
1 

 

 

 

 

 
  

  2019 -2021   

     1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo 

Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 

2030 

-NÁVRH- 



2 

 

Obsah 

Základné informácie o 1. akčnom pláne ............................................................... 5 

1 Úvod ...................................................................................................................... 6 

1.1 Monitoring ..................................................................................................... 7 

1.2 Aktivity vlády SR napĺňajúce SHP SR 2030 mimo rámca akčných plánov .. 8 

2 Návrhy úloh v rámci prioritných oblastí Stratégie ................................................ 9 

2.1 Rozvoj ľudského kapitálu ............................................................................ 10 

2.2 Technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR .................... 15 

2.3 Environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva .......................... 19 

2.4 Rozvoj podnikateľského prostredia ............................................................. 22 

2.5 Regionálny rozvoj a pôdohospodárstvo ....................................................... 30 

3 Úlohy reagujúce na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR .............. 35 

Príloha č. 1 Prehľad opatrení a termínov 1. AP ......................................................... 41 

Príloha č. 2 Prehľad opatrení a termínov protikrízových opatrení ............................. 45 

  



3 

 

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 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MPRV 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 

MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

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

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

ÚPVII SR Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

NIP SR Národný investičný plán SR 2018 – 2030, pilotná verzia 

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 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 
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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. 

EXIMBANKA 

SR 

Exportno-importná banka Slovenskej republiky 

SIH Slovak Investment Holding, a.s. 

VÚKVET Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla 

ENO Elektráreň Nováky 

TPS Tarifa za prevádzkovanie systému 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

ETS Systém obchodovania s emisnými kvótami 

HDP Hrubý domáci produkt 

NIP SR Národný investičný plán SR 2018-2030, pilotná verzia 

RIS3 SK Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 

republiky 

 

  



5 

 

Základné informácie o 1. akčnom pláne 
 

Názov dokumentu 
1. akčný plán pre realizáciu  opatrení vyplývajúcich zo Stratégie 

hospodárskej politiky SR do roku 2030 (ďalej len „1. AP“) 

Identifikácia potreby 

Vypracovanie 1. AP uložila vláda SR uznesením č. 300 z 27. júna 

2018. Proces prác pri napĺňaní opatrení 1. AP nadväzuje na 

koordinačnú skupinu pre prípravu strategického dokumentu SHP 

SR 2030 zloženú zo zástupcov štátnej správy a podnikateľských, 

zamestnávateľských a priemyselných zväzov a združení. 

1. AP stanovuje úlohy, ktoré rozpracovávajú vybrané opatrenia zo 

SHP SR 2030, a ktoré je možné začať realizovať v krátkodobom 

časovom horizonte od 4Q 2019 do 2021. Financovanie úloh je 

naviazané na štátny rozpočet, konkrétne na jednotlivé kapitoly 

zodpovedných subjektov a na programové obdobie 2014 – 2020. 

Zadávateľ Akčného plánu Vláda SR uznesením č. 300 z 27. júna 2018 

Gestor Ministerstvo hospodárstva SR 

Typ dokumentu Rezortná (sektorová) stratégia 

Spolupracujúce strany pri 

realizácii dokumentu 

Členovia koordinačnej skupiny pre vypracovanie 1. AP, vecne 

príslušné rezorty a podnikateľské, zamestnávateľské a priemyselné 

zväzy a združenia. 

Definovaný cieľ 

1. AP sa zameriava na úlohy potrebné pre naštartovanie procesov 

vedúcich k štruktúrnym zmenám v rámci hospodárstva SR 

a zlepšenie atraktivity investičného prostredia na Slovensku. 

Rozpočet implementácie 
Štátny rozpočet – z kapitoly rezortu; programy spolufinancované 

z EŠIF, vlastné zdroje prijímateľov 

Rok vypracovania 2018/2019 

Schvaľovateľ Vláda SR 

Forma schválenia Uznesenie vlády SR 

Doba realizácie Krátkodobá: 2019 – 2021 

Odpočet implementácie Správa na rokovanie vlády SR k 30.10.2020 a k 30.10.2021 

Monitoring 

V súvislosti s potrebou vyhodnotiť implementáciu 1. AP a nastaviť 

tvorbu ďalšieho bude 1. AP podliehať 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. 
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Úvod 

1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky 

SR do roku 2030 (ďalej len „1. AP“) vychádza a priamo nadväzuje na vládou schválenú 

Stratégiu hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 20301 (ďalej len „SHP SR 

2030“). 

Vychádzajúc zo SHP SR 2030, pre úspešnú realizáciu stanovených úloh je nutné, aby 

aj 1. AP mal širokú politickú podporu presahujúcu mandát súčasnej vlády.  

Zodpovednosť za koordináciu, monitorovanie plnenia jednotlivých úloh a nastavovanie 

ďalších na nasledujúce obdobia v zmysle SHP SR 2030, má MH SR. Odpočet implementácie 

1. AP bude predložený vláde SR vždy k 31.10. rokov 2020 a 2021.  

1. AP ako celok a  úspešnosť jeho realizácie bude monitorovaný prostredníctvom 

indikátorov stanovených v SHP SR 2030, čím sa bude priamo merať a postupne vyhodnocovať 

aj samotná hospodárska politika SR. Vďaka tomu sa pri koordinácii a nastavení jednotlivých 

úloh do nasledujúcich období systematicky zhodnotí posun a následne stanovia nové úlohy. 

V zmysle formálnej a obsahovej nadväznosti na SHP SR 2030 sú úlohy rozdelené 

podľa štruktúry jednotlivých kľúčových oblastí hospodárskej politiky, a to:  

 rozvoj ľudského kapitálu,  

 technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu,  

 environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva,  

 rozvoj podnikateľského prostredia, a  

 regionálny rozvoj súčasne s oblasťou pôdohospodárstva.   

 

 

 

 

  

                                                           
1 Zdroj: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27585  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27585
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Návrh úloh v 1. AP vychádza z odporúčaní Európskej komisie, z návrhov jednotlivých 

zodpovedných ministerstiev, podnikateľských, zamestnávateľských a priemyselných zväzov 

a združení. Výber úloh na obdobie 2019 až 2021 bol determinovaný schopnosťami 

jednotlivých rezortov, a to tak, aby zohľadňoval opatrenia v SHP SR 2030 s prihliadnutím 

na súčasný vývoj.  

Monitoring 

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

zodpovedné MH SR , ktoré bude systematicky vyhodnocovať plnenie stanovených úloh, o čom 

bude vláda SR informovaná prostredníctvom pravidelných odpočtov vždy k 30.10. rokov 2020 

a 2021.  

Pre sledovanie napĺňania 1. AP ako celku s väzbou na SHP SR 2030 sa využijú 

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 EÚ2 (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 má dopĺňať ukazovatele kvality života a reálnej konvergencie 

o pohľad na progresívnosť zmien v produkčnej štruktúre ekonomiky. Navrhovaný 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“. 

 Indikátor je jednoduchý, nežiada si modelovanie ani iné zložitejšie matematické 

a štatistické operácie, je zostavený z podielových ukazovateľov a ľahko 

sa aktualizuje. 

Keďže ambíciou je ponúknuť východiská pre naštartovanie nového štruktúrneho 

prístupu k ekonomickému rastu Slovenska, pre súhrnný indikátor sú zvolené práve ukazovatele 
                                                           
2) Krajiny: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, 

Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 
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ako miera pridanej hodnoty, či podiel intelektuálnych aktív. Tie je možné vyhodnotiť ako 

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

Takéto vyhodnocovanie pokroku umožní v zmysle SHP SR 2030 tzv. strednodobé 

prehodnotenie hospodárskej politiky (tzv. „mid-term review“, resp. ex post hodnotenie) v roku 

2024, ktoré by malo reagovať na aktuálnu hospodársku situáciu na Slovensku, globálny stav 

hospodárstva, všeobecne na spoločenskú situáciu, nové technológie a výstupy vedy 

a výskumu, atď. Ambíciou je, aby štát adresne reagoval na aktuálnu dynamiku vývoja, jeho 

východísk, ako aj dosiahnutého pokroku v kľúčových oblastiach. 

Aktivity vlády SR napĺňajúce SHP SR 2030 mimo rámca akčných plánov 

Vo všetkých kľúčových oblastiach SHP SR 2030 členovia vlády SR realizujú aktivity, 

ktorými významne prispievajú k napĺňaniu jej cieľov mimo rámca úloh akčných plánov.  

Je preto nevyhnutné odkázať na tomto mieste stručným spôsobom na tie najdôležitejšie, a to: 

 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania z dielne MŠVVŠ SR, schválený 

uznesením vlády SR č. 302/2018. 

 Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR, schválená uznesením vlády SR  

č. 473/2018. 

 Národná stratégia zamestnanosti SR do roku 2020 z dielne MPSVR SR, schválená 

uznesením vlády SR č. 665/2014. 

 Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko z dielne MH SR, schválená 

uznesením vlády SR č. 490/2016. 

 Akčný plán inteligentného priemyslu SR z dielne MH SR, schválený uznesením 

vlády SR č. 461/2018. 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

z dielne MH SR, schválená uznesením vlády SR č. 665/2013 a Implementačný plán 

RIS3 SK schválený Radou vlády SR pre vedu techniku a inovácie SR 30. júna 2017. 

ÚPV II získal z programu EÚ Structural Reform Support Program projekt na 

aktualizáciu RIS3 SK na programové obdobie 2021-2027. 

 Implementačný plán RIS3 SK z dielne MH SR, schválený Radou vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie SR z 30. júna 2017. 

 Opatrenia na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového 

priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete z dielne MH SR, schválené 

uznesením vlády SR č. 185/2019: 

 navýšenie odpočtu nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj a jeho priebežne 

sprehľadňovanie v súlade s aplikačnou praxou, 

 podpora investícií do intelektuálnych aktív v súvislosti s priemyslom 4.0, 

 podpora nájomného bývania pre zamestnancov, 

 jeden rok, jedny pravidlá.  

 Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 z dielne UPVII SR, schválená 

uznesením vlády SR č. 206/2019. 

 Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 z dielne  

UPVII SR, schválený uznesením vlády SR č. 337/2019. 

 Zelenšie Slovensko – Stratégia Environmentálnej politiky SR  

do roku 2030 z dielne MŽP SR, schválená uznesením vlády SR č. 87/2019. 
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 Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov z dielne MH SR, schválený 

uznesením vlády SR č. 677/2010. 

 RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie z dielne MH SR, schválená uznesením vlády 

SR č. 32/2018. 

 Akčné plány Národného lesníckeho programu SR a Národného programu využitia 

potenciálu dreva SR z dielne MPRV SR., schválené uzneseniami vlády  

SR č. 697/2015 a č. 225/2014. 

 Energetická politika SR z dielne MH SR, schválená uznesením vlády SR č. 548/2014. 

 Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike z dielne MH SR, 

schválený uznesením vlády SR č. 110/2019. 

 

Návrhy úloh v rámci prioritných oblastí SHP SR 2030 

V rámci jednotlivých identifikovaných kľúčových oblastí, definovaných v SHP SR 

2030, sa 1. AP zameriava na úlohy potrebné pre naštartovanie procesov vedúcich 

ku štruktúrnym zmenám v rámci hospodárstva SR a zvýšenie atraktivity investičného 

prostredia na Slovensku.  

Na tento účel sa stanovili v 1. AP úlohy, ktoré sa v rámci jednotlivých kľúčových 

oblastí venujú najmä témam ako:  

 vzdelávanie a výchova odbornej a kvalifikovanej pracovnej sily, 

 výskum a inovácie, 

 infraštruktúra, 

 zdrojová a materiálová efektívnosť, 

 podpora investícií do intelektuálneho a fixného kapitálu. 

Výber úloh do 1. AP bol okrem SHP SR 2030 a činnosti pracovnej skupiny ovplyvnený 

nasledovnými skutočnosťami:  

 predchádzajúcimi a pripravovanými aktivitami vlády SR a jej členov, ktoré 

prispievajú k napĺňaniu SHP SR 2030, avšak mimo rámca plánovaných akčných 

plánov, či už z dôvodu potreby naliehavejšieho reagovania na dynamický vývoj, 

riešenia komplexnej problematiky osobitným spôsobom, či plnenia schválených úloh 

z minulosti; 

 uskutočniteľnosťou úloh v rámci zvoleného časového obdobia; 

 možnosťami štátneho rozpočtu; 

 možnosťami jednotlivých vecne príslušných rezortov. 

Nasledujúce podkapitoly obsahujú stručný úvod do kľúčových oblastí s väzbou na 

stanovené úlohy pre 1. AP na roky 2019 – 2021.  

Vzhľadom na deklarovanú potrebu naštartovania procesov vedúcich k napĺňaniu 

smerovania vytýčeného v SHP SR 2030, obsahuje 1. AP aj určité množstvo analytických úloh. 

Predovšetkým ide o potrebu objektívneho a odborného poznania východiskového stavu pre 

následné návrhy kvalifikovaných možností riešenia v tak komplexných témach, akými sú napr. 

daňovo-odvodový systém, obehové hospodárstvo, či vzdelávanie a nastavenie siete škôl. Tieto 
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témy si totiž vyžadujú viacročný rámec realizácie, a preto budú súčasťou aj následných 

akčných plánov. 

 

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  

Zaviesť v štátnom vzdelávacom programe povinnú výučbu 

angličtiny ako prvku základného všeobecného vzdelania od 

tretieho ročníka základných škôl a zároveň propagovať a zaviesť 

výučbu druhého cudzieho jazyka ako povinne voliteľného 

predmetu. Podporiť výučbu a rozsah 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 na všetkých typoch škôl (štátne, cirkevné a súkromné). 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. 

Zodpovedný subjekt MŠVVŠ 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 

 

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 

MŠVVŠ 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. 

Školy s takýmto certifikátom prirodzene zvyšujú atraktivitu SR pre 

zahraničných investorov.  

Zodpovedný subjekt MŠVVŠ SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

Monitoring  Zverejnenie a predloženie revízie na rokovanie vlády SR. 

                                                           
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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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. 

 

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. MŠVVŠ 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 MŠVVŠ SR 

Termín 30. jún 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

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. 
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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 na úkor ostatných odborov alebo reguláciou maximálnych 

počtov štátom dotovaných študentov v jednotlivých odboroch sa 

podporí vzdelávací proces, materiálno-technické 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. 

Zodpovedný subjekt MŠVVŠ 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. 

 

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 najmä v rámci OP ĽZ formou projektov 

(dopytovo orientovaných, resp. národných), v gescii MŠVVŠ SR a v 

prípade schválenia pripravovanej revízie OP ĽZ – verzia 5.0, aj v 

gescii MV 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. 
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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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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 MŠVVŠ SR  

Termín Priebežne do 31. decembra 2021 
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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. 

 

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 

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. 
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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. 

 

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 MŠVVŠ 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. 

 

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 MŠVVŠ 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. 

Na účely naplnenia cieľov SHP SR 2030 a podpory projektov na 

financovanie výskumu a vývoja cieliť podporu na aplikovaný výskum.  

Zodpovedný subjekt MŠVVŠ SR  

Termín 31. január 2020 
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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. 

 

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. 

Zodpovedný subjekt MŠVVaŠ SR (v spolupráci s MH 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 2.1 Podporovať efektívne prepojenie akademického a súkromného 

sektora pri vývojovej a výskumnej činnosti spolu s efektívnym 

zavádzaním inovácií do praxe. 

 

  



19 

 

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 EÚ Rady ministrov životného prostredia „More 

circularity – Transition to a sustainable society“ 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 (napr. chemický 

priemysel).  

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. 
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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. 

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. 

 

 



21 

 

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. 

Zodpovedný subjekt MH SR (v spolupráci so SIEA) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Programy spolufinancované 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. 

   

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 

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. 
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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. marca 2020 

Zdroj financovania Bez finančných vplyvov. 

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. 

 

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 

                                                           
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  

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/obehove-hospodarstvo-a-redukcia-odpadu/20151201STO05603/eu-a-obehove-hospodarstvo
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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) 

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. 

 

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 sa jednať 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.  

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 

                                                           
6 Air quality in Europe – 2018 report 
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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 3.4 Podporovať dosiahnutie optimálneho energetického mixu s 

prevahou zdrojov neprodukujúcich CO2 emisie, ako aj emisie 

znečisťujúcich látok s uprednostňovaním jadrovej energie a zemného 

plynu, ako nástrojov prechodu k nízko-uhlíkovej energetike pri 

nahradzovaní uhlia. 
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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. 

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 MZVEZ 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. 

 

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 
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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. 

 

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, diskusiu 

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 
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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 MPSVR SR, MZ SR, 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 

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. 

 

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 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. decembra 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. 
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O 4.8 Vhodne nastaviť podmienky regulácie nových foriem 

podnikania v súvislosti s digitálnou ekonomikou, pri zohľadnení 

záujmov štátu najmä v oblastí daní, pracovného práva a ochrany 

spotrebiteľa. 

 

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 

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. decembra 2020 

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. 
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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 ÚPVII 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 UPVII SR zaoberajúcom sa problematikou 

štrukturálnych fondov.  

Zodpovedný subjekt UPVII 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. 
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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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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 

a kanálov v rámci miestnych trhov vrátane podpory súvisiacich 

investičných nákladov. 

Zodpovedný subjekt MPRV SR 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.  

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. 

 

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 

                                                           
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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nárokov. V oblasti železničnej dopravy ide o zabezpečenie 

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. 

 

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 MPRV 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 MPRV SR 

Termín 31. december 2021 

Zdroj financovania 
Štátny rozpočet; zdroje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka. 

Monitoring Každoročne sledovať stanovené čiastkové indikátory. 
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Väzba na opatrenie 

zo SHP SR do roku 

2030 

O 5.10 Zintenzívnenie podpory komasácie s cieľom eliminovať 

rozdrobenosť vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. 

 

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. 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 MPRV 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. 

 

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. 

Zodpovedný subjekt MPRV 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 
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ekonomický, sociálny a environmentálny aspekt rozvoja na národnej, 

regionálnej a lokálnej úrovni. 
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Úlohy reagujúce na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR 

Súčasný stav odzrkadľuje naviazanosť hospodárstva SR a jeho výraznej priemyselnej 

štruktúry na nemecký trh a prostredníctvom neho na aktuálne negatívne globálne trendy. 

Prirodzené cyklické zmeny v ekonomike sú v tomto období podčiarknuté najmä politikou 

globálneho protekcionizmu či „Brexitom“. Pri tvorení SHP SR 2030 MH SR od začiatku 

zdôrazňovalo, že pôjde o dokument otvorený a schopný prostredníctvom 4 akčných plánov 

adresne reagovať aj na dynamiku globálneho vývoja.  

Ciele štátnej politiky v prípade vypuknutia hospodárskej krízy na Slovensku sa musia 

orientovať predovšetkým na nasledovné tri hlavné piliere: 

Udržať zamestnanosť prostredníctvom: 

 nových flexibilných nástrojov pracovného práva; 

 nástrojov aktívnej politiky trhu práce a 

 znižovania nákladov práce. 

Stimulovať domácu spotrebu prostredníctvom: 

 zvyšovania disponibilných príjmov primárne nízkopríjmových skupín obyvateľstva 

existujúcimi nástrojmi s ich revíziou. 

Podpora investícii prostredníctvom: 

 nástrojov na podporu investícii do hmotných a nehmotných aktív; 

 verejnými zákazkami na stimuláciu dopytu; 

 efektívnym využitím existujúcich finančných nástrojov a 

 úpravy koncovej ceny elektriny. 

 

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. 
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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) 

Termín 31. december 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

 

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.  

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  
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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 miest8. 

Zodpovedný subjekt MPSVR SR (v spolupráci s MF SR) 

Termín 31. decembra 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

 

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 MPSVR SR (v spolupráci s MF SR) 

                                                           
8 http://www.oecd.org/employment/emp/43707146.pdf  

http://www.oecd.org/employment/emp/43707146.pdf
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Termín Priebežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

 

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 príjmov z predaja 

emisných kvót v dražbách. Finančné prostriedky 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 kvót 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 do 30. júna 2020 a následne priebežne  

do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Štátny rozpočet 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

 

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 
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verejnom záujme. Predovšetkým je možné takýmto spôsobom 

pokračovať v budovaní a dostavbe cestnej, železničnej či energetickej 

a kultúrnej infraštruktúry. 

V súlade s princípmi nadrezortného riadenia, MF SR v spolupráci 

s ÚPVII SR a Úradom vlády SR  vytvorí zásobník projektov 

využiteľných na tento účel. 

Zodpovedný subjekt MF SR (v spolupráci s UPVII SR a UV SR) 

Termín Pribežne do 31. decembra 2021 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

  

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. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

  

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

z uznesenia Vlády SR č. 185/2019 zo dňa 17. apríla 2019. 

Zodpovedný subjekt MF SR 

Termín 31. január 2020 

Zdroj financovania Štátny rozpočet. 

Monitoring Ročne v rámci odpočtovania akčného plánu. 

 

 



 

 

Príloha č. 1 Prehľad úloh a termínov 1. AP 

č. ú. NÁZOV ÚLOHY Termín Gestor 
Kľúčový 

partner 
Zdroj financovania 

1. 

Zaviesť v štátnom vzdelávacom programe povinnú výučbu angličtiny ako prvku 

základného všeobecného vzdelania od tretieho ročníka základných škôl a 

zároveň propagovať a zaviesť výučbu druhého cudzieho jazyka ako povinne 

voliteľného predmetu. Podporiť výučbu a rozsah matematiky, digitálnych a 

manuálnych zručností a finančnej gramotnosti. 

31.12.2021 
MŠVVaŠ 

SR 
x 

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. 

30.6.2020 
MŠVVaŠ 

SR 
MF SR 

Bez finančných 

vplyvov 

3. 
Optimalizovať sústavu odborov vzdelávania podľa potrieb trhu práce 

a uplatniteľnosti žiakov v odbore. 
30.6.2020 

MŠVVaŠ 

SR 
x 

Bez finančných 

vplyvov 

4. 
Zvýšiť financovanie na študenta technických a prírodovedných odborov 

vysokých škôl minimálne o 25%. 
30.6.2020 

MŠVVaŠ 

SR 
MF 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. 

31.12.2021 
MŠVVaŠ 

SR 
MV 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 rady pravidelne prehodnocovať aktuálnosť 

pracovnoprávnych noriem v súvislosti s potrebami aplikačnej praxe. 

31.01.2020 ÚV SR 
MPSVaR 

SR 

Bez finančných 

vplyvov 

7. 
V novom programovom období 2021 - 2027 EŠIF umožniť využitie verejnej 

výskumnej infraštruktúry súkromným sektorom za odplatu. 
30.6.2021 

MŠVVaŠ 

SR 
x 

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. 

31.12.2021 
MŠVVaŠ 

SR 
x 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP VaI); štátny 

rozpočet; vlastné zdroje 

prijímateľov 

9. Vypracovať komplexnú koncepciu rozvoja priemyselných parkov. 31.12.2020 MH SR 
SARIO 

MH Invest 

Bez finančných 

vplyvov 

10. 
Vyčleniť finančné prostriedky na podporu tvorby a zapájania sa slovenských 

vedcov do platforiem vo vybraných technológiách a odvetviach. 
31.01.2020 

MŠVVaŠ 

SR 
x 

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. 

31.01.2020 
MŠVVaŠ 

SR 
x 

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. 
31.01.2020 

MŠVVaŠ 

SR 
MH SR 

Bez finančných 

vplyvov 

13. 

Analyzovať potenciál a výzvy zavedenia princípov obehového hospodárstva vo 

vybraných hospodárskych odvetviach SR a prijať opatrenia na odstránenie 

pretrvávajúcich nedostatkov v tejto oblasti. 

31.12.2020 MH SR MŽP SR 
Bez finančných 

vplyvov 

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. 

31.12.2021 MDV SR 

VÚC, 

mestá, 

obce 

a operátori 

železničnej 

dopravy 

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. 
31.12.2020 MH SR SIEA 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF; štátny rozpočet 



 

 

16. 
Vytvoriť podmienky pre podporu uzatvárania materiálových tokov opätovným 

využívaním recyklátov v priemysle. 
31.12.2020 MŽP SR 

MH SR, 

MF SR a 

ÚVO 

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.  

31.3.2020 MŽP SR MH SR 
Bez finančných 

vplyvov 

18. 
V rámci existujúceho systému poradenstva pre malé a stredné podniky venovať 

priestor aj oblasti zdrojovej efektívnosti. 
31.10.2020 MH SR MŽP 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. 

31.12.2020 MŽP SR x 

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 slovenských podnikateľských subjektov 

realizovaných v spolupráci so zahraničnými partnermi. 

30.9.2021 
MZVaEZ 

SR 
MH SR Štátny rozpočet 

21. Zaviesť do legislatívneho procesu princíp „one in – one out“. 31.12.2020 MH SR x 

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. 

30.6.2021 MF SR 

MPSVaR 

SR, 

MZ SR a  

MZ SR 

Bez finančných 

vplyvov 

23. 
Prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície rodinného podnikania 

a vytvoriť pozitívne podnikateľské prostredie pre tzv. generačnú výmenu. 
31.12.2020 MH SR MF SR Štátny rozpočet 

24. 

Postupne rozširovať sieť klientskych centier v rôznom geografickom členení po 

Slovensku, ktoré zabezpečia poskytovanie dostupných, primeraných a 

kvalitných služieb. 

31.12.2020 MV SR x 

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 ÚPVII SR. 

30.6.2020 
ÚPVII 

SR 
x 

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. 

31.12.2021 
MDaV 

SR 
NDS, SSC 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP II); štátny 

rozpočet 

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. 

31.12.2020 
MPaRV 

SR 
x 

Program rozvoja 

vidieka SR 2014 – 

2020;  štátny rozpočet 

28. Budovanie inteligentných dopravných systémov v cestnej a železničnej doprave. 31.12.2021 
MDaV 

SR 

NDS, 

SSC, ŽSR 

Programy 

spolufinancované 

z EŠIF (OP II); štátny 

rozpočet 

29. 

Racionálne usporiadanie krajiny s cieľom vymedzenia vecných práv 

k nehnuteľnostiam a eliminovania rozdrobenosti vlastníctva poľnohospodárskej 

pôdy. 

31.12.2021 
MPaRV 

SR 
x 

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. 
31.12.2020 

MPaRV 

SR 
x 

Bez finančných 

vplyvov 

31. 
Podpora Investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov 

prostredníctvom opatrení Programu rozvoja vidieka 2014-2020.  
31.12.2021 

MPaRV 

SR 
x 

Program rozvoja 

vidieka SR 2014 – 

2020; štátny rozpočet 



 

 

Príloha č. 2 Prehľad úloh a termínov reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve SR 

č. ú. NÁZOV ÚLOHY Termín Gestor 
Kľúčový 

partner 

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. 

Každoročne do 

31.12.2021 
MF SR x 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. 

31.12.2020 MF SR MH 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“. 

31.12.2020 MPSVR SR MF SR Štátny rozpočet 

4. 

V prípade potreby zabezpečiť čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu na 

prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na podporu hromadne prepustených 

pracovníkov. 

Priebežne do 

31.12.2021 
MPSVR SR MF 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“. 

Realizácia výzvy 

do 30. júna 2020. 

 

A následne 

priebežne  

do 31. decembra 

2021. 

MŽP SR MF SR Štátny rozpočet 

6. 

V prípade vypuknutia hospodárskej krízy stimulovať vo verejnom záujme investície 

do primárnej infraštruktúry prostredníctvom verejných zákaziek s ohľadom na 

rozpočtové možnosti SR. 

Priebežne do 

31.12.2021 
MF SR 

UPVII SR 

a ÚV SR 
Štátny rozpočet 



 

 

7. 
Zabezpečiť v súlade s možnosťami štátu financovanie časti nákladov na 

podporované technológie výroby elektriny zo štátneho rozpočtu. 
30.6.2020 MH SR MF 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. 

31.01.2020 MF SR x Štátny rozpočet 

 


