Príloha č. 2: Akčný plán Národného programu reforiem SR 2015
Číslo

CSR
Názov úlohy
2014

Popis úlohy

Termín

Gestor

Zavedenie systému dátového vykazovania potrebného pre správny
výpočet jednotlivých váh a implementáciu systému platieb za liečbu,
Prebieha zber klinických dát od nemocníc podľa DRG štruktúry.
ktorý zohľadňuje náročnosť diagnózy, komplikácie a dĺžku hospitalizácie
(tzv. case-mixu). Týka sa lôžkových zariadení.

1.1.2017

MZ SR

1.1.2017

MZ SR

31.12.2015

MZ SR

1

1

Platby za diagnostickú
skupinu DRG

2

1

Implementácia e-Health

Program implementácie eHealth je stratégiou elektronizácie služieb v
slovenskom zdravotníctve.

3

1

Efektívnosť hospodárenia
nemocníc

Prostedníctvom efektívnejšieho riadenia, optimalizáciou počtu
pracovníkov a centralizovaním nákupov dosiahnuť vyrovnané
hospodárenie vo fakultných a univerzitných nemocniciach do 2015

4

1

Výstavba novej nemocnice

Výstavba novej fakultnej nemocnice v Bratislave, ktorá nahradí 3
existujúce (kramáre, Ružinov a Staré mesto)

5

1

Integrácia poskytovania
zdravotnej starostlivosti

Jasná definícia typov nemocníc a rozsahu nimi poskytovanej
starostlivosti a lepšia koordinácia zapojenia ambulantných a lôžkových
zariadení v jednotlivých štádiách liečby.

Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní,
cla a poistných odvodov

6

2

UNITAS I

7

2

Analytické kapacity finančnej
Vybudovanie analytickej jednotky finančnej správy.
správy

3

Implementujú sa programy na získanie praxe u zamestnávateľa a
následné zamestnanie pre mladých nezamestnaných ("Praxou k
Nové alebo inovované
zamestnaniu", "Absolventská prax štartuje zamestnanie"a pod.). Úrady
programy aktívnych politík na práce budú spolupracovať s neverejnými poskytovateľmi služieb
trhu práce (APTP)
zamestnanosti. Modifikuje sa finančná podpora nezamestnaných, ktorí
si hľadajú prácu mimo svojho bydliska. Taktiež sa pripravia projekty pre
znevýhodnených UoZ (dlhodobo nezamestnaných , 50+).

8

Popis doterajšieho plnenia úlohy

Prebieha 1. fáza projektu Elektronické služby zdravotníctva

Vláda schválila zámer

Zavedený Informačný systém vnútornej správy FS (2012), IT SM (2014),
Portál finančnej správy (1. etapa 2014), nasadzovaný Integrovaný
informačný systém finančnej správy (2015) a administratívny informačný
systém (2015)

MZ SR

31.12.2016

MZ SR

1.1.2017

MF SR

31.12.2015

FR SR

Spustili sa programy na podporu rekvalifikácie nezamestnaných ("REPAS") a podpora pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného
MPSVR
31.12.2015
zamestnávania. Implementoval sa program na podporu prvého plateného
SR
miesta mladých nezamestnaných do 29 rokov.

9

3

Reforma služieb
zamestnanosti

Vykonaná bude vnútorná realokácia zamestnancov úradov práce,
pričom sa posilnia miesta prvého kontaktu pre klientov a čiastočne sa
navýšia počty odborných poradcov a agentov pre kontakt so
zamestnávateľmi. Zefektívnia sa prierezové podporné činnosti úradov
práce. Dodatočne sa navýšia kapacity a preškolia sa pracovníci pre
kontakt s klientom a odborného poradenstva.

Na úradoch práce sa vytvorili úseky služieb klientom (tzv. miesta prvého
kontaktu) a centralizovali sa prierezové činnosti.

Rozšíria sa kapacity materských škôl (finančná alokácia 10 mil. eur v
RVS na rok 2015). Špeciálne sa podporí výstavba a rekonštrukcia
predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít. Podporí sa aj zvyšovanie kapacít služieb
starostlivosti o deti do 3 rokov. Zváži sa možnosť posilnenia príspevku
na starostlivosť o dieťa v novom programovom období 2014-2020

S cieľom podporiť zamestnanosť matiek sa od februára 2015 realizuje
MPSVR
pilotný projekt „Rodina a práca“. Na novovytvorené pracovné miesto pre
SR,
matky na rodičovskej dovolenke alebo s dieťaťom do 10 rokov sa
poskytuje finančná dotácia. Súčasťou projektu je aj financovanie detských 31.12.2015 MŠVVaŠ
SR, MPRV
kútikov. Preplácajú sa náklady celkovej ceny práce vychovávateľov, ako aj
SR
náklady na zariadenie detského kútika. Celková finančná alokácia
predstavuje 23 mil. eur zo starého programového obdobia.

10

3

Rozšírenie kapacít
materských škôl a rozvoj
služieb starostlivosti o deti
do 3 rokov

11

3

Vyhodnocovanie čistej
účinnosti APTP

Pre ďalšie zefektívňovanie systému APTP sa komplexné vyhodnotí čistá
účinnosť jednotlivých programov.

4

Reforma financovania
výskumu a vývoja

Komplexná zmena grantového a podporného systému s dôrazom na
kvalitu, koncentráciu zdrojov na kvalitné projekty a motivácie
spolupracovať so súkromným sektorom. Sytematická podpora každej
fázy vedeckého bádania (základný výskum, aplikovaný výskum,
experimentálny vývoj v rámci univerzít, rezortných výskúmných ústavov,
SAV aj firiem). Zlúčenie financujúcich agentúr do Výskumnej agentúry a
Technologickej agentúry.

13

4

Akčný plán implementácie
Stratégie výskumu a inovácii Vláda pripraví Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácii Návrh Akčného plánu bol prerokovaný Radou vlády pre vedu, techniku a
pre inteligentnú špecializáciu pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) na roky 2015 – 2016. , v ktorom inovácie, avšak pre pretrvávajúce zásadné rozpory nebol zaradený na
SR (RIS3) na roky 2015 –
rozpracuje úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov stratégie.
rokovanie vlády SR.
2016.

14

4

Transformácia Slovenskej
akadémie vied (SAV)

Transformácia ústavov, rozpočtových a podriadených organizácií
kapitoly SAV na 9 verejných výskumných inštitúcií.

15

4

Duálne vzdelávanie

Poskytovanie praktického vyučovania priamo na ich pracoviskách.

12

31.12.2015

31.12.2015

MPSVR
SR

MPSVR
SR

MŠVVaŠ SR pripravuje návrh novely zákona o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja, ktorý bude obsahovať zásadné zmeny v nastavení
riadenia systému výskumu a vývoja na Slovensku. MŠVVaŠ SR taktiež
MŠVVaŠ
30.6.2015
pripravuje návrh novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj.
SR
Predpokladaný termín predloženia legislatívnych materiálov na rokovanie
vlády SR je polovici roka 2015.

30.6.2015

MŠVVaŠ
SR

MŠVVaŠ SR pripravuje nový zákon o verejných výskumných inštitúciách
MŠVVaŠ
a novelu zákona o SAV. Predpokladaný termín predloženia legislatívnych 31.12.2015
SR
materiálov na rokovanie vlády SR je polovici roka 2015.

30.9.2015

MŠVVaŠ
SR

V priebehu roka 2014 sa do realizácie projektu terénnej sociálnej práce
zapojili nové obce (aktuálne 277). Počet terénnych sociálnych pacovníkov
a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov ku koncu roku 2014
Podporí sa spolupráca zazmluvnených prevádzkovateľov komunitných
MPSVR
dosiahol 845 osôb (400 TSP, 455 ATSP). Výrazne narástol aj počet
Integrácia marginalizovaných centier. Pripravuje sa verejné obstarávanie na školenie a supervíziu
SR,
klientov, ktorým boli poskytované služby terénnej sociálnej práce, na 81 31.12.2015
rómskych komunít
práce terénnych sociálnych pracovníkov. Vyhodnotí sa dopad výkonu
ÚSVRK
263 osôb.
terénnej sociálnej práce.
V rámci národného projektu „Komunitné centrá“, ktorý je financovaný z
fondov EÚ, predložilo žiadosť o dotáciu celkom 229 prevádzkovateľov
komunitných centier. Z nich je v súčasnosti zazmluvnených 112
Povinnosť vypracovať a zverejniť analýzu pre významnejšiu zmenu
Zverejňovanie analýzy ku
URSO nesúhlasí so závermi hodnotenia Slovenska smerujúcich k nízkej
politík v rámci regulačného obdobia a pri vydaní cenového rozhodnutia,
všetkým zásadnejším
transparentnosti a vysokým sieťovým poplatkom. Podľa URSO sú všetky
ktoré má výrazný vplyv na trh, alebo trhový segment vrátane analýzy
30.9.2015 URSO
zmenám politík regulačného
analýzy dostupné na jeho webom sídle a výška poplatkov z Eurostatu nie
faktorov vplývajúcich na regulovanú cenu, odôvodnenie ich vývoja a
obdobia
je pre chýbajúcu metodiku naprieč krajinami podľa porovnateľná.
podiel na koncovej cene.

16

4

17

5

18

5

Vybudovať dátové centrum
na webovom sídle URSO

Zverejnenie a agregácia všetkých už zverejňovaných dát v dostupnom
formáte na stránke URSO

19

6

Analytické kapacity
Finančnej správy SR

Dobudovanie analytickej jednotky na FS SR

6

Efektívna, spoľahlivá a
Optimalizácia procesov výkonu verejnej moci v rámci integrovanej
otvorená štátna správa miestnej štátnej správy a optimalizácia podporných procesov
Program ESO - ďalšie etapy

20

21

6

Elektronizácia verejnej
správy

22

x

Zefektívnenie verejnej
osobnej dopravy

Uvedie sa do prevádzky informačný systém Integrovaných obslužných
miest. Pokračovanie implementácie projektu elektronizácie stavebného
poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja (e-STAK).
Elektronizuje sa súdny spis, zbierka zákonov, insolvenčný register a
monitoring obvinených a odsúdených.
Pripravuje sa ukončenie ďalších projektov financovaných z OPIS (eKolok, eDemokracia a otvorená vláda).
V roku 2015 začne finančná správa realizovať projekt elektronického
dovozu e-Dovoz.
Odstránenie súbehov medzi prímestskou autobusovou a železničnou
regionálnou osobnou dopravou, vzájomné previazanie obidvoch módov
do jednotného systému

30.9.2015

URSO

Spracovanie návrhu aktivít na dobudovanie analytických kapacít finančnej
31.12.2015
správy v rokoch 2015 -2018

MF SR

Veľká časť špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy bola
zlúčená do integrovaných okresných úradov. V rámci okresných úradov
31.12.2015
vzniklo do konca roku 2014 31 klientskych centier, odčlenené boli
podporné služby. Momentálne prebieha zber údajov o činnostiach úradov
a výkonnosti zamestnancov.

MV SR

Od februára 2015 sa spustila ostrá prevádzka elektronického trhoviska v
MS SR, MF
rámci Elektronického kontraktačného systému. Zaviedol sa tzv. register
SR,
diskvalifikovaných osôb slúžiaci na eliminovanie napr. osôb (firiem), ktoré
MDVRR
31.12.2015
porušujú daňovo-odvodové, konkurzné alebo obchodné predpisy. Od
SR, FR SR
marca 2015 sa zaviedlo povinné zvukové nahrávanie civilných a trestných
ministerstv
pojednávaní na súdoch. K zabezpečeniu digitalizácie súdnictva sa spustilo
á a ÚOŠS
skenovanie dokumentov.

31.12.2017

MDVRR
SR

23

x

Efektívny rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest - zvýšenie medzinárodnej
dostupnosti, dostupnosti regiónov, okresov, významných bodov záujmu
prostredníctvom kvalitnej a efektívnej siete diaľnic a rýchlostných ciest.
Výstavba diaľnic a
Modernizácia a obnova ciest I. triedy zameraná na zvýšenie
rýchlostných ciest,
bezpečnosti a komforu cestovania, výstavby nových úsekov ciest I.
modernizácia ciest I. triedy a
triedy – obchvatov a preložiek.
železničných koridorov.
Modernizácia železničnej infraštruktúry s cieľom prevziať časť
dopravných výkonov z ciest, a tým pomôcť znížiť preťaženie cestnej
siete vrátane jej negatívnych efektov.

31.12.2015

MDVRR
SR

Spoluge
stor(i)

FR SR

MF SR

MH SR,
MF SR,
Splnomoc
nenec
vlády SR
pre
výskum a
inovácie
MH SR,
Splnomoc
nenec
vlády SR
pre
Splnomoc
nenec
vlády SR
pre
výskum a

MH SR

MH SR

FR SR

