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Úvod
Vláda SR v apríli 2014 schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky (NPR) 2014 vrátane akčného
plánu s plánovanými opatreniami a dotknutým členom vlády uložila zabezpečiť ich plnenie. NPR prezentuje
zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority vlády SR na
nasledujúce obdobie v hospodárskej politike a definuje opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života, najmä
prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a
stratégiou Európa 2020. Podpredseda vlády a minister financií SR má vypracovať a na rokovanie vlády SR do
30. novembra 2014 predložiť vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z akčného plánu NPR.
Materiál obsahuje stručné hodnotenie doterajšieho plnenia akčného plánu NPR s dôrazom na posledný polrok od
jeho prijatia. Uvádza aj významné opatrenia prijaté od začiatku volebného obdobia. Jednotlivé oblasti sú
štruktúrované podľa špecifických odporúčaní (CSR) pre SR schválených Európskou radou a prijatých Radou EÚ
(Rada). Špecifické odporúčania pre Slovensko sú zamerané najmä na fiškálnu konsolidáciu, trh práce,
vzdelávanie, trh s energiami a fungovanie verejnej správy. Ako dodatočný záväzok si ministri eurozóny v júli 2014
predsavzali znížiť daňový klin a koordinovať priebeh reforiem. Príloha obsahuje prehľadnú tabuľku s uvedením
najdôležitejších opatrení ako reakciu na špecifické odporúčania. Materiál vychádza aj z Návrhu rozpočtového
plánu na rok 2015, ktorý vláda schválila v októbri 2014.
Nasledujúci NPR bude na rokovanie vlády predložený v apríli 2015 v súlade s európskym semestrom. Európsky
semester sa začína zverejnením ročného prieskumu rastu Európskou komisiou (EK) zvyčajne ku koncu roka.
Prieskum obsahuje kľúčové priority štrukturálnych reforiem, ktoré členské štáty premietnu v národných
programoch reforiem zasielaných EK. Na základe hodnotenia národných programov reforiem Európskou
komisiou špecifické odporúčania pre jednotlivé členské krajiny v júni schvaľuje Európska rada a v júli ich prijíma
Rada. Prijatie odporúčaní ukončuje európsky semester.
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Hodnotenie plnenia opatrení podľa jednotlivých špecifických odporúčaní
Odpočet plnenia úloh akčného plánu NPR je vecne usporiadaný podľa jednotlivých špecifických odporúčaní,
ktoré boli schválené na zasadnutí júnového summitu Európskej rady.

1. Konsolidácia verejných financií a udržateľnosť
Špecifické odporúčanie Rady: Po náprave nadmerného deficitu posilniť rozpočtové opatrenia na rok 2014
vzhľadom na vznikajúci rozdiel 0,3 % HDP v porovnaní s požiadavkami Paktu stability a rastu na základe
prognózy Komisie z jari 2014. V roku 2015 zabezpečiť požadovanú úpravu 0,1 % HDP smerom k
strednodobému cieľu, a pritom zohľadniť očakávané nepriaznivé hospodárske podmienky. Následne, až
do dosiahnutia strednodobého cieľa, pokračovať v ročnej štrukturálnej úprave na úrovni referenčnej
hodnoty 0,5 % HDP. Ďalej posilňovať fiškálny rámec, a to aj zavedením záväzných a vynútiteľných
výdavkových stropov. Zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií zvýšením nákladovej účinnosti
sektora zdravotnej starostlivosti, najmä racionalizáciou nemocničnej starostlivosti a riadenia, ako aj
posilnením primárnej starostlivosti
Deficit verejných financií v roku 2013 klesol na 2,6 % HDP a štrukturálny deficit dosiahol historicky najnižšiu
hodnotu 1,3 % HDP. Slovensko vystúpilo z procedúry nadmerného deficitu. Vláda bude v strednodobom
horizonte pokračovať v ozdravovaní verejných financií smerom k štrukturálne vyrovnanému rozpočtu. Návrh
rozpočtu na rok 2015 je ambicióznejší než vyžadujú európske pravidlá a národná legislatíva. Je zostavený so
schodkom na úrovni 1,98 % HDP, ktorý zodpovedá štrukturálnej konsolidácii o 1,2 % HDP. K lepšej nákladovej
efektívnosti zdravotníctva prispejú viaceré opatrenia plánované v horizonte do roku 2017.
Verejné financie
Slovensko po výraznom konsolidačnom úsilí v uplynulých rokoch vystúpilo v júni 2014 z procedúry nadmerného
deficitu, keďže znížilo udržateľným spôsobom deficit verejných financií pod 3 % HDP. V roku 2013 dosiahlo jedno
z doteraz najvyšších konsolidačných úsilí vo výške 2,2 % HDP. Podľa údajov z jesennej notifikácie klesol deficit v
roku 2013 na 2,6 % HDP, čo predstavuje zlepšenie v porovnaní s pôvodným rozpočtovým cieľom až o 0,3 %
HDP.
Graf 1: Konsolidačné úsilie a saldo VS (ESA2010, % HDP)
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Riziká pre schodok verejnej správy na rok 2014 oproti schválenému rozpočtovému cieľu vo výške 2,64 % HDP
dosahujú 0,3 % HDP, no pôvodný cieľ ostáva naďalej v platnosti. V prípade naplnenia rizík by deficit v roku 2014

3

dosiahol 2,93 % HDP. Podľa jesennej prognózy EK by mal schodok v roku 2014 dosiahnuť 3 % HDP a verejný
dlh by mal zotrvať pod úrovňou 55 % HDP.
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2015 je zostavený so schodkom na úrovni 1,98 % HDP, ktorý
zodpovedá štrukturálnej konsolidácii o 1,2 % HDP v porovnaní s aktuálnym odhadom salda v roku 2014.
Predkladaný rozpočet verejnej správy na rok 2015 je ambicióznejší než vyžadujú európske pravidlá a ich
premietnutie do národnej legislatívy.
Fiškálny rámec
V roku 2014 bolo prvýkrát hodnotené pravidlo vyrovnaného rozpočtu. Ministerstvo financií SR ako aj Rada pre
rozpočtovú zodpovednosť konštatovali, že Slovensko postupovalo v roku 2013 k svojmu strednodobému
rozpočtovému cieľu a nedochádzalo tak k výraznej odchýlke v zmysle fiškálneho kompaktu.
Dlhodobá udržateľnosť
Viaceré prijaté opatrenia zlepšujú dlhodobú udržateľnosť penzijného systému:



V roku 2012 sa zaviedli zmeny v priebežnom aj kapitalizačnom pilieri dôchodkového systému, ktoré
výrazne zvýšili dlhodobú udržateľnosť (projekcia1 deficitu dôchodkového systému v roku 2060 sa znížila
z 8,8 % na 4,7 % HDP).
V roku 2013 nastala reforma v systéme sociálneho zabezpečenia vojakov a policajtov, ktorej výsledkom
je zlepšenie salda v roku 2060 o 0,3 % HDP. Týmto sa dosiahne vyrovnané hospodárenie systému.

V júni 2014 bola schválená legislatíva upravujúca vyplácanie dôchodkov z kapitalizačného piliera s účinnosťou od
1. januára 2015.
K lepšej nákladovej efektívnosti zdravotníctva prispejú viaceré plánované opatrenia:







Rast verejných výdavkov v zdravotníctve bude v roku 2015 v porovnaní so scenárom nezmenných
politík tlmený opatreniami v objeme 0,13 % HDP, hoci zdroje v zdravotníctve naďalej porastú. Hlavným
cieľom bude do konca roku 2015 zastaviť zadlžovanie 13 štátnych univerzitných a fakultných
nemocníc, optimalizácia ich lôžkového fondu a investície do výstavby a rekonštrukcie nových,
efektívnejších nemocníc.
Kompetencie všeobecných lekárov budú začiatkom roka 2015 rozšírené.
Zavedenie systému, ktorý zohľadňuje náročnosť diagnózy, komplikácie a dĺžku hospitalizácie (DRG) sa
plánuje od začiatku roka 2016.
Produkčná prevádzka e-Health pre pilotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti začne od
septembra 2015 a ostrý štart je naplánovaný na začiatok roka 2017.
Lepšia integrácia zdravotnej starostlivosti (jasná definícia typov nemocníc a rozsahu nimi
poskytovanej starostlivosti, a lepšia koordinácia zapojenia ambulantných a lôžkových zariadení v
jednotlivých štádiách liečby) by mala byť funkčná od roku 2016. Momentálne bola pripravená koncepcia
fungovania primárnych centier a analyzuje sa stratifikácia poskytovateľov.

European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG) (2012) ‘The 2012 Ageing report: Economic and
budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060), European Economy, No 2, 2012.
1
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2. Boj proti daňovým podvodom
Špecifické odporúčanie Rady: Zlepšiť efektívnosť daňovej správy posilnením kapacít auditu,
posudzovania rizík a výberu daní. Prepojiť základ zdanenia nehnuteľností s trhovou hodnotou
nehnuteľností.
Pokračuje implementácia opatrení na zlepšenie výberu daní, ktoré možno pozorovať najmä pri DPH. Medzi
najvýznamnejšie opatrenia prijaté v roku 2014 patrí kontrolný výkaz, presun daňovej povinnosti na príjemcu
plnenia, rozšírenie využitia elektronických pokladníc a zmeny v odpisovaní. Pokračujú prípravy Finančnej správy
pre vytvorenie analytického útvaru. Zavedenie zdaňovania nehnuteľností na základe odhadovanej hodnoty sa
plánuje po roku 2015.
Nepriaznivý vývoj úspešnosti výberu DPH sa podarilo zvrátiť v roku 2013 a ďalšie zlepšenie možno pozorovať aj
v roku 2014. Efektívna daňová sadzba stúpa už sedem štvrťrokov po sebe a dosiahla úroveň roka 2009. Vyššia
úspešnosť výberu DPH oproti úrovni z roka 2012 znamená dodatočné príjmy na úrovni 241 mil. eur (0,3 % HDP)
v 2013 a 514 mil. eur (0,7 % HDP) v 2014.
Graf 2: Vývoj efektívnej daňovej sadzby DPH (%, 2008 – 2014)
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Boj s daňovými podvodmi sa začal v roku 2012, keď bol schválený akčný plán boja proti daňovým únikom.
V rámci neho bolo prijatých 50 opatrení zameraných najmä na znižovanie únikov na DPH. K októbru 2013 bolo
splnených 27 opatrení a 22 sa plnilo priebežne. V roku 2014 sa implementovali nasledujúce opatrenia:





Od januára 2014 sa rozšíril tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (tzv. reverse
charge) na rizikové komodity, čím sa obmedzila možnosť karuselových obchodov s týmito komoditami.
Od januára 2014 bola pre platiteľov DPH zavedená povinnosť predkladať kontrolný výkaz. Vybrané
údaje z kontrolného výkazu je možné konfrontovať s údajmi, ktoré platiteľ dane uviedol v daňovom
priznaní. Vytvorila sa tým efektívna možnosť krížovej kontroly týchto údajov s údajmi jednotlivých
obchodných partnerov a identifikácie podvodov na DPH aj v komplikovaných reťazcoch firiem.
Už fungujúca lotéria pokladničných bločkov bola od októbra 2014 rozšírená. Žrebuje sa každý týždeň
a celkovo bude mesačne 408 výhercov oproti súčasným 29. Spustenie lotérie má nielen motivovať
spotrebiteľov požadovať pri každom nákupe pokladničný blok, ale aj napomôcť identifikácii „čiernych“
pokladníc.

Finančná správa v roku 2014 pokračovala v prípravách na vytvorenie analytického útvaru. Spustil sa nový
modul automatickej komunikácie so systémami bánk. Zaviedol sa nový analytický informačný systém kontrolného
výkazu, konsolidovali a integrovali sa informačné systémy. V roku 2015 bude spustený nosný informačný systém
finančnej správy.
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Dodatočné opatrenia na zvýšenie úspešnosti výberu daní schválene v novele zákona o dani z príjmov v roku
2014 s účinnosťou v roku 2015:






Za účelom zvýšenia úspešnosti výberu daní dôjde od apríla 2015 k rozšíreniu povinnosti evidencie
tržieb v elektronickej registračnej pokladnici aj na nové oblasti (hotely, odborné vedecké a technické
činnosti a všeobecní lekári, lekári-špecialisti, zubári, a pod.)
Od januára 2015 boli zavedené povinnosti zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení od
farmaceutických firiem zrážkovou daňou.
Slovensko prijalo pravidlá nízkej kapitalizácie. Úroky z úverov od závislých osôb budú môcť byť
uznané ako daňový náklad iba do výšky 25 % súčtu výsledku hospodárenia pred zdanením vrátane
odpisov a nákladových úrokov. Od roku 2015 sa zavádzajú viaceré legislatívne zmeny v odpisovaní a
nové pravidlá transferového oceňovania.
Zmeny v odpisovaní majetku prispejú prostredníctvom obmedzenia súčasných výhodných podmienok
k zvýšeniu úspešnosti výberu daní. Zvýši sa doba odpisovania pre administratívne budovy zo súčasných
20 rokov na 40 rokov, sprísňujú sa podmienky pre zrýchlené odpisovanie a ruší sa aj možnosť
zvýhodneného lízingového odpisovania.

SR podpisom globálnej dohody v októbri 2014 získala ďalší účinný multilaterálny nástroj na boj proti daňovým
únikom. Nový globálny OECD a G20 štandard umožní automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na
daňové účely. Medzi ďalšie významné plánované opatrenia na nasledujúce obdobie patrí aj zriadenie
špecializovaných senátov na krajských súdoch.
V súčasnosti pokračuje príprava nového návrhu zdaňovania nehnuteľností, ktoré bude odzrkadľovať
odhadovanú hodnotu nehnuteľnosti na základe vybraných charakteristík. S použitím získaných dát o cenách
inzerovaných rezidenčných nehnuteľností bude navrhnutý model, ktorý po zohľadnení vstupných charakteristík
umožní odhadnúť hodnotu nehnuteľnosti pre účely zdaňovania. V zdaňovaní nehnuteľností sa zvážia možnosti
zavedenia minimálnej sadzby dane v závislosti od lokality. Vzhľadom ku komplexnosti problematiky sa zavedenie
nového systému plánuje po roku 2015.
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3. Služby zamestnanosti a dlhodobá nezamestnanosť
Špecifické odporúčanie Rady: Účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom aktivačných
opatrení, druhej šance na vzdelávanie a individuálne prispôsobeného kvalitného odborného vzdelávania.
Zvýšiť kapacitu verejných služieb zamestnanosti pre správu prípadov, personalizované poradenstvo a
aktiváciu uchádzačov o zamestnanie a posilniť väzbu medzi aktiváciou a sociálnou pomocou. V súlade s
cieľmi záruky pre mladých ľudí účinne riešiť nezamestnanosť mladých ľudí zlepšením včasnej
intervencie. Zlepšiť stimuly v oblasti zamestnanosti žien zlepšením poskytovania zariadení starostlivosti
o deti, najmä pre deti do troch rokov.
Lepší vývoj na trhu práce je spojený s implementáciou už prijatých opatrení v systéme pomoci v hmotnej núdzi a
podporou mladých. Pokračujú zmeny v službách zamestnanosti. Pokročili prípravy na zavedenie súbehu pomoci
v hmotnej núdzi a mzdy ako aj odvodovej odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových zamestnancov. Rozšíri sa
odvodová úľava pre študentov. Návrh rozpočtu obsahuje dodatočné kapitálové výdavky na podporu kapacít
materských škôlok.
Miera celkovej nezamestnanosti zaznamenáva mierny pokles už tretí kvartál po sebe. Sezónne očistená miera
nezamestnanosti začala klesať od 3Q2013. Napriek tomu miera nezamestnanosti ako aj miera dlhodobej
nezamestnanosti zostávajú výrazne nad priemerom EÚ a krajín V3.
Graf 3: Kvartálny vývoj miery nezamestnanosti podľa
VZPS (sezónne očistené údaje, %)
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Graf 4: Miera celkovej a miera dlhodobej
nezamestnanosti (%, 2013)
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Aktivácia a podpora nezamestnaných
Pokračuje implementácia odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných. Opatrenie predstavuje odpustenie
zdravotných aj sociálnych odvodov dlhodobo nezamestnaným a ich zamestnávateľom (s výnimkou úrazového
poistenia a garančného poistenia) na jeden rok z maximálne 67% priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo
vytvorilo priaznivé podmienky na ich opätovné zapojenie na trhu práce. V roku 2014 sa prostredníctvom
odvodovej úľavy zamestnalo mesačne v priemere 2 800 osôb.
Viaceré dodatočné opatrenia podporia aktiváciu nezamestnaných najmä:




Pre študentov pracujúcich na dohodu sa zvýši hranica odvodovej úľavy na účely sociálneho
poistenia a zjednotí sa veková hranica. Maximálna suma mesačného príjmu, do ktorého sa neplatí
poistné na sociálne poistenie z dohody o brigádnickej práci študentov, sa od januára 2015 zvýši zo 68,
resp. 159 na 200 eur.
Na podporu dlhodobo nezamestnaných bude od roku 2015 zavedený súbeh pomoci v hmotnej núdzi
a mzdy. V októbri 2014 bola prijatá novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá s účinnosťou od
7



januára 2015 zvyšuje a predlžuje nárok na osobitný príspevok pre osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa
zamestnajú. Prvých 6 mesiacov bude takýto zamestnanec poberať 126,44 eur a nasledujúci polrok táto
suma klesne na 63,07 eur. Nárok vznikne dlhodobo nezamestnanému alebo neaktívnemu uchádzačovi
o zamestnanie pri vzniku pracovného pomeru (aspoň polovičný pracovný úväzok). Opatrenie súbehu
pomoci hmotnej núdzi a mzdy má za cieľ zvýšiť motivácie dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych
osôb v produktívnom veku uplatniť sa na trhu práce. V súčasnosti jednotlivec stráca nárok na pomoc v
hmotnej núdzi okamžite pri zamestnaní sa za minimálnu mzdu.
Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné odvody od roku 2015 zníži náklady
práce a zvýši čistú mzdu nízkopríjmových zamestnancov, ktorých by sa malo dotknúť zvýšenie
minimálnej mzdy. OOP na úrovni minimálnej mzdy (MM) plne kompenzuje zvýšené náklady práce z jej
zvýšenia v roku 2015. Jej výška postupne klesá - s rastom príjmu o 1 euro klesne suma OOP o 2 eurá.
Nárok na OOP zaniká pri príjme vo výške 570 eur mesačne, 6 840 eur ročne. Čistá minimálna mzda
z titulu OOP a zvýšenia MM medziročne vzrastie o 32 eur za mesiac, čo posunie zárobok zamestnancov
s MM nad hranicu chudoby. Opatrenie pozitívne ovplyvní približne 600 tisíc zamestnancov, pri
odhadovanom vplyve na saldo VS vo výške 146 mil. eur v roku 2015.

Graf 5: Pokles daňového klinu2 jednotlivca po
zavedení OOP (% nákladov práce, 2015)

Graf 6: Vplyv minimálnej mzdy a zavedenia OOP na čistý
príjem a náklady práce
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Podpora mladých
V roku 2014 pokračovala podpora vytvárania pracovných miest pre mladých formou dotovania ceny práce.
Novelou zákona o službách zamestnanosti z októbra 2014 sa súčasťou aktívnych politík trhu práce (APTP) stal
program podobného typu, ktorý cieli mladých ľudí do 29 rokov v prvom pravidelne platenom zamestnaní.
Opatrenie je zahrnuté v prijatom Národnom pláne implementácie záruky pre mladých ľudí v SR, ktorý obsahuje
harmonogram ďalších legislatívnych reforiem a projektov na včasnú intervenciu, aktiváciu a integráciu mladých
ľudí na trh práce. Zamestnávanie mladých bolo podporené aj cez operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast.
Absolventská prax sa modifikovala tak, aby lepšie zohľadnila vzdelanie absolventov. Uchádzačom
o zamestnanie je umožnené individuálne sa vzdelávať a pripravovať pre trh práce v oblastiach, ktoré ÚPSVR
nemôže zabezpečiť. V súčasnosti je tiež v príprave program APTP na podporu mentorovaného zapracovania
uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto.
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Daňový klin vyjadruje podiel zaplatenej dane a odvodov na nákladoch práce zamestnanca.
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Posilnenie kapacity a kvality verejných služieb zamestnanosti
Reforma APTP z mája 2013 znížila administratívnu náročnosť a zvýšila efektívnosť poskytovania nástrojov.
Zároveň vytvorila priestor na individualizáciu odborných a poradenských služieb pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie.
Na plnenie novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa v priebehu roka 2014 vytvorili tzv. aktivačné centrá. Na
úradoch práce bolo vytvorených 840 nových miest pre terénnych pracovníkov spolupracujúcich s poberateľmi
dávok. Očakávané náklady predstavujú približne 9 mil. eur v roku 2015.
V januári 2014 sa začala realizácia národného projektu „Systém vyhodnocovania efektívnosti a účinnosti AOTP“.
Vytvorenie systému zahŕňa aj prípravu metodiky hodnotenia efektívnosti a účinnosti nástrojov APTP, spolu
s návrhom a vývojom informačného systému pre vyhodnocovanie AOTP.
V októbri 2014 bola prijatá legislatíva, ktorá umožní, aby sa v rámci reformy ESO generálne riaditeľstvo ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) aj pobočky úradov práce integrovali do jedného subjektu. Zmena
riadenia umožní ÚPSVR lepšie riadiť úrady práce a ich personálne obsadenie.
V strednodobom horizonte sa plánujú ďalšie zmeny v službách zamestnanosti. Do konca roka 2016 sa spustí
projekt podpory dlhodobo nezamestnaných formou špecifických služieb zamestnanosti (poradenstvo, diagnostika
a vzdelávanie) prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Najneskôr do roku 2020 bude vytvorený plne
funkčný trojpilierový systém služieb zamestnanosti, ktorý bude zastrešovať informačno-poradenské služby,
odborné služby a administratívu úradov práce.
Zamestnanosť žien
Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje dodatočnú kapitálové výdavky vo výške 4,8 milióna eur určené na
rozšírenie kapacít a rekonštrukcie budov materských škôl. Podpora starostlivosti o deti do troch rokov bude
financovaná z EÚ fondov v novom programovom období prostredníctvom príspevku na starostlivosť o dieťa
a rozširovania kapacít služieb starostlivosti.
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4. Kvalita vzdelania a podpora vedy a výskumu
Špecifické odporúčanie Rady: Prijať opatrenia na zvýšenie kvality vyučovania s cieľom zlepšiť učebné
výsledky. Posilniť poskytovanie vzdelávania na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy.
Prispôsobiť akreditačné, finančné a riadiace opatrenia na podporu vytvárania bakalárskych programov
orientovaných na výkon povolania. Zlepšiť kvalitu a relevantnosť vedeckej základne a vypracovať plány
na posilnenie účinného odovzdávania poznatkov a spolupráce medzi akademickou obcou, výskumom a
podnikateľskou sférou. Prijať systémové opatrenia na zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnému a
inkluzívnemu predškolskému a školskému vzdelávaniu pre marginalizované komunity vrátane Rómov a
prijať opatrenia na rozšírenie ich účasti na odbornej príprave a vyššom vzdelávaní.
Boli prijaté dôležité opatrenia v regionálnom školstve a pracuje sa na zlepšení odborného vzdelávania. Pokrok je
pomalší pri integrácii marginalizovaných skupín do vzdelávania a opatreniach vo vysokom školstve. Mzdy
pedagógov sa zvýšili v roku 2014 a prebiehajú rokovania o ďalšom zvýšení v 2015. Dostupnosť učebníc sa
významne zlepšila. Implementujú sa projekty podporujúce integráciu marginalizovaných skupín do vzdelávacieho
systému. Realizujú sa projekty na podporu transferu technológií a spolupráce firiem a vedecko-výskumných
inštitúcií. Od roku 2015 zároveň podniky získajú daňovú úľavu za výdavky použité na výskum a vývoj.
Kvalita vyučovania a odborné vzdelávanie
Po zvyšovaní miezd v regionálnom školstve o 5 % v rokoch 2013 aj 2014 stále nie je uzavretá otázka
zvyšovania miezd v nasledujúcich rokoch. Momentálne prebiehajú vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa na rok 2015. Nárast miezd má motivovať k lepším výkonom a pritiahnuť kvalitnejších učiteľov.
Bol zaznamenaný pokrok v dodávaní učebníc potrebných z dôvodu kurikulárnej reformy z roku 2008. Žiaci a
učitelia na prvom stupni ZŠ majú dnes k dispozícii 96 % potrebných učebníc (oproti 44 % z konca školského roku
2013/2014). Schvaľovanie a dodávanie učebníc však predstavuje dlhodobý problém kvôli administratívnej
a finančnej náročnosti.
Prebieha projekt rozvoja kľúčových študijných odborov VŠ z pohľadu uplatnenia v praxi. V rámci neho sú školy
vybavené študijnými materiálmi, odbornou literatúrou a softvérovými nástrojmi. Študenti z týchto odborov majú
možnosť zúčastniť sa praxe v podnikoch na Slovensku a v zahraničí.
K zosúladeniu odborného vzdelávania a potrieb trhu práce prispeje formálne zavádzanie duálneho vzdelávania,
kde študenti budú vykonávať praktickú prípravu priamo v podnikoch. Výška a forma podpory nového systému je
v súčasnosti predmetom rokovaní. Návrh zákona je v pripomienkovom konaní. Kvalite vysokoškolského štúdia
a podpore preferovaných študijných odborov by mali napomôcť motivačné štipendiá pre študentov v primárne
prírodovedných a technických odboroch, ktoré boli rozpočtované v roku 2014. Profesijná orientácia žiakov na
odborné vzdelávanie a prípravu je podporovaná prostredníctvom národného projektu v rámci OP Vzdelávanie
zameraného na rozvoj polytechnickej výchovy a praktických zručností.
Podpora výskumu a vývoja a transfer technológií
Centrum vedecko-technických informácií SR vytvára systém národnej podpory transferu technológií. Služby sú
založené na báze expertného poradenstva a súvisiacej infraštruktúry. Poradenstvo je ponúkané najmä v oblasti
ochrany duševného vlastníctva (odhad komerčného potenciálu, príprava a podanie patentovej prihlášky, finančný
príspevok na hradenie administratívnych a správnych poplatkov) a komercializácie (vyhľadávanie partnerov,
sprevádzanie na rokovaniach, návrhy zmlúv a licenčných zmlúv). Do systému je už v súčasnosti zapojená
prevažná väčšina verejných vedecko-výskumných organizácií.
Pokračuje aj schéma inovačných voucherov, ktorou je finančne podporovaná spolupráca podnikateľského
sektora a vedecko-výskumných pracovísk. Doposiaľ bolo zrealizovaných 20 projektov, ďalších 108 subjektov
prejavilo o vouchre záujem v rámci prebiehajúcej výzvy. V roku 2014 bola poskytnutá dotácia pre 2 veľké
vouchere v celkovej hodnote 20 tis. eur a 43 malých voucherov v celkovej hodnote 215 tis. eur. Inovatívnu
kapacitu ekonomiky podporia aj opatrenia zamerané na rozvoj technologických startupov.
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Od januára 2015 prispeje k zintenzívneniu transferu technológií aj zavedenie úľavy na dani za výdavky na
výskum a vývoj. Opatrenie zahŕňa priamy odpočet výdavkov vo výške 25% celkovej výšky výdavkov, 25%
z medziročného nárastu výdavkov a 25% z výšky výdavkov na mzdy novoprijatých absolventov. Vyššia aktivita
podnikov v tejto oblasti posilní slovenské hospodárstvo, zároveň však vytvorí prostredie potrebné pre absorpciu
nových vedecko-výskumných poznatkov v komerčnej sfére.
Implementácia Stratégie RIS3 bude pokračovať, predovšetkým reformou financovania výskumu a vývoja,
vytvorením Vedeckej a Technologickej agentúry a transformácia Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné
inštitúcie. Akčný plán RIS3 bol predložený na schválenie.
Inkluzíve vzdelávanie
V rámci inklúzie marginalizovaných komunít pokračujú opatrenia na integráciu detí a žiakov do predškolského
a základného vzdelávania okrem iného aj formou projektu vzdelávania pedagógov pre prácu
s marginalizovanými skupinami v 200 školách. Do celodenného výchovného systému sa úspešne zapojilo
viac ako 27 tisíc žiakov. Pripravuje sa verejné obstarávanie na nákup učebníc v rómskom jazyku a priebežne sa
pripravujú učebnice pre slabozrakých a nevidiacich žiakov.
Rovnako prebieha národný projekt, ktorého zámerom je zabrániť neoprávnenému zaraďovaniu detí zo sociálne
znevýhodnených skupín do špeciálnych základných škôl. Tímy odborníkov budú pracovať s deťmi ešte pred ich
vstupom do základných škôl priamo v osadách alebo prostredí kde žijú, aby dostali rovnakú podporu ako tie,
ktoré navštevujú materské školy. V rámci projektu vzniklo 250 pracovných miest pedagogických asistentov
a ďalších takmer 400 miest odborníkov – špecialistov.
Do projektov inkluzívneho predškolského vzdelávania spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sa
zapojilo viac ako 100 materských škôl. V rámci projektu „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných
rómskych komunít“ s rozpočtom 46,8 mil. eur dostali materské školy v 82 obciach možnosť rozšíriť svoje kapacity
alebo zlepšiť prostredie pre vzdelávanie. Podpora projektov obcí je podmienená inkluzívnym vzdelávaním detí
z marginalizovaných komunít. Od prvého septembra 2014 pôsobí na školách 890 nových asistentov pre
zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorí sú vzdelávaní integrovane spolu s ostatnými žiakmi alebo potrebujú
individuálny prístup. Spolu tak bude na školách pomáhať 1 640 asistentov učiteľa, čím sa po prvýkrát uspokoja
požiadavky zriaďovateľov.
Prostredníctvom Implementačnej agentúry pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa realizuje Národný projekt
komunitné centrá. Plánuje sa podporiť 120 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Naďalej sa
realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca, ktorý sa vykonáva v 276 obciach pre cieľovú skupinu v počte
78 792 osôb.
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5. Fungovanie trhu s energiami
Špecifické odporúčanie Rady: Zintenzívniť úsilie o lepšie fungovanie trhu s energiou, najmä zvýšením
verejnej transparentnosti regulačného rámca a preskúmaním faktorov spôsobujúcich vysoké sieťové
poplatky za elektrinu, najmä pre priemyselných odberateľov. Na základe doposiaľ dosiahnutého pokroku
ďalej rozvíjať prepojenia so susednými krajinami vrátane Ukrajiny v súlade s memorandom o porozumení
podpísaným v apríli.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) momentálne pripravuje sprehľadnenie obsahu a materiálov
a vybudovanie dátového centra na svojom webovom sídle. Reverzný tok s Ukrajinou bol spustený v septembri
2014. Cena elektriny pre podnikateľov v prvom polroku 2014 podľa Eurostatu klesla o 9%.
V prvom polroku 2014 oproti koncu predchádzajúceho roka klesli podľa Eurostatu ceny elektriny pre podnikateľov
na Slovensku vo všetkých sledovaných kategóriách odberov. Ceny elektriny pre podnikateľov s odberom 0,5 – 2
GWh poklesli o 9% a nachádzajú sa približne na priemere EÚ. Dôvodom je pokles cien na burze, ako aj zníženie
sieťových poplatkov.
Graf 7: Ceny elektriny pre podnikateľov (0,5 - 2 GWh,
EUR, 2014)

Graf 8: Rozdiel v cene elektriny pre podnikateľov
oproti minulému polroku (EUR, 2014)
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Po podpísaní memoranda o porozumení v apríli sa od septembra 2014 podarilo spustiť reverzný tok plynu na
Ukrajinu. V bode Vojany – Užhorod bude plynovod prepravovať na Ukrajinu približne 10 miliárd kubických metrov
plynu ročne. Spojením činnosti bodov reverzných tokov v Maďarsku, Poľsku a Vojanoch by sa mohlo pokryť asi
20 % ukrajinskej spotreby.
V súčasnej dobe dochádza ku chronologizácii a tematickému usporiadaniu jednotlivých údajov a materiálov
zverejnených na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Na stránke úradu bude vybudované
dátové centrum kde budú agregované všetky už v súčasnosti zverejňované dáta v dostupnom formáte.
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6. Zlepšenie fungovania verejnej správy
Špecifické odporúčanie Rady: Prijať opatrenia na zvýšenie nezávislosti verejnej služby, a to aj zmenou
zákona o štátnej službe. Prijať stratégiu na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe.
Zintenzívniť úsilie o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách s cieľom prijať politiky
založené na dôkazoch a skvalitniť posudzovanie vplyvu politík. Prijať opatrenia na boj proti korupcii a
zrýchliť úsilie o zlepšenie efektívnosti a kvality systému súdnictva. Zaviesť opatrenia na zlepšenie
podnikateľského prostredia, a to aj pre malé a stredné podniky. Zintenzívniť úsilie o zlepšenie
efektívnosti verejného obstarávania.
Pokračuje implementácia reformy štátnej správy ESO. V kontexte ESO vznikajú integrované klientske centrá
a zvyšovanie vnútornej prevádzkovej efektívnosti prinieslo úspory 107 mil. eur v 2014 v porovnaní so scenárom
nezmenených politík. Pripravovaná reforma štátnej služby by mala platiť až od roku 2016. Spustil sa projekt na
podporu vzdelávania analytikov štátnej správy a grantový program pre študentov. Boli prijaté opatrenia na
zvýšenie efektívnosti súdnictva. Viaceré plánované opatrenia by mali zlepšiť podnikateľské prostredie.
Reforma fungovania štátnej správy
V kontexte zlepšenia fungovania verejnej správy realizuje vláda Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
Štátna správa). Jeho realizáciou sa má zjednodušiť a sprehľadniť poskytovanie služieb zabezpečovaných štátom
občanom. Štátna správa má fungovať udržateľne, transparentne a s efektívne vynakladanými finančnými
prostriedkami.
Reformou bola doteraz veľká časť špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy zlúčená do
integrovaných okresných úradov. V rámci okresných úradov bude do konca roku 2014 existovať 33
klientskych centier, ktoré zabezpečujú jednoduchší a pohodlnejší kontakt občanov. Odčlenené boli aj podporné
služby (napríklad správa budov, účtovníctvo, rozpočet, materálno-technické zabezpečenie, personalistika, mzdy,
IT služby, obstarávanie). Momentálne prebieha zber údajov o činnostiach úradov a výkonnosti zamestnancov
prostredníctvom vyvolávacieho systému a systému registratúry, ktorý umožní pracovať na optimalizácii ich
služieb a zjednodušení procesov. V nadchádzajúcom období bude potrebné systémy prepojiť, čo umožní
sledovať a analyzovať priebeh vybavovania agendy od prvotného kontaktu občana s úradom, cez vybavovanie
žiadosti až po uzatvorenie spisu. Pokračovať bude otváranie klientskych centier na okresných úradoch.
Neoddeliteľnou súčasťou reformy ESO je aj racionalizácia procesov a zvyšovanie vnútornej efektívnosti vo
všetkých organizáciách štátu. Vláda pri reforme dbá na dosiahnutie prevádzkových úspor. Organizácie zvyšujú
vnútornú efektívnosť, okrem toho bolo v roku 2014 zlúčených alebo zrušených 23 podriadených organizácií
štátneho rozpočtu. V roku 2014 odhadujeme úsporu dosiahnutú v oblasti prevádzky organizácií štátneho
rozpočtu na asi 107 mil. eur v porovnaní so scenárom nezmenených politík (tzv. „no policy change“ scenár,
NPC). Úsporám v tomto roku sa podrobne venuje Box. Návrh rozpočtového plánu na rok 2015 schválený vládou
SR predpokladá pokračovanie úspor súvisiacich s ESO v objeme asi 206 mil. eur voči NPC.
Pripravovaný zákon o štátnej službe, ktorý by mal platiť od roku 2016, bude pripravený v súlade so zásadami
stabilnej, profesionálnej a politicky neutrálnej štátnej služby. Medzi základné princípy bude patriť transparentné
zamestnávanie, zásluhové odmeňovanie, výkonnostné a efektívne riadenie, celoživotné vzdelávanie a politická
neutralita. Novým zákonom bude tiež zriadená Rada pre štátnu službu ako koordinačný a monitorovací orgán na
ochranu uplatňovania základných princípov štátnej služby a určená hranica medzi politickými a nepolitickými
funkciami s cieľom odstránenia negatívneho vplyvu politického cyklu na štátnych zamestnancov
Pokračuje implementácia projektov zameraných na zlepšenie analytických kapacít v štátnej správe. Vzdelávací
projekt cez ESF umožňuje analytikom absolvovať odborné kurzy na renomovaných zahraničných univerzitách.
Tiež sa grantom podporuje graduálne vzdelanie. V prvom roku sa traja podporený štipendisti zaviazali po
absolvovaní štúdia pracovať v štátnej správe a posilnia MV SR, MPSVR SR a MH SR.
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Súdnictvo
Prijaté zmeny v súdnictve majú za úlohu zvýšenie efektívnosti systému, zrýchliť a zvýšiť vymožiteľnosť práva.
Reforma justície obmedzila imunitu sudcov a zaviedla iné zmeny vrátane oddelenia funkcie predsedu
Najvyššieho súdu SR a predsedu Súdnej rady SR. Parlament tiež schválil zákon o ochrane a možnej odmene pre
nahlasovateľov korupcie. Zaviedol sa tzv. register diskvalifikovaných osôb slúžiaci na eliminovanie napr. osôb
(firiem), ktoré porušujú daňovo-odvodové, konkurzné alebo obchodné predpisy. K urýchleniu súdnych konaní by
mala prispieť aj elektronizácia súdnictva. Prebieha testovanie informačných systémov pre zavedenie
elektronických súdnych spisov a elektronickej Zbierky zákonov.
Podnikateľské prostredie
Slovensko v hodnotení podnikateľského prostredia podľa Doing Business 2015 dosiahlo 37.
miesto z celkového počtu 189 hodnotených krajín a v porovnaní krajín V4 je na druhej pozícii za Poľskom. Boli
prijaté viaceré reformy s pozitívnym vplyvom najmä skrátenie času potrebného na založenie firmy, prijatie nového
zákona na ochranu osobných údajov a zjednodušenie administratívneho procesu pri cezhraničnom obchode.
Pokračovalo sa v meraní administratívnej záťaže podnikateľov. V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sú
plánované nasledujúce opatrenia:
 Sprehľadní sa fungovanie štátnej podpory tak, aby bola pre začínajúcich podnikateľov administratívne
dostupnejšia a menej zaťažujúca. Návrh novely bol predstavený v medzirezortnom pripomienkovom
konaní.
 K zrýchleniu súdnych procesov by malo prispieť aj legislatívne ukotvenie používania a záväznosti
elektronických súdnych spisov a elektronickej Zbierky zákonov. Rekodifikácia civilného procesného
práva je v legislatívnom procese.
Box: Úspory v oblasti prevádzky organizácií štátneho rozpočtu súvisiace s reformou ESO
Vláda pri reforme ESO dbá na dosiahnutie prevádzkových úspor (predovšetkým osobné výdavky a nákup
tovarov a služieb) v kapitolách štátneho rozpočtu a ich podriadených organizáciách. Výnimkou sú vlastné
a zahraničné zdroje a niektoré výdavkové položky, na ktorých nie je vhodné alebo prakticky možné šetrenie.
Vylúčené sú tak napríklad výdavky SIS a NBÚ, platba za dostupnosť PPP diaľnic, špeciálne tovary Ministerstva
obrany SR alebo výdavky na voľby. V tejto súvislosti prebiehajú aj transformácie štátnych rozpočtových
a príspevkových organizácii za účelom zníženia ich počtu. V roku 2014 bolo zlúčených alebo zrušených 23
podriadených organizácií štátneho rozpočtu. Priemerná úspora v transformovanej organizácii predstavuje
približne 20% nákladov.
Tab A: Vplyv reorganizácie organizácií na ich prevádzkové výdavky3 v roku 2014 (úspora na zdrojoch ŠR)
V mil. eur
NPC 2014
Transformácia
OS 2014
Úspora
Telekomunikačný úrad
4,47
Úrad pre reg. elektron.
4,34
0,75
Poštový regulačný úrad
0,62
komunikácií a pošt. služieb
Úrad pre reguláciu želez. dopravy
1,49
Letecký úrad
2,36
Dopravný úrad
4,60
0,69
Štátna plavebná správa
1,44
Štátna energetická inšpekcia
0,82
Zlúčenie od 1.5.2014
0,34
0,47
Slovenská obchodná inšpekcia
4,57
Zlúčenie od 1.5.2014
4,58
4
Centrum pre chemické látky
0,37
Začlenenie pod MH SR
Múzeum obchodu
0,20
Transformácia na PO
0,12
0,08
Slovenský metrologický ústav
2,15
Transformácia na NO
0,00
2,15
Slov. ústav pre techn. normalizáciu
0,91
Začlenenie pod ÚNMS
Štát. veter. a potrav. ústav
Štátny veterinárny
Bratislava
1,37
a potravinový ústav v Dolnom
3,55
0,69
Štátny veterinárny ústav Zvolen
1,38
Kubíne
3
4

Osobné výdavky a výdavky na tovary a služby. V prípade príspevkových organizácií všetky bežné výdavky zo zdrojov ŠR.
V prípade začlenenia pod väčšiu organizáciu nie je možné odhadnúť vplyv na výdavky.
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Štátny veter. a potrav. ústav Košice
Štátny veter. a potrav. ústav DK
Centrum výskumu rastl. výroby PN
Centrum výskumu živoč. výroby NR
Výsk.úst. pôdoznal. a ochrany pôdy
Výskumný ústav potravinársky
Výsk. úst. ekon. poľnohosp.
a potrav.
Techn. a skúšobný úst. pôdohosp.
Agentúra SAPV

0,42
1,08
2,45
1,94
1,16
0,87

Ústav informácií a prognóz školstva

7,48

Slovenská implementačná agentúra
Fond sociálneho rozvoja
Inštitút vzdelávania MS SR
Spolu

0,34
0,50
0,52
40,11

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

0,86
0,26
0,07

CVTI
MŠVVaŠ SR
Implementačná agentúra pre
OP ZaSI
Zrušenie

5,475

2,14

-

-

0,36
1,59
0,24
25,20

-1,11
0,28
6,15
Zdroj: RIS

V roku 2014 odhadujeme úspory súvisiace s racionalizáciou v štátnej správe na 107 mil. eur v porovnaní so
scenárom NPC, z toho 87 mil. eur na kompenzáciách a medzispotrebe rozpočtových organizácií, 8 mil. eur na
odpredaji nadbytočného majetku štátu, 7 mil. eur na výdavkoch príspevkových organizácií štátneho rozpočtu a 5
mil. eur na zmenách v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov.





Graf A: Úspora podľa kategórie ESA (mil. eur)

Graf B: Relatívna úspora voči NPC
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Najväčšia časť úspory sa dosiahne na kompenzáciách zamestnancov. Abstrahujúc od opatrenia vlády
na zvýšenie miezd v školstve, štátnej a verejnej službe, ktoré zvýšilo výdavky rozpočtových organizácií
o približne 41 mil. eur, klesajú kompenzácie voči NPC o 69 mil. eur.
Na medzispotrebe (najmä tovary a služby) sa prostredníctvom znižovania režijných a prevádzkových
nákladov ušetrí 18 mil. eur. Usporí sa aj na rozpočtových zdrojoch príspevkových organizácií štátu
(7 mil. eur voči NPC).
Zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov zvyšujú povinný príspevok týchto skupín
zamestnancov. Zmeny sú účinné od roku 2013, kedy sa príspevok zamestnancov zvýšil o približne 9
mil. eur. V roku 2014 sa vďaka tomuto opatreniu ďalej znižujú nároky na doplácanie fondov sociálneho
a výsluhového zabezpečenia zo štátneho rozpočtu o asi 5 mil. eur.
V percentuálnom vyjadrení najviac rastie výnos z predaja majetku (5,4%). Transfery na osobitné účty
sociálneho zabezpečenia a pre príspevkové organizácie oproti NPC klesnú asi o 4,7 respektíve 4 %.
Balík na kompenzácie sa zníži o 2,8 % a na medzispotrebu o 2,3 %.

Kompenzácie



Zdroj: MF SR

Úspora na kompenzáciách a medzispotrebe v kapitolách štátneho rozpočtu a ich podriadených rozpočtových
5

Očistené o náklady na nové úlohy súvisiace so zabezpečením plnenia Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva SR na roky 2013 -2020.
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organizáciách dosiahne približne 87 mil. eur. Zmeny v úrovni týchto výdavkov analyticky rozdeľujeme podľa ich
funkcie:




Najväčšie zníženie (o 33 mil. eur voči NPC) je zaznamenané v oblasti prevádzky obrany. Celkové
výdavky na obranu však medziročne rástli.
Vďaka vnútorným reorganizáciám a zvyšovaniu efektívnosti sa znižujú aj prevádzkové výdavky na
ekonomickú oblasť (23 mil. eur), vzdelávanie (17 mil. eur), verejný poriadok a bezpečnosť (13 mil. eur)
a v menšej miere aj na ďalšie funkcie (spolu o 7 mil. eur).
V meranej báze naopak mierne rastú výdavky na sociálne zabezpečenie, v menšej miere aj na
rekreáciu, kultúru a náboženstvo.

Graf C: Úspora v rozpočtových organizáciách podľa funkčnej klasifikácie (mil. eur)
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Príloha č. 1: Prehľad plnenia špecifických odporúčaní a cieľov Európa 2020
Špecifické odporúčanie 2014

Súčasný stav

Po náprave nadmerného deficitu posilniť rozpočtové
opatrenia na rok 2014 vzhľadom na vznikajúci rozdiel 0,3 %
HDP v porovnaní s požiadavkami Paktu stability a rastu na
základe prognózy Komisie z jari 2014.
V roku 2015 zabezpečiť požadovanú úpravu 0,1 % HDP
smerom k strednodobému cieľu, a pritom zohľadniť
očakávané nepriaznivé hospodárske podmienky. Následne,
až do dosiahnutia strednodobého cieľa, pokračovať v ročnej
1 štrukturálnej úprave na úrovni referenčnej hodnoty 0,5 %
HDP.
Ďalej posilňovať fiškálny rámec, a to aj zavedením
záväzných a vynútiteľných výdavkových stropov.
Zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií zvýšením
nákladovej účinnosti sektora zdravotnej starostlivosti, najmä
racionalizáciou nemocničnej starostlivosti a riadenia, ako aj
posilnením primárnej starostlivosti.

2

Zlepšiť efektívnosť daňovej správy posilnením kapacít auditu,
posudzovania rizík a výberu daní.
Prepojiť základ zdanenia nehnuteľností s trhovou hodnotou
nehnuteľností.

Účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom
aktivačných opatrení, druhej šance na vzdelávanie a
individuálne
prispôsobeného
kvalitného
odborného
vzdelávania.

Zvýšiť kapacitu verejných služieb zamestnanosti pre správu
personalizované poradenstvo a aktiváciu
uchádzačov
o
zamestnanie
a
posilniť
väzbu
medzi aktiváciou a sociálnou pomocou.

3 prípadov,

Deficit verejných financií v roku 2013 klesol na 2,6 % HDP a
štrukturálny deficit dosiahol historicky najnižšiu hodnotu 1,3 %
HDP. Slovensko vystúpilo z procedúry nadmerného deficitu.
Vláda bude v strednodobom horizonte pokračovať v ozdravovaní
verejných financií smerom k štrukturálne vyrovnanému rozpočtu.
Návrh rozpočtu na rok 2015 je ambicióznejší než vyžadujú
európske pravidlá a národná legislatíva.
Výdavkové limity súčasťou korekčného mechanizmu Fiškálneho
kompaktu
Finančné hospodárenie nemocníc bude zlepšené tak, aby
fakultné a univerzitné nemocnice dosahovali vyrovnané
hospodárenie. Reforma zabezpečila zlepšenie dlhodobej
udržateľnosti systému výsluhového zabezpečenia ozbrojených
zložiek.
Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej
jednotky na Finančnej správe SR. Nové opatrenia prijaté v roku
2014 patrí rozšíril tuzemský prenosu daňovej povinnosti na
príjemcu plnenia, kontrolný výkaz, rozšírenie použitia
elektronických pokladníc, zmeny v odpisovaní majetku, rozšírenie
lotérie pokladničných blokov.
Prepojenie zdaňovania nehnuteľností s trhovou hodnotou sa
plánuje po roku 2015.
Prijímané opatrenia na trhu práce cielia najmä pretrvávajúcu
dlhodobú
nezamestnanosť
zvyšovaním
motivácií
na
zamestnávanie nízko kvalifikovaných formou odvodových úľav, či
zmenami v systéme pomoci v hmotnej núdzi. S cieľom zvýšenia
motivácií na trhu práce pre poberateľov dávok sa zavádza súbeh
pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Okrem odvodovej úľavy pre
dlhodobo nezamestnaných sa zvýši hranica odvodovej úľavy na
účely sociálneho poistenia pre študentov na dohodu
o brigádnickej práci študentov a zjednotí sa veková hranica. Vláda
pripravuje opatrenie odvodovej odpočítateľnej položky na
zdravotné odvody pre nízkopríjmových zamestnancov
Reforma poskytovania služieb zamestnanosti pokračuje
inštitucionálnymi zmenami. V januári 2014 sa začala realizácia
národného projektu „Systém vyhodnocovania efektívnosti a
účinnosti AOTP. Ukončenie reformy je naplánované v roku 2020.

V súlade s cieľmi záruky pre mladých ľudí účinne riešiť
V roku 2014 pokračovala podpora vytvárania pracovných miest
nezamestnanosť mladých ľudí zlepšením včasnej
pre mladých formou dotovania ceny práce.
intervencie.
Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje dodatočnú sumu vo výške
4,8 milióna eur pre kapitálové výdavky určené na rozšírenie
Zlepšiť stimuly v oblasti zamestnanosti žien zlepšením kapacít a rekonštrukcie budov materských škôl. Podpora
poskytovania zariadení starostlivosti o deti, najmä pre deti do starostlivosti o deti do troch rokov veku bude financovaná z EÚ
troch rokov.
fondov v novom programovom období prostredníctvom príspevku
na starostlivosť o dieťa a rozširovania kapacít služieb
starostlivosti.
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Kvalitu vyučovania na základných a stredných školách by mal
zvýšiť významný pokrok v dostupnosti učebníc a projekty
podporujúce integráciu marginalizovaných skupín do
Prijať opatrenia na zvýšenie kvality vyučovania s cieľom
vzdelávacieho systému. Zvýšili sa platy pedagógov v regionálnom
zlepšiť učebné výsledky.
aj vysokom školstve. K vyššej kvalite vysokých škôl a uplatneniu
študentov v praxi dopomôže aj inovácia študijných postupov a
nové príležitosti praktického vyučovania.
Posilniť poskytovanie vzdelávania na pracovisku v rámci Za účelom zlepšenia pripravenosti absolventov pre trh práce sa
odborného vzdelávania a prípravy.
zavádza duálne vzdelávanie.
Prispôsobiť akreditačné, finančné a riadiace opatrenia na
podporu vytvárania bakalárskych programov orientovaných
na výkon povolania.

4
Zlepšiť kvalitu a relevantnosť vedeckej základne a
vypracovať plány na posilnenie účinného odovzdávania
poznatkov a spolupráce medzi akademickou obcou,
výskumom a podnikateľskou sférou.

Prijať systémové opatrenia na zlepšenie prístupu k vysoko
kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému a školskému
vzdelávaniu pre marginalizované komunity vrátane Rómov a
prijať opatrenia na rozšírenie ich účasti na odbornej príprave
a vyššom vzdelávaní.

Realizujú sa projekty na podporu transferu technológií a
spolupráce firiem a vedecko-výskumných inštitúcií. Od roku 2015
zároveň podniky získajú daňovú úľavu za výdavky použité na
výskum a vývoj. Vláda pripraví komplexný súbor nástrojov
podpory pre technologické startupy, ktorými podporí vývoj a
komercializáciu špičkových technologických a vysoko
inovatívnych produktov a služieb.
Do celodenného výchovného systému sa úspešne zapojilo viac
ako 27 tisíc žiakov. Pripravuje sa verejné obstarávanie na nákup
učebníc v rómskom jazyku a priebežne sa pripravujú učebnice pre
slabozrakých a nevidiacich žiakov. V rámci projektu „Podpora
infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít“
s rozpočtom 46,8 mil. eur dostali materské školy v 82 obciach
možnosť rozšíriť svoje kapacity alebo zlepšiť prostredie pre
vzdelávanie.

Zintenzívniť úsilie o lepšie fungovanie trhu s energiou, najmä
zvýšením verejnej transparentnosti regulačného rámca a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví momentálne pripravuje
preskúmaním
faktorov
spôsobujúcich
vysoké sprehľadnenie obsahu a materiálov a vybudovanie dátového
sieťové poplatky za elektrinu, najmä pre priemyselných centra na svojom webovom sídle.
5 odberateľov.
Na základe doposiaľ dosiahnutého pokroku ďalej rozvíjať Reverzný tok s Ukrajinou bol spustený v septembri 2014. Práce
prepojenia so susednými krajinami vrátane Ukrajiny v súlade na ďalších prepojeniach s Poľskom a Maďarskom pokračujú podľa
s memorandom o porozumení podpísaným v apríli.
harmonogramu.
Prebieha diskusia k prvým návrhom reformy štátnej služby, ktorá
by mala byť zavedená od roku 2016. Bude v súlade so zásadami
Prijať opatrenia na zvýšenie nezávislosti verejnej služby, a to stabilnej, profesionálnej a politicky neutrálnej štátnej služby. Medzi
aj zmenou zákona o štátnej službe.
základné princípy bude patriť transparentné zamestnávanie,
zásluhové odmeňovanie, výkonnostné a efektívne riadenie,
celoživotné vzdelávanie a politická neutralita.
Prijať stratégiu na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov vo
verejnej správe.
Zintenzívniť úsilie o posilnenie analytickej kapacity na
6 kľúčových ministerstvách s cieľom prijať politiky založené na
dôkazoch a skvalitniť posudzovanie vplyvu politík.

Prebieha diskusia k prvým návrhom reformy štátnej služby, ktorá
by mala byť zavedená od roku 2016.
Pokračuje implementácia projektov zameraných na zlepšenie
analytických kapacít v štátnej správe.

Reforma justície obmedzila imunitu sudcov a zaviedla iné zmeny
vrátane oddelenia funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR a
predsedu Súdnej rady SR. Parlament schválil zákon o ochrane a
Prijať opatrenia na boj proti korupcii a zrýchliť úsilie o možnej odmene pre nahlasovateľov korupcie. Zaviedol sa tzv.
zlepšenie efektívnosti a kvality systému súdnictva.
register diskvalifikovaných. K urýchleniu súdnych konaní by mala
prispieť aj elektronizácia súdnictva. Prebieha testovanie
informačných systémov pre zavedenie elektronických súdnych
spisov a elektronickej Zbierky zákonov.
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Sprehľadní sa fungovanie štátnej podpory tak, aby bola pre
začínajúcich podnikateľov administratívne dostupnejšia a menej
Zaviesť opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, a zaťažujúca. K zrýchleniu súdnych procesov by malo prispieť aj
to aj pre malé a stredné podniky.
legislatívne ukotvenie používania a záväznosti elektronických
súdnych spisov a elektronickej Zbierky zákonov. Rekodifikácia
civilného procesného práva je v legislatívnom procese.
Zintenzívniť úsilie o zlepšenie efektívnosti verejného
obstarávania.
Európa 2020 ciele

Súčasný stav

Zamestnanosť

SR v roku 2013 dosiahla zamestnanosť 65% (cieľ 72%).
Výdavky na vedu a výskum sa posledné tri roky zvyšujú a dosiahli
0,83% HDP.
V roku 2012 boli emisie skleníkových plynov mimo sektorov ETS
o 6,7% nižšie ako v roku 2005. Vláda tak svoj záväzok zvýšiť
emisie o maximálne 13% hlboko prekračuje.
V roku 2012 bol podiel energie z OZE na hrubej konečnej
spotrebe 10,4%. Stanovený cieľ 14% tak SR do roku 2020 pri
nezmenených politikách s najväčšou pravdepodobnosťou
prekročí.

Výskum a vývoj
Zníženie emisií

Obnoviteľné zdroje
Energetická efektívnosť

Oproti roku 2005 sme znížili energetickú spotrebu o 9,6%.

Cieľ pre predčasné ukončenie školskej dochádzky

Množstvo žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku
v kohorte 18 až 24, stúplo z 5,3% na 6,4% v roku 2013.
Slovensko tak spĺňa cieľ EU 2020, ktorý je na úrovni 10%.

Cieľ pre terciálne vzdelávanie

Cieľ podielu vysokoškolských ľudí na vekovej kohorte 30-34 je
stanovený na 40%. Stúpa už niekoľko rokov po sebe a v roku
2012 dosiahol 26,9%.

Chudoba

Podiel ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením na
populácii poklesol v roku 2013 na úroveň 19,8%.
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