Príloha č. 2: Akčný plán Národného programu reforiem SR 2018
Číslo

1

2

CSR
Názov úlohy
2017

Popis úlohy

1

Do konca roka 2018 sa príjme legislatíva s cieľom zavedenia ročného
Legislatívna úprava ročného zúčtovania sociálneho poistenia ako efektívneho nástroja na zamedzenie
zúčtovania sociálnych
odvodovej optimalizácie subjektov. Znížia sa tým motivácie vykazovať
odvodov
vysoké odmeny v jednom mesiaci, vďaka čomu bude odvodové zaťaženie
práce spravodlivejšie a príjmy štátu vyššie.

1

Implementácia výsledkov
revízie výdavkov na
zdravotníctvo

Budú realizované opatrenia z Revízie výdavkov na zdravotníctvo podľa
prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
(uznesenie vlády SR č. 461/2016, úloha C4) a podľa Implementačného
plánu 2018 z novembra 2017 (uznesenie vlády SR č. 471/2017, úloha
C4).

Popis doterajšieho plnenia úlohy

Revízia výdavkov na zdravotníctvo v roku 2016 identifikovala potenciál pre
zvýšenie efektívnosti celého systému. Pri úplnom naplnení úsporných
opatrení na rok 2018 by tak mohlo dôjsť k úspore vo výške 190 mil. eur.

Termín

Gestor

Spolu
gestor(i)

31.12.2018

MPSVR
SR

SP, MF
SR

31.12.2018

MZ SR

MF SR,
ÚPPVII

31.12.2018

MPSVR
SR

V priebehu roka 2017 sa zaviedla profilácia na základe individuálneho
posúdenia UoZ. Výsledok profilácie je relevantný pre odporúčanie a
poskytovanie adekvátnych služieb zamestnanosti a prideľovanie aktivačných
opatrení.

3

2

Služby zamestnanosti a
APTP so zameraním na
znevýhodnené skupiny

V roku 2018 bude pokračovať posun v službách zamestnanosti smerom
k väčšej integrácii dlhodobo nezamestnaných UoZ. Dosiahne sa to
komplexnými personalizovanými službami - poskytovaním
špecializovaného poradenstva, bilanciou kompetencií znevýhodnených
UoZ, pokračovaním zavádzania nového systému vytvárania profilov a
poskytovaním cielených programov odbornej prípravy navrhnutých
zamestnávateľmi na základe potrieb regionálneho trhu práce.

Od septembra 2017 sa začala vykonávať aktívna podpora pre ťažko
umiestniteľných dlhodobo nezamestnaných UoZ prostredníctvom
individualizovaných poradenských aktivít. Na realizácii aktivít
individualizovaného poradenstva sa bude podieľať 182 novoprijatých
odborných poradcov.
V priebehu roka 2017 sa spustil národné projekty na podporu zníženia
dlhodobej nezamestnanosti („Cesta na trh práce“ a „Reštart - Príležitosť pre
dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ ).
V roku 2017 pokračovala implementácia viacerých nových alebo
modifikovaných národných projektov na podporu zamestnateľnosti ostatných
znevýhodnených skupín na trhu práce (UoZ do 29 rokov, UoZ starší ako 50
rokov a občania so zdravotným postihnutím).

Číslo

4

CSR
Názov úlohy
2017

2

Popis úlohy

Nový legislatívy rámec umožní zlepšiť dostupnosť kvalitných,
udržateľných a cenovo prístupných zariadení služieb starostlivosti o deti
Rozvoj služieb starostlivosti o do troch rokov. Z IROP a OP Ľudské zdroje sa v rokoch 2017 až 2020
deti do troch rokov
predpokladá vybudovanie 90 zariadení služieb starostlivosti s kapacitou
1 800 detí s finančnou alokáciou 40,2 mil. eur. Výzvy budú vyhlásené
v prvom polroku 2018.

Popis doterajšieho plnenia úlohy
Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa
implementuje podpora zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov. Po
schválení tzv. jasličkového zákona v roku 2017, ktorý definuje legislatívny
rámec pre činnosť zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, sa pripravili
podmienky finančnej podpory pre čerpanie finančných zdrojov v
programovom období na roky 2014 až 2020.

Termín

Gestor

MPSVR
31.12.2018 SR, MPRV
SR

V období od októbra 2017 do júna 2018 boli vyhlásené výzvy na podporu
flexibilných foriem starostlivosti o deti a flexibilných pracovných miest s
finančnou alokáciou 3,3 mil. eur pre viac rozvinuté, respektíve 10 mil. eur pre
menej rozvinuté regióny.

V rámci projektu „Škola otvorená všetkým“ bolo k januáru 2018 podporených
130 škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania, 17 831 žiakov ZŠ so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 1 301 pedagogických a
odborných zamestnancov. V rámci dopytovo orientovanej výzvy „V základnej
škole úspešnejší“ zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania formou
V priebehu roka 2018 sa spustia projekty na zlepšenie podmienok bývania vytvárania nových pracovných miest pre pedagogických asistentov,
a zvýšenie zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne a finančnej gramotnosti asistentov učiteľa a inkluzívny tím, bolo k januáru 2018 schválených 215
zmlúv v celkovom objeme 19 mil. eur.
ľudí z MRK.

5

2

V prvej polovici roka 2018 prebehne zazmluzňovanie obcí a miest v rámci V decembri 2017 bola vyhlásená výzva na projekt na podporu
predprimárneho vzdelávania s cieľom zvýšenia počtu detí z MRK v
projektu podpory vysporiadavania pozemkov v MRK.
materských školách. V roku 2017 bol spustený národný projekt
„Monitorovanie
a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na
Integrácia marginalizovaných Bude sa pokračovať v implementácií národného projektu „Škola otvorená
marginalizované
rómske komunity“ na monitorovanie a hodnotenie
rómskych komunít
všetkým“ s alokáciou 25 mil. eur z ESF a dopytovo orientovanej výzvy V
dosahovaného pokroku vrátane plnenia cieľov stratégie SR pre integráciu
(vzdelávanie, trh práce,
základnej škole úspešnejší s alokáciou 50 mil. eur z ESF.
Rómov do roku 2020.
sociálna inklúzia a iné
oblasti)
Aby sa predchádzalo neželaným motiváciám pri diagnostike špeciálnych
výchovnovzdelávacích potrieb žiakov, zabezpečí sa nezávislosť centier Do konca roka 2017 sa do projektov podpory terénnej sociálnej práce a
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) od špeciálnych škôl, ktoré komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK (ÚSVRK) zapojilo 142
budú zriadené ako dva samostatné subjekty. Štátne a súkromné centrá obcí a 55 prevádzkovateľov.
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá
špeciálno-pedagogického poradenstva budú taktiež jednotne metodicky Pokračujú projekty na podporu inklúzie vylúčených komunít formou
usmerňované prostredníctvom Výskumného ústavu detskej psychológie a poskytovania vybraných sociálnych služieb a terénnej sociálnej práce
(MPSVR SR). K októbru 2017 bolo vo výkone 96 poskytovateľov v
patopsychológie.
komunitnom centre, nízkoprahovom dennom centre alebo nízkoprahovej
sociálnej službe pre deti a rodinu. Počet klientov zúčastnených na
pravidelných aktivitách prestavuje 25 311. Do projektu „Terénna sociálna
práca v obciach I.“ je zapojených 235 subjektov (224 obcí a 9 mimovládnych
organizácií) a 556 pracovníkov terénnej sociálnej práce.

31.12.2018

MPSVR
SR,
MŠVVŠ
SR, MV
SR,
ÚSVRK

Spolu
gestor(i)

Číslo

6

CSR
Názov úlohy
2017

2

Vyššia kvalita a lepšia
podpora učiteľov

Popis úlohy

Popis doterajšieho plnenia úlohy

V rámci pripravovaného zákona o pedagogických zamestnancoch sa
ustanovia podmienky na zlepšienie väzby medzi odmeňovaním a kvalitou
pedagogických a odborných zamestnancov. Pripravia sa zmeny vo
výkone atestácií, ktoré budú lepšie rozlišovať úroveň profesijných
kompetencií pri prechode pedagogických a odborných zamestnancov na
Platy pedagogických, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl sa
vyšší kariérový stupeň, ktorý je spojený s vyšším ohodnotením.
od septembra 2017 zvýšili o 6 %.

Termín

Gestor

31.12.2018 MŠVVŠ SR

Zavedie sa akreditácia poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania na
základe ich výsledkov. Uskutočnia sa zmeny v obsahu prípravy a v
hodnotení vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných
zamestnancov.
Zjednotí a zobjektivizuje sa metodický prístup pri regulácií stredných škôl
v závislosti od potrieb trhu práce. Vypracujú sa záväzné kritériá pre
určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov študijných odborov a
učebných odborov stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávnych
krajov.

7

8

9

2

Prepojenie vzdelávania a
potrieb trhu práce (duálne
vzdelávanie)

V pripravovanej novele zákona o odbornom vzdelávaní sa podporí vstup
malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania,
zjednoduší sa postup pri overovaní zamestnávateľov a ich spôsobilosti
poskytovať praktické vyučovanie a zavedie sa možnosť absolvovať
praktické vyučovanie mimo vlastných kapacít zamestnávateľa. Navrhujú
sa finančné stimuly, ktoré by efektívnejšie motivovali vstup
zamestnávateľov do systému. Návrh ráta aj s odstránením finančných
bariér stredných odborných škôl, ktoré ich v súčasnosti odrádzajú od
vstupu do systému.

Dokončí sa prerušený proces inštitucionálnej reformy Akreditačnej
komisie a procesu akreditácie, ktorá požiada o členstvo Európskej
asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve (ENQA).

Do duálneho vzdelávania sa v treťom roku fungovania zapojili len necelé 4 %
prvákov na SOŠ, slabý záujem škôl ovplyvňuje aj finančná demotivácia v
31.12.2018 MŠVVŠ SR
podobe krátenia finančných normatívov.

V apríli 2017 boli predložené návrhy zákonov zameraných na reformu
Akreditačnej komisie a procesu akreditácie. Návrhy zákonov menili
inštitucionálne postavenie Akreditačnej komisie z poradného orgánu vlády
SR na samostatnú nezávislú agentúru, dávali dôraz na implementáciu
štandardov a odporúčaní ESG 2015 a nahrádzali akreditáciu študijných
programov formou inštitucionálnej akreditácie. Legislatívny proces bol však
prerušený, jeho pokračovanie sa predpokladá v roku 2018.

2

Reforma akreditačnej
komisie a procesu
akreditácie

2

Zvýšenie finančných zdrojov na grantové financovanie vedy bolo
Zvýšenie podielu grantového V rámci štátnej podpory výskumu a vývoja na verejných vysokých školách
predstavené aj v rámci opatrení dokumentu Učiace sa Slovensko , ktorý bude
financovania VŠ a ostatných a v ostatných výskumných inštitúciach sa bude postupne zvyšovať podiel
31.12.2018 MŠVVŠ SR
slúžiť ako podklad Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na
výskumných inštitúcií
účelového financovania cez grantové agentúry.
Slovensku do roku 2027 .

31.12.2018 MŠVVŠ SR

Spolu
gestor(i)

Číslo

CSR
Názov úlohy
2017

Popis úlohy

Popis doterajšieho plnenia úlohy

3

Balíčky opatrení na
znižovanie administratívnej
a regulačnej záťaže
podnikateľského prostredia

S cieľom zlepšovania podnikateľského prostredia MH SR pripraví do
konca súčasného volebného obdobia tri až štyri balíčky podnikateľských
opatrení. Zároveň sa bude raz ročne zverejňovať odpočet už
zrealizovaných opatrení zo schválených balíčkov.

V roku 2017 bol odsúhlasený balíček 35 opatrení, ktorý reaguje na výzvu
zlepšovania podnikateľského prostredia. Jedným z prvých opatrení z tohto
balíka, ktoré už bolo schválené vládou, je optimalizácia pracovnej zdravotnej
31.12.2018
služby na zníženie administratívnych nákladov pre podnikateľov. Zároveň
došlo k zjednodušeniu povinností podnikateľov voči Sociálnej poisťovni
(predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca).

MH SR

11

3

Akčný plán implementácie
záverov a odporúčaní zo
Správy k stave justície
(CEPEJ 2017)

Bude vypracovaný akčný plán pre implementáciu záverov a odporúčaní
na zvýšenie efektívnosti súdnictva.

V novembri 2017 bola publikovaná Správa k stave justície vypracovaná
Európskou komisiou CEPEJ.

31.12.2018

MS SR

12

3

Riešenie súdnych exekúcii

Budú sa implementovať opatrenia na riešenie problému najmä starých
exekučných konaní.

31.12.2018

MS SR

Elektronizácia verejnej
správy

Všetky nové IT projekty nad 10 mil. eur bez ohľadu na zdroj financovania
budú aj v roku 2018 posudzované MF SR z pohľadu hodnoty za peniaze. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy ustanovila 10
Navyše sa podľa revíznej správy výdavkov na IT zjednotia pravidlá pre
strategických priorít, z ktorých do konca roka 2017 bolo spracovaných a
posudzovanie investícií zo štátneho rozpočtu a EÚ zdrojov.
publikovaných 9 (okrem Kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktorá sa
dopracuje v roku 2018).
ÚPPVII,
Bude sa realizovať detailný akčný plán informatizácie verejnej správy a
31.12.2018 MS SR, MF
Akčný plán informatizácie verejnej správy na obdobie 2017 až 2020 bol
opatrenia implementačného plánu revíznej správy výdavkov na IT.
SR
schválený v novembri 2017 Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy
V roku 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o niektorých opatreniach a jednotný digitálny trh. Výsledkom materiálu bude implementácia kľúčových
projektov informatizácie.
na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných
systémov verejnej správy.

10

13

14

3

3

Analytické kapacity finančnej
Vybudovanie analytickej jednotky finančnej správy.
správy

Termín

V roku 2017 pokračovalo Finančné riaditeľstvo SR v aktivitách súvisiacich
s vytvorením centrálnej analytickej jednotky a dobudovaním analytických
kapacít. V rámci sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík bol vytvorený
31.12.2018
nový odbor analýz a prognóz. Spájaním jednotlivých informačných systémov
sa pokračovalo v budovaní jednotnej colnej analytiky za účelom jej
prepojenia s daňovou analytikou.

Gestor

FS SR

Spolu
gestor(i)

MF SR

Príloha č. 3 k Národnému programu reforiem SR 2018
Odpočet plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2018
Spôsob
implementácie
Číslo úlohy NPR z
Popis doterajšieho
(Zákon č. X,
Názov úlohy
AP
plnenia úlohy
vyhláška, uznesenie,
opatrenie)
...
…
...

Celkové výdavky (mil. eur)[1]
2017

2018

2019

2020

[1] Za minulosť skutočné výdavky. Na bežný rok vyplniť podľa alokácie v aktuálnom upravenom rozpočte verejnej správy (RVS). Za nasledujúce roky vyplniť návrh rozpočtu v zmysle aktuálneho
návrhu RVS.

Príloha č. 4 k Národnému programu reforiem SR 2018
Výdavky na plnenie opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2018 alokované v rozpočte verejnej správy
Číslo úlohy NPR z
AP

Rok

Kód a názov
organizácie

Kód zdroja

Podpoložka EKRK[2]

Trieda COFOG[3]

Kód programu/časti
programu

...
...
...
Poznámka: V prípade potreby použite viacero riadkov pre tú istú úlohu.

[2] EKRK – ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
[3] COFOG – funkčná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
[4] Za rok 2017 uviesť skutočné výdavky, za rok 2018 vyplniť podľa alokácie v zmysle aktuálneho návrhu RVS. V prípade úspory je potrebné uviesť zápornú hodnotu
(s informáciou oproti čomu bola vypočítaná).

Výdavky[4] (mil. eur)

