre APPVV na podporu 

financovania výskumu a vývoja. Prostriedky na financovanie štátnych 

programov výskumu a vývoja neboli vyčlenené, nakoľko materiál, 

ktorý bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 16.7.2019 bol 

zaradený do nezaradených materiálov. 

Dátum odpočtu 30.09.2020 

Plnenie Zamietnuté 

 

Úloha č. 12 

Zriadiť pracovnú skupinu za účasti rezortov a zástupcov 

súkromnej a akademickej sféry za účelom zefektívnenia 

inovačných voucherov a grantov 

Popis 

 Inovačné vouchery sú finančnou poukážkou dotovanou zo štátnych 

zdrojov, prostredníctvom ktorej môžu slovenskí podnikatelia zaplatiť 

za služby výskumno-vývojových centier. 

Inovačné vouchery majú iniciovať a zintenzívniť spoluprácu 

slovenských podnikov s domácimi výskumnými kapacitami a umožniť 

slovenským podnikom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť 

prostredníctvom inovácií produktov, technologických postupov alebo 

služieb. 

Úlohou pracovnej skupiny bude hľadanie možností na financovanie 

vysokého školstva prostredníctvom inovačných voucherov, 

zjednodušenie získavania a vykazovania ich čerpania firmami. 

Zamerať sa treba aj na využitie nástroja na spoluprácu medzi 

priemyslom, univerzitami a SAV. Za účelom zefektívnenia tohto 

nástroja budú členmi pracovnej skupiny zástupcovia štátnej správy, 

akademickej a súkromnej sféry. Návrhy pracovnej skupiny budú slúžiť 

ako podklad pre adresné úlohy v tejto oblasti v ďalších akčných 

plánoch či iných dokumentoch venujúcich sa podpore vedy, výskumu 

a inovácií. 
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Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR (v spolupráci s MH SR) 

Termín 31. január 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring / 

Hodnotenie 
Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 2.1 Podporovať efektívne prepojenie akademického a súkromného 

sektora pri vývojovej a výskumnej činnosti spolu s efektívnym 

zavádzaním inovácií do praxe 

Odpočet 

V rámci plnenia úlohy boli iniciované zo strany MŠVVaŠ SR procesy 

kreovania pracovnej skupiny so zástupcami ústredných orgánov štátnej 

správy a so zástupcami súkromnej a akademickej sféry za účelom 

zefektívnenia inovačných voucherov a grantov. Pôvodný termín 

31.1.2020 nebol splnený z dôsledku časových limitov vo vzťahu 

k dátumu prijatia uznesenia 11.12.2019, následne bola úloha odložená 

z dôvodu pandémie COVID-19. V súčasnosti sa úloha realizuje 

a MŠVVaŠ SR oslovilo relevantné inštitúcie s požiadavkou 

o nomináciu zástupcov do predmetnej pracovnej skupiny. 

Dátum odpočtu 29.9.2020 

Plnenie Nesplnené 
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Environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva 

Cieľom úloh pre kľúčovú oblasť environmentálnej a energetickej efektívnosti 

hospodárstva je vytvoriť predpoklady zavádzajúce obehové hospodárstvo do praxe, 

podporovať zdrojovú efektívnosť a informovanosť v tejto oblasti, či podporovať elektrifikáciu 

a nízkouhlíkové dopravné riešenia.  

V neposlednom rade je cieľom taktiež vytvorenie predpokladov pre daňovú reformu 

v súlade s odporúčaniami Európskej komisie či OECD tak, ako s ňou počítajú schválená  

SHP SR 2030 či Stratégia Environmentálnej politiky SR do roku 2030 vypracovaná MŽP SR. 

Úloha č. 13 

Analyzovať potenciál a výzvy zavedenia princípov obehového 

hospodárstva vo vybraných hospodárskych odvetviach SR 

a prijať opatrenia na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov 

v tejto oblasti.  

Popis 

V súlade so závermi Rady „More circularity – Transition to 

a sustainable society“ z Working Party on the Environment zo 4. 

októbra 2019 sa krajiny zhodli na kľúčových sektoroch, na ktoré je 

dôležité sa v nasledujúcom období zamerať z pohľadu prechodu na 

obehového hospodárstvo EÚ: stavebníctvo, potraviny, textil, doprava 

a odvetvie elektroniky. 

Analýza prinesie potrebné informácie o potenciáli a výzvach 

zavedenia princípov obehového hospodárstva vo vyššie menovaných 

odvetviach, ako aj prípadne ďalších odvetviach.  

V nadväznosti na získané poznatky budú vytypované potrebné aktivity 

a nástroje podľa špecifík jednotlivých sektorov a subjektov, na ktoré 

majú byť zamerané. 

Analýza poskytne základ pre adresné a odborné riešenie problematiky 

a zavádzanie princípov obehového hospodárstva do praxe a rozdelenie 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na samostatné právne predpisy, 

ktoré budú reflektovať smernice pre jednotlivé prúdy odpadov.  

Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci s MŽP SR) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring Zverejnenie a predloženie  Analýzy na rokovanie vlády SR. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.1 Prijať dokument pre implementáciu obehového hospodárstva SR 

s jeho následnou realizáciou s cieľom rozvoja zeleného hospodárstva, 

postavenom na vzájomne sa podporujúcich aspektoch hospodárskej, 

environmentálnej a energetickej politiky, podpore inovácií a 

znižujúcom energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť 

hospodárstva SR. 

Odpočet MH SR začne s aktivitami na plnení predmetnej úlohy až v 1. polovici 

roka 2022 a to z dôvodu prioritizácie úloh spojených s pandémiou 
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COVID-19. V súčasnosti rezort hospodárstva stanovuje základné 

rámce predmetnej analýzy a potreby získania dát. 

Cieľom aktivity, je jednoznačné získanie analytického podkladu pre 

následne stanovenie potrebných krokov v rozvoji obehového 

hospodárstva na Slovensku. 

V danej téme MŽP SR pracuje na projekte „Preparation of Circular 

Economy Roadmap for the Slovak Republic“ v spolupráci s OECD, v 

rámci ktorého bude MH SR taktiež súčinné a výstupy budú zosúladené. 

V ďalšej fáze budú preskúmané databázy pre ich využitie na 

spracovanie analýzy, prípadne dôjde k prepojeniu predmetnej úlohy a 

uvedeného projektu.  

Dátum odpočtu 27.9.2021 

Plnenie Nesplnená, bude realizované v prvej polovici roka 2022 

 

Úloha č. 14 

Elektrifikácia železničných tratí a rozvoj systémov šetrných k 

životnému prostrediu, vrátane systémov s nízkou hlučnosťou a 

nízkouhlíkových dopravných systémov s podporou pre systémovú 

integráciu jednotlivých dopravných módov. 

Popis 

Hlavným cieľom opatrenia je predovšetkým zvrátiť doterajší 

nepriaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce v osobnej doprave. 

Cieľom je systémovou integráciou jednotlivých dopravných systémov, 

ich lepšou organizáciou a vybavením vytvoriť podmienky pre 

udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu. Opatrenie bude zamerané 

na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom 

ekonomicky efektívnej modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry 

pre integrované dopravné systémy a mestskú dráhovú dopravu 

(MHD), ako aj prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov 

verejnej železničnej osobnej dopravy a dráhovej MHD. Projekty budú 

pripravované na základe spoločenskej a ekonomickej návratnosti. 

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie patrí železničná doprava k 

environmentálne prijateľným módom, ďalšie opatrenia na znižovanie 

záťaže na životné prostredie a obyvateľstvo je pri tomto dopravnom 

móde možné rozvíjať najmä prostredníctvom elektrifikácie 

vyťažených železničných tratí, resp. obstarania projektovej 

dokumentácie a vykonania nevyhnutných predelektrifikačných úprav. 

Elektrifikácia je veľkou prednosťou železničnej dopravy oproti 

ostatným dopravným módom, a to predovšetkým z hľadiska 

energetickej nezávislosti, ekologického spôsobu pohonu vozidiel; 

celistvosti prepravných ramien a vysokého merného výkonu 

elektrických rušňov.  

Absentujúca elektrifikácia niektorých konkrétnych tratí významne 

predlžuje jazdný čas vlakov osobnej dopravy, komplikuje obehy 

vozidiel, resp. obmedzuje hmotnosť vlakov nákladnej dopravy 

a zvyšuje zaťaženie životného prostredia. 
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Zodpovedný subjekt 
MDV SR (v spolupráci s VÚC, mestami a obcami a operátormi 

železničnej dopravy) 

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF (OP II); štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.5 Posilňovať výstavbu, rozvoj a efektívnosť dopravnej 

infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, nemotorovej dopravy a 

elektrifikovanej hromadnej dopravy z dôvodu energetickej 

efektívnosti a znižovania emisií a zlepšovania kvality ovzdušia. 

Odpočet 

V súčasnosti sú z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

2014 — 2020 (OP II) realizované dva projekty zamerané na 

elektrifikáciu železničných tratí: 

- ŽSR, Elektrifikácia železničnej trate Moldava nad Bodvou — 

Haniska pri Košiciach — 13.7.2021 bola uzavretá zmluva so 

zhotoviteľom stavby so združením „ELHAMO“ ( vedúci člen ELTRA, 

s.r.o.) vo výške 58,8 mil. €, s plánovanou lehotou výstavby 28 

mesiacov.  

- ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, 

projektová dokumentácia (DŮR, DSP, DRS) — bola ukončená DÚR 

a vydané územné rozhodnutie, odovzdaná DSP, ukončené 

majetkovoprávne usporiadanie a prebieha proces získavania 

stavebných povolení. V súčasnosti prebiehajú úpravy DSP a DRS 

podľa odporúčaní ÚHP pri MF SR k projektu.  

Realizuje sa predprojektová príprava elektrifikácie a optimalizácie 

železničného spojenia Nitry s Bratislavou a Novými Zámkami. Dňa 

25. 11. 2019 bola zhotoviteľom REMING Consult, a.s., odovzdaná 

ŽSR štúdia realizovateľnosti pre výstavbu železničnej trate Nitra — 

Trnovec nad Váhom pod názvom Aktualizácia štúdie realizovateľnosti 

„Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov — Nitra — Šurany” 

pre variant Cl výstavba novej trate v úseku Nitra — Trnovec nad 

Váhom zostavený z jednokoľajnej trate v úseku Ivanka pri Nitre — 

Trnovec s Výhybňou Poľný Kesov. Hlavným cieľom je zlepšenie 

dostupnosti krajského mesta Nitra, vyšší stupeň dopravnej obsluhy 

územia, zníženie cestovného času, zvýšenie mobility cestujúcich v 

regionálnej a diaľkovej doprave. V súčasnosti prebieha dopracovanie 

podrobnejších ekonomických podkladov pre preferované varianty zo 

štúdie.  

ŽSR ukončili  rekonštrukciu ozubnicovej trate v úseku medzi Štrbou a 

Štrbským Plesom a od 21.6.2021 je v skúšobnej prevádzke bez 

cestujúcich, jej otvorenie pre verejnosť sa predpokladá v septembri 

2021 spolu s novými dráhovými vozidlami. Hlavným cieľom bola 

rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej elektrifikovanej trate v 

nadväznosti na modernizáciu budovy stanice OŽ na Štrbe, ktorá 

prebiehala v rokoch 2019 a 2020. 
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V roku 2021 boli ukončené štúdie uskutočniteľnosti pre elektrifikáciu 

a optimalizáciu tratí Zvolen - Fiľakovo a Bratislava – Dunajská Streda 

– Komárno. Pri ŠU pre projekt elektrifikácie železničnej trate Zvolen 

Fiľakovo bolo vykonané posúdenie zo strany ÚHP pri MF SR. 

V roku 2020 bolo uvedené do prevádzky 6,77 km zmodernizovanej 

električkovej trate „Dúbravsko - karloveskej električkovej radiály“ — 

úsek Molecova - tunel.  

V rokoch 2017 — 2019 bolo do Žiliny dodaných 9 štandardných 

trolejbusov škoda 26Tr Solaris, 18 článkových trolejbusov Škoda 27Tr 

Solaris spolufinancovaných z OP II. Vozidlá sú bezbariérové a ako 

prvé v Žiline sú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich a 

USB-nabíjačkami mobilných telefónov a tabletov. Trolejbusy s 

elektrickou časťou od plzenskej Škody Electric a karosériou od 

poľského výrobcu Solaris Bus & Coach sú vďaka ich technickým 

riešeniam považované za najmodernejšie v strednej Európe a 

poskytujú cestujúcim vyššiu kvalitu cestovania ako trolejbusy 

dodávané do iných slovenských miest. Žilina sa stala prvým 

slovenským mestom, ktoré na linky vypravuje výhradne bezbariérové 

trolejbusy.  

V roku 2020 doplnila skupinu trolejbusov dvojica štandardných 

trolejbusov Škoda 26TrA Solaris,  ktoré sú ako prvé v Žiline vybavené 

pomocným akumulátorovým pohonom, vďaka čomu môžu premávať' 

aj mimo trolejového vedenia. Dopravný podnik mesta Žiliny ich 

nasadzuje na linku k vodnému dielu, kde nahradili naftové autobusy. 

Vďaka pomocnému akumulátorovému pohonu sa tak ekologické 

trolejbusy dostali aj do oblasti, kde by z ekonomického hľadiska 

nebolo možné postaviť trolejbusovú trať efektívne. 

V roku 2020 a 2021 bolo uvedených do prevádzky spolu 18 ks z 

celkovo zazmluvnených 25 ks jednopodlažných dvojsystémových 

elektrických jednotiek radu 660/661, ktoré majú byť prioritne 

nasadené v rámci prímestskej a regionálnej dopravy v Žilinskom 

regióne. 

V roku 2021 bolo ZSSK dodaných spolu 5 ks elektrických jednotiek 

radu 495.95 pre trate TEŽ a OŽ, pričom by prvé dve vozidlá mali byť 

uvedené do prevádzky k 15.9.2021 a zvyšné 3 do konca roku 2021.  

Dátum odpočtu 20.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 15 

Spustiť informačnú kampaň zameranú na optimalizáciu 

rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, resp. výšky ističov 

predovšetkým pre obce a mestá. 

Popis 

Cielenou informačnou kampaňou sa podporí osveta a dosiahnutie 

optimalizácie výšky rezervovanej kapacity na odbernom mieste na 

úroveň nevyhnutne potrebnú vzhľadom na odberové požiadavky 

odberateľa, čo má pozitívny vplyv na efektívne využívanie sústavy, 

náklady na distribúciu elektriny a tým aj koncovú ceny elektriny. 
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Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci so SIEA) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Programy spolufinancovania z EŠIF; štátny rozpočet 

Monitoring / 

Hodnotenie 
Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.9 Podporovať energeticky efektívne opatrenia zohľadňujúce 

požiadavky na ochranu životného prostredia vo všetkých sektoroch 

národného hospodárstva s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej 

náročnosti hospodárstva na úroveň priemeru EÚ. 

Odpočet 

Téma optimalizácie rezervovanej kapacity v distribučnej sústave 

vznikla v nadväznosti na situáciu ohľadom cien elektriny na Slovensku 

začiatkom roku 2017, kedy zmenou cenovej vyhlášky ÚRSO skupine 

odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich 

odberu, značne stúpli fixné poplatky. Naopak, tí odberatelia, ktorí mali 

ističe optimalizované, ušetrili, a to podľa starej aj novej vyhlášky. 

Napriek tomu, že následne bola vyhláška opäť nastavená podľa 

parametrov z roku 2016 je dôležité, aby si odberatelia rezervovanú 

kapacitu, vyjadrenú veľkosťou amperickej hodnoty ističa, dali do 

súladu so svojím reálnym odberom. Informačno-komunikačná kampaň 

SIEA k optimalizácii rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, 

zameraná hlavne na mestá a obce a výzvy zo strany ÚRSO dali podľa 

nášho názoru odberateľom dostatočný časový priestor na 

optimalizáciu svojich nákladov na elektrinu formou výmeny ističov 

a v súčasnosti táto téma zrejme nie je problém. V nadväznosti na 

predchádzajúcu informačno-komunikačnú kampaň k optimalizácii 

rezervovanej kapacity v distribučnej sústave zameranú na mestá a obce 

SIEA poskytuje priebežne bezplatné poradenstvo v rámci Národného 

projektu „Žiť energiou“. Zároveň sa informácia nachádza aj na webe 

SIEA. 

Dátum odpočtu 27.10.2021 

Plnenie Splnené 

   

Úloha č. 16 
Vytvoriť podmienky pre podporu uzatvárania materiálových 

tokov opätovným využívaním recyklátov v priemysle. 

Popis 

Identifikáciou materiálových tokov odpadov vo vybraných odvetviach 

priemyslu a ich následným uzatváraním prostredníctvom nástrojov na 

podporu opätovného využitia recyklátov, resp. ich umiestnením na trh, 

sa podporí v hospodárstve SR zdrojová efektívnosť.  

Pri realizácii tejto úlohy bude nevyhnutné vytvoriť mechanizmus pre 

podporu motivácie subjektov na využívanie/odbyt výrobkov z 

recyklovaných materiálov formou daňových a environmentálnych 

výhod, povinného obstarávania takýchto výrobkov zo strany štátnych 
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orgánov/samosprávy či prednostného využívania takýchto materiálov 

pri investičných aktivitách. 

Zodpovedný subjekt MŽP SR (v spolupráci s MH SR, MF SR a ÚVO) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring / 

Hodnotenie 
Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.11 Zabezpečiť v rámci obehového hospodárstva trvalo udržateľné 

zhodnocovanie odpadov uzatváraním materiálových tokov v 

dlhotrvajúcich cykloch, s dôrazom najmä na získavanie kritických 

surovín z odpadov. 

Odpočet 

Odbor odpadového hospodárstva (sekcia obehového hospodárstva, 

MŽP SR) konzultoval v rámci riešenia predmetnej úlohy prípravu 

podmienok pre uzatváranie materiálových tokov v rámci pracovných 

skupín pre tvorbu Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 - 

2025 (POH SR). Pre oblasť stavebného a demolačného odpadu je 

nastavené opatrenie č. 38, zamerané na podporu financovania 

technológií/projektov zameraných na recykláciu stavebných odpadov 

do výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou s využitím 

recyklátov ako vstupnej suroviny. Zároveň sa nebudú podporovať 

technológie zamerané na drvenie stavebných odpadov a odpadov z 

demolácií.  

Udeľovanie environmentálnych značiek je preventívne pôsobiaci 

dobrovoľný regulačný nástroj, ktorý je založený na snahe 

uprednostňovať preventívne opatrenia na odstraňovanie príčin vzniku 

environmentálnych problémov. Posudzovanie zhody produktu sa 

vykonáva s vopred stanovenými environmentálnymi kritériami pre 

jednotlivé skupiny produktov s prihliadnutím na celý životný cyklus 

produktu od získavania surovín, cez proces výroby, distribúciu, 

používanie ako aj fázu nakladania s produktom po skončení jeho 

životnosti. Plnenie týchto požiadaviek je overované nezávislou treťou 

stranou. V rámci environmentálnych kritérií v jednotlivých skupinách 

produktov je premietnutá aj problematika odpadového hospodárstva, 

stanovením požiadaviek na uprednostňovanie používania 

recyklovateľných obalov, opätovné použitie materiálov, minimalizácia 

odpadov, materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, triedenie 

odpadov, šetrenie primárnych surovín použitím recyklátov vo 

výrobkoch. Organizácie, ktoré dobrovoľne využívajú tento nástroj, 

posilňujú nielen svoje postavenie na trhu, ale tiež značne prispievajú k 

realizácií udržateľnej spotreby a výroby. 

MŽP SR tiež v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie 

pripravilo 4 metodiky v rámci produktových skupín „cestná doprava", 

„počítače a monitory”, „kopírovací a grafický papier" a „čistiace 

prostriedky a upratovacie služby“ s cieľom rozvoja zeleného verejného 

obstarávania na Slovensku. Na základe uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 92 z 27. februára 2020 (prvé tri menované produktové 
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skupiny) a č. 80 z 10. februára 2021 (posledná menovaná produktová 

skupina) sú ústredné orgány štátnej správy povinné uplatňovať' pri 

obstarávaní tovarov a služieb v rámci týchto produktových skupín 

vhodné environmentálne charakteristiky k príslušným opisom 

predmetov obstarávania podľa ich CPV kódov. V rámci opätovného 

využívania recyklátov je možné využiť environmentálne 

charakteristiky uvedené v metodike pre produktovú skupinu „počítače 

a monitory” v rámci technickej špecifikácie pre bezpečný zber, 

sanitáciu, opätovné použitie a recykláciu počítačov alebo v rámci 

doložiek o plnení zákazky ako napr. podávanie správ o stave zaradení 

alebo prevádzka podnikov na opätovné použitie a recykláciu, resp. pre 

produktovú skupinu „kopírovací a grafický papier“ v rámci nákupu 

papiera vyrobeného z recyklovaného vlákna (či už po použití 

spotrebiteľmi alebo výmetu z papierní). V rámci obstarávania 

upratovacích služieb je možné dbať na opatrenia a postupy 

environmentálneho manažérstva takým spôsobom, aby uchádzač mal 

zavedené prevádzkové postupy, ktoré sa budú uplatňovať počas 

plnenia zmluvy, s cieľom obmedzenia množstva tuhého odpadu 

vznikajúceho v rámci čistiacich prác a zlepšenia jeho triedenia, resp. 

recyklácie. 

Dátum odpočtu 18.8.2021 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 17 

Vytvoriť pracovnú skupinu zameranú na návrh riešení v oblasti 

predlžovania životného cyklu, opraviteľnosti výrobkov a 

recyklácie v súlade s požiadavkami smernice o ekodizajne4 a 

smernice o odpade5. 

Popis 

Úlohou pracovnej skupiny, ktorej členmi budú relevantní zástupcovia 

štátnej správy a súkromnej sféry, bude navrhovať riešenia, ktoré budú 

podporovať a zohľadňovať všetky environmentálne aspekty výrobkov 

v súlade s rámcovou smernicou o odpade a so smernicou o ekodizajne: 

zostavenie, životnosť, demontáž, opraviteľnosť, možnosť 

recyklovania a prítomnosť nebezpečných látok, čím by sa plne využil 

ich potenciál. 

Implementácia riešení do praxe podporí posun k udržateľnejšiemu 

modelu spotreby známemu ako obehové hospodárstvo, v ktorom sa 

materiály a výrobky budú opätovne používať, opravovať a recyklovať 

tak dlho, ako to bude možné. 

Zodpovedný subjekt MŽP SR (v spolupráci s MH SR) 

Termín 31. marec 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov 

                                                           
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie 
požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov 
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých 
smerníc 
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Monitoring / 

Hodnotenie 
Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.11 Zabezpečiť v rámci obehového hospodárstva trvalo udržateľné 

zhodnocovanie odpadov uzatváraním materiálových tokov v 

dlhotrvajúcich cykloch, s dôrazom najmä na získavanie kritických 

surovín z odpadov. 

Odpočet 

Vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid-19 sa dočasne pozastavilo 

kreovanie formálnej pracovnej skupiny, ktorá by bola zameraná na 

smernicu o ekodizajne a ďalšie aspekty rámcovej smernice o odpadoch 

v téme predlžovania životného cyklu a opraviteľnosti výrobkov. 

 

Čiastkové riešenie tejto úlohy pre odpady pod rozšírenou 

zodpovednosťou výrobcov bude naviazané na usmernenie Európskej 

komisie k ekomodulácii, ktoré malo byť pripravené už v minulom 

roku. Najnovší predpoklad uverejnenia usmernenia EK je na konci 

roka 2021. Formalizovanie pracovnej skupiny sa uskutoční v 

nastávajúcom období. 

 

V rámci prípravy Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 

2025 sa uskutočnilo viacero stretnutí so zástupcami súkromnej sféry, 

v rámci ktorých sa diskutovalo primárne o návrhoch riešení 

zameraných na oblasť recyklácie v súlade s požiadavkami rámcovej 

smernice o odpadoch. 

Dátum odpočtu 18.8.2021 

Plnenie Pozastavené 

 

Úloha č. 18 
V rámci existujúceho systému poradenstva pre malé a stredné 

podniky venovať priestor aj oblasti zdrojovej efektívnosti. 

Popis 

Poradenstvo bude zamerané na MSP za účelom zvýšenia zdrojovej 

efektívnosti v rámci chodu a nákladov pre podniky. 

Cieľom je stimulácia fungovania podnikateľských subjektov a ich 

výroby v súlade s environmentálnymi princípmi (princípmi 

udržateľného rozvoja). 

Zvýšenie zdrojovej efektívnosti znamená pre podniky ekonomický 

benefit a zároveň sa dosiahne znižovanie negatívneho dopadu na 

životné prostredie s posilnením celkovej zdrojovej efektívnosti v 

hospodárstve SR. 

Súčasťou realizácie úlohy bude analýza súčasných foriem podpory 

bezplatného poradenstva napr. prostredníctvom Slovak Business 

Agency, tak aby sa predišlo neefektívnemu navyšovaniu takýchto 

foriem, ale naopak dochádzalo k využívaniu už existujúcich. 

Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci s MŽP SR) 
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Termín 31. október 2020 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF; štátny rozpočet.  

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.11 Zabezpečiť v rámci obehového hospodárstva trvalo udržateľné 

zhodnocovanie odpadov uzatváraním materiálových tokov v 

dlhotrvajúcich cykloch, s dôrazom najmä na získavanie kritických 

surovín z odpadov. 

Odpočet 

MŽP SR ako spolugestor predmetnej úlohy priebežne participuje na jej 

plnení podľa požiadaviek MH SR. MŽP SR navrhlo predmetnú tému 

(v rámci celkovej podpory prechodu na obehové hospodárstvo) 

zapracovať do návrhu Partnerskej dohody a OP Slovensko 

a poskytovalo v tomto kontexte MH SR odborné konzultácie 

a podklady. Spolupráca bude pokračovať.  

SIEA v rámci programu žiť energiou poskytuje bezplatné poradenstvo 

pre MSP zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovanie 

spotreby energie.  

V ďalšej fáze budú preskúmané možnosti rozšírenia bezplatného 

poradenstva aj pre ďalšie oblasti zdrojovej efektívnosti. 

Úloha č. 18 sa čiastočne plní.  

Dátum odpočtu 27.9.2021 

Plnenie Nesplnené 

 

Úloha č. 19 

Zvážiť vytvorenie dlhodobého podporného programu pre 

finančnú podporu na náhradu starých neekologických 

spaľovacích zariadení v domácnostiach za nové, nízkoemisné a 

energeticky efektívnejšie spaľovacie zariadenia. 

Popis 

V súčasnosti sa pripravuje program Kotlíkových dotácií, avšak malo 

by ísť iba o jednorazovú akciu s krátkodobým efektom. 

V závislosti od dostupných finančných prostriedkov alokovaných na 

tento účel v nasledujúcom programovom období 2021 - 2027 je 

potrebne zvážiť rozsah pre vytvorenie viacročného programu, ktorý by 

umožnil nahradiť viac nevyhovujúcich zdrojov vykurovania 

spaľujúcich tuhé palivá za kotle na zemný plyn. 

Podporný program by mal umožniť poskytovať dotácie na inštaláciu 

kondenzačných kotlov na zemný plyn náhradou za zastarané kotle na 

tuhé palivá. Pri zámene kotla na tuhé palivá za kotol na zemný plyn 

dochádza k úspore energie, pretože kondenzačný kotol na zemný plyn 

má vyššiu účinnosť výroby tepla a taktiež prispieva k zníženiu 

množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok. Európska 

Environmentálna Agentúra (EEA) hodnotí úroveň znečistenia 

ovzdušia na Slovensku ako závažnú. 
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Podľa správy EEA6 zomrie predčasne na Slovensku kvôli zhoršenej 

kvalite ovzdušia 5 200 obyvateľov. Predpokladá sa, že na Slovensku 

je v súčasnosti prevádzkovaných zhruba 110 000 neekologických 

kotlov na tuhé palivá. 

V strednodobom horizonte je predpoklad, že v distribučnej sieti sa 

bude zvyšovať podiel biometánu, takže bez zmeny zdroja vykurovania 

by sa mohlo na existujúcich zariadeniach spaľovať OZE palivo. 

Zodpovedný subjekt MŽP SR 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF; štátny rozpočet.  

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 3.11 Zabezpečiť v rámci obehového hospodárstva trvalo udržateľné 

zhodnocovanie odpadov uzatváraním materiálových tokov v 

dlhotrvajúcich cykloch, s dôrazom najmä na získavanie kritických 

surovín z odpadov. 

Odpočet 

Aktuálny stav prípravy a zameraní opatrenia „Výmena kotlov 

v domácnostiach“: 

V rámci OP Kvalita životného prostredia, špecifického cieľa 1.4.1 

Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality bola 

zverejnená výzva č. 55 zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích 

zariadení v domácnostiach za nízkoemisné. Slovenská agentúra 

životného prostredia (SAŽP) podala 15.6.2021 ŽoNFP v rámci tejto 

výzvy. ŽoNFP bola schválená 30.8.2021. 

Aktuálny stav: SAŽP zaslala Riadiacemu orgánu všetky potrebné 

podklady k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP. Alokácia pre 

domácnosti predstavuje 20 000 000,00 EUR. Predpokladá sa, že bude 

podporených minimálne 8500 domácností. 

Podporný program pre finančnú podporu na náhradu starých 

neekologických kotlov za nové nízkoemisné je súčasťou Partnerskej 

dohody pre programové obdobie 2021 - 2027 v rámci OP Slovensko.  

Dátum odpočtu 13.10.2021 

Plnenie Nesplnené 

Rozvoj podnikateľského prostredia 

Cieľom úloh v kľúčovej oblasti venujúcej sa podnikateľskému prostrediu je podporiť 

proexportné aktivity slovenských podnikov, novým systémovým nástrojom pristúpiť 

k znižovaniu regulačného zaťažovania podnikov, znížiť náklady na pracovnú silu pre 

zamestnávateľov a podporiť rast disponibilných príjmov zamestnancov, podporiť investície, 

zefektívniť informačný servis zo strany štátu a zrýchliť poskytovanie dostupných primeraných 

a kvalitných služieb štátu. 

                                                           
6 Air quality in Europe – 2018 report 
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V neposlednom rade taktiež vytvoriť kvalifikované predpoklady pre reformu 

odvodového systému zohľadňujúceho hospodárske a sociálne záujmy spoločnosti.  

Úloha č. 20 

Prostredníctvom siete ZÚ SR propagovať a podporovať rozvoj 

zahraničnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, 

vrátane výskumných, vývojových a inovačných aktivít 

slovenských podnikateľských subjektov realizovaných 

v spolupráci so zahraničnými partnermi.  

Popis 

Úloha je zameraná na zabezpečenie organizačnej a odbornej podpory 

pre slovenské podnikateľské subjekty na zahraničných trhoch v oblasti 

vedy, výskumu a inovácií, ako aj na pomoc pri účasti na veľtrhoch 

a výstavách. Aktivitami sa zvýši povedomie o slovenských 

výskumných a vedeckých aktivitách a súčasne podnikateľským 

subjektom v tejto oblasti bude umožnené vytváranie zahraničnej 

spolupráce a zapájanie sa do medzinárodných platforiem v oblasti 

vedy, výskumu a inovácií.  

Podporovanie slovenských firiem prostredníctvom portálu 

„Podnikajme v zahraničí“, zapájaním podnikateľov do rozvojovej 

spolupráce SR, telefonickou hotline službou, konzultačnými dňami, 

účasťou na veľtrhoch a výstavách a pod.  

Zodpovedný subjekt MZVaEZ SR  (v spolupráci s MH SR) 

Termín 30. september 2021 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 4.1 Podporovať export, internacionalizáciu a zapojenie slovenských 

podnikov do globálnych hodnotových reťazcov s posilňovaním 

podpory podnikov tak vo fáze ich vzniku, ako aj rozvoja. Kreatívne 

podporovať internacionalizáciu podnikov so slovenskou kapitálovou 

účasťou aj prostredníctvom ekonomickej diplomacie s využitím 

zastupiteľských úradov SR. 

Odpočet 

Podpora slovenských podnikateľských subjektov pri nadväzovaní a 

rozvíjaní spolupráce v zahraničí v oblasti vedy, výskumu a inovácií 

patrí medzi prioritné oblasti ekonomickej diplomacie a sieť' 

zastupiteľských úradov SR v zahraničí aktívne pracuje na tom, aby 

prezentovala slovenský vedecký a inovačný potenciál.  

Nie je možné oddeliť diplomaciu od ekonomiky, pretože sú navzájom 

prepojené. Sila ekonomiky determinuje postavenie krajiny na 

medzinárodnej scéne a naopak, diplomacia zohráva úlohu pri 

presadzovaní ekonomických záujmov krajiny v zahraničí. Súčasťou 

ekonomickej diplomacie sú aj veda, výskum a inovácie. Sú dôležitou 

témou medzinárodných vzťahov, s dopadmi na vzájomnú spoluprácu 

a hospodársku súťaž krajín a majú stále väčšiu úlohu v európskej aj 

slovenskej zahraničnej politike. V rebríčku Európskej komisie 

European Innovation Scoreboard 2020 dosiahla SR v EÚ 

podpriemernú inovačnú výkonnosť (21. miesto z EÚ-27). Zvýšenie 
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inovačnej výkonnosti Slovenska je kľúčové. Aby dokázala byť SR 

konkurencieschopná, musí inovovať svoju ekonomiku, a to aj kvôli 

masívnemu rozmachu nových technológií, globálnym megatrendom a 

súvisiacim vývojom vo svete. MZVEZ SR si to uvedomuje, rovnako 

ako fakt, že budúcnosť našej krajiny závisí práve od rozvoja vedy, 

výskumu a inovačnej kultúry. Spolu s príslušnými rezortmi (MH SR, 

MŠVVŠ SR, MIRRI SR) preto MZVEZ SR podporuje životne dôležitú 

inovačnú agendu Slovenska a okrem tradičných priorít sa ekonomická 

diplomacia zameriava aj na výzvy spojené s inováciami.  

V roku 2020 bola najväčšou témou pandémia koronavírusu a jej 

ekonomické dôsledky. MZVEZ SR sa hneď po jej vzniku zameralo na 

pomoc občianskym iniciatívam a projektom, ktoré mali potenciál stať 

sa inšpiráciou, či priamo pomôcť so zvládaním situácie s COVID-19 

doma a v zahraničí. Mnohé z nich poukazovali na súdržnosť a 

kreativitu občianskej spoločnosti na Slovensku a prinášali pozitívne 

príklady inovatívneho prístupu k riešeniu problémov, v neposlednom 

rade s exportným potenciálom. Viaceré z nich MZVEZ SR 

predstavovalo aj zahraničným veľvyslancom akreditovaným v SR 

(napr. transfer špičkovej viachladinovej technológie umelej pľúcnej 

ventilácie IPM Chirana do iných krajín, diagnostické PCR testy 

MultiplexDX, vývoj vakcíny a lieku proti COVID-19 firmou AXON 

Neuroscience) a zapájalo do humanitárnej a rozvojovej spolupráce.  

V roku 2021 sa MZVEZ SR začalo sústreďovať na zahraničné aspekty 

aktivít zameraných na ekonomickú obnovu po koronakríze a pomoc s 

celkovou modernizáciou krajiny. V súlade s Európskou zelenou 

dohodou a opatreniami navrhnutými v Pláne obnovy a odolnosti SR sa 

aktivity MZVEZ SR zameriavajú na podporu inovatívnej ekonomiky, 

vrátane technológií šetrných k životnému prostrediu. V SR máme 

mnoho inšpiratívnych príbehov inovatívnych firiem a vedecko-

výskumných pracovísk disponujúcich špičkovými technológiami, 

ktorých ambície prekračujú hranice našej krajiny. Sú dôkazom, že 

máme potenciál, čo vnímame ako veľkú šancu pre Slovensko. MZVEZ 

SR preto pokračuje v podpore mnohých firiem smerom do zahraničia 

(napr. Chirana Medical, MultiplexDX, IPM Group, Spinea, Powerful 

Medical, Simplicity, ESET, Slido, Sygic, TomarkAero, Chemosvit 

Fibrochem, SEC Technologies, AXON Neuroscience), vrátane firiem 

z oblasti zelenej ekonomiky (napr. InoBat, Sensoneo), podpore 

slovenských technológií v tendroch EÚ a NATO (napr. Aliter 

Technologies, s MO SR podpora FMFI UK v Bratislave ako hlavného 

riešiteľa a koordinátora konzorcia projektu vo výzve Európskeho 

programu priemyselného rozvoja obranného priemyslu EDIDP), 

spolupráci so zahraničnými akcelerátormi (napr. s MIRRI SR - Smart 

City Works v USA a ILOG v Izraeli) a spustilo aj viacero nových 

iniciatív na Slovensku. Počas tzv. inovačných dní začalo MZVEZ SR 

predstavovať zahraničným veľvyslancom akreditovaným v SR 

slovenské inovatívne firmy so silným medzinárodným potenciálom 

(doteraz sa konali prezentácie MultiplexDX, Sygic, SIEA, Slido, 

AXON Neuroscience, IPM Group/Tachyum/Inobat/InoCloud, Aliter 

Technologies a Biomedicínskeho centra SAV). Ekonomická 

diplomacia a podpora inovácií boli témami prvej diskusie zo série 

HlbokáOnline a v spolupráci s VÚC v rámci cyklu Z regiónov do sveta 
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začalo MZVEZ SR organizovať aj návštevy v slovenských regiónoch, 

vrátane návštev v inovatívnych firmách.  

Ekonomická diplomacia prispieva aj k diverzifikácii slovenskej 

ekonomiky smerom k technologicky náročným odvetviam. Spolu s 

MH SR, MŠVVŠ SR a agentúrou SARIO poukazuje na možnosti 

slovenských firiem v oblasti vesmírneho priemyslu (napr. podujatie 

Slovak Space v Bruseli, rokovania s Luxemburskou vesmírnou 

agentúrou, účasť na konferencii Ilan Ramon v Tel Avive, rokovania s 

Izraelskou vesmírnou agentúrou). Ide o strategické odvetvie, ktoré 

pomáha vytvárať pracovné miesta, posúva hranice vedy a výskumu, 

posilňuje úlohu krajiny v medzinárodnom meradle a demonštruje 

navonok jej inovačný potenciál. SR má v oblasti vesmírnych aktivít 

dlhú tradíciu, úspechy svetového významu a veľké možnosti, ktoré sa 

zintenzívňujú nielen nárastom vesmírnych aktivít na európskej úrovni 

(Vesmírny program Únie, Agentúra EÚ pre vesmírny program), ale aj 

záujmom SR stať sa pridruženým členom Európskej vesmírnej 

agentúry (ESA), silne zameranej na európsky priemysel. Za 

koordináciu spolupráce SR s ESA zodpovedá MŠVVŠ SR. Doterajšia 

spolupráca založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte z 

roku 2015 a jej finančnom plnení z roku 2016 (Plan for Cooperating 

States, PECS) umožnila v rokoch 2016-2020 financovanie 39 

slovenských projektov z oblasti špičkového výskumu. Zmluva bola 

dočasne predĺžená o 18 mesiacov, po ktorých chce SR požiadať o 

pridružené členstvo v ESA. Pôjde o ambicióznejšiu a náročnejšiu 

formu spolupráce, ktorá však ponúkne väčšie možnosti diverzifikácie 

slovenského hospodárstva, podporu inovácií a talentu, vytváranie 

medzinárodných partnerstiev, zmiernenie odlivu mozgov a 

technologických firiem zo Slovenska a bude predstavovať tlak na 

väčšiu spoluprácu akademickej sféry s priemyslom. Umožní aj 

založenie inkubačného centra ESA pre priemysel na Slovensku (kvôli 

absencii ktorého dnes slovenské firmy zvažujú členstvo v 

zahraničných centrách ESA) a firmy sa budú môcť priamo zapájať do 

dodávateľského reťazca pre ESA.  

Okrem toho, MZVEZ SR podporuje zahraničný presah mnohých 

ďalších iniciatív. Spolupracuje s MH SR na príprave programu 

národnej expozície na EXPO Dubaj (1.10.2021-31.3.2022) zameranej 

na vodíkové technológie, letectvo a vesmír. Pomáha k napĺňaniu 

cieľov Digitálnej koalície - platformy pre šírenie zmien v prístupe k 

digitálnym technológiám, ktorá sa usiluje o to, aby každý získal 

dostatočné digitálne zručnosti a zostal tak produktívny a 

zamestnateľný. Pozornosť venuje politike talentu, pracuje so 

slovenskými profesionálmi žijúcimi v zahraničí (napr. aktivity ZÚ 

Washington s komunitou profesionálov v New Yorku) a poukazuje na 

úspešné príbehy inovatívnych firiem a medzinárodne uznávaných 

vedcov s cieľom angažovať ich do diania na Slovensku. Komunikuje s 

občianskym združením Slovak Global Network, ktorého cieľom je 

identifikovať domáce a zahraničné kapacity a posunúť Slovensko 

dopredu vo viacerých kľúčových oblastiach, vrátane vedy a inovácií. 

Podporuje iniciatívy so špičkovými zahraničnými vedcami zamerané 

na popularizáciu vedy na Slovensku (napr. ESET Science Award), ako 

aj spoluprácu slovenských univerzít so zahraničnými partnermi (napr. 
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dohodu medzi MIRRI SR a Massachusetts Institute of Technology v 

USA o financovaní spoločných výskumných projektov, aktivity 

MIRRI SR s STU v Bratislave a Aalto University vo Fínsku). Je tiež 

pripravené spolupracovať s ostatnými hráčmi inovačného ekosystému 

na mapovaní a podpore výskumného a inovačného potenciálu 

Slovenska (napr. vznikajúci internetový portál Slovenskej aliancie pre 

inovatívnu ekonomiku) a intenzívnejšie komunikovať s vyššími 

územnými celkami a samosprávami ako významnými partnermi 

ekonomickej diplomacie v roku 2021 aj o zahraničných vzoroch 

fungovania miestnych inovačných ekosystémov, ktoré bývajú 

rozhodujúcimi dôvodmi silnej prítomnosti vývojových a 

technologických centier v regióne (napr. Juhomoravské inovačné 

centrum v Brne). 

Úloha je vyššie uvedeným výpočtom priebežne plnená.  

Dátum odpočtu 4.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 21 Zaviesť do legislatívneho procesu princíp „one in – one out“ 

Popis 

V súlade s materiálom RIA 2020 a popri ostatných systémových 

nástrojoch ako „jeden rok – jedny pravidlá“ či „jedenkrát a dosť“, 

zaviesť do systému tvorby materiálov zavádzajúcich nové regulačné 

povinnosti pre podniky princíp „one in – one out“ na pilotnej báze 

s následným vyhodnotením. 

Princíp zavádza nutnosť posúdenia opodstatnenosti existujúcich 

regulačných povinností v právnych predpisoch, do ktorých plánuje 

predkladateľ zaviesť novú regulačnú povinnosť. Cieľom princípu je 

systémovým spôsobom zastaviť nárast regulačných povinností 

s akcentom na ich účelnosť a opodstatnenosť a to vo všetkých 

sektoroch. 

Zodpovedný subjekt MH SR 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF (OP EVS - národný projekt). 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 4.2 Formou vhodných nástrojov kontinuálne a systémovo znižovať 

administratívne zaťaženie s dôrazom na stabilitu kľúčových právnych 

predpisov determinujúcich podnikateľské prostredie v SR aj na 

základe princípov ako „one in – one out“, „jeden rok, jedny pravidlá“, 

či „jedenkrát a dosť. 

Odpočet 

MH SR zaviedlo princíp „one-in-one-out“, resp. „one-in-two-out“ 

v rámci aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov pre účely ktorej boli tieto princípy nazvané ako 

„mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov“.  
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Aktualizovanú Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných 

vplyvov MH SR doručilo v termíne do 31.12.2020 na Úrad vlády SR. 

Predmetný materiál bol schválený dňa 5.5.2021 uznesením vlády SR 

č. 234/2021 a účinnosť nadobudol dňa 1.6.2021. 

Dátum odpočtu 27.9.2021 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 22 

Analyzovať možnosti reformy celkového daňovo-odvodového 

zaťaženia a zmeny súčasného daňového mixu so zohľadnením 

odporúčaní Európskej komisie týkajúcich sa majetkových a 

environmentálnych daní ako aj možnej digitálnej dane. V tejto 

súvislosti analýza navrhne aj spôsoby realizácie. 

Popis 

Úloha akcentuje na nevyhnutnú odbornú prípravu a zhodnotenie 

východiskového stavu pre komplexnú problematiku daňovo-

odvodového systému a bude slúžiť ako podklad pre návrh adresných 

riešení a zlepšenia súčasného stavu do nasledujúceho obdobia. 

Daňovo-odvodové zaťaženie je komplexná, úzko prepojená 

problematika s postupným zbližovaním oboch systémov, pričom 

zastrešujúcou platformou tejto problematiky je UNITAS v gescii MF 

SR. 

Na dlhodobo nevhodný daňový mix upozorňuje Slovenskú republiku 

Európska komisia ako aj OECD. EÚ taktiež vyžaduje od členských 

štátov, aby podporovali stimulačným charakterom environmentálne 

zodpovedné konanie spotrebiteľov či podnikov. Na potrebu zmeny 

daňovej úpravy upozorňuje tak SHP SR 2030 ako aj Environmentálna 

stratégia SR do roku 2030. Analýza je nevyhnutným úvodným 

apolitickým nástrojom na správne nastavenie takto komplexnej témy a 

podkladom pre následnú implementáciu navrhnutých expertných 

riešení do praxe. 

V súčasnosti prebieha na MF SR projekt zameraný na zjednotenie a 

zjednodušenie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Analýza sa 

zameria aj kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie daňovo-

odvodového zaťaženia jednotlivých statusov platiteľov. Finálna 

analýza navrhne odporúčania s kvantifikáciami v nastavení daňovo-

odvodového systému s cieľom zlepšiť najmä motivácie pre platiteľov 

poistného 

Zodpovedný subjekt MF SR (v spolupráci s MPSVaR SR, MZ SR a MŽP SR) 

Termín 30. jún 2021 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring Zverejnenie a predloženie analýzy na rokovanie vlády SR. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 4.4 Podporovať stimulačný charakter daňovej politiky, 

zefektívňovať výber daní, zamedzovať daňovým únikom a posilňovať 

dobrovoľné plnenie daňovej povinnosti. Zvážiť možnosti úpravy daní 
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a odvodov v dlhodobom horizonte tak z hľadiska zvyšovania ich 

prehľadnosti, ako aj znižovania ich výšky a početnosti v závislosti od 

fiškálnych cieľov a možností rozpočtu, a to s cieľom zvyšovania 

konkurencieschopnosti ekonomiky SR, tak aby sa celková daňová 

sadzba približovala priemeru EÚ. 

Odpočet 

Z pohľadu zabezpečenia udržateľného dlhodobého ekonomického 

rastu je nevyhnutné uskutočniť zásadnú daňovú reformu smerujúcu ku 

konkurencieschopnému pro-rastovému daňovému mixu, zníženiu viac 

škodlivých daní pre ekonomický rast a zvýšeniu majetkových a 

environmentálnych daní. Zmeny v zaťažení práce je potrebné riešiť 

súbežne s cieľom znížiť a adresovať neefektívne a neúčelne výnimky 

v zdanení, administratívnu náročnosť, ale aj výšku zaťaženia. Viaceré 

hlavné výzvy boli analyzované a popísane v Pláne obnovy resp. v 

Modernom a úspešnom Slovensku. 

Medzi hlavné výzvy v daňovej oblasti patria:  

• Zastavenie nepriaznivého vývoja stále silnejúceho dôrazu 

príjmovej strany rozpočtu na dane, ktoré väčšmi brzdia ekonomickú 

aktivitu  

• Zníženie zaťaženia práce, ktoré od krízy 2009 rástlo 

najrýchlejším tempom v EÚ  

• Odklon od hospodárstva „montážnej haly“ k priemyslu 4.0  

• Využitie potenciálu zelených daní pri ovplyvňovaní správania 

smerom k ekologickejšej spotrebe a výrobe  

• Posilnenie horizontálnej spravodlivosti  

• Zastavenie nárastu neúčelných výnimiek a daňových výdavkov 

• Upchatie legislatívnych dier umožňujúcich daňovú 

optimalizáciu a podporujúcich škodlivé praktiky (agresívne daňové 

plánovanie a narúšanie základu dane a presun ziskov mimo územie SR)  

• Znížiť čas potrebný na plnenie daňových povinností a zlepšiť 

postavenie SR v medzinárodných porovnaniach v tejto oblasti  

• Zefektívnenie správy daní a boja proti daňovým únikom  

• Zlepšenie daňovej disciplíny a dobrovoľnej ochoty daňovníkov 

priznávať a platiť dane cez digitalizovanie služieb pri ich platení 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 23 

Prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície 

rodinného podnikania a vytvoriť pozitívne podnikateľské 

prostredie pre tzv. generačnú výmenu. 

Popis 

Pojem „rodinná firma a „rodinné podnikanie“ slovenská legislatíva 

nepozná a tak pre tento typ firiem nie je možné poskytovať špeciálne 

prístupy. V súčasnosti mnohí majitelia firiem sú už v dôchodkovom 

veku a tým vzniká potreba previesť svoje podnikanie na potomkov a 
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zachovať rodinný charakter podnikania. V tejto súvislosti je dôležité 

zachovanie generačnej výmeny a aby sa definovali kritéria rodinného 

podnikania všeobecne záväznou normou. 

V rámci úlohy bude riešená aj oblasť prevodu majetku medzi priamymi 

rodinnými príslušníkmi a celkovo problematika riešenia nástupníctva 

v rodinnej firme, pre ktoré je nutné vytvorenie adekvátnej normatívnej 

opory 

Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 4.2 Formou vhodných nástrojov kontinuálne a systémovo znižovať 

administratívne zaťaženie s dôrazom na stabilitu kľúčových právnych 

predpisov determinujúcich podnikateľské prostredie v SR aj na 

základe princípov ako „one in – one out“, „jeden rok, jedny pravidlá“, 

či „jedenkrát a dosť. 

Odpočet 

Úloha č. 23 je k 27.9.2021 nesplnená. Úloha bude zabezpečená 

prijatím materiálu „Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov na 

Slovensku“, ktorý je k 2.11.2021 v MPK. 

Cieľom materiálu je pomôcť rodinným podnikom prekonať generačnú 

výmenu a podporiť tento segment v ďalších oblastiach súborom 14 

legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré pokrývajú štyri 

základné oblasti daňové a odvodové zaťaženie, zvyšovanie povedomia 

a vzdelávanie, transfery a odstránenie bariér pri práci.  

Každé opatrenie obsahuje identifikáciu súčasného stavu a s tým 

súvisiacu potrebu prijatia daného opatrenia, určuje spôsob plnenia, 

vymedzuje stanovený cieľ resp. prínos opatrenia, identifikuje 

zodpovedný subjekt a stanovuje termín na plnenie.  

Opatrenia je možné rozdeliť do troch kategórií- definícia rodinného 

podniku, okamžité opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania 

(opatrenia č. 1 – 6) s opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania prijaté 

v dlhšom časovom horizonte (opatrenia č. 7 – 14). 

Dátum odpočtu 27.9.2021 

Plnenie Nesplnené 

 

Úloha č. 24 

Postupne rozširovať sieť klientskych centier v rôznom 

geografickom členení po Slovensku, ktoré zabezpečia 

poskytovanie dostupných, primeraných a kvalitných služieb. 

Popis 
Prostredníctvom NP „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb 

verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia 

spätnej väzby klientov“ buduje MV SR priebežne naprieč celým 
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Slovenskom miesta prvého kontaktu, tzv. klientske centrá. V 

klientskych centrách sú služby verejnej správy poskytované 

otvorenejšie, komplexnejšie, efektívnejšie, s dôrazom na elimináciu 

možností vzniku korupčného správania. Zároveň prispôsobením 

priestorov klientskych centier sa ztransparentnila činnosť 

zamestnancov, ktorí podliehajú väčšej kontrole zo strany klientov, 

resp. občanov. 

Veľkou zmenou bolo zrušenie „nestránkových dní“. Služby štátu sú 

teda verejnosti k dispozícií každý pracovný deň nepretržite, bez 

obedňajšej prestávky. Vďaka zrušeniu miestnej príslušnosti si občania 

môžu vybaviť občianske preukazy, vodičské preukazy či cestovné 

pasy v ktoromkoľvek klientskom centre na Slovensku. 

Priestory klientskych centier predstavujú moderné úrady s 

prehľadnými úradnými tabuľami a informáciami. Napriek tomu je v 

prípade potreby klientom k dispozícií nepretržite supervízor, ktorý 

kedykoľvek pomôže s vypísaním žiadosti, poskytnutím informácií, so 

zaplatením správneho poplatku, či poskytne asistenciu zdravotne 

znevýhodneným občanom.  

Sieť klientskych centier tvorí aktuálne 57 otvorených klientskych 

centier v rámci celej SR. V rôznych fázach rozpracovanosti sú ďalšie 

klientske centrá, ktoré sa plánujú otvárať v priebehu roka 2019 (napr. 

Rimavská Sobota, Prievidza, Skalica) a iné. 

Zodpovedný subjekt MV SR 

Termín 31. december 2021 

Zdroj financovania 
Programy spolufinancované z EŠIF (OP EVS- národný projekt); štátny 

rozpočet.  

Monitoring Správa k realizácií národného projektu.  

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 4.6 Rozvíjať a kontinuálne zlepšovať kvalitu služieb štátu pri 

zavádzaní modernej a efektívnej elektronizácie a podpora konkurencie 

v rámci IT sektora pri rozvoji a implementácií služieb verejnej správy. 

Odpočet 

Ministerstvo vnútra SR priebežne naprieč celým Slovenskom buduje 

miesta prvého kontaktu, tzv. klientske centrá. V klientskych centrách 

sú služby verejnej správy poskytované otvorenejšie, komplexnejšie, 

efektívnejšie, s dôrazom na elimináciu možností vzniku korupčného 

správania. Od roku 2013 doteraz vybudovalo Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 63 klientskych centier a postupne bude 

pokračovať v budovaní ďalších. Spolu ich má byť 78. Zároveň 

prispôsobením priestorov klientskych centier sa ztransparentnila 

činnosť zamestnancov, ktorí podliehajú väčšej kontrole zo strany 

klientov, resp. občanov. 

Dátum odpočtu 4.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 
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Úloha č. 25 

Sprehľadniť a poskytnúť základné informácie a nasmerovanie 

pre všetkých žiadateľov o finančné prostriedky z rôznych 

národných a nadnárodných programov v gescii MIRRI SR.   

Popis 

Vo všeobecnosti na Slovensku existuje mnoho možností čerpania 

finančných prostriedkov, avšak informácie o nich sú roztrieštené, 

ťažko dohľadateľné s komplikovanými pokynmi. Miere čerpania by 

prospela centralizácia a prehľadnosť informácií na novom prehľadnom 

webovom sídle na úrovni MIRRI SR zaoberajúcom sa problematikou 

štrukturálnych fondov.  

Zodpovedný subjekt MIRRI SR 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring / 

Hodnotenie 
Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 4.6 Rozvíjať a kontinuálne zlepšovať kvalitu služieb štátu pri 

zavádzaní modernej a efektívnej elektronizácie a podpora konkurencie 

v rámci IT sektora pri rozvoji a implementácií služieb verejnej správy. 

Plnenie Splnené  
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Regionálny rozvoj a pôdohospodárstvo 

Cieľom úloh v kľúčovej oblasti regionálneho rozvoja a pôdohospodárstva je pre 1. AP 

predovšetkým zlepšenie cestnej infraštruktúry TEN-T a aplikácia moderných dopravných 

systémov, skracovanie dodávateľského reťazca a podpora miestnych trhov spolu 

s racionálnym usporiadaním krajiny s dôrazom na sceľovanie pozemkov a podporu 

dlhodobých nájmov poľnohospodárskych pozemkov.  

Úloha č. 26 

Odstránenie kľúčových úzkych miest v cestnej infraštruktúre 

TEN-T prostredníctvom prípravy a výstavby ďalších úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest. Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti 

cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. 

Popis 

Finančné prostriedky budú smerované na výstavbu nových úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest v trasách, kde existujúca cesta I. triedy 

svojimi parametrami už nespĺňa požiadavky v oblasti kapacity a v 

dôsledku dlhodobého preťaženia už ani v oblasti kvality infraštruktúry. 

Prioritným záujmom bude výstavba tých úsekov diaľnic a 

rýchlostných ciest, absencia ktorých sa negatívne premieta v oblastiach 

hospodárstva, životného prostredia a ktoré tvoria prekážku v mobilite 

obyvateľstva, znižujú atraktivitu územia z pohľadu turizmu a prílevu 

investícií alebo významným spôsobom napomôžu zvýšiť bezpečnosť 

premávky.  

Rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest bude komplementárne doplnený o 

investície na zlepšenie stavu ciest I. triedy s cieľom zvýšenia 

dostupnosti siete diaľnic a rýchlostných komunikácií. Cesty I. triedy 

sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné 

prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov 

a prepojenia s cestnou sieťou susedných krajín.  

Na skrátenie vzájomnej časovej dostupnosti miest a regiónov SR 

je potrebné budovanie obchvatov a preložiek ciest I. triedy, najmä 

v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými a kapacitnými parametrami 

a tam, kde sa neuvažuje s trasovaním ťahov TEN-T, ako aj ich 

priebežná modernizácia. 

Dôraz je potrebné klásť na projekty s najvyššou spoločenskou 

a ekonomickou návratnosťou. 

Zodpovedný subjekt MDV SR (v spolupráci s NDS a SSC) 

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF (OP II); štátny rozpočet. 

Monitoring Výročná správa realizácie OP II. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.1 Posilňovať a rozvíjať kvalitnú, dostupnú a integrovanú 

dopravnú infraštruktúru s prepojením na menej rozvinuté regióny 

s dostavbou prioritných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a 

s rozvojom a údržbou ciest I., II. a III. triedy. 
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Odpočet 

V sledovanom období začala Slovenská správa ciest (SSC) v rámci 

rozvoja a modernizácie siete ciest I. triedy sa realizovala výstavba I/68 

Plavnica – preložka cesty a realizácia obchvatu mesta Brezno, 

konkrétne 1. stavba 2. etapy. Tento úsek odvedie tranzitnú dopravu v 

smere Banská Bystrica – Tisovec mimo intravilánu mesta Brezno. 

Zároveň sa pokračovalo s realizáciou modernizácie vybraných úsekov 

ciest I. triedy v Košickom a Prešovskom kraji, a to konkrétne úseky 

I/18 Prešov – Lipníky a I/18 Petič – Hanušovce a realizovala aj 

rekonštrukcia mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

SSC taktiež začala realizovala projektu Zvyšovania pasívnej 

bezpečnosti na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji (cesta I/9), 

Prešovskom a Košickom kraji (cesta I/18) a v Banskobystrickom kraji 

(cesta I/16). 

SSC pokračovala v príprave budovania obchvatov miest Sabinov, 

Stropkov, Šaľa a Prievidza, ktorých začiatok výstavby je plánovaný na 

rok 2022. V roku 2021 sa ešte plánuje so začatím realizácie 

modernizácie vybraných úsekov ciest, ako aj s modernizáciou mostov 

v Banskobystrickom kraji.   

NDS, a.s. v sledovanom období v rámci výstavby diaľnic dobudovala 

úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec tzv. „obchvat Čadce“, ktorý 

skrátil prejazd cez Kysuce v dopravnej špičke až o 30 minút. Úsek 

(5,67 km) bol odovzdaný do predčasného užívania v decembri 2020. 

Dobudovaný bol taktiež úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská 

Lúčka (11,32 km). Súčasťou nového úseku sú aj dva tunely - Žilina a 

Ovčiarsko - pričom druhý je s dĺžkou 2367 metrov momentálne 

najdlhším dvojrúrovým tunelom na Slovensku. V roku 2020 bol 

ukončený projekt D1 Budimír – Bidovce, diaľničný úsek s dĺžkou 14,4 

km. Celková dĺžka novovybudovaných diaľnic dosiahla k 31.12.2020 

hodnotu 47,92 km. 

V apríli 2021 bola tiež podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom pre 

dokončenie úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. 

Dátum odpočtu 20.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 27 

Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce v rámci 

Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020:  

Podpora projektov dodávateľského reťazca (prvovýrobcov 

a spracovateľov) zameraných na rozširovanie odbytových miest 

a kanálov v rámci krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych 

trhov vrátane podpory súvisiacich investičných nákladov. 

Popis 

Podpora projektov min. 3 subjektov dodávateľského reťazca 

(prvovýrobcov a spracovateľov) zameraných na rozširovanie 

odbytových miest a kanálov v rámci krátkych dodávateľských 

reťazcov vrátane podpory súvisiacich investičných nákladov; Podpora 

projektov min. 3 subjektov dodávateľského reťazca (prvovýrobcov 

a spracovateľov) zameraných na rozširovanie odbytových miest 
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a kanálov v rámci miestnych trhov vrátane podpory súvisiacich 

investičných nákladov. 

Zodpovedný subjekt MPaRV SR 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020;  štátny rozpočet. 

Monitoring Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014-2020. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.5 Podporovať domácu regionálnu produkciu potravín a podiel 

slovenských potravín s akcentom na skracovanie dodávateľského 

reťazca medzi prvovýrobcom a konečným spotrebiteľom s 

posilňovaním potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. 

Odpočet 

V rámci podopatrenia 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

bolo uzatvorených 41 zmlúv o nenávratný finančný príspevok 

(integrované projekty spolupráce v rámci dodávateľského reťazca 

zamerané na rozširovanie odbytových miest a kanálov v rámci 

krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov vrátane podpory 

súvisiacich investičných nákladov s minimálne tromi partnermi – 

prvovýrobcami a spracovateľmi) so schválenou výškou príspevku 37 

mil. EUR. K 30.6.202 bolo beneficientom v rámci podopatrenia 16.4 

celkovo vyplatených  8,5 mil. EUR. 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 28 
Budovanie inteligentných dopravných systémov v cestnej 

a železničnej doprave. 

Popis 

Aplikáciou dopravnej telematiky7 je možné prispieť k zlepšeniu 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a informovanosti 

cestujúcich, ako aj k zlepšeniu kvality ovzdušia, predovšetkým v 

urbanizovaných oblastiach. Jedným z cieľov zavádzania týchto 

systémov je zabezpečovať riadenie a reguláciu cestnej dopravy, 

odstraňovanie kongescií a zníženie zaťaženia životného prostredia.  

Orientácia bude smerovaná prioritne na dodanie a inštaláciu 

inteligentných dopravných systémov a súvisiacich riadiacich, 

dohľadových a komunikačných systémov (napr. zariadenia 

dopravného prieskumu s funkciou automatického sčítania dopravy 

a analyzátora dopravného prúdu, premenné dopravné značky, 

zariadenia pre prevádzkové informácie).  

Tieto zariadenia nebudú slúžiť len pre reálny manažment dopravy, ale 

taktiež pre zber dát, plánovanie a optimalizáciu budúcich prepravných 

nárokov. V oblasti železničnej dopravy ide o zabezpečenie 

                                                           
7 Dopravná telematika je technologický odbor kombinujúci telekomunikačné a informačné prostriedky, 
zaoberajúci sa kombináciou zberu, prenosu a vyhodnocovania dát, často v reálnom čase, prostredníctvom 
zobrazovacích a iných oznamovacích prostriedkov. Využíva sa napríklad v dopravnej logistike. 
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interoperability železničnej infraštruktúry, aktívne otváranie trhu 

v oblasti medzinárodnej osobnej a nákladnej dopravy, zapojenie 

priemyselných parkov a logistických centier, efektívny systém 

riadenia, či revitalizáciu tratí, staníc a nákladných terminálov.  

Cieľom by malo byť aj presunutie záťaže z cestnej na železničnú sieť 

a zavádzanie alternatívnych pohonov. Aplikácia týchto systémov bude 

sledovať pozitívne spoločenské a ekonomické hodnoty. 

Zodpovedný subjekt MDV SR (v spolupráci s NDS, SSC a ŽSR) 

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Programy spolufinancované z EŠIF (OP II); štátny rozpočet.  

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.9 Pri riešení a realizácii infraštruktúrnych projektov zohľadňovať 

potreby a požiadavky, ktoré vyplynú z rozvoja moderných dopravných 

systémov. 

Odpočet 

Cestná doprava 

SSC pripravuje projekty, v rámci ktorých budú zakomponované smart 

prvky automatické sčítače dopravy ako zdroj informácií na ďalšie 

spracovanie, meteostanice s kamerovým systémom a premenlivým 

dopravným značením, iné premenlivé dopravné značenie (smer, sila 

vetra, druh zrážok, viditeľnosť'), meranie vlhkosti vzduchu, teploty 

vzduchu a vozovky na cestnom telese ąj na mostoch s upozornením 

námrazy, meranie priehybov a posunov mostných konštrukcií, detektor 

dĺžky kolóny pri nehode, časové zdržanie a informácie o odklone na 

náhradnú trasu, displej so zmenou povolenej maximálnej rýchlosti pri: 

kongesciách, pred križovatkami a pri úsekoch so zvýšeným výskytom 

nebezpečenstva tvorby námrazy a svetelná STOP čiara. Ide o projekty 

I/77 Bardejov — Bardejovské kúpele, rekonštrukcia cesty, I/18 Nižný 

Hrabovec — Petrovce nad Laborcom, preložka, l. etapa. 

V rámci projektov Zvyšovania pasívnej bezpečnosti na cestách l. triedy 

SSC zabezpečuje realizáciu stavebno-bezpečnostných opatrení na 

riešených úsekoch komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť', 

plynulosť a komfort dopravy. Cieľom je poskytnúť jednoznačné,  

zrozumiteľne a rýchlo pochopiteľne informácie o križovatke, čo 

vytvorí pre vodiča väčší časový priestor pri rozhodovacom procese pre 

riešenie neočakávanej situácie  v križovatke (kolízia s chodcami, 

vynútenie prednosti v jazde a pod.). Hlavnými prvkami sú zvýraznenie 

smerového vedenia cesty. V exponovaných úsekoch ciest je navrhnuté 

použitie celoreflexných smerových stĺpikov, zvodidlových odraziek, 

trvalých gombíkov, fluorescenčné dopravné zariadenia na označenie 

smerových oblúkov a prekážok v súbehu s cestou. Oddelenie 

premávky je potrebné najmi na viacpruhovej komunikácii, kde chýba 

stredný deliaci pás. Protismernú premávku treba oddeliť vodiacim 

prahom alebo umiestnením aktívnych LED diódových TDG v strede, 

medzi čiarami vodorovnej značky — akustický plast, v blízkosti 

mostov, kde to situácia dovoľuje, umiestniť' nosiče s panelom pre 
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zobrazenie premenných informácií, ktoré budú na základe zistených 

informácií pomocou cestnej sondy (senzora) umiestnenej vo vozovke, 

resp. senzora teploty ovzdušia informovať' vodičov o teplote vozovky 

a ovzdušia. Na informačnom paneli budú tak zobrazované informácie 

alebo výstrahy pre vodičov. Zariadenie musí súčasne zobrazovať' 

teplotu vzduchu a teplotu vozovky a výstrahu „Pozor námraza". 

Zároveň je zariadenie prostredníctvom routera pripojené cez mobilnú 

dátovú sieť' k Informačnému systému Dopravnej spravodajskej služby 

(IS DSS) SSC, do ktorého sa odovzdávajú namerané údaje a stavové 

informácie pre potreby manažmentu výkonov zimnej údržby. 

V roku 2021 bolo taktiež ukončené a odovzdané Posúdenie 

opodstatnenosti realizácie širšieho zavedenia automatizovaných 

záznamových zariadení na vybraných úsekoch ciest I. triedy, na 

základe ktorého SSC pripraví projekt budovania automatických 

sčítačov dopravy, ktorý by mal byt' realizovaný v rokoch 2023 - 2024. 

NDS a. s. pripravuje projekty „Modernizácia a doplnenie 

informačného a riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na D1/D2 na 

území mesta Bratislava“ a „Modernizácia a doplnenie informačného 

systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda“.   

Cieľom projektu „Modernizácia a doplnenie informačného a 

riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na D1/D2 na území mesta 

Bratislava“  je zabezpečenie modernizácie a doplnenia jestvujúceho 

informačného a riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na diaľnici D1 a 

D2 na území mesta Bratislava (úseky Dl Pečňa-Vajnory a D2 Lamač 

— št. hr. SR/Maďarsko). V rámci projektu bude vykonaná 

modernizácia a doplnenie jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému diaľnice (IRSD) na diaľnici D1 v km 0,0 – 14,5 a D2 v km 

53,5 – 78,5 - dodanie a montáž zariadení informačného systému 

diaľnic určených pre monitorovanie, prenos, spracovanie a riadenie 

dopravy. Doplnením komunikačnej a napájacej infraštruktúry, 

kamerového dohľadu, návestných rezov premenného dopravného 

značenia a telefónov núdzového volania sa prispeje k zníženiu 

kongescií a zvýšeniu bezpečnosti na diaľnici D1 a D2 na území mesta 

Bratislava. Sieťové, líniové a bodové riadenie na sa bude realizovať aj 

na novo budovaných úsekov v rámci stavby D4/R7. Projekt bude 

postupne uvádzaný do prevádzky v 4. kvartáli 2021, vrátane 

dynamického regulovania rýchlosti jazdy, upozornenia pre vodičov a 

premenného dopravného značenia.  

Predmetom projektu „Modernizácia a doplnenie informačného 

systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda“ 

je zabezpečenie modernizácie a doplnenia jestvujúceho informačného 

systému diaľnice (ISD) na diaľnici D1 v úseku Trnava – Horná Streda. 

V rámci projektu sa vybuduje informačný systému diaľnice (ISD) na 

diaľnici D1 v km 50,000 – 91,300. Vybudovaním komunikačnej a 

napájacej infraštruktúry, kamerového dohľadu, návestných rezov 

premenného dopravného značenia, telefónov núdzového volania, 

sčítačov dopravy a operátorského pracoviska sa prispeje k zvýšeniu 

bezpečnosti na diaľnici D1 v úseku Trnava – Horná Streda.  Realizácia 

bola ukončená v máji 2021. 
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Železničná doprava 

V súčasnosti prebieha realizácia viacerých stavebných projektov, 

ktorých súčasťou sú subsystémy TSI CCS /implementácia systému 

ERTMS v rámci modernizácie železničnej trate žst. Púchov — žst. 

Považská Teplá (OPII), Poprad — Lučivná (nástroj CEF)/, resp. 

implementácia TSI TAP/TAF na infraštruktúre (ŽSR, projekt 

financovaný z OPII) u dopravcov (ZSSKC a ZSSK, ukončené projekty 

financované z nástroja CEF). 

Presunutie záťaže z cestnej na železničnú sieť' je ako cieľom EÚ, tak 

aj každého členského štátu. Slovensko sa snaží naplniť tieto Ciele aj 

prostredníctvom účasti v projektoch Rail Freight Corridors (RFC), 

ktoré boli zriadené nariadením EÚ č. 913/2010. Okrem toho MDV SR 

pripravuje schémy štátnej pomoci na podporu kombinovanej dopravy 

a na podporu dopravy kusových zásielok. 

ŽSR ako správca železničnej infraštruktúry priebežne revitalizuje trate 

a stanice aj vzhľadom na kvalitatívne požiadavky zavedené systémom 

kontroly štandardov a požiadaviek TSI. Ide o vybavenie nástupíšť, 

výpravných budov a okolia (prístrešky, mobiliár, WC, parkoviská a 

pod.). Na železničných staniciach sa pravidelne vykonáva  monitoring 

aktuálneho stavu, úrovne vybavenia a nedostatkov brániacich 

dosiahnutiu stanovených štandardov. Výsledkom je postupné 

dosiahnutie stanovených štandardov ako budovanie záchytných 

parkovísk, technickej podpory cyklodopravy, lavičiek a ďalšieho 

vybavenia v interiéri a exteriéri železničných staníc. 

V rámci modernizácie železničných tratí prebieha aj postupná 

rekonštrukcia jestvujúcich nástupíšť na výšku 550 mm na všetkých 

tarifných bodoch tých tratí, najmä kde sa predpokladá nasadzovanie 

novododávaných vozidiel s nízkopodlažným vstupom, ako aj na 

všetkých novobudovaných zastávkach. 

Na tratiach, na ktorých už prebehla modernizácia alebo sa kontinuálna  

modernizácia v súčasnosti nepripravuje, je potrebné okrem odstránenia 

obmedzujúcich miest zabezpečiť interoperabilitu z hľadiska podpory 

rastu dopravy medzinárodných osobných a nákladných vlakov. Ide 

najmä o vybudovanie systému ERTMS, ktorý sa skladá z nadstavby 

staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia „ETCS“ a 

komunikačného systému GSM-R (prenos hlasových a dátových 

služieb). V rámci plánovanej modernizácie koridorových tratí ŽSR je 

projekčne pripravované aj rozšírenie mobilnej rádiovej siete GSM-R 

na trati Žilina – Košice – Čierna nad Tisou a na tratiach napojených do 

veľkých dopravných uzlov na tejto trati. Novododávané hnacie 

dráhové vozidlá ZSSR financované z fondov EÚ (lokomotívy, 

elektrické jednotky pre konvenčné železničné trate) sú už automaticky 

vybavené systémom ERTMS.   

Zavedené ETCS: 

Bratislava Rača — Púchov — 148 km  

Žilina — Čadca — 28,5 km 

Žilina – Považská Teplá – 21,4 km  
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Plánované úseky: 

Púchov - Považská Teplá — 17,8 km 

Poprad — Lučivná — 1l km  

Bratislava — Devínska Nová Ves — Kúty 75,6 km 

Dátum odpočtu 20.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 29 

Racionálne usporiadanie krajiny s cieľom vymedzenia vecných 

práv k nehnuteľnostiam a eliminovania rozdrobenosti vlastníctva 

poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 

Popis 

Kontinuálne rozpracovanie nových projektov komplexných 

pozemkových úprav v čo možno najvyššom počte katastrálnych území 

SR v závislosti od objemu alokovaných finančných prostriedkov. 

Cieľom je každoročné kontinuálne rozpracovanie nových projektov 

pozemkových úprav v čo možno najvyššom počte katastrálnych území 

SR v závislosti od objemu alokovaných finančných prostriedkov.  

V tejto súvislosti MPaRV SR zrealizovalo proces verejného 

obstarávania pre 168 nových projektov pozemkových úprav a s 

úspešnými uchádzačmi uzavrelo rámcové dohody. V súčasnosti 

prebieha postupné zadávanie konkrétnych projektov formou 

opätovného otvorenia súťaže, zatiaľ je vyhodnocovaných prvých 

tridsať z nich. Zahájenie prác na obstarávaných dielach sa predpokladá 

niekedy v poslednom štvrťroku tohto roku, nakoľko v prevažnej 

väčšine sa jedná o zákazku financovanú z Programu rozvoja vidieka 

SR 2014-2020. 

Zodpovedný subjekt MPaRV SR 

Termín 31. december 2021 

Zdroj financovania 
Štátny rozpočet; zdroje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka. 

Monitoring Každoročne sledovať stanovené čiastkové indikátory. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.10 Zintenzívnenie podpory komasácie s cieľom eliminovať 

rozdrobenosť vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. 

Odpočet 

Koncom septembra 2020 bolo podpísaných 130 Zmlúv o poskytnutí 

NFP medzi MPRV SR a PPA na vyhotovenie projektov pozemkových 

úprav (ďalej len „PÚ“) v 130 k. ú., ktoré budú financované z PRV 

2014-2020. V týchto 130 prípadoch už prebehli prípravné konania a 

preto v súčasnosti (október 2020) Okresné úrady, Pozemkové a lesné 
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odbory (ďalej len „OÚ PLO“) vydávajú rozhodnutia o nariadení 

pozemkových úprav a bezprostredne na to sa začnú práce na nich. 

Na OÚ PLO je pripravených ďalších 27 projektov PÚ, v ktorých, ak 

MFSR poskytne prostriedky, opätovne sa otvorí druhé kolo verejnej 

súťaže, kde budú zasielať ponuky tí zhotovitelia, s ktorými má MPRV 

SR uzatvorené Rámcové zmluvy. V týchto prípadoch prípravné 

konania pre PÚ prebehli a preto po poukázaní prostriedkov z MFSR sa 

nariadia pozemkové úpravy, začne sa konanie o pozemkových 

úpravách a fyzicky začnú práce na PÚ. 

Do konca septembra 2020 boli ukončené prípravné konania pre PÚ v 

ďalších 93 k. ú. na základe Uznesenia vlády č. 593/2019 zo dňa 

4.12.2019. Pri nich MPRV SR vyhlási verejnú súťaž, ak mu budú 

poukázané finančné prostriedky z MFSR. 

Práce na 141 projektoch pozemkových úprav, začatých v roku 2020, 

prebiehajú v súlade so zákonom o pozemkových úpravách a podľa 

platných zmlúv o dielo.  

Verejné obstarávanie ďalších projektov pozemkových úprav nezačalo 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Zoznamy ďalších katastrálnych území s najvyššou naliehavosťou 

pozemkových úprav boli komisiou vypracované v októbri 2020 a v júni 

2021, na rokovanie vlády predložené doteraz neboli, predpokladá sa 

ich predloženie v septembri 2021. 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 30 
Prijatie novej právnej úpravy prenajímania poľnohospodárskych 

pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu. 

Popis 

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov, 

publikovanú pod č. 2/2019 Z. z. a účinnú od 1. 2. 2019, v ktorej sa 

napriek snahe o legislatívne zakotvenie prenajímania pozemkov v 

správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu podarilo 

zachovať právnu úpravu dlhodobého charakteru nájmu predmetných 

pozemkov, a to na dobu až 15 rokov s právom opätovného 

prednostného nájmu. 

Zodpovedný subjekt MPaRV SR 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring Podľa obsahu prijatého zákona. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.11 Podporovať uzatváranie dlhodobých nájomných zmlúv na 

poľnohospodársku pôdu s poľnohospodárskymi producentami. 
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Odpočet 

Z Programového vyhlásenia terajšej vlády pre MPRV SR vyplynuli v 

oblasti úpravy nájmu poľnohospodárskych pozemkov aj ďalšie úlohy 

(prepracovať doterajšiu právnu úpravu vlastníckych a užívacích 

vzťahov k pôde a vyvážiť postavenie vlastníkov voči užívateľom – 

nájomcom, zavedenie transparentného systému prenájmu pôdy v 

správe Slovenského pozemkového fondu aktívnym poľnohospodárom, 

ktorí by mali mať potenciál najvyššieho prínosu pre rast potravinovej 

sebestačnosti Slovenska), na ktorých realizáciu je potrebný dlhší 

časový rámec. Z tohto dôvodu preto bolo vypracovanie novely zákona 

č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy v Rámcovom pláne 

legislatívnych úloh vlády zaradené až na prvý polrok 2021. V 

súčasnosti MPRV SR intenzívne pracuje na príprave uvedenej novely 

s farmármi a preto zriadilo pracovnú skupinu, v ktorej sú zástupcovia 

všetkých relevantných združení farmárov. MPRV SR zosumarizovalo 

návrhy na zmeny úpravy nájmu zaslané farmármi a sumár návrhov 

rozposlalo členom pracovnej skupiny. Momentálne MPRV SR 

pripravuje samotný návrh novely, ktorý bude rozposlaný na vyjadrenie 

členom tejto komisie. Predpokladaný termín účinnosti novely je 

01.07.2021. Žiada sa nám však dodať, že otázka úpravy nájmu pôdy je 

pre farmárov kľúčová, delí ich do dvoch skupín, vyvoláva medzi nimi 

vášne, a preto v tejto oblasti môžeme očakávať rôzne turbulencie, či 

dokonca nátlakové akcie, ktoré môžu oddialiť plánovaný termín 

účinnosti novej právnej úpravy. 

Najpálčivejšie problémy v oblasti nájmu riešila poslanecká novela 

zákona 504/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2021.  

MPRV SR aj po rokovaniach so zainteresovanými stranami zvolilo 

formu riešenia uvedenej problematiky nie novelizáciou existujúceho 

zákona, ale prípravou a predložením úplne nového zákona o nájme 

poľnohospodárskej a lesnej pôdy, na ktorého príprave sa už intenzívne 

pracuje a predpoklad jeho predloženia do legislatívneho procesu je 

koncom tohto roka. 

V rámci komplexného riešenia problematiky nájmu 

poľnohospodárskej pôdy bude riešená aj oblasť prenajímania 

pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu. 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Nesplnené 

 

Úloha č. 31 

Podpora investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia 

životaschopnosti lesov prostredníctvom opatrení Programu 

rozvoja vidieka 2014 - 2020. 

Popis 

Podpora projektov zameraných na prevenciu škôd v lesoch 

spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami; obnovu lesov poškodených lesnými 

požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami; 

investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov 
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Zodpovedný subjekt MPaRV SR 

Termín 31. december 2021 

Zdroj financovania Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020; štátny rozpočet 

Monitoring Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 - 2020. 

Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.7 Efektívne rozvíjať domácu lesohospodársku politiku s 

podporovaním stability a produkčnosti lesných porastov ako 

najvýznamnejšej domácej obnoviteľnej suroviny s významom pre 

ekonomický, sociálny a environmentálny aspekt rozvoja na národnej, 

regionálnej a lokálnej úrovni. 

Odpočet 

V sledovanom období plnenia úloh 1. Akčného plánu stratégie 

hospodárskej politiky (2019 – 2021) boli doteraz vyhlásené 

nasledovné výzvy PRV SR 2014 – 2020 zodpovedajúce popisu úlohy 

č. 31: 

Rok 2019  - Výzva č. 44/PRV/2019 

pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch 

spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami, oblasť Zlepšenie vodného hospodárstva v 

lesoch 

 

- Výzva vyhlásená 29. 11. 2019 na sumu 4 mil. EUR, min. výška 

oprávnených výdavkov 10 tis. Eur, max. 200 tis. EUR  

- Oprávnené projekty:  

• zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 o 

lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne 

alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany 

pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu 

vody na účely ochrany pred požiarmi; 

• budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na 

ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre 

akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona 

č. 326/2005 o lesoch;  

• budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v 

lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo 

sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých 

budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.  

K 31. 12. 2020 podaných 29 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ŽoNFP) – prebieha vyhodnocovanie. 

Za obdobie roka 2020 bolo na toto podopatrenie podaných celkom 10 

žiadostí o platbu (ŽoP) a vyplatených 1 842 006,43 EUR – ide o 

zmluvy uzatvorené pred sledovaným obdobím podľa „akčného plánu“ 

ktoré vzhľadom na zmluvné obdobie realizácie projektu (n+3) boli na 

základe predložených ŽoP vyplatené v sledovanom období        
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Rok 2020 – Výzva č. 45/PRV/2020  

pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými 

požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, 

- výzva pôvodne vyhlásená 25. 02. 2020 na sumu 3 mil. EUR, 

neskôr v júli 2020 v rámci aktualizácie výzvy suma navýšená na 8 mil. 

EUR 

- otvorená výzva, termín pre podanie ŽoNFP posledný pracovný 

deň každého párneho mesiaca, 

- min. výška oprávnených výdavkov 10 tis. EUR, max. 400 tis. 

EUR 

- podporované tri výkony formou paušálnych jednotkových cien, 

 príprava plôch na zalesnenie 

Vykazovanie nákladov na prípravu plôch na zalesnenie bude formou 

tzv. „zjednodušených možností nákladov“, konkrétne uplatnením 

jednotnej sadzby na hektár, ktorá predstavuje položku štandardnej 

stupnice nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013. Sadzba na hektár je stanovená na základe spravodlivej, 

nestrannej a overiteľnej metóde výpočtu na základe štatistických 

údajov v súlade s čl. 67 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) 

na úrovni: 620 EUR/ha. 

 zalesňovanie 

Vykazovanie nákladov na zalesňovanie bude formou tzv. 

„zjednodušených možností nákladov“, konkrétne uplatnením 

jednotnej sadzby na hektár, ktorá predstavuje položku štandardnej 

stupnice nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013. Sadzba na hektár je stanovená na základe spravodlivej, 

nestrannej a overiteľnej metóde výpočtu na základe štatistických 

údajov v súlade s čl. 67 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) 

na úrovni: 1 440 EUR/ha. 

 oplocovanie kultúr  

- Vykazovanie nákladov na oplocovanie kultúr bude formou tzv. 

„zjednodušených možností nákladov“, konkrétne uplatnením 

jednotnej sadzby na kilometer, ktorá predstavuje položku štandardnej 

stupnice nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013. Sadzba na kilometer je stanovená na základe spravodlivej, 

nestrannej a overiteľnej metóde výpočtu na základe štatistických 

údajov v súlade s čl. 67 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) 

na úrovni:  

2 000 EUR/km.  

K 31. 12. 2020 podaných 77 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ŽoNFP) – prebieha vyhodnocovanie.  

Za obdobie roka 2020 bolo na toto podopatrenie podaných celkom 22 

ŽoP a vyplatených 1 712 568,99 EUR – ide o zmluvy uzatvorené pred 

sledovaným obdobím podľa „akčného plánu“ ktoré vzhľadom na 
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zmluvné obdobie realizácie projektu (n+3) boli na základe 

predložených ŽoP vyplatené v sledovanom období.   

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 
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Úlohy reagujúce na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR 

Úloha č. 1 

V prípade vypuknutia hospodárskej krízy pokračovať v ceste 

konsolidácie smerom k splneniu strednodobého štrukturálneho 

cieľa tak, aby sa zároveň minimalizovalo riziko spomalenia 

ekonomického rastu z dôvodu príliš reštriktívnej fiškálnej 

politiky. 

Popis 

V prípade hospodárskeho ochladenia je potrebné využívať rozpočet 

verejnej správy na prechodné financovanie úloh so zvýšeným 

sociálnym a stimulačným charakterom. Zvýšenú potrebu finančného 

krytia si vyžiadajú nástroje na udržanie a podporu zamestnanosti, 

znižovanie nákladov práce, úlohy zamerané na stimuláciu domácej 

spotreby či podpora priemyslu najviac ohrozeného krízou.  

Zodpovedný subjekt MF SR 

Termín Každoročne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Odpočet 

Program stability na roky 2022-2025 schválený vládou v máji 2022 

stanovil fiškálnu stratégiu, ktorá v roku 2021 pokračuje v silne 

expanzívnej rozpočtovej politike. V roku 2022 počíta pri odznení proti-

pandemických opatrení s neutrálnou fiškálnou politikou. Konsolidácia 

verejných financií  začne v roku 2023, s tempom znižovania 

štrukturálneho deficitu o 1 percentuálny bod HDP ročne, až do 

dosiahnutia prebytkového hospodárenia. 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

 

Úloha č. 2 

Revidovať úverové zdroje SZRB, EXIMBANKY a SIH a 

pripraviť dostupné zdroje, ktoré by mohli by mohli byť v prípade 

potreby rýchlo a efektívne alokované s cieľom navýšenia 

úverových kapacít. 

Popis 

V prípade hospodárskej krízy dochádza k útlmu investícií 

a financovania nových projektov zo strany podnikov. Na potlačenie 

tohto negatívneho javu s dosahom na pracovné miesta 

a konkurencieschopnosť hospodárstva je potrebné podporovať 

výhodné úverové nástroje na financovanie verejných a súkromných 

investícií a podporu exportu prostredníctvom existujúcich inštitúcií. 

V tejto súvislosti je nutné taktiež zvyšovať povedomie 

a informovanosť o možnostiach takéhoto financovania.  

Zodpovedný subjekt MF SR (v spolupráci s MH SR) 
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Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Odpočet 

Úloha sa plní priebežne. V súvislosti s CORONA krízou Ministerstvo 

financií SR po konzultácií so SZRB, a. s., EXIMBANKOU a SIH 

revidovalo ich úverové zdroje na zabezpečene realizácie príslušných 

úverovo záručných schém pomoci. Na základe týchto revízií boli 

posilnené vlastné zdroje financovania SZRB, a. s. o 50 miliónov Eur, 

v EXIMBANKE nebolo potrebné navýšiť a to z toho dôvodu, že sa 

natiahla úverová linka z EIB vo výške 50 miliónov Eur a v SIH (resp. 

v NDF II.) bola prostredníctvom dvoch dodatkov (ktoré nadobudli 

účinnosť v máji a júni 2020) k zmluve o financovaní v rámci OP 

Integrovaná infraštruktúra navýšená alokácia o 437 mil. Eur (uvedená 

alokácia bude prioritne použitá na zabezpečenie realizácie záručných 

schém SIHAZ antikorona záruka (vrátane financovania úrokových 

dotácií v rámci úverov krytých predmetnou schémou, kde prijímatelia 

úverov splnia nastavené kritériá v oblasti udržania zamestnanosti a 

plnenia si povinností v oblasti platenia poistných odvodov za svojich 

zamestnancov) a SIHAZ anitikorona záruka 2A na poskytovanie 

úverov pre MSP. Zároveň SIH ešte v apríli 2020 zabezpečil 

prostredníctvom dodatku k zmluve o financovaní v rámci OP 

Integrovaná infraštruktúra vnútornú realokáciu zdrojov v rámci NDF 

II. vo výške 38 mil. Eur, ktoré majú slúžiť na zabezpečenie realizácie 

vyššie uvedených schém 

Dátum odpočtu 16.6.2021 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 3 

V spolupráci so sociálnymi partnermi zanalyzovať a zvážiť  

zavedenie ďalších možností rozšírenia efektívneho systému 

podpory udržania počtu zamestnancov po vzore nemeckého 

modelu „Kurzarbeit“.  

Popis 

Na základe nastavených parametrov poskytovania príspevku na 

podporu udržania pracovných miest (§ 50k zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je 

potrebné zvážiť v spolupráci so sociálnymi partnermi rozšírenie tohto 

mechanizmu o ďalšie aspekty vedúce k efektívnemu systému podpory 

udržania počtu zamestnancov. 

Pri zavedení mechanizmu je potrebné taktiež vyhodnotiť využitie, 

nastavenie, efektivitu (náklady), účinnosť (udržané pracovné miesta), 

či prípadnú adekvátnosť dolnej hranice poklesu odpracovaných hodín. 

existujúceho príspevku na podporu udržania pracovných miest za 

predošlé roky. 
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V závislosti od vyhodnotenia je následne možné nastaviť/modifikovať 

tento nástroj v súlade s princípmi a fungovaním mechanizmu 

„Kurzbarbeit“. 

Cieľom mechanizmu, ktorý vie štát flexibilne aktivovať v časoch 

cyklických výkyvov ekonomiky, je namiesto prepustenia zamestnanca 

skrátenie jeho pracovnej doby spolu s krátením jeho mzdy. Štátom 

stanovený rozdiel mzdy na určené obdobie dorovná štát napr. za 

splnenia podmienky, že zamestnanec absolvuje kurzy a školenia počas 

tejto doby. 

Zamestnávateľ má vyriešené problémy s nerovnomerným vyťažením 

zamestnancov. Ak firma nemá krátkodobé zákazky, prepúšťanie jej 

nepomôže, pretože prepusteným zamestnancom by musela platiť 

odstupné. Po oživení dopytu by ju čakali ďalšie náklady spojené s 

naberaním a školením nových zamestnancov. 

Zamestnanec má istotu pracovného miesta, zároveň sa v odbore 

naďalej zdokonaľuje, a tým si zvyšuje svoju kvalifikáciu. 

Štát minie na dorovnanie časti mzdy, či preplatenie školení nepomerne 

nižšiu čiastku, ako v prípade vyplácania dávok v nezamestnanosti. 

Taktiež nepríde o odvody na sociálne poistenie či dane z príjmu. 

Užitočnosti Kurzarbeitu sa venuje aj správa OECD s ohľadom na 

skúsenosti z Nemecka. Podľa tejto správy fungovanie tohto nástroja 

zachránilo okolo 500 000 pracovných miest.8 

Zodpovedný subjekt MPSVaR SR 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Odpočet 

Návrh Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit” do 

slovenského právneho poriadku (ďalej len „Koncepcia”) bol 

predložený do medzirezortného pripomienkového konania vrátane 

konzultácií s podnikateľmi. Koncepcia bola prerokovaná na Pracovnej 

komisii pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia 

a zavedenia skrátenej pracovnej doby „Kurzarbeit“, v ktorej mali 

zastúpenie nominanti Ministerstva financií SR a Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Následne mal Koncepciu schváliť 

Riadiaci výbor pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho 

poistenia a zavedenia skrátenej pracovnej doby „Kurzarbeit“, ktorého 

rokovanie muselo byť dvakrát zrušené (napr. z dôvodu vyhlásenia 

núdzového stavu a predĺženého rokovania vlády SR). Koncepcia bola 

následne predložená na rokovanie „per rollam“. Na základe úlohy č. 3 

z Plánu práce vlády SR na II. polrok 2020, mala byť Koncepcia 

predložená na rokovanie vlády SR do 30.09.2020. Z vyššie uvedených 

dôvodov minister  práce, sociálnych vecí a rodiny SR listom z 30.09. 

2020 požiadal predsedu vlády SR o súhlas predložiť Koncepciu na 

rokovanie vlády SR v novom termín, a to do 15.10.2020. Na rokovanie 

                                                           
8 http://www.oecd.org/employment/emp/43707146.pdf 
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vlády SR bola Koncepcia predložená 14.10.2020 a následne 21. 10. 

2020 vládou SR schválená s pripomienkou v znení: „v prípade potreby 

zosúladiť zámer Koncepcie so zámerom daňovo-odvodovej reformy“.   

Úloha je splnená prijatím zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase 

skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou 

od 1.1.2022. 

- Vo februári 2021 bol návrh zákona predložený na rokovanie 

Hospodárskej a sociálnej rady a Legislatívnej rady vlády SR. 

- Návrh zákona schválila vláda SR svojim uznesením č. 107 z 

24.2.2021. 

-Výborom NR SR pre sociálne veci (gestorský výbor) bol návrh 

zákona prerokovaný 3.5.2021. 

- Vládny návrh zákona schválila NR SR svojim uznesením č. 707 z 

4.5.2021 po prerokovaní v II. a III. čítaní.  1.6.2021 vyšiel v Zbierke 

zákonov pod číslom 215/2021. 

Dátum odpočtu 31.7.2021 

Plnenie Splnené 

 

Úloha č. 4 

V prípade potreby zabezpečiť čerpanie prostriedkov 

z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na 

podporu hromadne prepustených pracovníkov. 

Popis 

EGF je kľúčovým prvkom reakcie EÚ na vplyv veľkých 

štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku 

globalizácie. EGF bol zriadený s cieľom preukázať solidaritu 

s pracovníkmi, ktorí boli prepustení a poskytovať im podporu 

prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na aktívne 

opatrenia na trhu práce, ako sú osobné poradenstvo a poradenstvo 

alebo pomoc pri hľadaní zamestnania, príspevky na vzdelávanie a 

mobilitu. 

Všeobecne platí, že EGF možno využiť, ak bolo prepustených aspoň 

500 pracovníkov (vrátane SZČO, dodávateľov a nadväzujúcich 

výrobcov):  

 v jednom podniku v jednom členskom štáte, alebo  

 v rovnakom hospodárskom sektore podľa SK NACE a 

nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich 

regiónoch úrovne 2 NUTS, alebo  

 vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako 

regióny úrovne 2 NUTS. Prostriedky fondu sa môžu využiť aj 

ako príspevky na odbornú prípravu, mobilitu/premiestnenie 

alebo podobné podporné opatrenia. 

Zodpovedný subjekt MPSVaR SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 
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Zdroj financovania Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Odpočet 
Neodpočtuje sa. Zatiaľ' nebola identifikovaná potreba čerpania 

prostriedkov z EGR. 

Dátum odpočtu 31.7.2021 

Plnenie Pozastavené 

 

Úloha č. 5 

Efektívne a v maximálnej možnej miere využívať prostriedky z 

predaja emisných kvót v rámci systému EU ETS na podporu 

investícií s cieľom znižovať emisie podnikov, ktoré sa na tomto 

systéme zúčastňujú. V tejto súvislosti realizovať výzvu na projekty 

v rámci “Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia 

v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich 

látok v odvetviach priemyselnej výroby“. 

Popis 

Vzhľadom na štruktúru priemyslu SR a negatívne pôsobenie prípadnej 

hospodárskej krízy je nutné maximalizovať využitie existujúcich 

nástrojov a mechanizmov v systéme EU ETS, ktoré sú SR zo 

strany EU priznané. Peniaze vyzbierané v rámci tohto mechanizmu nie 

sú poplatkami ani daňou, ale slúžia priamo na obnovu a modernizáciu 

emisne náročných procesov v podnikoch, a tým podporujú 

konkurencieschopnosť emisne náročného energetického priemyslu pri 

súčasnom dosahovaní cieľov ochrany životného prostredia 

a zachovania pracovných miest.  

Neefektívne alebo slabé využívanie týchto prostriedkov spôsobí 

zaostávanie nášho priemyslu pri potrebných modernizačných 

procesoch a spolu s postupným znižovaním objemu emisných 

povoleniek na trhu môže mať závažné následky pre jeho dlhodobú 

udržateľnosť a tým aj na štátny rozpočet a trh práce.  

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti 

znižovania emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v 

odvetviach priemyselnej výroby” bola prijatá ešte v roku 2017, avšak 

doposiaľ sa z nej nefinancoval žiaden projekt. 

Zodpovedný subjekt MŽP SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 

Realizácia výzvy je podmienená výškou disponibilných finančných 

prostriedkov z výnosov z predaja emisných kvót formou dražby na 

poskytnutie podpory v zmysle danej schémy, čo v zmysle zákona č. 

414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami závisí od výsledku 

dohody medzi Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstva 

financií SR 

Zdroj financovania Štátny rozpočet 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 
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Plnenie neprebieha 

 

Úloha č. 6 

V prípade vypuknutia hospodárskej krízy stimulovať vo verejnom 

záujme investície do primárnej infraštruktúry prostredníctvom 

verejných zákaziek s ohľadom na rozpočtové možnosti SR. 

Popis 

Prostredníctvom verejných zákaziek a v závislosti od rozpočtových 

možností je v čase poklesu dopytu a ohrozenia niektorých 

priemyselných odvetví možné stimulovať dopyt a udržanie 

pracovných miest, a súčasne pokračovať v budovaní infraštruktúry vo 

verejnom záujme. Predovšetkým je možné takýmto spôsobom 

pokračovať v budovaní a dostavbe cestnej, železničnej či energetickej 

infraštruktúry. 

V súlade s princípmi nadrezortného riadenia, MF SR v spolupráci s 

MIRRI SR a Úradom vlády SR vytvorí zásobník projektov 

využiteľných na tento účel 

Zodpovedný subjekt MF SR (v spolupráci s MIRRI SR a ÚV SR) 

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Odpočet 

MF SR v spolupráci s MDV SR pripravili zoznam prioritných stavieb 

(zásobník) v oblasti cestnej a železničnej dopravy, ktorý je podkladom 

pre projektovú prípravu nevyhnutnú na realizáciu. V prípade 

vypuknutia krízy sa uvoľní do realizácie väčší podiel stavieb zo 

zásobníka. 

Dátum odpočtu 5.8.2021 

Plnenie Priebežné plnenie 

  

Úloha č. 7 

Zabezpečiť v súlade s možnosťami štátu financovanie časti 

nákladov na podporované technológie výroby elektriny zo 

štátneho rozpočtu. 

Popis 

Zabezpečiť financovania nákladov na podporované technológie 

výroby elektriny (OZE, VÚKVET a ENO) zo štátneho rozpočtu 

v súlade s možnosťami štátu (štátneho rozpočtu) a tým zabezpečiť 

plošné zníženie TPS (a v konečnom dôsledku aj koncovej ceny 

elektriny). 

Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 
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Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Plnenie Neprebieha 

 

Úloha č. 8 

Začať legislatívny proces zavedenia nástroja nepriamej podpory 

podnikov v oblasti investícii do hmotného a nehmotného majetku 

motivujúci podniky k zvýšenej miere investovania na Slovensku. 

Popis 

SHP SR 2030 upozornila na globálne trendy, ktoré budú vplývať, 

prípadne už vplývajú na ich podnikateľské aktivity so silným 

dopadom. Zmeny súvisiace s digitalizáciou a rastúcimi 

environmentálnymi požiadavkami na proces výroby a konečný 

produkt si budú vyžadovať investície do hmotných a nehmotných aktív 

podnikov. Preto by podľa nášho názoru mala Vláda SR aktívne 

pomáhať podnikom pripraviť sa na tieto trendy pre zachovanie 

konkurencieschopnosti hospodárstva SR. Práve orientácia podnikov na 

automatizáciu a digitalizáciu bude prínosná aj pre štát, keďže v prípade 

vyrovnania sa úrovne automatizácie a digitalizácie na úroveň štátov 

Západnej Európy môže priniesť do štátneho rozpočtu nezanedbateľné 

príjmy. Pre dosiahnutie čo najvyššej transparentnosti je vhodné, ak by 

takáto podpora bola pokiaľ možno automatická. 

Zavádzanie uvedeného nástroja bude zohľadňovať aj úlohu č. C.16. z 

uznesenia vlády SR č. 185 zo 17. apríla 2019. 

Zodpovedný subjekt MF SR 

Termín 30. január 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

Plnenie Neprebieha 
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Prehľad úloh a ich plnenie 1. AP SHP 2030 

č.ú. NÁZOV ÚLOHY 
Plnenie 

Gestor 
Zdroj 

financovania 

1. 

Propagovať a zaviesť výučbu druhého cudzieho jazyka ako 

povinne voliteľného predmetu. Podporiť výučbu a rozsah 

anglického jazyka, matematiky, digitálnych a manuálnych 

zručností a finančnej gramotnosti. 

 

 

Priebežné 

plnenie 
MŠVVaŠ SR 

Štátny rozpočet – 

z kapitoly rezortu 

2. 

Vykonať revíziu výdavkov na stredné (štátne, cirkevné a 

súkromné) a vysoké školstvo so zameraním sa na racionalizáciu 

siete stredných a vysokých škôl s akcentom na odbory a prax 

potrebnú pre moderný trh práce. 

 

 

Nesplnené MŠVVaŠ SR Bez finančných vplyvov 

3. 
Optimalizovať sústavu odborov vzdelávania podľa potrieb trhu 

práce a uplatniteľnosti žiakov v odbore. 

 

Splnené MŠVVaŠ SR Bez finančných vplyvov 

4. 
Zvýšiť financovanie na študenta technických a prírodovedných 

odborov vysokých škôl minimálne o 25%. 

 

Zamietnuté MŠVVaŠ SR 
Štátny rozpočet – 

z kapitoly rezortu 

5. 

Zlepšiť materiálno technické zabezpečenie škôl s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín, odstrániť dvojzmennú 

prevádzku v základných školách, najmä v lokalitách s vysokou 

koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít 

a zabezpečiť bezplatnú dopravu medzi takýmito komunitami 

a základnými a materskými školami. 

 

 

 

Priebežné 

plnenie 
MŠVVaŠ SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP ĽZ); 

štátny rozpočet 

6. 
Zabezpečiť sfunkčnenie Rady vlády SR pre rozvoj zamestnanosti 

ako primárnej komunikačnej platformy sociálnych partnerov v 

otázkach trhu práce a služieb zamestnanosti. V rámci činnosti 

 

 

 

Splnené 

ÚV SR Bez finančných vplyvov 
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rady pravidelne prehodnocovať aktuálnosť pracovnoprávnych 

noriem v súvislosti s potrebami aplikačnej praxe. 

7. 

V novom programovom období 2021 - 2027 EŠIF umožniť 

využitie verejnej výskumnej infraštruktúry súkromným sektorom 

za odplatu.  

 

 

 

Splnené MŠVVaŠ SR 

Štátny rozpočet – z 

kapitoly rezortu; 

programy 

spolufinancované 

z EŠIF, vlastné zdroje 

prijímateľov 

8. 

Mobilizovať povedomie o možnostiach využívania duševného 

vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu 

technológií a zvyšovania povedomia o potrebe ochrany 

a komercionalizácie duševného vlastníctva. 

 

 

 

Priebežné 

plnenie 

MŠVVaŠ SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP VaI); 

štátny rozpočet; 

vlastné zdroje 

prijímateľov 

9. 
Vypracovať komplexnú koncepciu rozvoja priemyselných 

parkov. 

Splnené 

MH SR Bez finančných vplyvov 

10. 

Vyčleniť finančné prostriedky na podporu tvorby a zapájania sa 

slovenských vedcov do platforiem vo vybraných technológiách 

a odvetviach. 

 

 

Splnené MŠVVaŠ SR 
Štátny rozpočet – 

z kapitoly rezortu 

11. 

Zabezpečiť navýšenie zdrojov pre Agentúru na podporu výskumu 

a vývoja na podporu financovania výskumu a vývoja, ako aj 

vyčlenenie zdrojov na financovanie štátnych programov výskumu 

a vývoja. Podporu cieliť na aplikovaný výskum. 

 

 

Zamietnuté MŠVVaŠ SR 
Štátny rozpočet – 

z kapitoly rezortu 

12. 

Zriadiť pracovnú skupinu za účasti rezortov a zástupcov 

súkromnej a akademickej sféry za účelom zefektívnenia 

inovačných voucherov a grantov. 

 

 

Nesplnené MŠVVaŠ SR Bez finančných vplyvov 

13. Analyzovať potenciál a výzvy zavedenia princípov obehového 

hospodárstva vo vybraných hospodárskych odvetviach SR a 

 

 MH SR Bez finančných vplyvov 
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prijať opatrenia na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov v 

tejto oblasti 

Nesplnené 

14. 

Elektrifikácia železničných tratí a rozvoj systémov šetrných k 

životnému prostrediu, vrátane systémov s nízkou hlučnosťou a 

nízkouhlíkových dopravných systémov s podporou pre 

systémovú integráciu jednotlivých dopravných módov. 

 

 

Priebežné 

plnenie 
MDaV SR 

Programy 

spolufinancované z 

EŠIF (OP II); štátny 

rozpočet 

15. 

Spustiť informačnú kampaň zameranú na optimalizáciu 

rezervovanej kapacity v distribučnej sústave, resp. výšky ističov 

predovšetkým pre obce a mestá. 

 

 

Splnené MH SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF; štátny rozpočet 

16. 
Vytvoriť podmienky pre podporu uzatvárania materiálových 

tokov opätovným využívaním recyklátov v priemysle. 

 

Splnené MŽP SR Štátny rozpočet 

17. 

Vytvoriť pracovnú skupinu zameranú na návrh riešení v oblasti 

predlžovania životného cyklu, opraviteľnosti výrobkov a 

recyklácie v súlade s požiadavkami smernice o ekodizajne a 

smernice o odpade 

 

 

Pozastavené MŽP SR Bez finančných vplyvov 

18. 
V rámci existujúceho systému poradenstva pre malé a stredné 

podniky venovať priestor aj oblasti zdrojovej efektívnosti. 

 

 

Nesplnené MH SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF; štátny 

rozpočet 

19. 

Zvážiť vytvorenie dlhodobého podporného programu pre 

finančnú podporu na náhradu starých neekologických 

spaľovacích zariadení v domácnostiach za nové, nízkoemisné a 

energeticky efektívnejšie spaľovacie zariadenia. 

 

 

Nesplnené 

 
MŽP SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF; štátny 

rozpočet 

20. 
Prostredníctvom siete ZÚ SR propagovať a podporovať rozvoj 

zahraničnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, 

vrátane výskumných, vývojových a inovačných aktivít 

 

 

 

Priebežné 

plnenie 

MZVaEZ SR Štátny rozpočet 
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slovenských podnikateľských subjektov realizovaných 

v spolupráci so zahraničnými partnermi. 

21. Zaviesť do legislatívneho procesu princíp „one in – one out“. 

 

 

Splnené MH SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP EVS - 

národný projekt) 

22. 

Analyzovať možnosti reformy celkového daňovo-odvodového 

zaťaženia a zmeny súčasného daňového mixu so zohľadnením 

odporúčaní Európskej komisie týkajúcich sa majetkových a 

environmentálnych daní ako aj možnej digitálnej dane. V tejto 

súvislosti analýza navrhne aj spôsoby realizácie. 

 

 

 

Splnené MF SR Bez finančných vplyvov 

23. 

Prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície 

rodinného podnikania a vytvoriť pozitívne podnikateľské 

prostredie pre tzv. generačnú výmenu. 

 

 

Nesplnené MH SR Štátny rozpočet 

24. 

Postupne rozširovať sieť klientskych centier v rôznom 

geografickom členení po Slovensku, ktoré zabezpečia 

poskytovanie dostupných, primeraných a kvalitných služieb. 

 

 

Priebežné 

plnenie 
MV SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP EVS - 

národný projekt); 

štátny rozpočet 

25. 

Sprehľadniť a poskytnúť základné informácie a nasmerovanie pre 

všetkých žiadateľov o finančné prostriedky z rôznych národných 

a nadnárodných programov v gescii MIRRI SR. 

 

 

Splnené MIRRI SR Bez finančných vplyvov 

26. 

Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre 

TEN-T prostredníctvom prípravy a výstavby ďalších úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest. Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti 

cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 

prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. 

 

 

Priebežné 

plnenie MDaV SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP II); štátny 

rozpočet 
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27. 

Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce v rámci Programu 

rozvoja vidieka 2014 – 2020:  

Podpora projektov dodávateľského reťazca (prvovýrobcov 

a spracovateľov) zameraných na rozširovanie odbytových miest 

a kanálov v rámci krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych 

trhov vrátane podpory súvisiacich investičných nákladov. 

 

 

 

Splnené 
MPaRV SR 

Program rozvoja 

vidieka SR 2014 – 

2020;  štátny rozpočet 

28. 
Budovanie inteligentných dopravných systémov v cestnej 

a železničnej doprave. 

 

 

Priebežné 

plnenie 

MDaV SR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP II); štátny 

rozpočet 

29. 

Racionálne usporiadanie krajiny s cieľom vymedzenia vecných 

práv k nehnuteľnostiam a eliminovania rozdrobenosti vlastníctva 

poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 

 

 

 

Priebežné 

plnenie 

MPaRV SR 

Štátny 

rozpočet; zdroje z 

Európskeho 

poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj 

vidieka 

30. 

Prijatie novej právnej úpravy prenajímania poľnohospodárskych 

pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového 

fondu. 

 

 

Nesplnené MPaRV SR Bez finančných vplyvov 

31. 

Podpora investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia 

životaschopnosti lesov prostredníctvom opatrení Programu 

rozvoja vidieka 2014 – 2020. 

 

 

Priebežné 

plnenie 

MPaRV SR 

Program rozvoja vidieka 

SR 2014-2020; štátny 

rozpočet 
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Prehľad úloh  reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR a ich plnenie 

č.ú. NÁZOV ÚLOHY 
 

Plnenie 
Gestor Zdroj financovania 

1. 

V prípade vypuknutia hospodárskej krízy pokračovať v ceste 

konsolidácie smerom k splneniu strednodobého štrukturálneho 

cieľa tak, aby sa zároveň minimalizovalo riziko spomalenia 

ekonomického rastu z dôvodu príliš reštriktívnej fiškálnej 

politiky. 

 

 

Priebežné 

plnenie MF SR Štátny rozpočet 

2. 

Revidovať úverové zdroje SZRB, EXIMBANKY a SIH a 

pripraviť dostupné zdroje, ktoré by mohli by mohli byť v prípade 

potreby rýchlo a efektívne alokované s cieľom navýšenia 

úverových kapacít. 

 

 

Splnené MF SR Štátny rozpočet 

3. 

V spolupráci so sociálnymi partnermi zanalyzovať a zvážiť 

zavedenie ďalších možností rozšírenia efektívneho systému 

podpory udržania počtu zamestnancov po vzore nemeckého 

modelu „Kurzarbeit“. 

 

 

Splnené MPSVaR SR Štátny rozpočet 

4. 

V prípade potreby zabezpečiť čerpanie prostriedkov 

z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na 

podporu hromadne prepustených pracovníkov. 

 

 

Pozastavené MPSVaR SR 

Európsky fond na 

prispôsobenie sa 

globalizácii (EGF) 

5. 

Efektívne a v maximálnej možnej miere využívať prostriedky z 

predaja emisných kvót v rámci systému EU ETS na podporu 

investícií s cieľom znižovať emisie podnikov, ktoré sa na tomto 

systéme zúčastňujú. V tejto súvislosti realizovať výzvu na 

projekty v rámci “Schémy štátnej pomoci na ochranu životného 

prostredia v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a 

znečisťujúcich látok v odvetviach priemyselnej výroby“. 

 

 

 

 

Neprebieha MŽP SR Štátny rozpočet 



73 

 

6. 

V prípade vypuknutia hospodárskej krízy stimulovať vo 

verejnom záujme investície do primárnej infraštruktúry, 

prostredníctvom verejných zákaziek s ohľadom na rozpočtové 

možnosti SR. 

 

Priebežné 

plnenie MF SR Štátny rozpočet 

7. 

Zabezpečiť v súlade s možnosťami štátu financovanie časti 

nákladov na podporované technológie výroby elektriny zo 

štátneho rozpočtu. 

 

Neprebieha 
MH SR 

 

Štátny rozpočet 

 

8. 

Začať legislatívny proces zavedenia nástroja nepriamej podpory 

podnikov v oblasti investícii do hmotného a nehmotného majetku 

motivujúci podniky k zvýšenej miere investovania na Slovensku. 

 

Neprebieha 
MF SR Štátny rozpočet 



 

 

 


