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ZÁKLADNÉ CIELE PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI
Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v
dôsledku pandémie nového koronavírusu. Slovensko zároveň musí riešiť dlhodobú výzvu,
ktorou je úsilie zabrániť riziku stagnácie životnej úrovne. Kombinácia investícií, reforiem
a efektívnych verejných politík umožní krajine začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru
EÚ a dosiahnuť významné a udržateľné zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich
kvalitu života na Slovensku.
Slovensko sa v minulosti v rokoch 2003 až 2008 dokázalo rýchlo približovať k
vyspelým ekonomikám. V poslednej dekáde však krajina stagnuje. Ekonomický model
založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách sa vyčerpal. Slovensko je
o štvrtinu chudobnejšie v porovnaní s priemerom EÚ a zaostáva v mnohých oblastiach
kvality života, ako je napríklad zdravotná starostlivosť či školstvo. Slovenskí žiaci majú
horšie výsledky v porovnaní s vyspelými krajinami, slovenskí podnikatelia čelia zložitejšej
regulácii pri podnikaní a počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť lepšou a efektívnou liečbou, je
vyšší ako priemer v EÚ.
Hlavnou výzvou je reštartovať proces dobiehania vyspelých krajín EÚ. Mal by byť
založený na zveľaďovaní ľudského kapitálu a vytváraní inovačného prostredia, ktoré posilní
konkurencieschopnosť Slovenska v aktivitách s vyššou pridanou hodnotou. Záväzkom vlády
SR je zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 percent priemeru EÚ (v súčasnosti HDP na
obyvateľa 74 %).
...ale aj návod ako znova dobiehať
životnú úroveň EÚ

Plán obnovy je odpoveďou na
bezprecedentný pokles ekonomiky....
95

6
4

EÚ = 100

85

2
75

0
-2

65

-4

ekonomický rast SR

-6
-8

2010

2 z 15

2012

2014

2016

55

2018

2020f

45

Slovensko
2000

2005

2010

Česko
2015

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

V kľúčových oblastiach dlhodobo zaostávame za najlepšími
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Opatrenia, ktoré sú súčasťou plánu obnovy a odolnosti, stoja na troch vzájomne
prepojených pilieroch. Sú odpoveďou na bezprostredné dôsledky krízy aj systémové
nedostatky slovenskej ekonomiky. Pôsobením na všetky tri piliere môže Plán obnovy a
odolnosti významne prispieť k opätovnému naštartovaniu rýchleho a udržateľného rastu
hospodárstva aj kvality života na Slovensku.
✓ Inovatívna ekonomika je motorom udržateľného rastu životnej úrovne založenom na
investíciách do vedy a výskumu a využívaní nových poznatkov a technológii vo všetkých
aspektoch života. Okrem podpory konvergencie k vyspelejším krajinám inovatívna
ekonomika vďaka rastu produktivity práce tlmí negatívne vplyvy demografických zmien
a zamestnancom poskytuje dostatočné zručností a know-how, aby vedeli reagovať na
súčasné zmeny na trhu práce akými sú automatizácia a digitalizácia.
✓ Moderný štát, ktorý účinne chráni práva a záujmy svojich občanov, dôsledne potláča
korupciu a inú trestnú činnosť a poskytuje kvalitné verejné služby v súlade s princípom
hodnoty za peniaze, je kľúčovou podmienkou pre kvalitný život a inovatívne
podnikateľské prostredie. Plán obnovy predstavuje nástroj, ktorým možno odstrániť
transformačný dlh deliaci tento ideál od aktuálnej reality.
✓ Zdravá krajina vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného
potenciálu počas celého života a naprieč generáciami. Popri ekonomickom raste, ktorý
vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, je zdravie ľudí, verejného priestoru a
životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou kvality života.
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Plán obnovy a odolnosti je kapitálová injekcia, vďaka ktorej môže krajina v najbližších
rokoch viac investovať (ročne o štvrtinu viac v porovnaní so súčasnosťou). Na obnovu
Slovenska musíme vyčerpať každé euro veľmi efektívne a rýchlo. Skutočná pomoc ekonomike
a dlhodobý rast bude však závisieť od toho, aké reformy spolu s investíciami Slovensko urobí.
Plán obnovy nám zaplatí budovy, siete a káble. Ale to, ako sa bude v tých budovách učiť alebo
liečiť, bude závisieť od dobrých politických rozhodnutí podporených kvalitnými analýzami.

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

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

Popri snahe hľadať vnútorné zdroje na zvyšovanie životnej úrovne musí Slovensko
reagovať na globálne megatrendy. Výzvou je prispôsobiť verejné politiky tak, aby zvýšili
odolnosť slovenskej ekonomiky voči demografickým, technologickým aj klimatickým zmenám,
schopnosť maximálne využiť nové príležitosti, a zároveň pripravenosť prispieť k riešeniu
problémov, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu.
Rozhodovanie o tom, čo bude súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, sa riadilo
jednoduchým ale zásadným pravidlom: Prispeje opatrenie k obnoveniu zdravého rastu
životnej úrovne, kvality života a dobiehania vyspelých krajín? Bude vďaka nemu ekonomika
inovatívnejšia, štát modernejší a krajina zdravšia? Toto bola základná skúška správnosti,
ktorou musel prejsť každý návrh.

Z Plánu obnovy a odolnosti môže Slovensko čerpať takmer 6 mld. €.
K dispozícii má aj 9 mld. € nevyčerpaných eurofondov a ďalších 13 mld. €
z nového programovacieho obdobia. Časť reformných nákladov bude
hradených zo štátneho rozpočtu.
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PÄŤ OBLASTÍ PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je rozdelený do piatich základných oblastí:
✓ lepšie vzdelanie pre každého (850 mil. €)
✓ konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (700 mil. €)
✓ zelené Slovensko (1 900 mil. €)
✓ zdravý život pre každého (1 450 mil. €)
✓ efektívny štát a digitalizácia (945 mil. €)
Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a
najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny
oproti priemeru EÚ ako aj na základe spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda,
výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch najviac
zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie.
Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské
prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu
života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu.

lepšie
vzdelanie
(850 mil. €)

konkurencieschopné
a inovatívne
Slovensko
(700 mil. €)

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

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

cieľ

investície

reformy

Dostupné a inkluzívne Dať všetkým deťom
vzdelávanie pre všetky šancu na kvalitné
deti (150 mil. €)
vzdelanie - zabezpečiť
miesto pre všetky deti,
ktoré chcú chodiť do
škôlky a dať im podporu
v škôlkach a školách na
základe ich
individuálnych potrieb
a prispieť k znižovaniu
segregácie vo
vzdelávaní.

Zvyšovanie kapacít
materských škôl,
odstraňovanie bariér
na všetkých úrovniach
škôl pre deti so
zdravotným
znevýhodnením.

Prispôsobenie
vzdelávania
individuálnym potrebám
žiakov prostredníctvom
poradní a podporných
tímov, napríklad
školských asistentov a
psychológov. Pomoc
zaostávajúcim žiakom,
ktorým hrozí predčasné
ukončenie školskej
dochádzky, pri prestupe
na strednú školu,
podpora desegregácie.

Vzdelávanie pre 21.
storočie (450 mil. €)

Sú zamerané najmä na
digitálne vybavenie
škôl, prístup k internetu
a vybavenie pre
dištančné vzdelávanie.
Nakúpia sa učebnice a
časť peňazí pôjde na
dobudovanie kapacít
škôl, kde existuje
dvojzmenná
dochádzka.

Zmena obsahu
vzdelávania smerom od
memorovania ku
kritickému mysleniu a
získavaniu zručností
nevyhnutných pre trh
práce v 21. storočí.
Vyžaduje si to aj
moderný prístup k
príprave a vzdelávaniu
učiteľov.
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Vyššia kvalita
vzdelávania, ktorá
prispeje k zlepšeniu
výsledkov žiakov, najmä
v kľúčových oblastiach
ako je kritické myslenie
a digitálne zručnosti.
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komponent

cieľ

Zvýšenie výkonnosti
slovenských vysokých
škôl (200 mil. €)

Zvýšiť výkonnosť
a podporiť excelenciu
univerzít, skvalitniť ich
spoluprácu s podnikmi a
dostať tak jednu
slovenskú univerzitu do
TOP 500 univerzít sveta
v renomovaných
akademických rebríčkoch
a ďalšie pravidelne
umiestňovať v TOP 1000.

Do modernizácie
univerzitných budov a
internátov,
vrátane digitálneho
vybavenia.

Zmena riadenia
univerzít. Koncentrácia
excelentných
vzdelávacích pracovísk
(najmä v Bratislave a
Košiciach). Pravidelné
nezávislé hodnotenie
výskumnej činnosti.
Vyšší dôraz na výkon vo
financovaní vysokých
škôl. Obsadzovanie
funkčných miest, vrátane
akademikov zo
zahraničia.

Podpora celoživotného
vzdelávania, najmä
digitálnych zručností
(50 mil. €)

Zvýšiť účasť vo
vzdelávaní dospelých
na 50 %, účasť vo
vzdelávaní menej
kvalifikovaných
nezamestnaných a zvýšiť
podiel obyvateľstva so
základnými digitálnymi
zručnosťami na úroveň
70 %, zlepšiť digitálne
zručností zamestnancov
štátu a seniorov.

Individuálne
vzdelávacie účty, ktoré
umožnia bezplatný
prístup k školeniam,
zvyšovanie digitálnych
zručností zamestnancov
v ohrozených
povolaniach, podpora
rozvoja základných
gramotností pre ľudí bez
ukončenej základnej
školy.

Príprava komplexnej
stratégie podpory
celoživotného
vzdelávania za účasti
kľúčových aktérov, najmä
zamestnávateľov.
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reformy
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KONKURENCIESCHOPNÉ A INOVATÍVNE SLOVENSKO
… aby bolo Slovensko konkurencieschopné, aby inovátori
a vedci nehľadali lepšiu budúcnosť v zahraničí, ale
naopak, aby sa chceli vrátiť a vytvárať hodnoty doma.

komponent

investície

reformy

Veda, výskum inovácie Zefektívniť a
a digitálna ekonomika skonsolidovať podporu
(600 mil. €)
vedy, výskumu a inovácií
a zdigitalizovať
ekonomiku v súlade s
princípmi hodnoty za
peniaze.

Financovanie
podporných schém na
súťažnom princípe.
Podpora inovácií,
digitalizácie priemyslu a
služieb. Výchova,
získavanie a udržanie
excelentných
výskumníkov a
inovátorov.

Komplexná zmena
riadenia - posilnenie
úlohy Rady vlády pre
vedu, výskum a inovácie
na strategickom riadení,
zriadenie sekretariátu
(zodpovedného za
štandardy, zber dát,
analýzy a kontrolu
hodnoty za peniaze);
konsolidácia štátnych
agentúr. Reforma SAV a
výskumných inštitúcií.

Lákanie a udržanie
talentov
(100 mi. €)

Zlepšenie služieb a
zvýšenie jazykových
zručností cudzineckej
polície (one-stop-shop v
klientských centrách).
Založenie siete
slovenských
profesionálov Slovak
Global Network.
Štipendijný program pre
najlepších domácich a
zahraničných študentov.
Schéma na lákanie
zamestnancov vo
výskume a vývoji.

Zmena migračnej politiky
zameraná na
jednoduchší prístup
pre kvalifikovaných
zamestnancov a
profesionálov v
regulovaných
povolaniach. Vytvorenie
podporných nástrojov
pre integráciu ľudí z
tretích krajín.
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cieľ

Motivovať
zahraničných
pracovníkov, Slovákov
v zahraničí - študentov,
či podnikateľov - k
príchodu na Slovensko a
tvorbe hodnôt. Do roku
2026 zvýšiť podiel
kvalifikovaných ľudí zo
zahraničia na celkovom
počte pracujúcich z 0,5
na 1%.
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ZELENÉ SLOVENSKO
… aby sme naším deťom zanechali zelenšiu a
čistejšiu krajinu.

komponent

cieľ

investície

reformy

Obnoviteľné zdroje a
energetické
siete (100 mi. €)

Zvyšovanie podielu
obnoviteľných zdrojov
v energetickom mixe na
Slovensku.

Do modernizácie a
zvýšenia kapacít
existujúcich zdrojov
elektriny z obnoviteľných
zdrojov pri zachovaní
konkurencieschopných
cien elektrickej energie.
Výstavba nových
zdrojov v
elektroenergetike a
teplárenstve. Investície
do väčšej flexibility sietí
napríklad batériových
úložísk.

Transpozícia balíčka
Čistá energia pre
všetkých Európanov do
slovenskej legislatívy s
cieľom posilniť podiel
obnoviteľných zdrojov a
presadzovať smart
riešenia, ktoré zvýšia
flexibilitu sietí a podporia
orientáciu na
spotrebiteľa.

Zelená obnova budov
(700 mil. €)

Zlepšiť energetickú
hospodárnosť
rodinných domov a
verejných budov vrátane
pamiatkovo chránených
budov. Budovy
predstavujú 37 % emisií
skleníkových plynov
a 40 % spotreby energie.

Do zlepšenia
energetickej
hospodárnosti
rodinných domov. Do
obnovy verejných
budov s uplatnením
zelených prvkov. Do
obnovy historických a
pamiatkovo
chránených budov s
cieľom zlepšiť možnosti
ich využitia a znížiť
prevádzkové náklady.

Vytvorenie trhu s
energetickými službami
vo verejnom sektore,
ktorý umožní prilákať
súkromný kapitál do
obnovy verejných budov.
Profesionálnejší a
centralizovaný
manažment budov
štátnej správy. Zvýšenie
transparentnosti a
zefektívnenie rozhodnutí
pamiatkových úradov,
pasportizácia pamiatok.
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komponent

cieľ

investície

reformy

Modernizácia železníc
(700 mil. €)

Zatraktívniť ekologické
formy dopravy. Zvýšiť
počet cestujúcich v
železničnej doprave a
objem prepraveného
tovaru v ekologickej
doprave, čím sa zníži
produkcia emisií
znečisťujúcich látok a
skleníkových plynov v
doprave o 2% ročne.

Na odstránenie úzkych
miest v infraštruktúre,
zrýchlenie dopravy a
zvýšenie kapacity tratí.
Automatizovaný a
digitálny dispečing
namiesto manuálneho
riadenia dopravy.
Elektrifikácia tratí a
výstavba intermodálnych
terminálov. Nákup
vozidiel a ich vybavenia.

Prioritizácia
železničných projektov,
podobne ako v cestnej
doprave, efektívnejšia
príprava investícií, lepšia
koordinácia štátu a
samospráv pri
objednávaní verejnej
dopravy. Nový systém
na podporu rozvoja
intermodálnej nákladnej
dopravy.

Dekarbonizácia
priemyslu a
alternatívne palivá
(400 mil. €)

Znížiť emisie
skleníkových plynov v
priemysle. Zvýšiť podiel
vozidiel s alternatívnym
pohonom.

Podpora technológií na
nákladovo efektívne
zníženie emisií v
priemysle. Rozvoj
infraštruktúry pre
vozidlá na alternatívny
pohon a podpora
systematickej obnovy
vozového parku v
prospech alternatívnych
pohonov.

Vytvorenie nákladovoefektívnej schémy na
dekarbonizáciu priemyslu
a dopravy.
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ZDRAVÝ ŽIVOT PRE KAŽDÉHO
… aby sme mali dlhší a lepší život, pričom jeho kvalita
bude porovnateľná s vyspelými krajinami.

komponent

cieľ

investície

reformy

Ústavná
a akútna starostlivosť
(1 100 mil. €)

Zlepšiť dostupnosť,
efektívnosť a kvalitu
nemocníc a zastaviť ich
zadlžovanie vytvorením
modernej siete
nemocníc.
Zvýšiť dostupnosť
záchrannej zdravotnej
služby do 15 minút od
privolania pomoci pre
viac ako 90 % obyvateľov
Slovenska.

Do výstavby a
rekonštrukcie
nemocníc a ich
vybavenia podľa novej
siete. Zavedenie
jednotného
nemocničného
informačného systému.
Výstavba a rekonštrukcia
sídiel podľa novej mapy
záchrannej služby.
Posilnenie telemedicíny a
iných projektov
digitalizácie
v zdravotníctve.

Optimalizácia siete
pripraví novú mapu
nemocníc a určí
minimálne požiadavky na
kvalitu. Sfunkční sa
centrálne riadenie
štátnych nemocníc
(centralizácia nákupov,
profesionálne riadenie,
menovanie riaditeľov so
zodpovednosťou). Nová
definícia neodkladnej
starostlivosti obmedzí
neopodstatnené výjazdy,
ušetrí zdroje a čas.

Starostlivosť o
duševné zdravie
(100 mil. €)

Vytvoriť humánnu,
modernú a dostupnú
starostlivosť o duševné
zdravie.

Dobudovanie
nedostatkových kapacít.
Pre chronických
pacientov so závažným
ochorením sa postavia
komunitné centrá.
Zabezpečia sa
dôstojnejšie
podmienky v
psychiatrických
oddeleniach. Postaví sa
druhé detenčné centrum,
doplnia sa stacionáre a
centrá pre diagnostiku
autizmu.

Vznik nadrezortného
orgánu na koordináciu
starostlivosti o duševné
zdravie, modernizácia
postupov v liečbe a
diagnostike, reforma
odborného
vzdelávania, nový
regulačný rámec pre
psychológov výrazne
zvýši dostupnosť
starostlivosti (aj
psychológovia v školstve/
sociálnej oblasti budú
môcť vykonávať
psychoterapiu).
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komponent

cieľ

Dlhodobá sociálnoZabezpečiť dostupnú a
zdravotná starostlivosť kvalitnú starostlivosť o
(250 mil. €)
seniorov, ľudí so
zdravotným postihnutím
a nevyliečiteľne chorých
pacientov.
Zohľadniť pritom ich
preferencie, komplexné
potreby a ľudské
práva.

12 z 15

investície

reformy

Postavia a obnovia sa
najmä menšie zariadenia
podporovaného bývania
a špecializované
zariadenia. Zdvojnásobia
sa kapacity denných
stacionárov, čo odľahčí
rodiny, ktoré sa starajú o
odkázaných blízkych.
Rozšíri sa sieť následnej
starostlivosti pre lepšie
doliečenie pacienta.
Rozšíria sa paliatívne
služby.

Prepojí sa zdravotná a
sociálna starostlivosť.
Posudzovanie
odkázanosti bude
transparentné a férové.
Príspevok bude poberať
priamo prijímateľ
starostlivosti. Lepšie
financovanie zatraktívni
prácu pre opatrovateľov
a ošetrovateľky. Reforma
dohľadu nad sociálnou
starostlivosťou zlepší
kvalitu služieb a zabráni
porušovaniu ľudských
práv najzraniteľnejších
skupín obyvateľstva.

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

EFEKTÍVNY ŠTÁT A DIGITALIZÁCIA
… aby sa nám ľahko podnikalo a aby sme boli magnetom
domácich a zahraničných investícií.

komponent

cieľ

investície

reformy

Zlepšenie
podnikateľského
prostredia
(60 mil. €)

Zvýšiť konkurenčnú
schopnosť hospodárstva
(lepšie umiestnenie v
rebríčku Doing
Business). Zrýchliť a
zjednodušiť proces
verejného obstarávania.
Zlepšiť fungovanie trhu s
poľnohospodárskou a
lesnou pôdou a podporiť
zelenú transformáciu
poľnohospodárstva a
lesníctva.

Do budovania
infraštruktúry, funkčného
usporiadania územia a
konsolidácie
vlastníctva pôdy
prostredníctvom
pozemkových úprav,
zmien legislatívy a
organizácie štátnej
správy.

Antibyrokratické balíky
opatrení, pravidlo „one
in–two out“.
Vyhodnocovanie
účelnosti a
opodstatnenosti
existujúcich regulácií.
Jednoduchší, rýchlejší
a efektívnejší proces
verejného obstarávania,
územného plánovania a
stavebného konania.

Reforma justície
(200 mil. €)

Zefektívniť a skvalitniť
služby a rozhodovanie
súdov pre občanov
vďaka rýchlejším,
kvalitnejším a
predvídateľnejším
rozhodnutiam. Znížiť
priestor na korupčné
praktiky.

Sú určené na
rozširovanie kapacít,
dostupnosti a zriadenie
nových moderných
priestorov kľúčových
súdov v novej súdnej
mape. Zároveň sa
zameriavajú aj na
digitálne technológie a
elektronizáciu súdnych
procesov.

Nová súdna mapa zväčší
súdne obvody, zníži sa
ich počet a vďaka
špecializácii sudcov sa
zvýšia kapacity
zmodernizovaných
súdov. Podpornou
aktivitou bude
materiálno-technická
modernizácia a
digitalizácia, ktorá
pomôže zefektívniť a
skvalitniť procesy s
vplyvom na zlepšenie
služieb klientom.
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komponent

cieľ

investície

reformy

Opatrenia proti korupcii Zvýšiť objasnenosť
a bezpečné Slovensko trestných činov
(200 mil. €)
vyšetrovaných Národnou
kriminálnou agentúrou,
zvýšiť dôveryhodnosť
polície aj objasnenosť
environmentálnej trestnej
činnosti, zvýšiť odolnosť
štátu v krízových
situáciách.

Modernizácia
vybavenia polície,
hasičského a
záchranného systému.
Prepojenie
IT systémov polície a
NAKA.

Reorganizácia NAKA
posilní boj proti
legalizácii príjmov z
trestnej činnosti.
Efektívnejšie
odhaľovanie a
vyšetrovanie
environmentálnej trestnej
činnosti. Zlepšenie
komplexnej informačnej a
analytickej podpory pre
všetky záchranné
zložky Integrovaného
záchranného systému.

Štát v mobile, rýchly
internet, kybernetická
bezpečnosť
(485 mil. €)

Nová platforma pre
používateľov
prispôsobená aj pre
mobil, s kvalitou
a použiteľnosťou,
ktorá zodpovedá
skúsenostiam
z komerčného sektora.
Investície do
technológií na pozadí,
Investície do
kybernetickej
bezpečnosti a
zabezpečenie prístupu
k vysokorýchlostnému
internetu.

Centrálne riadenie
digitalizácie, vrátane
vytvorenia interných
kapacít a nastavenia
kompetencií. Príprava
proaktívnych služieb
podporujúcich riešenie
celej životnej situácie.
Vytvorenie podmienok
na zrýchlenie
a zlacnenie
rozširovania pokrytia
širokopásmový
pripojením a široké
zapojenie
súkromných operátov.

Menej času a vyššia
spokojnosť pri
komunikácii občanov so
štátom, vyšší počet
používateľov digitálnych
služieb. Zvýšiť pokrytie
Slovenska
širokopásmovým
pripojením s rýchlosťou
najmenej 100 MBit/s.

Pozn.: Alokácia investícií sa môže vo finálnej verzii zmeniť po konzultáciách s Európskou komisiou,
rozpracovaní komponentov a posúdení implementačných rizík.
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… TO VŠETKO PRI UDRŽATEĽNÝCH VEREJNÝCH FINANCIÁCH
Nevyhnutným predpokladom pozitívneho efektu investícií, reforiem a opatrení spojených s
Plánom obnovy a odolnosti sú zdravé verejné financie. Dlhodobú udržateľnosť hospodárenia
štátu a ostatných zložiek verejnej správy podporí viacero veľkých reforiem zameraných na
posilnenie ekonomického rastu, riešenie vplyvu demografického vývoja, vyššiu ekonomickú
efektívnosť a spoločenský prínos verejných výdavkov:
✓ prorastová daňová reforma: daňový systém bude menej zaťažovať ekonomickú
aktivitu a viac sa sústredí na zdaňovanie spotreby, majetku a negatívnych externalít
a vyššiu úspešnosť výberu.
✓ komplexná dôchodková reforma všetkých troch pilierov zameraná na zlepšenie
dlhodobej udržateľnosti a vyššie dôchodky zo súkromne spravovaných účtov. Zmeny
budú zamerané na zabezpečenie udržateľnosti, zvýšenie transparentnosti a
informovanosti o dôchodkových nárokoch (pravidelne zasielaný výpis a každoročná
nezávislá hodnotiaca správa).
✓ reforma rozpočtovej zodpovednosti: disciplínu zvýši zavedenie viacročných
výdavkových stropov a fungujúce strednodobé rozpočtovanie. Reforma
programového rozpočtovania pretaví princípy hodnoty za peniaze do rozpočtu a
prinesie úžitok v podobe vyššej transparentnosti pri jeho riadení a vyhodnotení.
Revízii bude podliehať väčšina verejných výdavkov.
✓ efektívnejšie riadenie verejných investícií: reforma riadenia prinesie kvalitnejšie
a efektívnejšie investície. Z rozpočtu verejnej správy sa budú financovať len
návratné a pripravené projekty. Vznikne zásobník prioritných investičných projektov
verejnej správy, dobudujú sa analytické jednotky zodpovedné za analyticky
podložené investičné plány priorít ministerstiev, zjednoduší sa príprava projektov.
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