PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010

PRÍLOHA č. 3 – Akčné plány
Zoznam akčných plánov
Výskum, vývoj a inovácie
Reforma financovania vedy
Podpora prenosu poznatkov medzi akademickým a podnikateľským sektorom a kontraktačného výskumu pre
potreby verejnej správy
Nový mechanizmus prideľovania finančných prostriedkov na doktorandské štipendiá
Budovanie regionálnych inovačných centier
Vzdelávanie
Podpora špičkových gymnázií
Informatizácia školstva, tvorba inovatívnych študijných materiálov a pomôcok
Pôžičky na vysokoškolské vzdelávanie v zahraničí
Zavedenie kariérového systému v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve
Pružnejšie formy riadenia vysokých škôl
Diferenciácia vysokých škôl na univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy
Podpora profesne orientovaných vysokoškolských programov na bakalárskej úrovni a pomaturitného štúdia
Zmena akreditačného procesu vysokých škôl s presunom dôrazu na indikátory výstupu namiesto kritérií
zameraných na vstupy
Podpora demografickej tranzície (generačnej výmeny) na vysokých školách
Vytvorenie vzdelávacieho programu pre študentov doktorandského štúdia zameraného na pedagogické
spôsobilosti
Zmena motivácií na dosahovanie výkonnosti na úrovni škôl v regionálnom aj vysokom školstve
Podpora rozvoja podnikateľských zručností a osvojenie si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike na
úrovni stredných škôl
Zvýšenie úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety
Zamestnanosť
Vytvorenie národného systému flexiistoty
Začlenenie dlhodobo nezamestnaných na trh práce
Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce
Zlepšovanie zamestnateľnosti lepším prepojením obsahu vzdelávania s požiadavkami trhu práce
Koncepcia podpory bývania s dôrazom na zvýšenie mobility pracovnej sily
Vytvorenie systému celoživotného poradenstva
Podnikateľské prostredie
Stransparentnenie vysoko regulovaných trhov
Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement)
Vytvorenie funkčného systému predbežného a následného hodnotenia vplyvov legislatívnych opatrení
Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
Komplexné hodnotenie administratívneho zaťaženia a prekážok v podnikaní a zamestnávaní
Informatizácia verejnej správy
Rozvoj jednotných kontaktných miest pre podnikateľov
Dôsledná implementácia služieb elektronických registrov a ich vzájomné prepojenie
Zvýšenie dostupnosti a podpora infraštruktúry širokopásmového prístupu
Intenzívna výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií
Informatizácia súdnictva
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Výskum,vývoj a inovácie
Reforma financovania vedy a techniky
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo financií SR
Reforma financovania vedy a techniky sa bude realizovať na základe materiálu „Nový model financovania vedy a techniky“ schváleného vládou SR.
Tento materiál bude predstavovať program modernizácie podpory vedy a techniky, ktorý :
bude vo výraznejšej miere podporovať projekty, ktoré sú čiastočne financované z medzinárodných zdrojov, prípadne podnikateľským
sektorom,
v oblasti aplikovaného výskumu sústredí podporu do niekoľkých prioritných oblastí,
stanoví podporu základného výskumu bez tematického obmedzenia len na základe kritéria vedeckej excelentnosti.
Materiál zároveň stanoví:
spôsob zvýšenia podielu účelového financovania vedy a techniky - grantového (účelové financovanie sa uskutočňuje na základe verejnej
súťaže) na podpore vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu,
oblasti systému vedy a techniky, ktoré budú prioritne podporované z prostriedkov štátneho rozpočtu a grantové schémy ich podpory. Medzi
takéto prioritné oblasti bude patriť predovšetkým medzinárodná vedecko-technická spolupráca v rátane spoločných programov výskumu
a vývoja vytvorených Slovenskou republikou v spolupráci s inou (inými) členskou krajinou (členskými krajinami) EÚ,
kritériá pre podporu aplikovaného výskumu, ktorá bude poskytovaná prostredníctvom stanovených vecných priorít výskumu a vývoja;
postup pre identifikáciu týchto vecných priorít a vecné priority pre podporu aplikovaného výskumu,
stanovenie spôsobu monitorovania a aktualizácie štátnej vednej a technickej politiky,
stanovenie spôsobu hodnotenia efektívnosti výstupov účelovej podpory aplikovaného výskumu,
výšku prostriedkov štátneho rozpočtu, o ktorú bude potrebné zvýšiť výdavky štátneho rozpočtu alokované v rozpočtovom programe
„Národný program rozvoja vedy a techniky“ na realizovanie cieľov prioritných oblastí systému vedy a techniky a vecných priorít výskumu
a vývoja, ktoré budú v materiáli identifikované..
– vyššia úroveň vedy a techniky; jednoduchší prenos vedeckých výsledkov do praxe; identifikácia a podpora spoločensky prínosného výskumu,
zvýšenie spoločenského (morálneho) postavenia vedeckých pracovníkov; vyšší podiel účelového financovania vedy a techniky z prostriedkov
štátneho rozpočtu voči inštitucionálnemu financovaniu;. zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na riešení európskych
programov výskumu a vývoja a programov európskych výskumných centier; zvýšenie podielu zahraničných zdrojov na celkovej podpore vedy
a techniky; zvýšenie návratnosti prostriedkov štátneho rozpočtu SR poskytovaných do rozpočtu Európskej únie.; stanovením kritérií pre podporu
základného výskumu zvýšenie účasti slovenskej vedy na tvorbe svetovej poznatkovej bázy a spoločenskom rozvoji Slovenska; stanovením kritérií
pre podporu aplikovaného výskumu zvýšenie podielu výskumu a vývoja na hospodárskom rozvoji Slovenska; stanovením spôsobu monitorovania
a aktualizácie štátnej vednej a technickej politiky zabezpečenie pružného reagovania systému vedy a techniky v SR na aktuálne potreby rozvoja
Slovenska a EÚ; stanovením spôsobu hodnotenia efektívnosti výstupov účelovej podpory aplikovaného výskumu kvantifikácia prínosov
aplikovaného výskumu pre hospodársky rozvoj Slovenska.
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Analytické zdovôdnenie opatrenia:

V súčasnosti v Slovenskej republike v podpore vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu prevláda inštitucionálna podpora nad účelovou
podporou (pomer je asi 65% : 35%). Tento stav vedie k tomu, že inštitucionálne prostriedky štátneho rozpočtu sú poskytované inštitúciám verejného
sektora výskumu a vývoja na riešenie nimi identifikovaných atomizovaných problémov výskumu a vývoja a tým tieto inštitúcie nedokážu zabezpečiť
komplexné riešenie určitého problému výskumu a vývoja. Z dôvodu snahy zabezpečiť riešenie takej problematiky výskumu a vývoja má význam
práve účelová podpora vedy a techniky, ktorá je cielene zameraná na určitú oblasť vedy a techniky alebo problematiku výskumu a vývoja.
Od roku 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie sa vôbec nezlepšil stav účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v
programoch výskumu a vývoja Európskej únie. Pri porovnaní úspešnosti účasti slovenských subjektov v 5. rámcovom programe a 6. rámcovom
programe (ako porovnanie podielu podaných ku schváleným projektom so slovenskou účasťou), je úspešnosť účasti v 6. rámcovom programe oproti
5. rámcovému programu výrazne nižšia - nastal pokles z hodnoty 26,9 % v 5. rámcovom programe na 14,5 % v 6. rámcovom programe. Tento stav
zhorší ešte aj skutočnosť, že oproti 6. rámcovému programu, kedy boli uhrádzané všetky náklady na riešenie projektov z jeho rozpočtu, teraz v 7.
rámcovom programe je vyžadovaná povinná 25%-ná účasť národných zdrojov (prostriedkov štátneho rozpočtu) na spolufinancovaní týchto projektov
riešených organizáciami verejného sektora výskumu a vývoja. Je pritom potrebné uviesť, že ani v rozpočtovom programe Ministerstva školstva SR
s názvom „Národný program rozvoja vedy a techniky“ nie je možné alokovať tieto prostriedky vzhľadom na už stanovené účelové viazanie použitia
týchto výdavkov. V Európskej únii vznikajú stále nové a nové iniciatívy a programy, v ktorých účasť si musí každý členský štát zabezpečiť
každoročným uhrádzaním členského poplatku„(ESFRI infraštruktúry a spojené technologické podniky) Slovensko má záujem vstúpiť do ďalšej
ESFRI infraštruktúry „FAIR“ (Facility for Antiproton and Ion Research) a do dvoch európskych technologických podnikov ARTEMIS (európsky
spoločný podnik pre vnorené počítačové systémy a s nimi spojený výskum) a ENIAC (európsky spoločný podnik pre nanoelektroniku a s ňou
spojený výskum). Neexistencia prostriedkov v „Národnom programe rozvoja vedy a techniky“, ktorý spravuje Ministerstvo školstva SR neumožňuje
vstúpiť do týchto iniciatív EÚ, čo obmedzuje možnosti SR zapájať sa do aktivít EÚ, v ktorých by slovenské inštitúcie mohli byť úspešné. Ďalšou
aktivitou, do ktorej má SR obmedzenú možnosť vstúpiť, sú znalostné inovačné spoločenstvá (ďalej len „ZIS“) vytvorené teraz vznikajúcim
Európskym inovačným a technologickým inštitútom. Slovenská republika sa v svojom programovom vyhlásení zaviazala podporovať účasť
slovenských organizácií v ZIS.
Podpora základného a aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom inštitucionálneho financovania vysokých škôl, ústavov Slovenskej
akadémie vied, rezortných výskumných ústavov a účelovej podpory prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Napriek tomu, že sú
schválené vecné priority výskumu a vývoja v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, neexistujú programy, ktoré by boli
zamerané na cielené riešenie určitej vecnej problematiky, ktorej výsledky by mali vyústiť do využitia v hospodárskej alebo spoločenskej praxe.
Týchto vecných priorít v Dlhodobom zámere je 12, čo je pomerne veľa vzhľadom na objem výdavkov alokovaných v Národnom programe rozvoja
vedy a techniky na podporu prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja alebo prostredníctvom štátnych programov výskumu a vývoja.
Je dôležité preto identifikovať, ktoré z vládou schválených vecných priorít výskumu a vývoja v Dlhodobom zámere budú podporované v období do
roku 2010. Účelom opatrenia je navrhnúť proces, ktorým budú stanovené vecné priority pre podporu v období do roku 2010 tak, aby ich riešenie bolo
orientované na zabezpečenie určitých strategických oblastí hospodárstva.
V každej starej členskej krajine EÚ je štátna vedná a technická politika podrobovaná monitorovaniu a pravidelnému aktualizovaniu podrobovaná
štátna vedná a technická politika. Väčšina členských krajín EÚ využíva metodológiu Technology Foresight na pravidelné aktualizovanie tejto politiky.
Táto metodológia je založená na účasti všetkých sektorov výskumu a vývoja, priemyslu a zástupcov štátnych orgánov na tvorbe, monitorovaní
a aktualizácii štátnej vednej a technickej politiky. Umožňuje to pružne reagovať na aktuálne potreby praxe a smerovať túto politiku na ich plnenie.
Realizácia opatrenia umožní zaviesť do praxe hodnotenie a zvyšovanie efektívnosti výstupov účelovej podpory aplikovaného výskumu.
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Opatrenie je reakciou na závery Správy Európskej komisie o plnení Národného programu reforiem Slovenska v oblasti „Vedy, techniky a inovácií“,
ktorá odporúča realokovať výdavky štátneho rozpočtu SR smerom na podporu výskumu a vývoja. Tiež je plnením cieľov Programového vyhlásenia
vlády SR, „Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“ (schválený uzn. vlády SR č. 766/2007), „Stratégie plnenia
Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010“ (schválená uzn. vlády SR č. 79/2008), „Výročnej
správy o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím v roku 2006“

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

31. 3. 2009
- riziko navýšenia inštitucionálnej podpory vedy a techniky pri schvaľovaní návrhu rozpočtu verejnej správy v NR SR,
- riziko nezvýšenia účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v európskych programoch výskumu a vývoja a programoch európsky&ch
výskumných centier z dôvodu nezvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu v Nrodnom programe vrozvoja vedy a techniky,
- riziko nerealizovania podpory aplikovaného výskumu v stanovených vecných prioritách výskumu a vývoja dôvodu nezvýšenia výdavkov štátneho
rozpočtu v Nrodnom programe vrozvoja vedy a techniky,
- riziko, že podnikatelia odmietnu hodnotenie výsledkov projektov aplikovaného výskumu zahraničnými odborníkmi z dôvodu, že podnikateľské
subjekty sa budú podieľať 50- timi percentami na podpore riešenia projektu a sami budú oberateľmi a využívateľmi výsledkov.
- riziko nedostatočného záujmu štátu o ukazovatele z “Výročnej správy o stave výskumu a vývoja a jeho porovnanie so zahraničínm v roku....”, ktoré
vedie k nezáujmu o pravidelnú aktualizáciu štátnej vednej a technickej politiky,
- riziko nedostatočného manažmentu pre monitorovanie a pravidelné aktualizovanie štátnej vednmej a technickej politiky,
- riziko neplnenia medziročného nárastu výdavkov štátneho rozpočtu na vedu a techniku (asi 1 mld. Sk) schváleného v Dlhodobom zámere štátnej
vednej a technickej politiky do roku 2015, ktoré povedie k neuskutočneniu reformy financovania vedy a techniky,
- riziko nesplnenia prihlásenia sa k cieľu Lisabonskej stratégie – zvýšenia celkových výdavkov na vedu a techniku v SR v roku 2015 na 1,8 % z HDP
(z toho zo štátneho rozpočtu na 0,6 % z HDP).

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
1.vypracovanie návrhu materiálu „Nový
15. 12. 2008
MŠ SR (SVT) +
model financovania vedy a techniky“
MF SR(spolugestor)
2. zaradenie návrhu materiálu na MPK
30. 1. 2009
MŠ SR (SVT)
3. prerokovanie návrhu materiálu v Rade
28. 2. 2009
MŠ SR (SVT)
vlády SR pre vedu a techniku
4. predloženie materiálu do vlády SR
31. 3. 2009
MŠ SR (SVT)
Úloha

Poznámka

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. počet projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, do ktorých sa zapoja slovenské
organizácie výskumu a vývoja
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Východisková hodnota (v roku)
30 projektov (2007)

Cieľová hodnota (v roku)
450 projektov (2011)
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2. zvýšenie podielu účelového financovania vedy a techniky
z prostriedkov štátneho rozpočtu

na podpore vedy a techniky

3. počet projektov základného výskumu podporených na základe princípu excelentnosti,
4. počet projektov aplikovaného výskumu podporených na základe stanovených vecných priorít
výskumu a vývoja
5. Vytvorenie systému monitorovania a aktualizácie štátnej vednej a technickej politiky
6. podiel prostriedkov z grantových schém na celkovom objeme verejných zdrojov VaV
7 .zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj z verejných zdrojov
8. zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj zo zdrojov EÚ - 7.RP
9. zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov
Zdroj: www.statistics.sk (Štatistická ročenka)
Výsledkový ukazovateľ
1. relatívna produkcia publikácií
2. relatívna produkcia citácií

“Points to watch":

40% z prostriedkov štátneho rozpočtu na
vedu a techniku (2011)

0 projektov (2008)

50 projektov (2010)

0 projektov (2008)
0 systém (2008)
0 % (2008)
0,28% z HDP (2006)
0,04 % z HDP (2006)
0,17% z HDP (2006)

10 projektov (2010)
1 systém (2009)
30% (2011)
0,48% z HDP (2010)
0,076% z HDP (2010)
0,32% z HDP (2010)

Východisková hodnota (v roku)
0,36
(1981-2006)

Cieľová hodnota (v roku)
0,40
(2010)

0,97

3. EPO patenty (počet prihlášok na 1 000 000 obyvateľov)
Zdroj výpočtu metodiky: Eurostat
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

35% z prostriedkov štátneho rozpočtu na
vedu a techniku (2007)

8,1

(1981–2006)
(2007)

1,00

(2010)

9

(2010)

7
1

Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja, najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry.
Včas realizovať konzistentnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu vo verejnom výskumnom
sektore a výrazné zlepšiť spoluprácu medzi podnikmi a výskumom, a to pri súčasnom prerozdelení zdrojov na výskum, vývoj, inovácie
a vzdelávanie.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ: 7.RP
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2008

2009

2010

2011

450

1 000
450
- 1000

1 100
450
- 1 100

1 140
450
- 1 140
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Poznámka:

Uvedené sumy boli prevzaté z “Doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie”, ktorá bola vypracovaná k “Dlhodobému zámeru štátnej vednej a technickej
politiky do roku 2015” Z medziročného nárastu, ktorý je asi 0,04 0 z HDP, bude 1/3 určená pre zvyšovanie
inštitucionálneho financovania a 2/3 na zvyšovanie účelovej podpory výskumu a vývoja.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Výskum,vývoj a inovácie
Podpora prenosu poznatkov medzi akademickým a podnikateľským sektorom a kontraktačného výskumu pre potreby verejnej správy
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR
Účelom opatrenia je podpora aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-vývojovej a inovačenej základne a využitia
výsledkov výskumu, vývoja a inovácií v praxi. Ďalším účelom je rozvíjanie pevnejších väzieb medzi akademickým sektorom (vysoké školy,
Slovenská akadémia vied a rezortné výskumné ústavy) a realizátormi aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a užívateľmi.
Hlavným nástrojom realizácie opatrenia bude poskytovanie finančných prostriedkov spolufinoancovaných zo štrukturálnych fondov prostredníctvom
OP VaV (opatrenie 2.2. a 4.2.) a OP KaHR (opatrenie 1.3.) Konkrétna pomoc bude poskytovaná prostredníctvom imlementačných agentúr Agentúra
MŠ SR pre ŠF EÚ a SIEA. V prípade projektov SIEA pôjde o podporu na základe schém štátnej pomoci.
OPVaV má vo svojej štruktúre definované opatrenia a aktivity orientované na prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe zamerané jednak na akademickú sféru ako aj podnikateľský sektor.
OP VaV sa zameriava na vytvorenie predpokladov a priamu podporu podnikateľov ako aj akademických výskumných inštitúcií a ich vzájomnej
spolupráce. Konkrétne budú podporované aktivity ako:






Cieľ opatrenia:

podpora kontaktných bodov pre styk s priemyslom (MSP aj veľké podniky) na pracoviskách výskumu a vývoja
podpora spracovania projektov na zriadenie inštitúcií a útvarov slúžiacich univerzitám a akademickým pracoviskám na prenos technológií a
poznatkov (vrátane valorizačných a komercializačných inštitúcií a útvarov)
tvorba a prevádzka inštitúcií a útvarov slúžiacich univerzitám a akademickým pracoviskám na prenos technológií a poznatkov (vrátane
valorizačných a komercializačných inštitúcií a útvarov) vybavené expertízou, príslušným tréningom, skúsenosťou, pochopením pre potreby
výskumníkov, zákonných noriem, podnikania, problematiky vývoja technológií
podpora aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane
podpora spolupráce podnikov s akademickou sférou najmä prostredníctvom prístupu podnikov k výskumným zariadeniam akademickej sféry
ako súčasti ich spolupráce

Podpora pre rozvoj vysoko inovatívnych firiem sa bude realizovať aj poskytovaním prostriedkov “rizikového kapitálu”, ako návratnej finančnej
pomoci” podnikateľským sujektom prostredníctvom inovatívneho finančného nástroja JEREMIE. Konkrétna pomoc bude poskytovaná
prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME).
Podpora kontraktačného výskumu pre potreby verejnej správy sa bude realizovať na základe “Výnosov o poskytovaní dotáciách”” schválených
jednotlivými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy SR z prostriedkov štátneho rozpočtu alokovaných v ich rozpočtových kapitolách.
Vyššia úroveň vedy a výskumu; urýchlenie prenosu vedeckých poznatkov do praxe; rozvoj vysoko inovatívnych odvetví hospodárstva; vyššia účasť
vedy, techniky a inovácií na hospodárskom rozvoji SR; tvorba kvalitnej verejnej politiky;
Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo
výrobe, obchode a službách .
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NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Prenos poznatkov vysokých škôl, ústavov Slovenskej akadémie vied do hospodárskej (užívateľskej) praxe je stále nepostačujúci a preto je potrebné
túto situáciu zlepšiť.
Základné charakteristiky problému prenosu poznatkov medzi akademickým a podnikateľským sú nasledovné:
-

-

nedostatočná spolupráca medzi výskumom a vývojom a podnikateľskou sférou – uvedená skutočnosť je problémom v celej Európskej únii
a zvlášť vystupuje do popredia na Slovensku – uvedené platí plošne pre SAV, vysoké školy a rezortné výskumné ústavy ako klasické
inštitúcie výskumu a vývoja na strane jednej a podnikateľskou sférou, ako odberateľom výsledkov výskumu a vývoja na strane druhej.
ďaobmedzený spoločensko-hospodársky dopad riešených projektov výskumu a vývoja financovaných zo zdrojov verejných financií,
obmedzený spoločensko-hospodársky dopad riešených projektov výskumu a vývoja financovaných zo zdrojov verejných financií,
nedostatočná „inovačná“ kultúra medzi malými a strednými podnikmi – podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky na
Slovensku v posledných rokoch prakticky nevznikajú malé a stredné podniky, ktoré možno označiť prívlastkom „inovatívne“, resp. „hightech“, ktoré by boli schopné spolupracovať s výskumnými ústavmi SAV/vysokými školami, rezortnými výskumnými ústavmi a ostatnými
inštitúciami realizujúcimi výskumno-vývojové aktivity. Uvedené znamená, že na jednej strane ide o nedostatočné výkony organizácií
výskumu a vývoja (SAV, vysoké školy...) a súčasne na strane druhej absentuje odberateľ ich výkonov v podobe časti podnikateľského
sektora, pre ktorý by bola charakteristická činnosť s vysokou mierou „high-tech“ a inovácií,

OP VaV bol pripravený tak, aby poskytol možnosť na zlepšenie situácie v tejto oblasti a zároveň bude môcť výrazne prispieť k plneniu cieľa toho
akčného plánu.

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Na zlepšenie súčasného nepriaznivého stavu sú v EÚ čoraz viac využívané nástroje rizikového kapitálu, t.j. podielového kapitálu poskytovaného
profesionálnymi spoločnosťami investujúcimi do podnikov, ktoré disponujú potenciálom výrazného rastu za účelom zahájenia činnosti, rozvoja alebo
transformácie vlastníctva.
Na Slovensku sú fondy rizikového kapitálu zatiaľ relatívne neznámy pojem. Rizikovému kapitálu chýba ešte veľa, aby sa v našich podmienkach z
neho stal štandardný nástroj financovania podnikateľských zámerov. Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého
a stredného podnikania založila Slovenský rozvojový fond s plánovaným objemom majetku 1 mld Sk. Cieľom fondu je podporiť podnikateľské
prostredie na Slovensku a súčasne zhodnotiť vložené finančné prostriedky. Hlavným investorom je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania. Očakávaná cieľová návratnosť fondu je 20 %.
Opatrenie je reakciou na ciele „Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“ (schválený uzn. vlády SR č. 766/2007),
„„Výročnej správy o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím v roku 2006“, Inovačnej stratégie SR na roky
2007 až 2013, Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010.
priebežne každý sepetmber od roku 2009 do roku 2011
riziko nezáujmu podnikateľských subjektov o podporu formou rizikového kapitálu,
riziká legislatívnej a inštitucionálnej povahy.

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. vypísanie výzvy k OP VaV

Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
31. 10. 2008
MŠ SR (SEZ) a Agentúra MŠ SR pre
ŠF EÚ
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Poznámka
SEZ MŠSR je riadiacim orgánom pre OP VaV (zodpovedným za národné
projekty) a Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ je
sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP VaV
(zodpovedným za dopytovo orientované projekty)
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NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
2. vypísanie výzvy k OP KaHR
31. 7. 2009 – prvá výzva
• Schéma štátnej pomoci na podporu 31. 7. 2010 – druhá výzva
aplikovaného výskumu a vývoja
smerovaného do inovácií
• Schéma pomoci de minimis na
podporu
inovácií,
zavádzania
systémov manažérstva kvality,
ochrany
priemyselných
práv
a zavádzania technických noriem do
výrobnej praxe a služieb

MH SR

SO/RO je SIEA

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)
0 projektov (2008)

1. počet projektov podporených z OP VaV
2 . počet inovačných projektov podporených z OP KaHR
3 .zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj z verejných zdrojov
4. zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov
5. alokovaná štátna pomoc na podporu inovačných projektov poskytnutá z OP KaHR
6. Súkromné investície
Výsledkový ukazovateľ
1.Hodnota celkového inovačného indexu (SII) podľa Hodnotiacej správy EÚ (European innovation
scoreboard)
2. EPO patenty (počet prihlášok na 1 000 000 obyvateľov)
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

7
8
1

“Points to watch":

1

0 projektov (2008)
0,28% z HDP (2006)
0,17% z HDP (2006)
0 (2007)
0 (2007)
Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)
30 projektov (2010)
50 projektov (2011)
65 projektov (2010)
0,48% z HDP (2010)
0,32% z HDP (2010)
1 313 (2010)
1 313 (2010)
Cieľová hodnota (v roku)

0,25 (2007)

0,29 (2010)

8,1 (2007)

9 (2010)

Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja, najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry.
Podporovať všetky formy inovácie.
Včas realizovať konzistentnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu vo verejnom výskumnom
sektore a výrazné zlepšiť spoluprácu medzi podnikmi a výskumom, a to pri súčasnom prerozdelení zdrojov na výskum, vývoj, inovácie
a vzdelávanie.
Pokračovať v rozvíjaní politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
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2009

2010

2011
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NA ROKY 2008 – 2010

Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
- OPVaV (ERDF+ štátny rozpočet 85:15)
- OP KaHR
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
- OP VaV (len ERDF)
- OP KaHR
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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800

800

800

680
1 325,17
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1 025,6
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Výskum, vývoj a inovácie
Nový mechanizmus prideľovania finančných prostriedkov na doktorandské štipendiá
Ministerstvo školstva SR
Finančné prostriedky na doktorandské štúdium sa bude poskytovať okrem klasickej formy poskytovania štipendia doktorandom v dennej forme
doktorandského štúdia, ktorého poskytovanie vyplýva z § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, aj prostredníctvom predkladania projektov na získanie finančných prostriedkov na vedeckú časť
doktorandského štúdia v rámci novej grantovej schémy APVV.
Integrálnou súčasťou doktorandského štúdia je vedecká práca študenta pod vedením školiteľa. Školitelia aktívne získavajú granty a sú zapojení do
medzinárodnej spolupráce. V novom systéme prideľovania finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov sa bude postupne zvyšovať podiel
financovania štipendií doktorandov z grantov. Vzniknú nové grantové schémy, resp. jestvujúce grantové schémy budú upravené tak, aby bolo možné
náklady na doktorandov zahrnúť do projektov. Súčasne sa tým posilní aj podpora kvality doktorandského štúdia, kde tí najaktívnejší doktorandi
prácou na vedeckých projektoch získajú významne vyššie štipendium ako študenti, ktorí pristupujú k svojmu štúdiu pasívnejšie
skvalitnenie doktorandského štúdia, zlepšenie vedeckej prípravy a výskumných spôsobilostí doktorandov, skvalitnenie pregraduálneho štúdia
V súčasnosti sa podstatná časť finančných prostriedkov na doktorandské štipendiá poskytuje podľa pravidiel určených Ministerstvom školstva SR na
základe kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. Niektoré vysoké školy poskytujú doktorandské štipendiá aj z vlastných zdrojov. Súčasný
systém nevytvára medzi vysokými školami priamu konkurenciu v získavaní doktorandov na najlepšie projekty a vypísané dizertačné práce nie sú
vždy napojené na výskum, na ktorom pracuje školiteľ. Vytvorenie možnosti, aby v rámci grantových schém financovaných z prostriedkov štátneho
rozpočtu bolo možné získať aj finančné prostriedky na doktorandské štipendium, sa zvyšuje zodpovednosť školiteľa, resp. vedúceho grantu za
výsledky a aktivitu doktoranda a zabezpečuje sa jeho priame zapojenie do práce výskumného tímu, prípadne aj v rámci medzinárodnej spolupráce.
Súčasne sa rieši problém prideľovanie štipendijných miest v rámci novo akreditovaných študijných programov, keď vysoká škola, ktorá získa projekt,
bude mať finančné prostriedky aj na doktoranda. S ohľadom na to, že doktorand nie je zamestnancom vysokej školy a časť jeho štúdia pozostáva zo
vzdelávacích aktivít a časť z výskumných, bude potrebné zabezpečiť doplnkové financovanie k získaným grantom, aby neboli skreslené náklady na
projekt o výdavky na vzdelávaciu časť doktorandského štúdia.
31. 12. 2009
nefunkčné / podfinancované grantové schémy
úzke spektrum vedných odborov podporovaných z grantových schém
nedostatočné vyriešenie technických otázok (granty na tri roky, štúdium tri a viac rokov)
financovanie po kalendárnych rokoch kontra štúdium po akademických rokoch
možnosť prerušenia, či predčasného skončenia štúdia, bez právnych dôsledkov, a tým ohrozenie čerpania finančných prostriedkov

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
splnenia úlohy

termín
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Zodpovedný orgán za danú úlohu

Poznámka
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1. Požiadavka na úpravu pravidiel pre
výzvy v rámci APVV
a grantových
schém v rámci inštitucionálnej podpory
vedy na vysokých školách na rok 2010
a ďalšie
2. Schválenie výskumných projektov,
z ktorých je možné financovať aj
doktorandské štipendiá
3. Poskytnutie finančných prostriedkov
na dofinancovanie štipendií

31. 10. 2008

MŠ SR

31. 12. 2009

APVV, MŠ SR

31. 10. 2010

MŠ SR

Je potrebné upraviť pravidlá grantových schém tak, aby z nich bolo možné
financovať štipendiá doktorandov. Súčasne bude potrebné upraviť finančné
limity pre jednotlivé výzvy a doriešiť ďalšie technické otázky.

Ako bolo uvedené, keďže doktorandské štúdium je o vzdelávaní a výskume,
treba zvážiť zavedenie prípadného spolufinancovania z iných zdrojov.

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. počet nových doktorandov financovaných z projektov

Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
100 (2010)

Výsledkový ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

7
1

Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja, najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry.
Včas realizovať konzistentnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu vo verejnom výskumnom
sektore a výrazné zlepšiť spoluprácu medzi podnikmi a výskumom, a to pri súčasnom prerozdelení zdrojov na výskum, vývoj, inovácie
a vzdelávanie.

“Points to watch":
Kvantifikácia rozpočtového vplyvu ( v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009

2010

2011

30

90

-30

-90
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Výskum,vývoj a inovácie.
Budovanie regionálnych inovačných centier (RIC)
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Zabezpečenie implementácie štátnej a regionálnej inovačnej politiky, podpora inovačných procesov v regiónoch SR a prechod na vedomostnú
spoločnosť sú riešené v rámci programových dokumentov OP VaV a OP ZaSI. Implementácia štátnej a regionálnej inovačnej politiky sa plánuje
realizovať formou integrovaných inovačných nástrojov v regiónoch Slovenska. Účelom projektu je vybudovanie regionálnych inovačných centier
(ďalej len „RIC“) v rámci regiónov celého Slovenska.
Prostredníctvom RIC v regiónoch sa vytvoria výkonné kapacity na riešenie inovačných aktivít v podnikateľskom sektore najmä v MSP. Inovačné
aktivity budú financované prostredníctvom OP KaHR a zároveň sa získa účinnejšie prepojenie podnikateľského sektora na výsledky podnikového
vývoja a inovácií. Vybudovaním RIC sa podporí zlepšenie spolupráce výrobnej sféry, najmä malých a stredných podnikov s výskumnými a
vývojovými organizáciami, univerzitami a vysokými školami na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni, zabezpečí sa vhodné materiálnotechnické vybavenie pre inovatívne podnikanie, zlepší sa prístup k informáciám a k poskytovaniu služieb v oblasti inovácií. Taktiež bude
zabezpečené vytvorenie podmienok pre vznik nových a lepších pracovných miest a zvyšovanie zamestnateľnosti zamestnancov s ohľadom na
proces zavádzania inovácií.
Prepojenie výskumu s podnikateľskými sektorom najmä v regiónoch, podpora inovačných procesov v regiónoch, zabezpečenie implementácie
štátnej a regionálnej inovačnej politiky.
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Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Slovenská republika značne zaostáva za krajinami EÚ – 15 v inovačnej výkonnosti regiónov. V hodnotiacej správe EU (EUROPEAN INNOVATION
SCOREBOARD), Slovensko s hodnotou indexu 0.25 zaujíma 31. miesto na rebríčku 37 krajín, pričom EU priemer je 0.45. Celkový index vychádza z
25 ukazovateľov, hodnotených v piatich úrovniach pre lepšie zachytenie rôznych aspektov v inovačnom procese. Slovensko je excelentné iba v 3
ukazovateľoch z 25 a to v predaji nových trhových produktov (Slovensko = 12.3%, EU27 = 7.3%), zamestnanosť v medium-high a high-tech výrobe
(Slovensko = 9.72%, EU27 = 6.63%), a v počte vzdelaných mladých ľudí so sekundárnym vzdelaním (Slovensko = 91.5%, EU27 = 77.8%).
V regiónoch SR nie sú vybudované inštitucionálne inovačné štruktúry - kapacity pre implementáciu štátnej inovačnej politiky, ako aj pre transfer
inovácií, nových technológií a aktivít s vyššou pridanou hodnotou. Zároveň absentuje rámec pre účinnejšie prepojenie rozvoja priemyslu a vybraných
služieb na výsledky výskumu, vývoja a na inovácie v praxi. Požiadavku inštitucionálneho posilnenia regiónov v oblasti podpory inovácií a zlepšenia
implementácie inovačných aktivít v regiónoch vyjadrila aj Európska komisia pri negociáciách k OP KaHR, OP ZaSI a OP VaV na roky 2007-2013.
Hlavným poslaním RIC bude prepojenie potrieb podnikateľskej sféry v oblasti inovačných aktivít s možnosťami slovenského výskumného
a inovačného potenciálu a príprava a realizácia inovačných nástrojov v regiónoch. Služby, ktoré budú RIC poskytovať, ako napríklad
sprostredkovanie priameho kontaktu podnikateľov s poskytovateľmi riešenia daného problému (univerzity, výskumné a vývojové centrá a iné),
vypracovávanie návrhov získavania finančných zdrojov (granty, dotácie, úvery, štrukturálne fondy) na riešenie inovačných projektov, vedenie
databáz ohľadne už riešených problémov a možnosť preberania výsledkov, spájanie viacerých podnikateľských subjektov s rovnakými alebo úzko
súvisiacimi problémami pre komplexnejšie a rýchlejšie riešenie, sústreďovanie a využívanie vedomostného potenciálu regiónu a pod. prispejú
k rýchlejšiemu rozvoju inovačných aktivít, k spájaniu podnikateľskej a výskumnej sféry, k prepojeniu podnikov nielen v regionálnom, ale aj globálnom
meradle.
V prípade nevybudovania RIC bude podnikateľský subjekt odkázaný na svoje poznatky a svoje kontakty čo bude spomaľovať rozvoj podniku
a znižovať jeho konkurencieschopnosť, riešitelia prídu o možné zdroje príjmu, riešenia môžu byť duplicitné alebo žiadne. Pomocou RIC sa zvýšia
investície do výskumu, vývoja a inovácií v privátnej sfére (momentálne ťažko kvantifikovateľné), nadviažu sa dlhodobé partnerstvá v rámci
podnikateľskej a vedomostnej sféry.
Inovačné stratéga SR na roky 2007 až 2013, Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010, OP VaV, OP ZaSI
priebežne, od roku 2009 do roku 2010
1. nezáujem súkromného sektora o financovanie inovačných aktivít
2. nedostatok kvalifikovaných výskumno-vývojových pracovníkov v podnikateľskom sektore
3. nedostatok kvalifikovaných zamestnancov verejného sektora pre oblasť inovácií

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
splnenia úlohy

1. Vypísanie výziev k ZaSI
• založenie jednotlivých RIC
• zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov a
partnerov
• zmluvné zabezpečenie siete partnerov (významné
priemyselné podniky v regióne, výskumné
a vývojové organizácie, skúšobne a technické
centrá priemyslu)
• podpora tvorby lepších a kvalitnejších pracovných
miest s ohľadom na zavádzanie procesu inovácií

30. 6. 2009
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termín Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohu

MPSVaR SR
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2. Vypísanie výziev k OP VaV
• vybudovanie inovatívnych nástrojov v regiónoch
(výkonné kapacity pre riešenie inovačných aktivít
v podnikateľskom sektore)
• vybudovanie nástrojov inovačnej politiky (inovačné
centrá, technologické platformy, informačné
centrá)
v
rámci
regionálnych
centier
prostredníctvom prvotných investícií do ich
infraštruktúry a nákladov na ich vybudovanie

30. 6. 2009

MŠ SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. Počet vytvorených RIC
2. Počet zapojených partnerov do RIC
3. Počet zrealizovaných inovačných projektov
4. Počet zrealizovaných školení
5. Počet účastníkov školenia
6. Počet vytvorených nových pracovných miest v podnikoch na základe spolupráce s RIC

Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)
0 (2008)
0 (2008)
0 (2008)
0 (2008)
0 (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
8-10 (2010)*

Výsledkový ukazovateľ
1. Index regionálnej inovačnej výkonnosti - Európske hodnotenie regiónov (RIS)
- Bratislavský región
- Trnavský región
- Nitriansky región
- Trenčiansky región
- Žilinský región
- Banskobystrický región
- Prešovský región
- Košický región

Východisková hodnota (v roku)
Index / Poradie v rámci EU
0.66 / 27 (2006)
0.26 / 171 (2006)
0.26 / 171 (2006)
0.26 / 171 (2006)
0.27 / 167 (2006)
0.27 / 167 (2006)
0.19 / 189 (2006)
0.19 / 189 (2006)

Cieľová hodnota (v roku)
Index / Poradie v rámci EU
0.68 / 25 (2010)
0.28 / 168 (2010)
0.28 / 168 (2010)
0.28 / 168 (2010)
0.29 / 164 (2010)
0.29 / 164 (2010)
0.22 / 185 (2010)
0.22 / 185 (2010)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

8 Podporovať všetky formy inovácie.
15 Presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky.
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80 (2010)
40 (2010)
* (2010)
* (2010)
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Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

1. Včas realizovať konzistentnú stratégiu výskumu, vývoj a inovácií s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu vo verejnom výskumnom
sektore a výrazne zlepšiť spoluprácu medzi podnikmi a výskumnom a zároveň zvýšiť prerozdelenie zdrojov na výskum, vývoj, inovácie a
vzdelávanie
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
- OPVaV (ERDF+ štátny rozpočet 85:15)
- OP ZaSI
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
- OPVaV (len ERDF)
- OP ZaSI
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009

2010

2011

500
20 - 60

1 000
10 - 50

1 500
10 - 40

425
17 - 51
-520 až -560

850
8.5 - 42.5
-1010 až -1050

1 275
8.5 - 34
-1510 až -1540
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Vzdelávanie
Podpora špičkových gymnázií
Ministerstvo školstva SR
V každom samosprávnom kraji sa vytvoria podmienky pre podporu špičkových gymnázií bez rozdielu zriaďovateľa, ktoré budú zamerané na získanie
všeobecného vzdelania a na prírodné a spoločenské vedy zameraného vzdelania na špičkovej medzinárodnej úrovni. Ústredné orgány štátnej
správy a samospráva pomôže týmto školám pri zapájaní sa do medzinárodných sietí a pri spolupráci s univerzitami a inštitúciami výskumu a vývoja.
Pôjde výlučne o sieťovú podporu bez nároku na dodatočné verejné finančné prostriedky. Špičkové gymnáziá budú vybrané na základe výsledkov ich
žiakov na celoslovenských maturitách a podobných objektívnych kritérií.
Umožniť získanie stredoškolského vzdelania na špičkovej medzinárodnej úrovni v regiónoch Slovenska, vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
Je potrebné podporovať gymnáziá pri zapájaní sa do medzinárodných sietí rovnakých typov a pri spolupráci s univerzitami a inštitúciami výskumu a
vývoja. V súčasnosti sa neurčuje kvalita stredných škôl na základe merateľných kritérií, porovnávajú sa len dosiahnuté výsledky v rôznych oblastiach
– dosiahnuté študijné výsledky žiakov jednotlivých škôl, percentuálne zastúpenie žiakov v súťažiach rôznych typov, dosiahnuté umiestnenia žiakov
škôl v jednotlivých kolách predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti a v ďalších súťažiach.
Preto sa zavedie kategória špičkových gymnázií, ktoré budú zamerané na získanie všeobecného vzdelania zameraného na prírodné vedy alebo
spoločenské vedy. Tieto gymnáziá budú vyberané na základe stanovených kritérií s cieľom vybrať školy, ktoré majú vysokú úroveň vzdelávania
porovnateľnú so špičkovými obdobnými školami v zahraničí. Dôležitým kritériom pre výber špičkových gymnázií bude zapojenie žiakov do súťaží a
dosiahnuté výsledky školy v nich. Tieto školy by mali byť motivujúcim faktorom na zvyšovanie úrovne vzdelávania v ostatných školách, čím sa bude
realizovať cieľ podporovať školu ako priestor samostatnosti, tvorivosti, moderných metód výchovy a vzdelávania uvedený v Programovom vyhlásení
vlády SR .
Zároveň sa podporí vzdelanosť, rozvoj vedy a výskumu a informačné technológie ako základné predpoklady pre formovanie vedomostnej,
informačnej a kultúrnej spoločnosti v Slovenskej republike.
Cieľom tohto opatrenia je zaviesť kategóriu špičkových gymnázií, spomedzi všetkých gymnázií na Slovensku vybrať tie, ktoré budú špičkovými
a poskytnúť im podporu nasledujúcim spôsobom:
- podporiť školy finančne (z naplánovaných finančných prostriedkov SRŠ) pri účasti žiakov v celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží,
- umožniť vyššiemu počtu učiteľov špičkových gymnázií zúčastniť sa zahraničných študijných pobytov v rámci celoživotného vzdelávania.
V prvom roku chceme vybrať na základe stanovených kritérií výberu osem špičkových gymnázií, pričom v každom kraji bude práve jedno takéto
gymnázium. V nasledujúcich rokoch je možné tento počet upraviť v závislosti od výsledkov výchovno-vzdelávacích programov v jednotlivých
gymnáziách a plnenia stanovených kritérií pre špičkové gymnázium, či sa dosahuje stanovený účel tohto opatrenia a či by bolo v jeho prospech tento
počet napríklad zvýšiť.
Zavedením pojmu „špičkové gymnázium“ sa predpokladá zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých gymnáziách, zvýšenie
súťaživosti škôl medzi sebou, pretože každá škola má záujem o to, aby mala čo najviac výborných žiakov.
Pri výbere gymnázií budú v kritériách výberu zahrnuté skutočnosti, ktoré sú uvedené ako výstupné ukazovatele opatrenia, pričom ich východiskovú
hodnotu je potrebné zistiť v rámci analýzy východiskového stavu.
Opatrenie je reakciou na hodnotenie Konvergenčného programu SR na roky 2008-2010 Európskou komisiou, ako aj závery Strategickej správy
o obnovenej Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť. Toto opatrenie je strednodobého charakteru v rámci Modernizačného programu
Slovensko 21, je v súlade aj s Programovým vyhlásením vlády SR.
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Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

31. 12. 2010
Riziká nie sú známe.

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. analýza východiskového stavu
2.
zapracovanie
predpokladaných
finančných nákladov do finančných
prostriedkov SRŠ
3. stanovenie kritérií výberu a výber
špičkových gymnázií
4. podpora špičkových gymnázií

Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
30. 9. 2008 – 30. 9. 2009
MŠ SR (SRŠ)
31. 10. – 30. 11. 2009

MŠ SR (SRŠ)

30. 11. 2009

MŠ SR (SRŠ)

každoročne

MŠ SR (SRŠ)

Poznámka
Cieľom bude zistenie všetkých východiskových hodnôt výstupných
ukazovateľov.

Podporiť školy finančne (z naplánovaných finančných prostriedkov SRŠ) pri
účasti žiakov v celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Zvýšenie
počtu učiteľov špičkových gymnázií, ktorí sa zúčastnili zahraničných
študijných pobytoch v rámci celoživotného vzdelávania.

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. úspešnosť školy v celonárodnom testovaní v externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých
správa o výsledkoch maturitnej skúšky
predmetoch
v roku 2008 vypracovaná ŠPÚ
2. zapojenie školy do projektov na modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
zoznamy zverejnené na internete
3. zapojenie žiakov do celoslovenských a medzinárodných súťaží
výsledkové listiny - IUVENTA
4. zvýšenie počtu učiteľov, ktorí získali II. kvalifikačnú skúšku alebo úspešne absolvovali rozširujúce
štúdium
5. zvýšenie počtu učiteľov zapojených do celoživotného vzdelávania na medzinárodnej úrovni
v rámci rôznych projektov
6. spolupráca učiteľov jednotlivých predmetov v rámci asociácie učiteľov príslušných predmetov na
Slovensku a v zahraničí
Výsledkový ukazovateľ
1. zvýšenie počtu špičkových gymnázií
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

informácie MPC a ÚIPŠ
Informácie zo SAAIC
nie je známa

Východisková hodnota (v roku)
0

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
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Cieľová hodnota (v roku)
minimálne 75 % (2010)
1 podaný projekt za 2 roky (2010)
minimálne 1 žiak zo špičkového gymnázia
(2010)
zvýšenie o 2 % (2010)
minimálne 1 učiteľ zo špičkového gymnázia
(2010)
minimálne 1 aktivita za rok s výstupom
použiteľným pre všetky spolupracujúce
subjekty (2010)
Cieľová hodnota (v roku)
8 (2010)
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Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

3

V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
1. žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
0
0
0
0
0

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009
0
0
0
0
0

2010
0
0
2
0
-2

2011
0
0
3
0
-3
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :

Vzdelávanie

Názov opatrenia:

Informatizácia školstva, tvorba inovatívnych študijných materiálov a pomôcok

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo financií SR
Zabezpečiť vybudovanie adekvátnej komunikačnej a informačnej infraštruktúry na Slovensku vo všetkých druhoch škôl a školských zariadení.
Inovovať obsah vzdelávania, vrátane tvorby nových materiálno didaktických prostriedkov (učebníc a učebných textov) využívaných vo vyučovacom
procese. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Opatrenie sleduje zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávania, zvýšenie schopností žiakov a učiteľov využívať informačné a komunikačné technológie.
Súčasný školský systém je skôr konzervatívny a málo prispôsobený na prípravu žiakov na život v informačnej spoločnosti. Možno ho charakterizovať
neaktuálnym obsahom učiva, nedostatkom učebníc, nedostatočným vybavením škôl edukačným SW, ale i IKT literatúrou, neexistenciou centrálneho
edukačného portálu a vlastných digitálnych zdrojov. Infraštruktúra neposkytuje dostatočné vybavenie IKT v školách. Pri plnení opatrenia možno
využiť
existenciu škôl s vynikajúcimi výsledkami, existencia učebných osnov informatickej výchovy a informatiky v základných školách, upravené učebné
dokumenty všetkých študijných a učebných odborov stredných odborných škôl o podporu využívania IKT vo vyučovacom procese, vznik učebných
a študijných odborov zameraných na IKT a existenciu iniciatív zriadenia edukačných portálov.
Stratégia a koncepcia informatizácie regionálneho školstva
2010

Cieľ opatrenia:
Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

−
−

nedostatok finančných prostriedkov,
potreba funkčného prepojenia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti IKT s kariérovým rastom

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
splnenia úlohy
1.Vybudovanie
adekvátnej
komunikačnej
2011
a informačnej infraštruktúry na Slovensku vo
všetkých druhoch škôl a školských zariadení
Úloha

termín Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohu
Ministerstvo školstva SR

2. Inovácia obsahu vzdelávania
3. Tvorba nových materiálno didaktických
prostriedkov

2009
2011

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR

4.
Ďalšie
vzdelávanie
zamestnancov.

2011

Ministerstvo školstva SR

pedagogických
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Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. Funkčná komunikačná a informačná infraštruktúra na všetkých druhoch škôl a školských
zariadení
2. Zapracovanie problematiky IKT do všetkých školských vzdelávacích programov

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)
100 % (2011)

25 % (2008)

100 % (2011)

Výsledkový ukazovateľ
1. Počet učiteľov využívajúcich PC pravidelne pre potreby výučby

Východisková hodnota (v roku)
38 % (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
100 % (2011)

0 % (2008)

25 % ( 2011)
95 % (2012)
100 % (2013)

2.

Počet žiakov, ktorí absolvovali školský vzdelávací program so zapracovanou problematikou
IKT

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
9 Podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá potrebami trhu
práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej prípravy a zvýšiť prístup
k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny
1 Pokračovať v rozvíjaní politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2008

2009

2010

2011

572
1726

1202
1726

1252
1726

977
1726

Vplyv na verejné financie je kvantifikovaný v Stratégii informatizácie regionálneho školstva.
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NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010

Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie
Pôžičky na vysokoškolské vzdelávanie v zahraničí
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo financií SR
Opatrenie umožní študentom s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí budú študovať na vysokej škole v zahraničí, získať pôžičku na
zabezpečenie financovania študijných a prípadne aj časti životných nákladov. Schéma bude obsahovať mechanizmy, ktoré budú študentov a
absolventov výrazne motivovať vrátiť sa po skončení štúdia alebo jeho časti pracovať na Slovensko. Pôžičky budú garantované štátom,
s podmienkami podobnými trhovým a ich splácanie bude podmienené príjmom dlžníkov. Systém bude v strednodobom horizonte samofinancujúci za
predpokladu efektívneho vyriešenia záruk platobnej disciplíny na strane dlžníkov. Opatrenie bude riešené novou právnou úpravou, prípadne novelou
zákona o študentskom pôžičkovom fonde.
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a následný prenos vedomostí zo zahraničia na Slovensko.
Hlavné dôvody, pre ktoré sa opatrenie zavádza je skutočnosť, že pre mnohých mladých ľudí je štúdium na vysokých školách v zahraničí
z finančných dôvodov problematické. V súčasnosti existuje síce možnosť využiť prostriedky zo Študentského pôžičkového fondu, avšak tento systém
nie je dostatočne zaujímavý z pohľadu slovenského študenta v zahraničí z nasledovných dôvodov:
a) pôžičku možno získať v najvyššej sume 40 000 Sk za akademický rok, čo nepokrýva ani náklady na štúdium na zahraničnej vysokej školy
a ani časť životných nákladov študenta v zahraničí
b) medzi študentmi nie je veľký záujem o tieto pôžičky; v roku 2007 bolo uzavretých 114 zmlúv so študentmi vysokých škôl v zahraničí,
pričom podľa OECD v roku 2005 študovalo v zahraničí cez 20 tis. občanov SR.
Tak ako aj v prípade SR, vo väčšine štátov je sociálna podpora študentov naviazaná na podmienku trvalého pobytu v danom štáte (napríklad
v prípade SR poskytovanie sociálnych štipendií), čo je ďalším demotivačným faktorom pri uchádzaní sa o štúdium v zahraničí.
Opatrenie je v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie pre Slovensko v časti Moderná vzdelávacia politika „podporiť mobilitu študentov aj pedagógov“.
1. 9. 2010
1. možné neefektívne nastavenie pôžičkovej schémy z pohľadu splácania, administrácie
2. vhodné určenie poskytovateľa pôžičiek
3. problematika samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým po vykázaní minimálneho zisku môže byť určená nižšia splátka, čo ohrozuje
stabilitu schémy
4. vymáhateľnosť splátok najmä v prípadoch, ak absolvent ostane pracovať v zahraničí a určenie platobných záruk
5. možné vysoké počiatočné výdavky na spustenie schémy
6. nedostatočný záujem študentov o takéto pôžičky (doterajší počet poskytnutých pôžičiek zo ŠPF pre cudzincov)
7. prípadné zachovanie dvoch paralelných schém (ŠPF, nový systém)

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. zriadenie medzirezortnej komisie

Plánovaný termín splnenia úlohy
1. 8. 2008
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Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohu
MŠ SR a MF SR

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
2. detailná analýza systému: spôsob
nastavenia (súčasný, ICL); posúdenie
rizík; spôsob administrácie; možnosti
napojenia na databázy Daňových úradov
a Sociálnej poisťovne), odhad cash flow,
požiadavky na poskytovateľa pôžičiek
3. predloženie návrhu zákona na
medzirezortné pripomienkové konanie
4. v prípade schválenia zákona začatie
vyplácania pôžičiek

1. 5. 2009

MŠ SR, MF SR, Sociálna
poisťovňa

31. 10. 2009

MŠ SR

30. 9. 2010

MŠ SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)
40 000 Sk (2008)
3 % p. a. (2008)

1. maximálna výška pôžičky na rok
2. úročenie pôžičky
Výsledkový ukazovateľ
Počet občanov SR využívajúcich študentskú pôžičku na štúdium v zahraničí
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

Východisková hodnota (v roku)
114 (2007)

Cieľová hodnota (v roku)
300 000 Sk + školné
Na základe analýzy (2010)
Cieľová hodnota (v roku)
2 000 (2011)

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
2008
-

2009
-

2010
-

2011
-

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
1 000
800Sk
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
- 1 000 Sk
- 800 Sk
Poznámka: Uvažuje sa o poskytnutí pôžičiek 2 tis. žiadateľom ročne v sume 300 tis. Sk ročne + školné + náklady na správcu, v strednodobom horizonte sa očakávajú príjmy zo splácania
pôžičiek – konkrétny cash flow a spôsob financovania a ďalšie dopady na rozpočet verejnej správy budú predmetom expertných rokovaní. Ide len o hrubý odhad.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :

Vzdelávanie

Názov opatrenia:

Zavedenie kariérového systému v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Ministerstvo školstva SR

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vytvorenie potrebných podmienok na riešenie postavenia pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených podľa osobitného
predpisu a ostatných škôl a zariadení, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie v odvetvovej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej
správy a taktiež pedagogických zamestnancov v zariadeniach pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Zároveň na riešenie ich
platových pomerov, odborného rastu a sociálneho statusu, ako aj harmonizáciu s právom Európskych spoločenstiev, v ktorom je nepriamo upravená
problematika zákona.
Opatrenie sleduje zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania, reakcia na potreby trhu, zvýšenie spoločenského postavenia učiteľov a motivácia na
kariéru v školstve.
Postavenie pedagogických zamestnancov v Slovenskej republike v súčasnosti komplexne neupravuje samostatná právna norma. Nová právna
norma “zákona o pedagogických zamestnancoch” bude vychádzať z realizácie piatich krokov – vytvorenia profesijných štandardov, systému
kontinuálneho vzdelávania, kariérového systému, kreditového systému a princípov hodnotenia na odmeňovanie. To predpokladá zásadné zmeny
v systéme financovania kontinuálneho vzdelávania, akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania, zavedenie nového kreditového a kariérového
systému a uplatnenie nových princípov hodnotenia na odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Správne nastavená motivácia pre pedagógov sa
zlepší pri výkone povolania, vrátane participácie na ďalšom vzdelávaní a bude znamenať automatickú selekciu učiteľov podľa kvality.
Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2006 - 2010
Lisabonská stratégia a Kodanská deklarácia
Memorandum celoživotného vzdelávania
Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme
Legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov
2008

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
splnenia úlohy
1. Zákon o pedagogických zamestnancoch
2008
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky
2008
o katalógu
profesijných
štandardov
pedagogických zamestnancov
Úloha

termín

Zodpovedný orgán za danú úlohu
MŠ SR
MŠ SR
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Poznámka

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1.
2.
3.
4.
5.

Východisková hodnota (v roku)

Vytvorenie profesijných štandardov,
Vytvorenie kariérového systému,
Vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania
Vytvorenie kreditového systému
Vytvorenie systému hodnotenia a odmeňovania pedagógov

0(2008)
0(2008)
0(2008)
0(2008)
0(2008)

Výsledkový ukazovateľ
Počet učiteľov, ktorí sa zapojili do ďalšieho vzdelávania
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

Cieľová hodnota (v roku)

Východisková hodnota (v roku)
0 % (2008)

1(2009)
1(2009)
1(2009)
1(2009)
1(2009)
Cieľová hodnota (v roku)
100 % (2013)

23 Rozšíriť a zlepšiť investície do ľudského kapitálu.
24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2009

2010

2011

Finančné náklady spojené so zvýšením percentuálneho podielu na financovanie kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov vyplynú z finančných a ekonomických požiadaviek plynúcich z kariérového systému
ustanoveného zákonom o pedagogických zamestnancoch.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie
Pružnejšie formy riadenia vysokých škôl
Ministerstvo školstva SR
Opatrenie podporí rozhodovacie procesy vysokých škôl tak, aby tieto zohľadňovali veľkosť ustanovizne, poslanie vysokej školy a zabezpečovali
riadenie ustanovizne s orientáciou na dosahovanie určených cieľov. Systém riadenia vytvorí podporujúce prostredie pre vysokoškolských učiteľov
a vedeckých pracovníkov, ktorí budú v maximálnej možnej miere odbremenení od administratívnych úkonov a zamerajú sa na svoju hlavnú činnosť
– vzdelávanie, výskum, vývoj a umeleckú činnosť. Bude sa podporovať oddelenie akademického a administratívneho riadenia, bez obmedzenia
akademických slobôd a autonómie univerzít. Zvýši sa možnosť ustanovizní prostredníctvom vnútorných predpisov upravovať postavenie
a kompetencie svojich súčastí a systém ich riadenia. Systém riadenia vysokých škôl sa zameria na plnenie cieľov vyjadrených merateľnými
ukazovateľmi a na napĺňanie poslania vysokých škôl (rozvoj spoločnosti, regiónu, vzdelávanie, výskum, vývoj, umelecká činnosť).
Pružnejšie riadenie vysokých škôl a zvýšenie autonómnosti v riadení, zníženie administratívnej záťaže vysokoškolských učiteľov, rozšírenie
spolupráce vysokých škôl s regiónom/praxou
Hlavným dôvodom, pre ktoré sa opatrenie zavádza, je skutočnosť, že hoci veľa činností patrí do samosprávnej pôsobnosti vysokej školy, zákon o
vysokých školách príliš detailne upravuje aj tieto činnosti nad nevyhnutný rámec. Opatrením sa má znížiť množstvo ustanovení v zákone o vysokých
školách týkajúcich sa samosprávnej pôsobnosti tak, aby zákon upravoval len nevyhnutné skutočnosti, týkajúce sa samosprávy vysokých škôl, ktoré
nie je možné ponechať na voľnú úpravu vnútornými predpismi vysokej školy. Odstránenie niektorých ustanovení umožní vysokým školám väčšiu
autonómiu prostredníctvom úpravy vo vnútorných predpisoch, čo môže vyústiť do väčšej organizačnej diferenciácie vysokých škôl. Správa EUA
odporúča, aby slovenský vysokoškolský systém prosperoval práve z väčšieho rozsahu autonómnosti a poukazuje na skutočnosť, že slovenský
zákon o vysokých školách „upravuje aj najmenšie detaily organizácie a rozhodovacieho procesu“ vysokých škôl v porovnaní s inými štátmi a tiež
odporúča „väčšiu právnu voľnosť na určenie nových organizačných štruktúr a rozhodovacích procesov a experimentovanie s nimi.“
Opatrenie je v súlade s cieľmi Lisabonskej stratégie pre Slovensko v časti „moderná vzdelávacia politika“ – zameranie sa na rozšírenie kapacít a
výrazné zvýšenie kvality prostredníctvom pružného systému, kde vysoké školy reagujú najmä na požiadavky mladých ľudí. Opatrenie nadväzuje aj
na správu EUA, najmä v časti 3.5 Právny rámec a inštitucionálna autonómia a 3.6 Rámcové podmienky riadenia. Pripravené opatrenia budú
rozpracované aj v rámci pripravované dlhodobého zámeru ministerstva pre vysoké školstvo.
31. 12. 2009
1. rozšírenie autonómie vysokých škôl a následná diferenciácia ich vnútornej organizácie môže viesť k neprehľadnosti medzi jednotlivými
vysokými školami
2. príliš časté zmeny zákona o vysokých školách nenapomáhajú právnej istote tak študentov, ako aj vysokých škôl a vysokoškolských učiteľov
(menej frekventované zmeny právnych predpisov odporúča aj správa EUA)
3. negatívny postoj akademickej obce k prípadným zásadnejším zmenám systému

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
splnenia úlohy

termín
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Zodpovedný orgán za danú úlohu

Poznámka

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
1. Vypracovanie detailnej analýzy
súčasnej právnej úpravy v oblasti úpravy
kompetencii, rozhodovacích procesov
v rámci vysokých škôl a rozdelenia
zodpovedností
2. Návrh nového modelu rozdelenia
kompetencií a ich právnej úpravy
3. Predloženie návrhu právneho predpisu
na medzirezortné pripomienkové konanie

30. 11. 2008

MŠ SR

30. 4. 2009

MŠ SR

30. 6. 2009

MŠ SR

v spolupráci s orgánmi reprezentácii vysokých škôl

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Výsledkový ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
7 Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja, najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka: Nepredpokladajú sa finančné dopady opatrenia.
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2008
-

2009
-

2010
-

2011
-

-

0

0

0

-

0

0

0
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NA ROKY 2008 – 2010

Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :

Vzdelávanie

Názov opatrenia:

Diferenciácia vysokých škôl na univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Ministerstvo školstva SR
Akreditačná komisia
Jedným z výsledkov komplexnej akreditácie je návrh na začlenenie vysokej školy na základe ňou dosahovaných výsledkov vo výskume a vývoji,
ale aj vo vzdelávaní. V rámci metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám sa zohľadnia osobitné poslania vysokých
škôl s ohľadom na ich začlenenie a dlhodobý zámer.
optimalizácia výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie v rámci zvyšovania jeho dostupnosti, zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania s jeho
napojením na výskum a vývoj
Za ostatné desaťročie sa niekoľko násobne zvýšil počet študentov vysokých škôl. Rozširovanie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu sa
začalo ešte pred zavedením trojstupňového systému vysokoškolského vzdelávania, čím uchádzači o štúdium boli prijímaní obvykle na päť ročné
štúdium. Absolventi bakalárskych študijných programov sú vysokoškolskíi vzdelaní a ich stupeň vzdelania je postačujúci na výkon povolania.
Z pohľadu verejných financií, ale aj schopností jednotlivcov k štúdiu na vysokej škole, je žiaduce, aby zvýšený dopyt po vysokoškolskom vzdelaní
bol zohľadnený najmä na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania a v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania pokračovala len časť
absolventov. Na dopyt po vysokoškolskom vzdelaní by mali reagovať najmä odborné vysoké školy so širokou ponukou bakalárskych študijných
programov s dôrazom na prípravu výkonu povolania. Najmä tí najlepší študenti, ktorí majú potenciál na úspešné pôsobenie vo výskume a vývoji,
by mali mať možnosť pokračovať v štúdiu v druhom a v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Toto musí byť zohľadnené v pravidlách
financovania verejných vysokých škôl, ktoré sú v súčasnosti jednotné, bez ohľadu na poslanie vysokej školy, čo súvisí aj s tým, že v súčasnosti sú
všetky verejné vysoké školy považované za univerzity, keďže komplexná akreditácia ešte len prebieha. Urýchlená diferenciácia vysokých škôl je aj
požiadavkou programového vyhlásenia vlády SR (časť 5.1).
Dlhodobý zámer ministerstva pre vysoké školy (príprava v roku 2008)
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na jednotlivé roky
Kritériá používané pri vyjadrovaní sa Akreditačnej komisie o zaradení vysokej školy
31. 12. 2010
- nevhodne zadefinovanie indikátorov výkonnosti vysokej školy z pohľadu plnenia jej poslania a systému financovania
- nedostatočná akceptácia absolventov odborných vysokých škôl trhom práce
- uzavretosť vzdelávacej cesty a kariéry vysokoškolských učiteľov zamestnaných na vysokých školách

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
1. Predložiť na schválenie Dlhodobý zámer
31. 12. 2008
Ministerstvo školstva SR
ministerstva pre vysoké školy
Úloha
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2. Zabezpečovanie opatrení súvisiacich
s komplexnou akreditáciou

priebežne

Ministerstvo školstva SR, Akreditačná
komisia

3. V metodika rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2011 zohľadňovať rôznorodosť ich
poslania vyplývajúcu z ich začlenenia

31. 12. 2010

Ministerstvo školstva SR

priebežne

Ministerstvo školstva SR

4. prerokúvanie dlhodobých
vysokých škôl a ich aktualizácií

zámerov

Komplexná akreditácia sa uskutočňuje priebežne, jej výstupom bude aj
návrh na prípadnú zmenu začlenenia vysokej školy, resp. určenie lehoty na
prijatie opatrení, ktoré ponechajú vysokú školu v doterajšom začlenení.
V prípade zmeny zaradenia verejnej vysokej školy bude potrebné pripraviť
príslušný návrh zákona.
Do septembra 2009 má Akreditačná komisia odporučiť začlenenie vysokých
škôl podľa výsledkov komplexnej akreditácie. Po tomto termíne sa budú
pripravovať opatrenia súvisiace so zmenou začlenenia vysokých škôl, čím sa
homogénne prostredie vo vysokoškolskom priestore a teda možnosť
zohľadnenia zaradenia vysokej školy pri jej financovaní zabezpečí najskôr
v roku 2011. Do uvedeného termínu bude potrebné identifikovať vhodné
indikátori na vyjadrenie napĺňania poslania vysokej školy.

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. Počet prerokovaných dlhodobých zámerov vysokých škôl

Východisková hodnota (v roku)
0 (2007)

2. Zohľadnenie začlenenia vysokej školy v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
3. Počet vysokých škôl a odborných vysokých škôl
Výsledkový ukazovateľ

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

Cieľová hodnota (v roku)
30 (2009)

v súčasnosti sú všetky verejné vysoké
školy univerzitami
0 (2007)
Východisková hodnota (v roku)

áno (2011)
Minimálne 1 VŠ a 1 OVŠ (2010)
Cieľová hodnota (v roku)

7 Zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja, najmä zo strany súkromnej podnikateľskej sféry.
24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3
V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
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2009

2010

2011
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NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

Samotné opatrenie nemá priamy vplyv na príjmy rozpočtu verejenj správy, keďže ide o vnútorné prerozdelenie zdrojov
alokovaných na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania. Bez ich návýšenia z pohľadu podielu na HDP však nie je
možné zabezpečiť efektívne členenie vysokých škôl a financovanie rozvoja vysokých škôl s cieľom zlepšovania
schopnosti vysokej školy napĺňať jej ciele z dlhodobého zámeru vysokej školy.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie
Podpora profesne orientovaných vysokoškolských študijných programov na bakalárskom stupni
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Diferencovanie ponuky vysokoškolského vzdelávania na ponuku študijných programov, ktoré nebudú pripravovať absolventov prioritne na vstup do
vyššieho stupňa vzdelávania, ale v prvom rade na výkon povolania. Neoddeliteľnou súčasťou v rámci takéhoto typu študijného programu by mala
byť povinná prax študentov a spolupráca s konkrétnymi spoločnosťami a zamestnávateľmi na príprave ich budúcich zamestnancov.
Umožniť získanie profesne zameraného vysokoškolského vzdelania širokým vrstvám obyvateľstva
- v súčasnosti nie je určený profesne orientovaný študijný program a všetky študijné programy v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania
pripravujú aj na výkon povolania aj na možnosť pokračovať vo vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania;
- súčasne platné kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania v procese akreditácie nerozlišujú študijné programy na tie,
ktoré by mali byť orientované prioritne na prípravu absolventov na budúcu prax a na tie, ktoré by mali pripravovať absolventov pre vyššie stupne
vzdelávania, prípadne pre výskum a vývoj. Žiadosti o posúdenie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy sa posudzujú podľa
kritérií, ktoré sú určené jednotne;
- pri akreditovaní študijných programov sa v rámci posudzovania kritérií zohľadňujú v značnej miere vstupy, nie výstupy, nevyhodnocuje sa v akej
miere študent po absolvovaní skutočne má požadované vedmotsi a či získal schopnosti deklarované v profile absolventa študijného programu, resp.
spokojnosť zamestnávateľa s pripravenosťou absolventa na výkon povolania;
- opisy študijných odborov, z ktorých sa pri akreditáciách vychádza a ktoré sú súčasťou sústavy študijných odborov Slovenskej republiky potrebujú
aktualizáciu, aj s ohľadom na odporúčanie tvorby Národného kvalifikačného rámca a jeho napojenie na Európsky kvalifikačný rámec, v rámci opisov
študijných odborov je možné zapracovať osobitné požiadavky na študijné programy, ktoré primárne pripravujú na výkon povolania a nie na
pokračovanie v ďalšom štúdiu
Diferencovaná ponuka vysokoškolských študijnýh programov a jej prepojenie na diferenciáciu vysokých škôl bude zohľadnená v rámci dlhodobého
zámeru ministerstva pre vysoké školstvo.
1. 9. 2010
- v prípade nesprávne zadefinovaného a vytvoreného opisu študijného odboru (napr. prílišná konkrétna orientácia na niektorú a oblasť, ktorú daný
študijný odbor zastrešuje) by mohlo dôjsť k problémom s uplatnením absolventov v praxi
- taktiež pri nesprávne skoncipovaných opisoch by mohlo dôjsť k problematickému prechodu do ďalšieho – vyššieho stupňa vzdelávania záujemcov
o ďalšie štúdium
- nedostatočný záujem zo strany zamestnávateľov o absolventov bakalárskych študijných programov
- riziko nedostatočnej motivácie organizácií a zamestnávateľov podieľať sa na spolufinancovaní vysokoškolského vzdelávania
- zo strany vysokých škôl by mohlo dôjsť k bráneniu sa pri ich zaraďovaní medzi odborné vysoké školy (ktoré by mali poskytovania vzdelávanie
prioritne zamerané na prípravu absolventov pre potreby praxe)
- nezáujem verejnosti len o bakalárske vzdelanie

Harmonogram plnenia opatrenia
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Plánovaný termín splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohy
úlohu
1. Zadefinovanie požiadaviek na absolventov
31. 12. 2009
MŠ SR, MH SR
Formou aktualizácie sústavy študijných odborov Slovenskej repubilky za
prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania
účasti zástupcov zamestnávateľov.
2. Návrh legislatívnej úpravy na podporu
31. 12. 2009
MH SR, MŠ SR
finančnej spoluúčasti obchodných spoločností
pri financovaní vysokoškolského štúdia
3. Aktualizácia kritérií akreditácie študijných
30. 4. 2010
MŠ SR
programov vysokoškolského vzdelávania
Úloha

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. podiel profesne orientovaných bakalárskych študijných programov na celkovom počte nie je zadefinovaný takýto typ študijného
bakalárskych študijných programov
programu

Cieľová hodnota (v roku)
50 % (r. 2009)

2. finančné prostriedky poskytnuté organizáciami a zamestnávateľmi na spolufinancovanie
vzdelávania
Výsledkový ukazovateľ

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

500 (2010)

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2009

2010

2011
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Poznámka:

Náklady budú spojené s aktualizáciou opisov študijných odborov a tvorbou nových kritérií. Prípadné dôsledky stimulov
na podporu financovania štúdia podnikateľskou sférou budú súčasťou doložky k zákonu. Výdavky na podporu rozvoja
vysokých škôl s cieľom modernizácie vybavenia, aby bolo na úrovni predbiehajúcej súčasne vybavenie podnikovej sféry
nie je možné v súčasnosti vyčísliť. Tiež je predbežné vyčíslovať výdavky na podporu stáží a praxi študentov, ktoré sú
základnou požiadavkou
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :

Vzdelávanie

Názov opatrenia:

Zmena akreditačného procesu vysokých škôl s presunom dôrazu na indikátory výstupu namiesto kritérií zameraných na vstupy

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Ministerstvo školstva SR

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Zavedenie systému sledovania a vyhodnocovania kvality činností vysokých škôl ako interných inštitucionálnych mechanizmov a presun dôrazu
akreditačného procesu na dosahované výsledky v jednotlivých činnostiach vysokej školy
V súčasnosti sa akreditácie študijných programov odvíjajú od posudzovania kritérií akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania,
ktoré sú zamerané v prevažnej miere na vyhodnocovanie vstupov. Týmto jednostranným a príliš všeobecným posudzovaním vzniká problematické
hodnotenie vysokých škôl z pohľadu dosahovania kvality. Taktiež je celý proces akreditácií sprevádzaný a podmienený vysokou administratívnou
náročnosťou a problematickým dosahovaním zákonom stanovených termínov stanovených legislatívnymi predpismi pre jednotlivé kroky v rámci
akreditačných činností.
Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania zmenou v kritériách posudzovania študijných programov, diferenciácia vysokých škôl na základe
kvality a ukazovateľov výstupov s dôrazom na vybudovanie systémov sledovania kvality
1.) Keďže v rámci platných kritérií sa posudzujú v prevažnej miere atribúty vstupov (ako napr. materiálne, technické a informačné zabezpečenie,
personálne zabezpečenie, požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, obsah študijného programu, požiadavky na absolvovanie), než atribúty
výstupov (úroveň výskumnej, resp. umeleckej činnosti, úroveň študentov a absolventov študijného programu), je potrebné zadefinovať systémy
sledovania kvality, skonkretizovať a prehĺbiť profily absolventov, teda zdokonaliť systém sebahodnotenia vysokých škôl (t. j. sledovanie uplatnenia
absolventov v praxi, spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi a ich úrovňou nadobudnutých zručností, schopností a vedomostí).
2.) Je potrebná zmena kritérií, ktoré momentálne nie sú koncipované na sledovanie ukazovateľov kvality a hodnotenie systému zabezpečovania
kvality – na rozdiel od externej časti maturitnej skúšky alebo testov PISA, v rámci vysokoškolského priestoru sa takéto merania neuskutočňujú. Je
však možné, aby si vysoké školy vytvorili vnútorné mechanizmy na zabezpečenie kvality a hodnotenie, či nimi zabezpečovanou činnosťou sa
dosahuje očakávaný výsledok (napr. v akej miere absolvent študijného programu zodpovedá profilu absolventa).
3.) Zmena postavenia členov Akreditačnej komisie (AK). V súčasnosti sú členmi AK v prevažnej miere odborníci z vysokých škôl a odborných
a vedeckých ustanovizní, čiže činnosť v AK nie je ich zdrojom príjmov a nie je vykonávaná ako ich hlavná pracovná činnosť. Toto postavenie je na
jednej strane pozitívne, keďže sú súčasťou akademickej komunity, na druhej strane má aj svoje obmedzenia a riziká.
Predmetom dlhodobého zámeru ministerstva pre vysoké školy bude aj akreditácia a systém zabezpečovania kvality činností vysokých škôl.
30. 9. 2010
- možné rozdiely v nastaveniach systémov sebahodnotenia vysokých škôl a z toho vyplývajúce nedostatočné a skresľujúce ukazovatele v procesoch
hodnotenia výstupov v rámci akreditačného konania
- nevhodné požiadavky na členov AK v prípade zmeny jej postavenia

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný termín splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohy
úlohu
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1. Analýza súčasného stavu a systémov
sledovania kvality (doterajšia prax v SR
a v zahraničí)
2. Dlhodobý zámer ministerstva pre vysoké
školstvo predložený na rokovanie vlády SR
3. Predloženie legislatívneho návrhu na MPK
4. Vyhľadávanie dobrých príkladov z praxe na
vysokých školách pri zabezpečovaní kvality
a podpora vysokých škôl k ich zavádzaniu.

31. 10. 2008

MŠ SR

31. 10. 2008

MŠ SR

30. 6. 2009
31. 12. 2009

MŠ SR
MŠ SR

Nová koncepcia bude východiskom pre detailné rozpracovanie tohto
opatrenia.

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
vypracovanie uvedených materiálov

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Výsledkový ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

24
Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2009

2010

2011

60 .

84

-60
-84
V rpípade zmeny postavenia akreditačnej komisie, bude potrebné vyčleniť finančé prostriedky na zabezpečenie jej
zázemia a fungovanie, keďže tieto si vyžiadajú vyššie náklady ako súčasný systém (dnes členstvo v AK popri
zamestnaní, po zmene – práca v AK hlavný zdroj príjmu)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie.
Podpora demografickej tranzície (generačnej výmeny) na vysokých školách.
Ministerstvo školstva SR.
Opatrením sa zmapuje súčasný stav ľudských zdrojov na vysokých školách, problémy so získavaním a udržaním kvalitných vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov a navrhnú sa mechanizmy na zlepšenie personálnych politík jednotlivých vysokých škôl s cieľom trvalo
udržateľného rozvoja vysokého školstva a uľahčenia vstupu do akademického prostredia.
Cieľom opatrenia je zabezpečiť postupnú generačnú výmenu na vysokých školách a zatraktívnenie podmienok akademickej kariéry, najmä
prostredníctvom netradičných foriem zamestnávania a odmeňovania.
Priemerný vek vysokoškolských učiteľov sa za uplynulé dve desaťročia výrazne zvýšil a v medzinárodnom porovnaní je alarmujúci (v roku 2005 malo
28,9% slovenských vysokoškolských učiteľov viac ako 55 rokov, kým v EÚ je to 18,9%, v roku 2006 ich malo 31,79% a v roku 2007 až 33,16%).
V najbližších rokoch sa na vysokých školách očakáva generačná výmena, pričom vo vekovej štruktúre vysokoškolských učiteľov je nedostatočne
zastúpená stredná generácia. Nedostatočná príprava na ňu môže znamenať ohrozenie kvality vzdelávania. Je nevyhnutné, aby proces generačnej
výmeny prebehol riadene a bol zabezpečený plynulý prechod, čo si vyžaduje stabilizáciu počtov pedagógov v stredných rokoch. Konkrétne opatrenia
budú zahŕňať odporúčania na využívanie existujúcich právnych ciest na zamestnávanie mladých výskumných pracovníkov na pozície hosťujúcich
profesorov, resp. na externú pedagogickú činnosť a ich prípravu na vedecko-pedagogický titul docent, resp, profesor, nadpriemerné platy podľa
merateľných kritérií pre špičkových učiteľov a výskumníkov, vytvorenie inštitútu excelentných profesúr s nadpriemernými podmienkami,
financovaných súkromným sektorom, rozšírenie inštitútu externých/hosťujúcich profesorov, ktorý umožní výučbu a inú spoluprácu s univerzitami
špičkovým výskumníkom, ktorí odišli mimo vysokej školy a podobne.
Vláda SR bude riešiť nízky spoločenský a sociálny status výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, osobitne vysokoškolských
profesorov. Na nich spočíva najväčšia zodpovednosť za celkovú profiláciu a odbornú úroveň vysokého školstva na Slovensku. Nemenej významná
je ich zodpovednosť za rozvoj študijných odborov, za kvalitu prepojenia medzi výskumom a vysokoškolským vzdelávaním, za úroveň medzinárodnej
mobility vysokoškolskej vedy, za kvalitu vedeckých výsledkov príslušnej vysokej školy, za úroveň edukačného procesu, za prípravu doktorandov a za
kvalifikačný rozvoj vysokoškolských pracovísk. (Programové vyhlásenie vlády SR-2006).
Opatrenie je reakciou na alarmujúce výsledky porovnania priemerného veku vysokoškolských učiteľov v SR za uplynulé dve desaťročia
v medzinárodnom porovnaní, Odporúčania a závery sektorovej správy Európskej asociácie univerzít (EUA) z inštitucionálneho hodnotenia vysokých
škôl v SR (2005-2008), Aplikačný dokument sektorovej správy EUA vypracovaný Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK), zákon č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Problematika bude aj predmetom dlhodobého zámeru
ministerstva pre vysoké školstvo.
31. 10. 2010
- riziko zníženia vedecko-pedagogických ukazovateľov kvality vysokoškolských učiteľov,
- riziko kontraproduktívnosti opatrenia k zákonným podmienkam získania vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor,
- riziko, že nebude možné vyčleniť finančné prostriedky na plnenie opatrení a úloh.

/36/

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. Vypracovanie analytickej štúdie

Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
30. 9. 2008 – 30. 6. 2009
MŠ SR

2. podpora rozvojových projektov
vysokých
škôl
zabezpečujúcich
omladzovanie vysokoškolských učiteľov

každoročne

MŠ SR

3. šírenie dobrej praxe medzi vysokými
školami

31. 10. 2010

MŠ SR

Poznámka
Cieľom štúdie bude detailná analýza akademickej kariéry, motivácia ľudí pre
takúto prácu a faktory, ktoré odradzujú mladých ľudí pre akademickú kariéru
a ktoré spôsobili odchod zamestnancov vysokých škôl do iných sektorov.
Súčasťou bude aj zhodnotenie súčasného systému obsadzovania miest
vysokoškolských učiteľov, podmienky pre mladých vedeckých pracovníkov
a identifikácia a šírenie dobrej praxe z vysokých škôl v SR, prípadne zo
zahraničia. Vypracovaná štúdia bude podkladom pre začatie systematického
sledovania akademickej kariéry.
V rámci rozvojových projektov sa podporia projekty vysokých škôl so
zameraním na zabezpečenie personálnej kontinuity s využitím platných
právnych predpisov (napr. tvorba integrálnej inštitucionálnej personálnej
politiky s perspektívami rozvoja študijných odborov, z nich vyplývajúce
potreby ľudských zdrojov, využívanie štatútu hosťujúceho profesora, interné
grantové schémy pre mladých výskumných pracovníkov, na podporu
špičkových pracovníkov, vytváranie miest financovaných zo súkromných
zdrojov, využívanie odmeňovania ako skutočne motivačného faktora
s využitím záverov komplexnej akreditácie a pod.)
Ministerstvo začne organizovať pravidelné semináre pre vysoké školy, ktorých
cieľom bude šírenie dobrej praxe medzi jednotlivými vysokými školami.

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

1. Zvýšenie počtu docentov (do veku 40 rokov) a profesorov (do veku 45 rokov)

docentov 34 (2007)
profesorov 3 (2007)
Východisková hodnota (v roku)
Viac ako 55 rokov 33,1 % (2007)

docentov 50 (2010)
profesorov 20 (2010)
Cieľová hodnota (v roku)
Viac ako 55 rokov 27% (2010)

Výsledkový ukazovateľ
1. Zníženie priemerného veku vysokoškolských učiteľov
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

žiadne
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2008

2009

2010

2011

1

4

500

500

-1
-4
-500
- 500
V roku 2008 a 2009 výdavky na analýzu, v ďalších rokoch výdavky aj na rozvojové projekty vysokých škôl v tejto oblasti.
Uvedené finančné prostriedky zohľadňujú odhadovanú potrebu finančých prostreidkov na interné grantové schémy so
zameraním na generačnú výmenu tak, aby cca. 15 % vysokoškolských učiteľov mohlo byť finančne stabilizovaných
formou odmeňovania

/38/

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010

Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie
Vytvorenie vzdelávacieho programu pre študentov doktorandského štúdia zameraného na pedagogické spôsobilosti
Ministerstvo školstva SR
Na skvalitnenie pedagogického procesu budú vytvorené programy a predmety, ktorých účelom bude posilnenie učiteľských spôsobilostí študentov
doktorandského štúdia a mladých vysokoškolských učiteľov. Zabezpečí sa, aby sa takýto proces zaviedol na všetkých vysokých školách
poskytujúcich doktorandské štúdium
skvalitnenie pedagogických spôsobilostí doktorandských študentov
Z § 54 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vysokých školách“) vyplýva, že súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti. Novonastupujúci
doktorand je zvyčajne čerstvý absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelania, nemá žiadne praktické skúsenosti v pedagogickej oblasti
a jeho povinnosťou je vykonávanie pedagogickej činnosti. Práve absolventi doktorandských študijných programov sú hlavným zdrojom
vysokoškolských učiteľov, a preto je potrebné, aby mali pedagogickú spôsobilosť.
Vzdelávací program bude absolvovať každý novonastupujúci doktorand v dennej forme štúdia, s výnimkou absolventov druhého stupňa
vysokoškolského vzdelania učiteľského smeru. Predpokladáme, že by vzdelávací program absolvovalo cca 1000 doktorandov ročne pri nástupe na
štúdium v zimnom semestri.
V ďalšej etape by do vzdelávacieho programu boli zahrnutí aj mladí vysokoškolskí učitelia.
Opatrenie je reakciou na § 54 ods. 11 zákona o vysokých školách, odporúčania a závery sektorovej správy Európskej asociácie univerzít (EUA),
Aplikačného dokumentu sektorovej správy EUA vypracovaný Slovenskou rektorskou konferenciou, Národného programu reforiem
Prvá etapa do 31.12.2009, každoročné priebežné plnenie po ukončení zimného semestra na vysokých školách
- riziko - nedostatok finančných prostriedkov
- nedostatočná motivácia doktorandov zo strany vysokých škôl

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
1.
Odporúčané
štandardy
pre
31. 3. 2009
MŠ SR
zabezpečenie pedagogickej spôsobilosti
študentov doktorandského štúdia
2. vypísanie dopytovo orientovanej výzvy
31. 5. 2009
Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ
Úloha
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Poznámka
vytvorené najmä v spolupráci s orgánmi reprezentácie vysokých škôl

v prvej etapa pôjde o ďalšie vzdelávanie doktorandov a vysokoškolských
učiteľov na zlepšenie ich pedagogickej spôsobilosti s možnosťou pre vysoké
školy vybudovať, zmodernizovať svoje kapacity pre začlenenie takéhoto
vzdelávania do štandardnej prípravy študentov doktorandských študijných
programov.
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3. začlenenie požiadavky na didaktickú
prípravu doktoranda do akreditácie
študijných programov tretieho stupňa

31. 12. 2009

MŠ SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. podiel počtu novoprijatých doktorandov v dennej forme zapojených do vzdelávania na celkovom
0 (2008)
počte z novoprijatých doktorandov dennej formy

Cieľová hodnota (v roku)
90% (2009), 90% (2010))

Výsledkový ukazovateľ

Cieľová hodnota (v roku)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

Východisková hodnota (v roku)

24
Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu ( v mil. Sk)
2008

2009

2010

2011

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
40
15
15
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
40
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-40
-15
-15
Poznámka: V roku 2009 sa predpokladajú aj výdavky na materiálovo-technické vybavenie, okrem toho v ďalších rokoch sa odhadujú výdavky na mzdy školiteľov, náklady spojene s
organizáciou a zabezpečením vzdelávacích aktivít (ubytovanie, doprava a pod.)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:

Vzdelávanie
Zmena motivácií na dosahovanie výkonnosti na úrovni škôl v regionálnom aj vysokom školstve
Ministerstvo školstva SR
Zabezpečiť pružnejší systém vzdelávania, založený na atraktivite vzdelávacích programov a motivačných kritérií. Monitorovanie a
hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Štátnou školskou
inšpekciou a samotnými školami a školskými zariadeniami. V metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám sa zohľadnia ďalšie indikátory, ktoré budú vyjadrovať kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.
Zvýšenie kvality vzdelávania. Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania.
Do 31. 8. 2008 je monitorovanie kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach realizované prostredníctvom
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Zároveň v súlade s § 13 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní funkciu kontroly štátu nad
úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického
vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo
vzdelávacích ustanovizniach Štátna školská inšpekcia.
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
bude plniť úlohy v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania aj Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania.
Vo vysokom školstve v súčasnosti sa pri financovaní vysokých škôl zohľadňuje kvalita z pohľadu kvalifikačnej štruktúry
vysokoškolských učiteľov a indikátorov vyjadrujúcich úspešnosť vysokej školy najmä vo výskume a vývoji (počet publikácií, suma
finančných prostriedkov získaných z grantov a pod.). V roku 2008 sa začala zohľadňovať aj miera evidovaných nezamestnaných
absolventov. V súčasnosti absentuje indikátor kvality samotného pedagogického procesu na vysokej škole, a to aj z dôvodu
autonómnosti vysokých škôl, a teda nemožnosti centrálneho, resp. jednotného testovania absolventov vysokých škôl. Kvalitu
absolventa je tak možné identifikovať nepriamo – spokojnosť zamestnávateľov, potreba doškoľovania po nástupe do zamestnania,
dosahovaný príjem, miera nezamestnanosti, a pod. Identifikácia možných indikátorov, resp. motivácia vysokých škôl k zavádzaniu
zrozumiteľných systémov merania úspešnosti svojich študentov, budú závisieť najmä na schopnosti efektívneho zabezpečenia zberu
potrebných údajov ich vypovedacej schopnosti, teda s napĺňaním opatrenia Stransparentnenie vysokoregulovaných trhov.
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
Otázkam zabezpečovania systému kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní sa bude zaoberať aj pripravovaný dlhodobý zámer
ministerstva pre vysoké školstvo
31. 12. 2010
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Zoznam potenciálnych rizík:

Málo včasný a nedostatočný transfer potrieb zamestnávateľov do systému odborného vzdelávania žiakov.
Nízka, až absentujúca účasť odvetvových politík.
Modernizačný dlh voči odbornému vzdelávaniu žiakov a nízka starostlivosť zo strany samosprávnych krajov o jeho materiálnotechnické a personálne zabezpečenie.
Kvalita a dostupnosť informácií získaných z jednotlivých škôl
Nízka vypovedacia hodnota zvolených indikátorov
Vysoké náklady na zber údajov

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný termín splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohy
úlohu
Zriadenie Národného ústavu certifikovaných meraní
30. 9. 2008
Ministerstvo školstva SR
vzdelávania
Úloha

Identifikácia
indikátorov
kvality
vysokoškolského vzdelávania

poskytovaného

31. 12. 2009

Ministerstvo školstva SR

Podpora zabezpečovania zavádzania systémov kvality
na vysokých školách
Merateľné ukazovatele opatrenia

31. 3. 2010

Ministerstvo školstva SR

Výstupný ukazovateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Počet navrhnutých indikátorov vyjadrujúcich kvalitu poskytovaného vzdelávania
Výsledkový ukazovateľ
Monitor 4 (ZŠ), zabezpečovaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania

Pri plnení sa očakáva využitie opatrenia Stransparentnenie
vysokoregulovaných trhov. Z ohľadom na cieľ znižovania
administratívnej náročnosti a pod. nie je žiaduce zavádzanie
osobitných sledovaní údajov a pod.
V rámci rozvojových projektov vysokých škôl budú podporené
projekty zavádzajúce manažment kvality na vysokých školách, a to
nielen na vzdelávaciu činnosť, ale na všetky činnosti vysokých škôl.

Východisková hodnota (v roku)
do 31.8.2008 – 0 (2008)
Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
od 1.9.2008 – 1 (2008)
4 (2010)
Cieľová hodnota (v roku)
1 (2009)

Monitor 9 (ZŠ), zabezpečovaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania

0 (2008)

1 (2009)

Monitor - celoštátna maturita (SŠ), zabezpečovaný Národným ústavom certifikovaných meraní
vzdelávania

0 (2008)

1 (2009)

% nezamestnaných absolventov vysokých škôl k 31.12. daného roku z celkového počtu
0,5 (2006)
nezamestnaných
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu
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0,48 (2010)
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Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

3

V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa
zaoberá potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň
kvalifikácie a odbornej prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

/43/

2008

2009

2010

2011

6,4

89,1

55,7

57,4

-6,4

-89,1

-55,7

-57,4
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie
Podpora rozvoja podnikateľských zručností a osvojenie si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike na úrovni stredných škôl
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Zámerom podnikateľského vzdelávania je získavanie zručností a podnikateľských schopností rozvíjaním osobných vlastností a odborných
vedomostí a zručností na základe základných poznatkov o podnikaní v konkrétnom odbore národného hospodárstva. Podnikateľské zručnosti sa
vzťahujú na kreativitu v inovačných činnostiach, schopnosť posudzovania a prijímania rizika ako aj na proaktívne riadenie projektov, účinnú
reprezentáciu a vyjednávanie.
Prostriedkom implementácie podnikateľského vzdelávania bude systém štátnych vzdelávacích programov a školských vzdelávacích programov,
zavedených nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spolupráca s podnikateľským sektorom bude garantovaná prostredníctvom § 6 ods. 2 citovaného zákona. Zároveň sa pripravuje systém spolupráce
zamestnávateľského sektoru s odborným vzdelávaním, ktorý bude zavedený prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zvýšenie uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce, previazanie potrieb trhu práce so vzdelávaním.
Formálne vzdelávanie v Európe už tradične nenapomáha súkromnému podnikaniu a samozamestnávaniu. Keďže postoje a kultúrne vzťahy sa
formujú v útlom veku, vzdelávacie systémy môžu výrazne prispieť k úspešnému naplneniu podnikateľskej výzvy v rámci EÚ. Získanie týchto
zručností či schopností nie je relevantné len pre samotný výkon podnikania, ale je schopnosťou, ktorá pomáha mladým ľuďom byť tvorivejšími
a sebavedomejšími v čomkoľvek sa realizujú a konať sociálne zodpovedným spôsobom.
V súčasnosti je podnikateľské vzdelávanie na Slovensku čiastočne realizované prostredníctvom konkrétnych predmetov, ktoré sa vyučujú ale iba
na niektorých typoch stredných škôl napr. v predmete ekonomika a realizáciou rôznych projektov a podporných programov s rôznym zameraním.
Najviac projektov a aktivít v rámci výchovy k podnikaniu je určených pre žiakov stredných škôl. Súčasný stav charakterizuje zjednocovací proces
v prístupe podnikateľského vzdelávania a výchovy v krajinách EÚ a výsledkom je európsky projekt v gestorstve EK “Entrepreneurship in vocational
education” (Podnikanie v odbornom vzdelávaní a príprave), v ktorom majú zastúpenie národní experti krajín EÚ. Práca na projekte začala v roku
2008 a ukončenie sa predpokladá v prvom polroku 2009. Ministerstvo školstva SR má zastúpenie v uvedenom projekte, preto prijaté opatrenie
nepredbieha závery, ktoré budú prijaté na základe spracovaných analýz a výstupov z uvedeného projektu.
Súčasný stav v oblasti rozvoja podnikateľských zručností a osvojovania si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike sa na Slovensku dá
charakterizovať nedostatočne komplexným prístupom k vyučovaniu podnikateľských zručností. Keďže podnikanie je všeobecne považovane za zdroj
konkurencieschopnosti, inovácií a hospodárskeho rastu, podpora podnikateľskej kultúry je ich predpokladom.
Podnikateľské vzdelávanie v Slovenskej republike nie je priamo spomenuté v žiadnom právnom predpise a žiaden právny predpis podnikateľské
vzdelávania priamo neupravuje. Východiskom pre realizáciu opatrenia sú Koncepcia rozvíjania podnikateľského myslenia pre odborné vzdelávania
v stredných školách Slovenskej republiky, Koncepcia dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
v Slovenskej republike, Návrh motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní a príprave
v Slovenskej republike a Stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií ako aj realizácia projektu Európskej komisie
„Podnikateľstvo v odbornom vzdelávaní a príprave“.
1. 9. 2009
nedostatočná spolupráca odborného vzdelávania a podnikateľského sektoru pri tvorbe školských vzdelávacích programov.

/44/

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
1. Zapracovať problematiku podpory
1. 5. 2009
MŠ SR
rozvoja
podnikateľských
zručností
a osvojenia si základných poznatkov
o podnikaní a ekonomike do štátnych
vzdelávacích programov zavedením
obsahového štandardu pre oblasť
„Podnikateľského myslenia – tvorba
projektov“
2. Zapracovať problematiku podpory
1. 9. 2009
Riaditelia stredných škôl
rozvoja
podnikateľských
zručností
a osvojenia si základných poznatkov
o podnikaní a ekonomike do školských
vzdelávacích programov
Úloha

Poznámka
Termín je viazaný na výstupy z projektu EK

Na základe kompetencie vyplývajúcej z § 7 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1.Zapracovanie komplexného obsahu podnikateľského vzdelávania do štátnych vzdelávacích
0 (2008)
programov
2.. Vytvorenie metodiky zapracovania obsahového štandardu pre oblasť vzdelávania zameraného
na podporu podnikateľských zručností
3. Počet stredných škôl, ktoré majú komplexnú problematiku podpory rozvoja podnikateľských
zručností a osvojenia si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike zapracovanú do školských
vzdelávacích programov

0 (2008)
0(2008)

Počet žiakov stredných škôl, ktorí absolvovali školský vzdelávací program so zapracovanou
0 (2008)
problematikou rozvoja podnikateľských zručností
Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

15 Presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky.
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Cieľová hodnota (v roku)
36 (2009)

1 (2009)
782( 2009)
– podľa počtu stredných škôl zaradených v
Sieti škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk
praktického vyučovania v SR.
70% ( 2013), 100% (2014)
Cieľová hodnota (v roku)
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Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

21 Podporovať flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znižovať segmentáciu trhov práce s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
3 Zaviesť podnikateľské vzdelávanie.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
2008
0
0
0
0
0

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009
0
0
0
0
0

2010
0
0
0
0
0

2011
0
0
0
0
0
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :

Vzdelávanie

Názov opatrenia:

Zvýšenie úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety

Gestor opatrenia:

Ministerstvo financií SR

Spolugestori opatrenia:

Ministerstvo školstva SR

Opis opatrenia:

Opatrenie sa bude realizovať návrhom zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu.
Kostrou finančného vzdelávania bude zadefinovanie štandardu finančnej gramotnosti podľa stupňov vzdelania či podľa dosiahnutého stupňa
vzdelania, ktorým sa prispôsobí obsah finančného vzdelávania. Vzhľadom na meniace sa podmienky a produkty finančného trhu je základným
princípom finančnej gramotnosti porozumenie ako funguje finančný trh. Súbor znalostí a hodnotových postojov občana, ktoré predstavujú finančnú
gramotnosť, je potrebný na zvýšenie schopností jednotlivca riadiť osobné aj rodinné financie v podmienkach meniacich sa životných situácií.
Riešenie spoluzodpovednosti štátu pri zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca sa zakladá na vytvorení príležitostí, aby si jednotlivec mohol
zvyšovať finančnú inteligenciu, keďže najúčinnejšia ochrana spotrebiteľov finančných služieb je ich vzdelávanie
Cieľom opatrenia bude zlepšenie celkovej informovanosti obyvateľstva o finančnom trhu s dôrazom na zabezpečenie dlhodobého finančného
vzdelávania verejnosti, zvýšenie úrovne odbornej spôsobilosti osôb pôsobiacich na finančnom trhu.

Cieľ opatrenia:

/47/

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Úloha štátu vo finančných službách doteraz nepresahovala hranice dozoru a rámcovej regulácie. Vzhľadom na demografický vývoj a snahu
o udržateľnosť verejných financií pristúpilo Slovensko k viacerým reformám v oblasti systému sociálneho zabezpečenia obyvateľstva, či už v oblasti
bývania, alebo starobných dôchodkov. Aj v tej súvislosti počet tých, ktorých príjmy a úspory v rastúcej miere závisia nielen od vývoja na finančných
trhoch, ale najmä od ich schopnosti problematike rozumieť a robiť kvalifikované rozhodnutia v oblasti investícií, hypoték, životného poistenia,
penzijných plánov a iných produktov finančného trhu, rastie a bude rásť až sa bude týkať väčšiny obyvateľstva. Na nedostatočné finančné
povedomie na Slovensku a z neho vyplývajúce potenciálne ekonomické a sociálne problémy poukázala v minulosti aj štúdia OECD. Samotná
maximalizácia množstva a podrobností zverejňovaných informácií o produktoch a službách finančného trhu informačnú asymetriu doteraz neznížila
ani nezjednodušila orientáciu bežných spotrebiteľov v oblasti finančných služieb. So zlepšovaním finančného povedomia je potrebné začať už
v detskom veku. Definovanie štandardu finančnej gramotnosti pre jednotlivé stupne vzdelávania a pre jednotlivé skupiny obyvateľstva podľa
dosiahnutého vzdelania, začlenenie finančného vzdelávania do vzdelávacích programov rezortom školstva a podpora kvalifikovaného finančného
poradenstva pre širokú verejnosť aj prostredníkov na finančnom trhu v spolupráci s rezortom financií by mali prispieť k zvýšeniu úrovne všeobecnej
finančnej gramotnosti obyvateľstva a z toho vyplývajúcej schopnosti kvalifikovane sa rozhodovať v oblasti osobných financií.
V posledných rokoch rýchlo rastie množstvo poskytovateľov a sprostredkovateľov finančných služieb pri neustále sa zväčšujúcej zložitosti a rôznorodosti
nástrojov finančného trhu. Čím sú služby a produkty finančných inštitúcií zložitejšie a premyslenejšie, tým je náročnejšie ochrániť jednak transparentnosť
podnikateľského prostredia a čistotu hospodárskej súťaže, jednak práva a oprávnené záujmy spotrebiteľa.
Tento stav je spôsobený základnou informačnou a odbornou asymetriou finančného trhu – na ponukovej strane sú jeho účastníkmi finančné inštitúcie
alebo sprostredkovatelia ich služieb, teda osoby spravidla disponujúce náležitou odbornou spôsobilosťou a finančným vzdelaním, ktorých činnosť je ešte
podporená premyslenými formami a metódami predaja, kým na strane dopytu po finančných službách sa okrem profesionálnych investorov nachádza
tiež početne veľká skupina spotrebiteľov (užívajúcich finančné služby len pre svoju osobnú spotrebu), ktorá je ľahko ovplyvniteľná a zraniteľná, keďže jej
vedomosti a znalosti o fungovaní finančného trhu a o jeho rozličných službách nie sú dostatočné na to, aby mohli robiť kvalifikované a racionálne
nezávislé rozhodovanie.
Ochrana podnikania na finančnom trhu je v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) na štandardnej európskej úrovni. Postupne sa v minulých rokoch
vybudoval funkčný a efektívny dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu a v roku 2006 bola dokončená jeho integrácia do jedinej dohľadovej
inštitúcie – Národnej banky Slovenska. V súlade s platnou legislatívou prispieva dohľad k stabilite finančného trhu a jeho bezpečnému a zdravému
fungovaniu.
V tejto súvislosti sa čoraz naliehavejšie ukazuje, že je potrebné prijať také opatrenia, ktoré povedú k vyššej ochrane spotrebiteľov pri poskytovaní
finančných služieb. Aj keď žiadnymi opatreniami nie je možné úplne odstrániť informačný a odborný náskok, ktorý majú poskytovatelia finančných služieb
pred svojimi klientmi z radov spotrebiteľov, inštitucionalizáciou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb je možné vytvoriť účinnú protiváhu
proti ekonomicky prirodzeným záujmom finančných inštitúcií. Pre celkové zdravé fungovanie finančného trhu tak bude prínosom, keď popri fungujúcom
dohľade nad podnikaním finančných inštitúcií budú existovať rovnako fungujúce inštitúty ochrany práv a záujmov finančných spotrebiteľov. Základným
cieľom uvažovanej legislatívnej úpravy je vytvoriť právny rámec pre existenciu a efektívne fungovanie takýchto inštitútov vrátane akadémie finančného
vzdelávania ako inštitúcie na zabezpečovanie, koordináciu a metodické riadenie finančného vzdelávania.
Významnou funkciou akadémie bude poskytovanie špecializovaného vzdelávania na regulačné účely spojeného s vykonávaním skúšok odbornej
spôsobilosti podľa osobitných zákonov. Špecializované finančné vzdelávanie je sústavné vzdelávanie a zdokonaľovanie finančných vedomostí osôb,
ktoré sú alebo môžu byť v zmysle príslušných právnych predpisov odborne spôsobilé pre výkon licencovaných alebo registrovaných činností na
finančnom trhu. Akadémia bude v osobitných zákonoch finančného trhu ustanovená ako uznávaná inštitúcia zabezpečujúca príslušné vzdelanie pre
odbornú spôsobilosť osôb týmto zákonom podliehajúcich. Pokiaľ osobitné zákony vyžadujú vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, budú zmenené
alebo doplnené tak, aby skúšku vykonávala alebo zabezpečovala akadémia finančného vzdelávania.
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Priamym podnetom na predloženie vecného zámeru zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu sú body B.2, B.3 a B.4 uznesenia vlády
SR č. 624 z 1. augusta 2007, ktorým vláda SR schválila Koncepciu ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného
vzdelávania a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu a samotný Návrh vecného zámeru zákona o ochrane
práv spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 365/2008. Ďalším podnetom je Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej
oblasti a manažmentu osobných financií v termíne jún 2008, ktorý schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 2. júla 2008 a predkladateľom
ktorého bol minister školstva.
28. 2. 2009
Rozpočtové riziko

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. predložiť na rokovanie vlády návrh
zákona o ochrane práv spotrebiteľa na
finančnom trhu
2. predložiť na rokovanie vlády návrh
materiálno-technického
zabezpečenia
systému ochrany spotrebiteľa na
finančnom trhu
3. Vytvorenie akadémie finančného
vzdelávania

Plánovaný
splnenia úlohy

termín

Zodpovedný orgán za danú úlohu

28. 2. 2009

MF SR

28. 2. 2009

MF SR

Poznámka

1. 1. 2010

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

1. Úroveň finančnej gramotnosti verejnosti
2. Počet vykonávaných skúšok odbornej spôsobilosti podľa osobitných zákonov

1/5 respondentov priemerná úroveň (2007)

Výsledkový ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

1. Vyššia ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní finančných služieb

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
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Cieľová hodnota (v roku)
2/5 (2014)

Cieľová hodnota (v roku)
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Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

3

V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008

2009

2010

2011

0

30

40

0

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

-30
Finančné prostriedky sú rozpočtované vo VPS.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Zamestnanosť.
Vytvorenie národného systému flexiistoty

Gestor opatrenia:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spolugestori opatrenia:

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,

Opis opatrenia:

Európska rada na svojom zasadnutí v marci 2008 v súlade s odporúčaniami európskych sociálnych partnerov z októbra 2007 a uznávajúc, že
neexistuje jediný model flexiistoty, vyzvala členské štáty, aby uplatnili dohodnuté spoločné zásady týkajúce sa flexiistoty, a to tak, že v rámci svojich
národných programov reforiem v roku 2008 navrhnú vnútroštátne opatrenia na uplatnenie týchto zásad. V spolupráci so zamestnávateľmi sa bude
podporovať uvedenie do praxe alternatívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktorých legislatívny rámec je vytvorený a zlepší sa systém sociálnej
ochrany zamestnancov pracujúcich v alternatívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Vypracuje sa komplexná analýza efektívnosti programov aktívnych
opatrení na trhu práce. Na jej základe sa vytvorí systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce s cieľom dosiahnuť zvýšenie
efektívnosti uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a ich adresnejšie zacielenie na podporu vstupu a udržanie v zamestnaní
znevýhodnených skupín osôb. Je potrebné, aby sa pružne priebežne menil systém vzdelávania a prípravy pre trh práce a účinne implementovala
vládou prijatá Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. „Národný systém flexiistoty“ bude vytvorený rozpracovaním
všetkých štyroch zložiek flexiistoty a 8 spoločných zásad dohodnutých v EÚ do akčných opatrení a aktivít a zabezpečí sa ich účinná implementácia.
Hodnotenie politík flexiistoty bude súčasťou hodnotenia pokroku v implementácii národných programov reforiem členských štátov EÚ v roku 2009.

Cieľ opatrenia:

Utvoriť prostredie uľahčujúce väčšiu konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a pracovníkov. Trvalo udržateľný rast zabezpečovať s väčším
počtom a vyššou kvalitou pracovných miest. Dosiahnuť flexibilné podmienky a lepšiu sociálnu ochranu alternatívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Uplatňovať komplexné stratégie celoživotného vzdelávania, účinné aktívne politiky trhu práce. Pokračovať v zlepšovaní odborných zručností
a praktických skúseností pracovníkov rozvinutím neformálneho a informálneho vzdelávania podľa potrieb trhu práce, aktívnejšou účasťou
zamestnávateľov a ich organizácií na príprave obsahu vzdelávacích programov na stredných školách a na inovovaní obsahu kvalifikácie starších
zamestnancov.
Cieľom opatrenia je dosiahnuť aj zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti a lepšiu ochranu osôb s rodinnými povinnosťami a taktiež
zefektívnenie systému sociálnej ochrany fyzických osôb pracujúcich v alternatívnych pracovnoprávnych vzťahoch.
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Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Terajšia právna úprava SR umožňuje účastníkom pracovnoprávneho vzťahu v širokom rozsahu využívať ustanovené pružné formy
pracovnoprávneho vzťahu. Flexibilita pracovnoprávnych vzťahov by mala byť podporovaná vo všetkých jej formách. Je všeobecne akceptovateľné
podporovať flexibilitu pracovnoprávnych foriem zamestnávania v odvetviach, ktoré sú závislé na globalizačných trendoch, reštruktualizácii, zmenách
výrobných programov, terminovaných kontraktoch atď. Určitá miera sociálnej ochrany je však nevyhnutná aj pod tlakom uvedených vplyvov. V rámci
internej flexibility (flexibilita pracovného času) sa budú analyzovať také formy flexibility pracovného času, ktoré budú výhodné pre zamestnancov
a uľahčia im zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, napr. účtov (konta) pracovného času, a to v súčinnosti zamestnávateľa so zástupcami
zamestnancov a za dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Presadzovanie flexiistoty do oblasti pracovného práva predpokladá aj podstatne zvýšenie zamestnávateľskej kultúry voči zamestnancom
v pracovnom pomere. Ide predovšetkým o nevyhnutnosť podstatného zvýšenia prostriedkov zamestnávateľa do ďalšieho vzdelávania
zamestnancov, čím si sám zamestnávateľ optimalizuje podmienky v oblasti zvýšenia produktivity práce.
V oblasti aktívnej politiky trhu práce pôjde o analýzu efektívnosti programov aktívnych opatrení trhu práce so zameraním na osoby s nízkou
pravdepodobnosťou uplatnenia sa na trhu práce (najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí, starší, zdravotne postihnutí, nízko kvalifikovaní
zamestnanci), programov zameraných na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, hodnotenie vynakladaných prostriedkov na aktívne a pasívne politiky
trhu práce podľa typu opatrení.
V rámci externej flexibility je zámerom zamerať sa aj na nové kategórie pracujúcich subjektov – „ekonomicky závislí zamestnanci“, ktorí nepatria
z hľadiska osobnej pôsobnosti do kategórie zamestnancov ani do kategórie podnikateľov. Zvýšenie zamestnanosti žien a vytvorenie zariadení pre
deti predškolského veku je dôležitou súčasťou lisabonskej agendy. Na základe výskumných zistení realizovaných viacerými inštitúciami v rámci
projektov SOP Ľudské zdroje možno konštatovať, že predovšetkým rodičia s maloletými deťmi sú často objektom diskriminácie na trhu práce.
Nástrojom zmeny súčasného stavu aj v alternatívnych pracovnoprávnych vzťahoch je predovšetkým zmena postojov zamestnávateľov (vzdelávacie,
školiace a podporné opatrenia ako sú súťaže, audity atď.), zmena postojov obcí a miest k vytváraniu prostredia a infraštruktúry priateľskej k rodine
a rodovej rovnosti.
V súčasnosti existujú rozdiely vo výške odvodového zaťaženia zamestnancov klasických pracovnoprávnych vzťahov a fyzických osôb pracujúcich v
alternatívnych pracovnoprávnych vzťahov a zároveň rozdiely v rozmere sociálnej ochrany. V rámci Národného projektu – Národný systém flexiistoty
budú podrobne analyzované rozdiely v uvedených pracovnoprávnych vzťahoch so zámerom navrhnúť opatrenia na účel vytvorenia systému
sociálnej ochrany, ktorý bude sociálne primeraný, dostupný, motivujúci a dlhodobo finančne udržateľný. Zároveň sa pri návrhoch opatrení budú
zohľadňovať výstupy vyplývajúce z analýzy možností a dopadov zreálnenia a harmonizácie sadzieb sociálneho poistenia, kde budú analyzované
všetky kategórie platiteľov poistného na sociálne poistenie, t. z. aj fyzických osôb pracujúcich v alternatívnych pracovnoprávnych vzťahoch.
Na vytvorení systému bude MPSVR SR spolupracovať aj s orgánmi územnej samosprávy, sociálnymi partnermi, zamestnávateľmi, neštátnymi
inštitúciami a Sociálnou poisťovňou.
Oznámenie Komisie Európskemu parlament, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „K spoločným zásadám
flexiistoty - Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality“ KOM(2007)359, {SEK(2007)861} {SEL(2007) 862}
Závery Rady z 9. 12. 2007 k spoločným zásadám flexiistoty (obsahujú konsenzuálny záväzok delegácií, ktorým sa umožní dosiahnutie dohody o
spoločných zásadách flexiistoty, ktorými sa zaručí vyvážené vymedzenie flexiistoty rešpektujúcej stabilitu v zmluvných vzťahoch i počas zmien
zamestnania, ako aj úlohu sociálnych partnerov).
Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva – schválená uznesením vlády SR č. 382 z 25. apríla 2007.
Opatrenia budú navrhnuté v súlade s pripravovanou Národnou stratégiou rodovej rovnosti.
2008-2010
Rizikom opatrení na zosúlaďovanie rodinného, osobného a pracovného života je nezáujem zamestnávateľov a predovšetkým nedostatok financií na
realizáciu navrhovaných opatrení.
Rizikom je aj nedostatočná spolupráca spolugestorov pri realizácii opatrenia.
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Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
Poznámka
splnenia úlohy
31. 12. 2010
MPSVR SR v spolupráci
a ďalšie roky
1. Národný projekt XVII-2 Národný
s Inštitútom pre výskum práce a rodiny,
systém flexiistoty
- analýza externej a internej flexibility
MŠ SR, MH SR, MF SR, MP SR, MVRR
SR, MDPT SR, orgánmi územnej
a istoty,
- po analýze externej flexibility zvážiť
samosprávy, sociálnymi partnermi,
úpravu novej kategórie zamestnancov
zamestnávateľmi, neštátnymi
inštitúciami.
–
ekonomicky
závislých
zamestnancov, ktorých výkon práce je
samostatný,
- pri analýze internej flexibility dospieť
k optimálnemu právnemu modelu
flexibility pracovného času,
- analýza súčasnej sociálnej ochrany
fyzických
osôb
pracujúcich
v alternatívnych
pracovnoprávnych
vzťahoch verzus porovnanie sociálnej
ochrany klasických pracovnoprávnych
vzťahov s alternatívnymi vzťahmi,
Úloha

- na základe výstupov analýzy navrhnúť
opatrenia na zefektívnenie sociálnej
ochrany fyzických osôb pracujúcich
v alternatívnych
pracovnoprávnych
vzťahoch pri zohľadnení výstupov,
resp.
odporúčaní
vyplývajúcich
z analýzy možnosti a dopadov
zreálnenia a harmonizácie sadzieb
sociálneho poistenia.
2. Národný projekt XVIII-2 Zlepšovanie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
skvalitnením poradenstva a poskytovania
informácií inšpekciou práce a vytvorením
certifikovaného pracoviska ergonómie

31. 12. 2010
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MPSVR SR, Národný inšpektorát práce,
inšpektoráty práce.
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3. Národný projekt XXI-2 Hodnotenie
efektívnosti aktívnych opatrení na trhu
práce

31. 12. 2009

MPSVR SR, ÚPSVAR

orgány územnej samosprávy, sociálni partneri, zamestnávatelia

4. Vypracovanie komplexnej analýzy
efektívnosti
programov
aktívnych
opatrení na trhu práce a vytvoriť systém
hodnotenia
efektívnosti
aktívnych
opatrení na trhu práce s cieľom
dosiahnuť zvýšenie efektívnosti.

31. 12. 2009

MPSVR SR, ÚPSVAR

orgány územnej samosprávy, sociálni partneri, zamestnávatelia

5. Vypracovanie dokumentu Národná
stratégia rodovej rovnosti.

31. 12. 2008

MPSVR SR v spolupráci s Radou vlády V spolupráci s členmi a členkami Rady vlády SR pre rodovú rovnosť
SR pre rodovú rovnosť

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
5. Počet súťažiacich v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí“ v danom roku.
Výsledkový ukazovateľ
1. Ukazovatele európskej stratégie zamestnanosti (EES) na monitorovanie / analýzu podmienok
pracovných zmlúv, vrátane organizácie pracovného času
- ukazovateľ vstupu: Prístup k pružnému pracovnému času 21.A4
- ukazovatele procesu: Rôznosť a dôvody pre zmluvné a pracovné dojednania 21.M2;
Zamestnanci s nadčasmi 21.M3
- ukazovatele výstupu: Prechody typmi zmlúv 21.M1;
Nadčasové hodiny 21.A3
2. Ukazovatele EES na monitorovanie / analýzu systémov celoživotného vzdelávania
- ukazovatele vstupu: Verejné výdavky na ľudské zdroje 23.M1;
Investície podnikov do vzdelávania dospelých 23.A1
- ukazovatele procesu: Celoživotné vzdelávanie (vo veku 25-64) 23.M4;
Účasť v nepretržitej odbornej príprave 23.A2
- ukazovatele výstupu: Prechody (status práce, úroveň odmeňovania) 17.A4 &18.A8;
Dosiahnuté vzdelanie dospelých 23.A3
3. Ukazovatele EES na monitorovanie / analýzu aktívnych politík trhu práce
- ukazovatele vstupu: Výdavky na opatrenia PTP na osobu čakajúcu na prácu 19.A6;
Výdavky na opatrenia PTP v % z HDP 19.A5
- ukazovatele procesu: Aktivácia / podpora (riadna a asistovaná aktivácia) 19.M2;
Nový štart / prevencia 19.M3;
Aktivácia evidovaných nezamestnaných 19.A3
- ukazovatele výstupu: Sledovanie účastníkov v riadnych aktivačných opatreniach19.A4
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Východisková hodnota (v roku)
60 (2008).

Cieľová hodnota (v roku)
80 (2010)

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Viď poznámku

:
:

Viď poznámku
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4. Ukazovatele na monitorovanie / analýzu systémov sociálneho zabezpečenia
- ukazovatele vstupu: Výdavky PTP na podpory na osobu čakajúcu na prácu 19.A8;
Výdavky PTP na podpory ako % z HDP 19.A7;
Pasca nezamestnanosti 19.M7
- ukazovateľ procesu: Aktivácia / podpora (podpora) 19.M2
- ukazovatele výstupu: Do práce-riziko chudoby 19.A10 & SPC OA-11;
Osoby žijúce v chudobných domácnostiach. SPC OA-5

Poznámka k ukazovateľom flexiistoty:
Ukazovatele použité v tomto akčnom pláne boli odsúhlasené v rámci EÚ Výborom pre zamestnanosť (EMCO) v júni 2008, z uvedeného dôvodu ich nie je možné naplniť konkrétnymi
východiskovými a cieľovými hodnotami.
Tri prvky rámca ukazovateľov flexiistoty (vstup, proces a výstup), ako ich schválila Rada, v intenciách odsúhlasených EMCO, sú rozdelené do 3 skupín a zobrazujú rôzne uhly pohľadu.
Čísla a názvy ukazovateľov sú ukazovateľmi európskej stratégie zamestnanosti (EES), ktoré sa tvoria od roku 2002 a postupne sa rozširujú, resp. spresňujú v súlade s príslušnými
rozhodnutiami Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov; čísla ukazovateľov sa vzťahujú k jednotlivým usmerneniam politík zamestnanosti ČŠ; ukazovatele označené ako
„M“ sú ukazovateľmi na monitorovanie (označené boldom) a ukazovatele označené ako „A“ sú na analýzy. Pri 4. zložke flexiistoty sú navyše použité niektoré ukazovatele Výboru pre sociálnu
ochranu (SPC).

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

21 Podporovať flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znižovať segmentáciu trhov práce s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov.
5 Podporovať väčší súlad medzi makroekonomickými politikami, štrukturálnymi politikami a politikami zamestnanosti.
19 Zabezpečiť inkluzívne trhy práce, zvýšiť atraktívnosť práce a zabezpečiť, aby sa oplatilo uchádzačom o zamestnanie, vrátane znevýhodnených
a neaktívnych osôb, pracovať.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
5 Riešiť rodové rozdiely v odmeňovaní a zamestnávaní.
6 Vytvoriť stratégiu aktívneho starnutia.
7 Vytvárať pracovné príležitosti pre mladých ľudí.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
3. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
4. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
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2008
1,1

2009
4,3

2010
1,1

2011
6,5

17,3

26,7

12,5

9,6

5,1

5,1
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Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
5. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

4,3

4,4
10

-

-

-27,8
-46,1
-13,6
-16,1
Finančné prostriedky na uplatňovanie tohto opatrenia sú zabezpečené v rozpočte verejnej správy na roky 2009 až 2011 v
kapitole MPSVR SR.
Kvantifikácia rozpočtového vplyvu neobsahuje nároky na rozpočty obcí, na rozpočty vyšších územných celkov a ostatné
subjekty rozpočtu verejnej správy.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Zamestnanosť.
Začlenenie dlhodobo nezamestnaných na trh práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Navrhnúť a do praxe uviesť systém prístupov, postupov a aktívnych opatrení na úspešné začleňovanie dlhodobo znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie (UoZ), evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 24 mesiacov a podporiť ich zotrvanie na trhu práce najmenej
šesť mesiacov formou pomoci pri hľadaní zamestnania, podporou ich prípravy na vykonávanie pracovných činností, podporou ich nástupu do
zamestnania, vtedy ak bez podpory nebude možný nástup do zamestnania a podporou pri ich udržaní sa v zamestnaní. Začleňovanie dlhodobo
nezamestnaných na trh práce sa bude realizovať prostredníctvom národného projektu, ktorý uvedie do praxe nový nástroj aktívnej politiky trhu práce
– podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce. Pilotná časť projektu bude trvať šesť mesiacov a kritériom, na
základe ktorého sa rozhodne o pokračovaní v podobe národného projektu, bude 40 %-ný podiel UoZ, ktorí sa umiestnia na trhu práce z celkového
počtu UoZ zaradených do pilotnej časti projektu.
Zlepšenie prístupu k zamestnávaniu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a ďalších znevýhodnených skupín uchádzačov
o zamestnanie, postupné vyrovnávanie regionálnych rozdielov v nezamestnanosti.
Dlhodobá nezamestnanosť je ekonomickým a sociálnym problémom Slovenskej republiky. Špecifickým javom trhu práce je na jednej strane
postupne znižujúca sa nezamestnanosť a na strane druhej zvyšujúca sa doba evidencie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Podiel
dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie je už niekoľko rokov vyšší ako 50%. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupinu
dlhodobo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo veľkej miere tvoria nízko kvalifikovaní, často s malými alebo žiadnymi pracovnými
skúsenosťami a návykmi. Aj napriek zavedeným aktívnym opatreniam na trhu práce sa ich uplatňovanie podstatne neprejavilo na zvýšení
zamestnanosti práve tejto skupiny znevýhodnených UoZ. V rámci hodnotenia aktívnych opatrení na trhu práce sa sleduje využívanie jednotlivých
nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, vrátane finančných prostriedkov vynaložených na ich realizáciu. Očakávaným prínosom je umiestnenie
voľnej pracovnej sily na trhu práce ako výsledok zavedenia nového systému prístupov a postupov a komplexu aktívnych opatrení na trhu práce
založenom na individuálnom prístupe zohľadňujúcom potreby klienta - dlhodobo nezamestnanému.
1. Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
2. Národný program reforiem SR na roky 2006-2008
3. Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
4. Národný strategický referenčný rámec na obdobie rokov 2007-2013
5. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2013
1. Predĺženie výberového konania v dôsledku neprihlásenia sa vhodných subjektov spĺňajúcich požadované kritériá.
2. Nezáujem zamestnávateľov o vytváranie pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných UoZ.
3. Nedodržanie časového harmonogramu národných projektov realizátorom aktivít.
4. Nespolupráca účastníkov z rizikových skupín zaradených do projektu.

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný termín splnenia
Zodpovedný orgán za danú úlohu
úlohy
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Poznámka
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1. Výber realizátora projektu, ktorý
zrealizuje pilotnú časť národného projektu
„Začleňovanie dlhodobo znevýhodnených
uchádzačov na trh práce“ vo vybraných
okresoch.
2. Vypracovať a realizovať pilotný projekt..
3. Uskutočniť odborný seminár a zhodnotiť
plnenie kritéria úspešnosti pilotnej časti
národného projektu
4. Vypracovať a realizovať Národný projekt
IV-2
Začleňovanie
dlhodobo
znevýhodnených uchádzačov na trh práce
v prípade 40% podielu UoZ umiestnených
na trh práce z celkového počtu UoZ
zaradených do projektu. V prípade nižšieho
ako 40% podielu zopakovať pilotnú časť v
ďalších okresoch.
5. Zorganizovať medzinárodnú konferenciu
po dvanástich mesiacoch realizácie
národného projektu
6. Zorganizovať záverečný odborný
seminár s cieľom posúdenia silných
a slabých stránok národného projektu

31. 12. 2008

MPSVR SR

31. 12. 2009
31. 12. 2010

vybraný realizátor
vybraný realizátor

v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR)
v spolupráci s ÚPSVAR

31. 12. 2012

vybraný realizátor

v spolupráci s ÚPSVAR

31. 12. 2011

vybraný realizátor

v spolupráci s ÚPSVAR

31. 12. 2013

vybraný realizátor

v spolupráci s ÚPSVAR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. Počet UoZ zaradených do pilotnej fázy projektu
0
2. Podiel UoZ umiestnených na trh práce z celkového počtu UoZ zaradených do pilotnej fázy
0
projektu (v %)
3. Podiel UoZ umiestnených na trhu práce z celkového počtu umiestnených na trhu práce 6
0
mesiacov od umiestnenia (v %).
4. Počet UoZ zaradených do národného projektu
0
5. Podiel UoZ umiestnených na trhu práce z celkového počtu UoZ zaradených do národného
0
projektu (v %)
6. Podiel UoZ umiestnených na trhu práce z celkového počtu umiestnených na trhu práce 6
0
mesiacov od umiestnenia (v %).
Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. Znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti (nad 12 mesiacov) do roku 2011 v porovnaní s rokom
MNZ: 7,8 -VZPS; 5,1-ev. (2007)
2007 o 1,9 percentuálneho bodu (v %).
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Cieľová hodnota (v roku)
5 000 (2009)
40 (2009)
30 (2010)
20 000 (2011)
40 (2013)
30 (2013)
Cieľová hodnota (v roku)
MNZ: 5,9–VZPS; 3,2-ev. (2011)
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2. Zvýšiť podiel umiestnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom úradov práce na
celkovom počte vyradených uchádzačov o zamestnanie do roku 2011 o 3,3 percentuálnych bodov
(v %).
3. Do roku 2010 v EÚ by sa malo 25 % dlhodobo nezamestnaných podieľať na aktívnom opatrení
vo forme odbornej prípravy, rekvalifikácie, pracovnej praxe alebo iného opatrenia na podporu
zamestnateľnosti s cieľom dosiahnuť priemer troch najpokročilejších členských štátov
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

26,7 (2007)

30,0 (2011)

17 Vykonávať politiky zamestnanosti zamerané na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce a posilnenie sociálnej a
územnej súdržnosti.
19 Zabezpečiť inkluzívne trhy práce, zvýšiť atraktívnosť práce a zabezpečiť, aby sa oplatilo uchádzačom o zamestnanie, vrátane znevýhodnených
a neaktívnych osôb, pracovať.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008

2009

2010

2011

1. Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
2. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
60,4
181,2
581,2
620,8
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
48,32
128,96
448,96
496,64
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-60,4
-181,2
-581,2
-620,8
Poznámka: Kvantifikácia rozpočtového vplyvu nezakladá nové nároky na štátny rozpočet v kapitole MPSVR SR, ani nové nároky na rozpočty obcí, na rozpočty vyšších územných celkov a
ostatné subjekty rozpočtu verejnej správy. Finančné prostriedky na uplatňovanie tohto opatrenia sú zabezpečené v rozpočte verejnej správy na roky 2009 až 2011.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Zamestnanosť
Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce

Gestor opatrenia:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolugestori opatrenia:

Ministerstvo školstva SR

Opis opatrenia:

Opatrenie je koncipované v rámci novej aktívnej politiky trhu práce tak, aby boli uchádzači o zamestnanie a zamestnanci vzdelávaní podľa potrieb
zamestnávateľov. Služby zamestnanosti ako systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce, budú viac ako doteraz reagovať
na požiadavky trhu práce, a to najmä prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Programy sa budú zabezpečovať na účely
doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia odborných zručností a praktických skúseností uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov tak, aby spĺňali
požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach podľa dopytu
zamestnávateľov. Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce sa bude realizovať prostredníctvom vzdelávania a prípravy pre trh práce.
Systematické uspokojovanie dopytu zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile, aspoň sčasti z radov uchádzačov o zamestnanie, vzdelávanie
a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie podľa potrieb zamestnávateľov, zvýšenie motivácie pracovnej sily meniť svoju kvalifikáciu podľa
potrieb trhu práce, zabezpečiť účasť zamestnávateľov na vzdelávaní svojich zamestnancov, zvýšenie kvalifikačnej flexibility pracovnej sily
a zvýšenie miery zamestnanosti.
Analýzy situácie v dopyte a ponuke na trhu práce signalizujú pretrvávanie nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a kvalifikačnými
zručnosťami individuálnych jednotlivcov. Doterajšie reformy zamerané na vyhľadanie riešení v príprave na povolania iba prostredníctvom formálneho
(školského) systému sa stávajú neúčinnými. Osobitne vážnym dôvodom je aj skutočnosť, že kvalifikačná štruktúra absolventov najmä stredných
škôl, nezodpovedá kvalifikačným potrebám zamestnávateľov. Uzavrie sa aj dohoda zameraná na politiku zamestnanosti, vzdelávanie a zvyšovanie
kvalifikácie na trhu práce, ktorej cieľom je napomôcť zamestnávateľom pri získavaní zamestnancov vrátane strategických investorov pri plnení
záväzkov príslušných investičných zmlúv. Prioritou je znižovanie regionálnych disparít trhu práce vytvorením systému zosúlaďovania požiadaviek
zamestnávateľskej sféry na kvalifikovaných pracovníkov s rozsahom a štruktúrou vzdelávania na školách posilnením zodpovednosti ekonomických
ministerstiev za zabezpečenie prípravy na povolanie; zvýšeným a aktívnejším zapojením zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov,
profesijných a stavovských organizácií, samosprávnych krajov a škôl do určovania rozsahu a obsahu vzdelávania na školách. Nízku mieru inovácie
majú kvalifikácie najmä starších uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, čo spomaľuje proces prechodu na poznatkovo orientovanú
ekonomiku. Krátkodobé vzdelávanie a príprava pre trh práce na získanie odborných zručností a praktických skúseností potrebných na trhu práce je
nepostačujúce. Požiadavka vyplýva aj z aplikačnej praxe doterajších nástrojov aktívnej politiky trhu práce a to tak, aby boli uchádzači o zamestnanie
a zamestnanci vzdelávaní podľa potrieb zamestnávateľov, na základe nimi vypracovaného alebo odsúhlaseného obsahu vzdelávania a prípravy pre
trh práce a v takej dĺžke ich trvania, ktorá umožní získanie odborných zručností a praktických skúseností požadovanej kvality. Opatrenie reaguje na
potrebu vzdelávania a prípravy pre trh práce prostredníctvom systému služieb zamestnanosti tak, aby sa vzdelávanie a príprava pre trh práce
uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov realizovali formou vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania,
akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti a praktickej skúsenosti, v iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré
smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie, vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov, v
samostatných vzdelávacích programoch na základných školách a v samostatných vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy
učebných a študijných odborov, ako aj v programoch na získanie praktických zručností. V tejto súvislosti je nevyhnutné aj pravidelné zisťovanie
potrieb konkrétnych zamestnaní – profesií priamo u zamestnávateľských subjektov. Na tento účel je potrebné vytvoriť aj systém predvídania potrieb
trhu práce s jeho pravidelnou aktualizáciou.

Cieľ opatrenia:

Analytické zdôvodnenie opatrenia:
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
Národný program reforiem SR na roky 2006-2008
Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
Národný strategický referenčný rámec na obdobie rokov 2007-2013
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
2011
•
•
•

Nízka miera záujmu zamestnancov, záujemcov a uchádzačov o zamestnanie vzdelávať sa v neformálnom systéme celoživotného
vzdelávania
Nedostatočná relevancia ponuky vzdelávacích inštitúcií s potrebami trhu práce
Globalizačný tlak na rýchlosť vo vykonaní zmien v oblasti kvalifikačných potrieb na trhu práce

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
Poznámka
splnenia úlohy
I-2 Podpora
31. 12. 2011
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
uchádzačov
(ÚPSVAR)

1. Národný projekt
zamestnanosti
o zamestnanie
2. Národný projekt XIV-2 Štatistické
zisťovanie
v malých
a stredných
podnikoch,
prognózy
potrieb
zamestnancov
v zamestnávateľských
organizáciách SR
3. Vypracovať návrh na riešenie oblasti
vzdelávania a prípravy pre trh práce
prostredníctvom národného projektu.
4. Realizovať Národný projekt III-2
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
5. Vykonávať vyhodnotenie vzdelávania
a prípravy pre trh práce a jeho
efektívnosti ako nástroja aktívnej politiky
trhu práce.
6.
Uzavretie
dohody
o politike
zamestnanosti, vzdelávaní a zvyšovaní
kvalifikácie

30. 11. 2011

MPSVR SR

v spolupráci s ÚPSVAR a zamestnávateľskými subjektmi

31. 12. 2008

MPSVR SR

v spolupráci s ÚPSVAR

30. 11. 2011

ÚPSVAR

polročne

ÚPSVAR

30. 11. 2010

MPSVR SR

v spolupráci s MŠ SR, Združením miest a obcí SR a zástupcami
zamestnávateľov a zamestnancov

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zaradených do vzdelávania a prípravy pre trh práce
2. Počet záujemcov o zamestnanie (ZoZ) zaradených do vzdelávania a prípravy pre trh práce
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Východisková hodnota v roku 2007
8 900
20

Cieľová hodnota v roku 2011
9 500
25
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3.
4.
5.
6.

Počet UoZ, ktorí ukončili vzdelávanie a prípravu pre trh práce
8 800
Počet ZoZ, ktorí ukončili vzdelávanie a prípravu pre trh práce
20
Počet UoZ, ktorí sa zamestnali do 1 mesiaca po skončení vzdelávania a prípravy pre trh práce
1 115
Počet UoZ, ktorí sa zamestnali od 1 do 3 mesiacov po skončení vzdelávania a prípravy pre trh
1 613
práce
7.
Monitorovanie pracovného statusu UoZ v podobe zamestnaní/nezamestnaní, ktorí sa
zamestnali do 3 mesiacov po skončení vzdelávania a prípravy pre trh práce, a zotrvali v
zamestnaní najmenej 6 mesiacov.
Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. Rast zamestnanosti (v %, VZPS).
2,4 (2007)
2. Zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 15-64 rokov do roku 2011 o 2
60,7 % (2007)
percentuálne body oproti priemeru za rok 2007.
3. Zvýšiť mieru zamestnanosti žien vo veku 15-64 rokov do roku 2011 o 2,6 percentuálneho bodu
53,1 (2007)
oproti priemeru za rok 2007.
4. Zvýšiť mieru zamestnanosti starších ľudí vo veku 55-64 rokov do roku 2011 o 2,1 percentuálneho
35,6 (2007)
bodu oproti priemeru za rok 2007.
5. Znížiť mieru nezamestnanosti podľa údajov VZPS do roku 2011 pod 10 % a mieru evidovanej
11,0 (2007); 8,4 (2007)
nezamestnanosti pod 7 %.
6. Znížiť mieru nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov do roku 2011 o 0,9 percentuálneho
20,1 (2007)
bodu oproti priemeru za rok 2007.
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

9 400
25
1 400
1 800
70 % z počtu UoZ, ktorí sa zamestnali do 3
mesiacov po skončení vzdelávania a
prípravy pre trh práce.
Cieľová hodnota (v roku)
0,8 (2011)
62,7 % (2011)
55,7 (2011)
37,7 (2011)
9,0 (2011); 6,4 (2011)
19,2 (2011)

5
3

Podporovať väčší súlad medzi makroekonomickými politikami, štrukturálnymi politikami a politikami zamestnanosti.
V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
1. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
2. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
4. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
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2008
988,47 + 109,83

2009
1763,37 + 195,93

2010
1867,50 + 207,50

2011
1927,53 + 214,17

9,7

37,9

43,8

45,4
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2. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
1 098,3
1 959,3
2 075,0
2 141,7
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
4. Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
26,0
48,6
45,4
87,5
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
20,8
38,9
36,3
70,0
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-2232,3
-4005,1
-4239,2
-4416,3
Poznámka: Kvantifikácia rozpočtového vplyvu nezakladá nové nároky na štátny rozpočet v kapitole MPSVR SR, ani nové nároky na rozpočty obcí, na rozpočty vyšších územných celkov a
ostatné subjekty rozpočtu verejnej správy. Finančné prostriedky na uplatňovanie tohto opatrenia sú zabezpečené v rozpočte verejnej správy na roky 2009 až 2011.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Vzdelávanie
Zlepšovanie zamestnateľnosti lepším prepojením obsahu vzdelávania s požiadavkami trhu práce
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Systémové riešenie koordinácie odborného vzdelávania a prípravy voči potrebám trhu práce má pozitívny vplyv na spoluprácu Ministrstva školstva
SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vytváraním nového rámca spolupráce inštitúcií trhu práce, osobitne budúcich zamestnávateľov
absolventov odborného vzdelávania a prípravy. Od realizácie opatrenia sa očakáva pozitívny vplyv na zamestnanosť.
zosúladenie vzdelávania a potrieb trhu práce, cielené vytváranie pracovných príležitostí pre mladých ľudí, získavanie a udržiavaním pracovných
návykov a praktických skúseností nezamestnaných a potenciálne nezamestnaných rozvinutím neformálneho a informálneho vzdelávania,
uplatňovanie aktívneho starnutia účasťou zamestnávateľov na inovovaní obsahu kvalifikácie starších zamestnancov.
Aktívna účasť zamestnávateľskej sféry v OVP a z nej vyplývajúci sociálny dialóg v súvislosti s definovaním požiadaviek trhu práce na formy,
štruktúru, ale najmä na obsah odborného vzdelávania a prípravy.
V základnom systéme odborného vzdelávania v rámci reforiem došlo k jeho decentralizácii presunom niektorých kompetencií na viaceré
články riadenia. Na zriaďovaní škôl, riadení a odborno-metodickom usmerňovaní stredného odborného školstva sa podieľajú okrem Ministerstva
školstva SR aj iné orgány a inštitúcie štátnej samosprávy, ako aj príslušné rezorty so svojimi vzdelávacími inštitúciami a priamo riadené organizácie
Ministerstva školstva SR, ako sú Štátny pedagogický ústav, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústav informácií a prognóz školstva, metodickopedagogické centrá, ale aj krajské školské úrady a právnické osoby alebo fyzické osoby a štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť.
Školám bola poskytnutá právna subjektivita a autonómia. V odbornom vzdelávaní a príprave došlo k obnove a inovácii obsahu vzdelávania vo
väčšine vzdelávacích programov. Vznikom štátnych vzdelávacích programov a školských vzdelávacích programov došlo aj k úpravám štruktúry
študijných a učebných odborov a odborných zameraní a vytvoril sa predpoklad väčšej súčinnosti s potrebami ekonomickej a spoločenskej sfér, teda
väčšia flrxibilita prispôsobovania obsahu vzdelávania potrebám trhu práce. Vytvorenie nového systému na spoluprácu verejného sektora, ústredných
orgánov a orgánov štátnej správy v rezorte školstva a práce a sociálnych vecí a rodiny so zamestnávateľmi umožní fungovanie mechanizmu
priebežnej identifikácie potrieb trhu prác a lepšie využívanie kapacity na získavanie a priebežné udržiavanie požadovanej kvalifikácie
prostredníctvom ponuky formálneho a neformálneho vzdelávania zamestnancov, čo jednoznačne ovplyvní mieru nezamestnanosti na Slovensku.
2010
Nie sú známe

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
splnenia úlohy

termín
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Zodpovedný orgán za danú úlohu

Poznámka
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1. Koncepcia Systém koordinácie
odborného vzdelávania a prípravy pre trh
práce v SR

MŠ SR

2. Zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej
príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Koncepcia bola schválená v marci 2007.

2008
legislatívna norma

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
Aktívna participácia zamestnávateľskej sféry pri tvorbe vzdelávacích programov stredných škôl
a formulovaní konkrétnych požiadaviek na vzdelávací systém

Cieľová hodnota (v roku)

V súčasnosti je pripravený návrh zákona na zaslanie Legislatívnej rade vlády

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
7 Vytvárať pracovné príležitosti pre mladých ľudí.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009

2010

2011
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:

Zamestnanosť
Koncepcia podpory bývania s dôrazom na zvýšenie mobility pracovnej sily
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vláda na základe analýzy existujúceho systému zavedie moderný sociálne orientovaný systém, ktorý vylúči, aby rodina s vyšším príjmom dostávala
od štátu vyššiu podporu bývania ako rodina s nižším príjmom. Uceleným prístupom k politike podpory bývania sa dosiahne dôraznejšia pomoc
sociálne slabším vrstvám a zvýšenie sociálnej i geografickej mobility obyvateľstva bez zbytočných trhových deformácií. Komplexnejší prístup k
podpore bývania zohľadní potrebu zabezpečiť sociálne minimum pre každého občana a zároveň poskytne jasnú víziu v procese sociálnej integrácie.
Moderný systém podpory bývania nebude preferovať konkrétnu formu riešenia otázky bývania (vlastníctvo verzus prenájom) a bude umožňovať
pružné prispôsobovanie sa potrebám jednotlivca či rodiny, potrebám trhu práce i bývania. Koncepcia bude zameraná na zmenu nástrojov a ich
zacielenia, nie na zvýšenie objemu prostriedkov smerujúcich na podporu bývania.
Hlavným nástrojom realizácie opatrenia bude vypracovanie Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015, ktorá bude založená na koplexnej
analýze bytovej poltiky v SR a bude obsahovať konkrétne úlohy potrebné na dosiahnutie cieľového stavu.
podpora mobility pracovnej sily a sociálnej mobility, zlepšenie sociálneho postavenia ohrozených rodín
Jedným z najzávažnejších problémov Slovenska je vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je zapríčinená aj nízkou mobilitou pracovnej sily.
Európska komisia v ostatnom hodnotení Národného programu reforiem SR uvádza, že riešenie dlhodobej nezamestnanosti treba stanoviť ako
najvyššiu prioritu. Dôkazom nízkej mobility pracovnej sily v SR je vysoká disperzia mier nezamestnanosti v jednotlivých krajoch (miera
nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji bola v roku 2007 takmer päťnásobne vyššia než v Bratislavskom kraji). Výrazným obmedzením pre
mobilitu pracovnej sily je nedostatok nájomného bývania v SR. Podľa OECD je praktická absencia súkromného trhu s nájomným bývaním bariérou
regionálnej pracovnej mobility, čo prispieva k dlhodobo nízkym mieram zamestnanosti vo východných regiónoch SR, vysokej štrukturálnej
nezamestnanosti a pomalému prechodu mladých zo škôl do zamestnania. Z medzinárodného porovnania vyplýva, že na Slovensku býva trikrát
menej obyvateľov (resp. domácností) v nájme ako je priemer v krajinách EÚ 15. Väčšina zo štátnych zdrojov určených na podporu rozvoja bývania
preferuje vlastníctvo ako formu riešenia bytovej otázky. Nová koncepcia bývania rešpektujúca požiadavky trhu práce a bývania zvýši dostupnosť
nájomného bývania a prispela k vyššej mobilite pracovnej sily.
Rovnako významným cieľom politiky bývania je aj zabezpečenie adekvátneho bývania pre nízkopríjmové, či inak sociálne znevýhodnené skupiny.
V súčasnosti používané nástroje (najmä na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu, bonifikáciu hypotekárnych úverov, dotácie na výstavbu a obnovu
bytového fondu, a ŠFRB) sú zamerané na pomerne široké príjmové spektrum domácností. Kvôli tomu je pravdepodobné, že časť z prostriedkov
vynakladá neefektívne, t.j. nie je zameraná adresne na skupiny obyvateľov, ktoré to najviac potrebujú (nízkopríjmoví pracujúci, sociálne ohrozené
skupiny).
Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2010
Program rozvoja bývania
Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zákon o stavebnom sporení
Zákon o bankách
1.1. 2010
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Zoznam potenciálnych rizík:

Dostupnosť analytických kapacít v centrálnych orgánoch štátnej správy, ktoré sú gestormi opatrenia.
Potreba stability verejnej politiky v oblasti bývania, kedy je vzhľadom na opatrenia prijaté v minulosti potrebné pokračovať v predchádzajúcich
politikách.

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
1. Spolupráca s OECD pri tvorbe kapitoly
31. 10. 2008
MVRR SR, MF SR, OECD
o bývaní v Ekonomickom prehľade
Slovenska 2008
Úloha

2. Vypracovanie analýzy efektívnosti a
sociálneho
zamerania
stavebného
sporenia a bonifikácie hypotekárnych
úverov
3. Vypracovanie Koncepcie štátnej
bytovej politiky do roku 2015

31. 1. 2009

MF SR

30. 9. 2009

MVRR SR, MF SR, MPSVR SR

Poznámka
OECD túto štúdiu vypracuje na základe predchádzajúcej dohody
sprostredkovanej MZV SR. Zo strany MVRR SR a MF SR je dôležité
poskytnúť podporu z hľadiska získavania údajov, a spolupracovať pri
stanovovaní cieľov a štruktúry štúdie, aby boli jej výsledky čo
najrelevantnejšie pre vypracovanie nasledujúcich dvoch dokumentov.

Súčasťou koncepcie bude detailný harmonogram úloh vyplývajúci zo záverov
a odporúčaní koncepcie.

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. Podiel verejných zdrojov smerujúcich na podporu nájomného bývania na celkových verejných
zdrojoch na podporu bývania
2. Podiel bytov v osobnom vlastníctve na celkovom bytovom fonde

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

89% (2005)

86% (2010)

3. Počet postavených nájomných bytov s podporou štátu
Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
Mobilita pracovnej sily – ukazovateľ bude špecifikovaný neskôr, keďže v súčastnosti v SR
neexistuje relevantný ukazovateľ.
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

Cieľová hodnota (v roku)

21 Podporovať flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znižovať segmentáciu trhov práce s náležitým zreteľom na úlohu sociálnych partnerov.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
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2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2009

2010

Priamy finančný vplyv nie je, lebo ide o reorganizáciu existujúceho balíka zdrojov.
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2011

-
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Vzdelávanie
Vytvorenie systému celoživotného poradenstva.
Ministerstvo školstva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Vláda vytvorí podmienky pre fungovanie jednotného systému celoživotného poradenstva aby mohli občania počas celého svojho života získať
komplexné informácie o možnostiach vzdelávania a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Systém umožní správne nasmerovanie jednotlivcov
pri výbere druhu a úrovne vzdelávania vo vzťahu k pracovnému miestu, ako aj opačne. Na plnení cieľa opatrenia sa budú podieľať aj ďalšie ústredné
orgány štátnej správy (MZ SR, MV SR, MS SR). Vláda vytvorí legislatívne podmienky pre zabezpečenie stability a kontinuity systému. Vytvorenie
databázy informácií pre občanov ako aj inštitúcie, ktoré budú poskytovať poradenské služby.
Zlepšenie orientácie občanov vo vzdelávacích aktivitách a na trhu práce, zvyšovanie zamestnanosti občanov, zlepšenie mobility na trhu práce..
Zabezpečenie koordinácie činnosti zložiek systému, implementácia špecifických cieľov stratégie pre oblasť poradenstva, zvýšenie kvality
poskytovaných služieb a odbornej prípravy poradcov,
V súčasnosti neexistuje jednotný systém celoživotného poradenstva, ktorý by spájal jednotlivé poradenské subsystémy(ako kariérne poradenstvo,
poradenské služby na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR, atď.).. V rezorte školstva funguje jednotný systém školského poradenstva, ktorý
má dlhoročnú tradíciu a skúsenosti, je však úzko špecializovaný (pedagogicko- psychologické poradenstvo, výchovné poradenstvo a špeciálnopedagogické poradenstvo), v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sú v súvislosti so zamestnanosťou a zamestnateľnosťou poskytované
poradensko-psychologické a odborné poradenské služby. Tieto poradenské služby sú poskytované izolovane, bez vzájomnej koordinácie, využívajú
predovšetkým vlastné informačné zdroje. Napriek tomu, že rezort práce vyvíja viac rokov konkrétne aktivity, nie je k dispozícii celoštátne uznávaná
a podľa možností komplexná databáza, v ktorej by boli k dispozícii pre občanov, poskytovateľov poradenských služieb, zamestnávateľov atď.,
navzájom prepojené možnosti vzdelávania s potrebami pracovného trhu (nielen voľné pracovné miesta, ale aj ich opis, požiadavky na úroveň
vzdelania, schopností, spôsobilostí a zručností pre výkon zodpovedajúcej pracovnej činnosti.
Súčasný systém poradenstva nedostatočne pokrýva určité skupiny obyvateľov: zamestnanú populáciu, remeselníkov a živnostníkov, neevidovaných
nezamestnaných, populáciu po produktívnom veku a marginálne skupiny.Nie sú dostatočne rovnocenne a rovnomerne pokryté poradenské služby
pre osobitné cieľové skupiny, ktoré majú špecifické potreby (zdravotne postihnutí, sociálne znevýhodnení občania apod.). ).
Slovensko má v porovnaní s členskými krajinami EÚ stále vysokú mieru nezamestnanosti a naopak nízku mieru účasti občanov na celoživotnom
vzdelávaní. Opatrenie má za cieľ zmeniť tieto hodnoty (zvýšenie účasti občanov na celoživotnom vzdelávaní ako predpoklad pre ich flexibilné
uplatnenie sa na trhu práce).
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Opatrenie je reakciou na Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013, Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2006-2010,
Rezolúciu Rady Európskej únie o posilňovaní politík, systémov a aktivít v oblasti celoživotného poradenstva
Z uznesenia vlády SR č. 382/2007 vyplývajú pre MŠ SR v spolupráci s
MPSVR SR so zameraním na celoživotné poradenstvo tieto úlohy:

Časový harmonogram:

V spolupráci s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom
kultúry zaviesť informačný systém pre celoživotné vzdelávanie
a celoživotné poradenstvo, ktorý bude účinným nástrojom voľného
prístupu občanov a inštitúcií k vzdelávaniu a poradenstvu a zároveň
bude obojsmerným nástrojom komunikácie svojich klientov

do 31. 1. 2009

V spolupráci s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovať
a zaviesť systém celoživotného poradenstva na princípe subsidiarity do
praxe samosprávnych jednotiek a lokálnych partnerstiev a
alternatívnych poskytovateľov poradenstva,

do 30. 9. 2009

V spolupráci s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom
zdravotníctva vytvoriť legislatívne podmienky pre systém celoživotného
poradenstva,

do 31. 3. 2011

V spolupráci s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom
zdravotníctva zavádzať podporné finančné nástroje pre rozvoj
celoživotného vzdelávania a vytvoriť a zaviesť efektívny systém
financovania celoživotného poradenstva v SR

priebežne

31. 3. 2011
Nedostatočná medzirezortná spolupráca, zotrvávanie na vytvorených mechanizmoch a rezortnej pôsobnosti pri poskytovaní poradenských služieb,
nedostatočné finančné zabezpečenie inovačných procesov v rozpočtoch kapitol dotknutých ministerstiev ako aj v operačných programoch
vzdelávanie a Zamestnanosť, ako aj v operačných programoch Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
splnenia úlohy

termín
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Zodpovedný orgán za danú úlohu

Poznámka

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
1. Analýza aktuálneho stavu v oblasti
poradenstva ako
východisko
pre
návrh systému
celoživotného
poradenstva
2. Vypracovanie návrhu systému
celoživotného poradenstva
3. Vypracovanie návrhu systému kvality
CŽP
4. Implementácia systému CŽP
5. Vytvorenie legislatívnych podmienok
pre systém CŽP
6. Národný projekt III-2 Vzdelávanie
a príprava pre trh práce
4. Národný projekt VII-2 Podpora
sprostredkovania
zamestnania
a odborných poradenských služieb
poskytovaných úradmi práce sociálnych
vecí a rodiny a dodávateľsky

31. 10. 2008

MŠ SR (Sekcia pre CŽV)
MPSVR SR

Academia Istropolitana, ÚPSVAR

31. 1. 2009

MŠ SR (Sekcia pre CŽV)
MPSVR SR
MŠ SR, MPSVR SR

Academia Istropolitana, ÚPSVAR

31. 3. 2009
30. 9. 2009
31. 3. 2011
2009 - 2011

MŠ SR, MPSVR SR
MŠ SR, MPSVR SR, MZ SR,
MS SR, MV SR
ÚPSVAR

2009 - 2011

ÚPSVAR

Academia Istropolitana, ÚPSVAR

Spolupráca zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy (Uznesenie
vlády SR č. 382/2007, úloha č. B.11)

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Vytvorenie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo
Jednotný systém celoživotného poradenstva

0 (2007)
0 (2008)

Výsledkový ukazovateľ
Účasť 25-64 ročných na celoživotnom vzdelávaní (v %)
Miera dlhodobej nezamestnanosti
Nezamestnanosť starších občanov (55-64 rokov)
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:

“Points to watch":

Východisková hodnota (v roku)
3,9 (2007)
7,8 (2007)
35,6 (2007)

Cieľová hodnota (v roku)
1 (2008)
1 (2011)
Cieľová hodnota (v roku)
12,5 (2010)
5,9 (2011)
37,7 (2011)

23 Rozšíriť a zlepšiť investície do ľudského kapitálu.
24 Prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu.
3 V rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote zabezpečiť zavedenie stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa zaoberá
potrebami trhu práce, dokončiť reformu základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť úroveň kvalifikácie a odbornej
prípravy a zvýšiť prístup k zamestnaniu, a to najmä pre dlhodobo nezamestnaných a ohrozené skupiny.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
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PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2009

2010

2011

50
42,5

50
42,5

50
42,5

Výdavky rozpočtu VS vyjadrujú spolufinancovanie štátu pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

/72/

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010

Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Stransparentnenie vysoko regulovaných trhov
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví
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NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Opis opatrenia:

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

Všeobecne
Existujúce trhy stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, zdravotného poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, bankových a
úverových produktov, telekomunikácií a sieťových odvetví sú charakterizované nízkou mierou transparentnosti, výraznými informačnými asymetriami
a vysokým stupňom monopolistickej konkurencie, ktorá umožňuje subjektom na strane ponuky extrahovať vysoké ekonomické renty od spotrebiteľov
či iných platiteľov, a znemožňuje efektívne fungovanie týchto trhov. Regulačný rámec nebol doteraz zameraný na zvyšovanie transparentnosti týchto
výrazne regulovaných trhov. Cieľom novej komplexnej koncepcie regulácie bude zavedenie povinností zbierať, spracovávať a v prehľadnej a
porovnateľnej forme sprístupňovať verejnosti, iným platiteľom a regulačným orgánom informácie potrebné pre efektívne fungovanie týchto trhov. V
školstve a zdravotníctve pôjde najmä o porovnateľné informácie o kvalite vzdelávania či starostlivosti, na bankovom, úverovom a telekomunikačnom
trhu a v sieťových odvetviach o sprístupňovanie porovnateľných údajoch o poplatkoch, celkových nákladoch a jednotkových cenách. Legislatíva
zadefinuje minimálny rámec zbieraných a poskytovaných údajov, ako aj štandardy a procesy ich zberu a komunikácie verejnosti a iným
zainteresovaným subjektom. Komunikácia výsledkov verejnosti bude dostatočne konkrétna na to, aby nekvalitné poskytovanie služieb konkrétnymi
poskytovateľmi alebo ich diskriminačná cenová politika boli patrične zasadené v povedomí verejnosti.
Vzdelávanie
Opatrenie má zabezpečiť dostupnosť informácií o poskytovateľoch vzdelávania, ktoré umožnia uchádzačom o štúdium výber štúdia podľa ich
preferencií a s ohľadom na ich záujem a potrebu.
Zdravotníctvo
Systematické prehodnocovanie a zlepšovanie indikátorov kvality poskytovanej starostlivosti, procesov ich hodnotenia a zverejňovania. Systematické
prehodnocovanie a zlepšovanie minimálnych štandardov materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení ako aj procesov získavania a zbierania údajov a komunikácia verejnosti s inými zainteresovanými subjektmi.
Finančné trhy
Nové opatrenia v rámci regulácie vysoko regulovaných trhov zavedú povinnosť zbierať, spracovávať a v prehľadnej a porovnateľnej forme
sprístupňovať verejnosti, iným platiteľom a regulačným orgánom informácie potrebné pre efektívne fungovanie týchto trhov. V školstve a
zdravotníctve pôjde najmä o porovnateľné informácie o kvalite vzdelávania či starostlivosti, na bankovom, úverovom a telekomunikačnom trhu a v
sieťových odvetviach o sprístupňovanie porovnateľných údajoch o poplatkoch, celkových nákladoch a jednotkových cenách. Podzákonné normy,
prípadne legislatíva zadefinuje minimálny rámec zbieraných a poskytovaných údajov, ako aj štandardy a procesy ich zberu a komunikácie verejnosti
a iným zainteresovaným subjektom. Komunikácia výsledkov verejnosti bude dostatočne konkrétna na to, aby nekvalitné poskytovanie služieb
konkrétnymi poskytovateľmi alebo ich diskriminačná cenová politika boli patrične zasadené v povedomí verejnosti.
Vykonávanie činností spojených so sprostredkovaním finančných nástrojov a služieb a poskytovaním finančného poradenstva je v súčasnosti
upravené osobitnými zákonmi pre oblasť poistenia a zaistenia, investičných služieb a doplnkového dôchodkového sporenia, pričom do konca roka
2006 bola činnosť sprostredkovateľov osobitne upravená tiež v oblasti starobného dôchodkového sporenia. V oblasti finančných trhov sa novelou
zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve odstráni rozdielnosť právnej úpravy finančného sprostredkovania a finančného
poradenstva, ktorá existuje v právnych predpisoch pre jednotlivé sektory finančného trhu a zároveň pokryjú tie oblasti trhu, ktoré neboli regulované
vôbec (bankoví sprostredkovatelia a sprostredkovatelia nebankových inštitúcii) a zabezpečí vyššia miera informovanosti spotrebiteľa v oblasti
finančných trhov, najmä pri poskytovaní predzmluvných informácií.
Nová právna úprava zabezpečí porovnateľnú ochranu spotrebiteľa pri vstupe do zmluvných vzťahov na základe ktorých sú mu poskytované finančné
služby. Na základe zhodnotenia súčasnej právnej úpravy sprostredkovania a odborného poradenstva vo vybraných oblastiach finančného trhu v
súlade s uznesením vlády SR č. 624/2007 sa vytvorí právny rámec pre spoločnú reguláciu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
na slovenskom finančnom trhu. Nová právna úprava zohľadňuje pozitívne prvky a skúsenosti z doterajšej právnej úpravy a výkonu dohľadu nad
činnosťou sprostredkovateľov, najmä v oblasti poisťovníctva a investičných služieb.
Nakoľko cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečenie ekvivalentnej ochrany spotrebiteľa pri vstupe do zmluvných vzťahov, na základe
ktorých sú poskytované finančné služby, navrhovaná právna úprava má dosah na celý finančný trh a určuje spoločné princípy ochrany spotrebiteľa
vo všetkých oblastiach finančného trhu.
Návrh zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve bude upravovať obsah týchto činností, vymedzovať účel, pre ktorý sa tieto
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činnosti vykonávajú a aké sú medzi nimi rozdiely. Cieľom finančného sprostredkovania je zabezpečiť distribúciu finančných služieb klientom, s
poskytovaním informácií, analýz, odborných stanovísk a odporúčaní, týkajúcich sa ponúkaných finančných služieb. Naopak, finančné poradenstvo
sa vykonáva za účelom poskytnutia informácií, odborných stanovísk alebo osobných odporúčaní spotrebiteľovi, dostatočných na to, aby mohol

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Cieľ opatrenia:

Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Vzdelávanie
zníženie informačných asymetrií, stransparentnenie konkurenčného prostredia, zníženie cien a zvýšenie kvality
Zdravotníctvo
Stransparentnenie konkurenčného prostredia v štandardne vybavených zdravotníckych zariadení a zaistenie poskytovania kvalitnej a pre pacientov
bezpečnej zdravotnej starostlivosti odborne spôsobilými zdravotníckymi pracovníkmi vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Transparentnejšie
vzťahy medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami a pacientmi.
Finančné trhy
zníženie informačných asymetrií, stransparentnenie konkurenčného prostredia, zníženie cien, zvýšenie kvality, ekvivalentná ochrana spotrebiteľa pri
vstupe do akýchkoľvek zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované finančné služby
Vzdelávanie
Vzdelávanie poskytujú verejné/štátne a súkromné právnické osoby, ktoré na svoju činnosť majú vytvorené rôzne podmienky (možnosť požadovať
školné/poplatky) a majú možnosti samoprofilácie (školské vzdelávacie programy, obsah študijných programov poskytovanými vysokými školami).
Aby sa uchádzač o vzdelávanie vedel rozhodnúť pre toho poskytovatela, ktorý najlepšie spĺňa jeho požiadavky na uplatnenie a priebeh štúdia
(kvalita poskytovaného vzdelania, uplatnenia absolventov, používané metódy výučby, materiálno-technické vybavenie, sociálna podpora, iné
motivačné nástroje).
Zdravotníctvo
Pre indikátory kvality sa doposiaľ preferoval výber jednoduchých a frekventovaných výkonov, ktoré sa vykonávajú vo veľkých počtoch. Indikátory
kvality je vhodné sledovať počas určitého časového obdobia minimálne každé 3 roky, aby sa dali získať relevantné informácie o tendenciách a
trendoch zlepšovania či zhoršovania poskytovanej úrovne zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť právne predpisy tak, aby sa
indikátory kvality sledovali aj v takých medicínskych odboroch, ktoré signalizujú celospoločensky závažné choroby (onkológia, kardiológia
diabetológia ... ) a zároveň implementovali odporúčania EÚ a OECD. Hodnotenie týchto oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti by mali byť
zamerané na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, efektívnosť využitia zdrojov, účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti, vnímanie poskytnutej
zdravotnej starostlivosti osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje a celkových výsledkov zdravotnej starostlivosti.
Táto úloha čiastočne korešponduje s úlohou č. 30 „Rozhodujúcim zámerom vlády bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých
úrovniach. Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným
spôsobom napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda podporovať projekt
informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth stratégie.“ v schválenom Programovom vyhlásení Vlády SR,
rozpracovanom pre rezort zdravotníctva.
Finančné trhy
V súčasnosti môžu spotrebitelia vstupovať do zmluvných vzťahov prostredníctvom priameho styku s finančnou inštitúciou, ktorá služby poskytuje
alebo prostredníctvom osôb, ktoré sú oprávnené v jednotlivých oblastiach finančného trhu vykonávať sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť.
Navrhovaná právna úprava by mala určiť spoločné princípy ochrany spotrebiteľa v oboch „distribučných kanáloch“. Keďže osoby sprostredkujúce
finančné služby a poskytujúce odborné finančné poradenstvo môžu v jednotlivých prípadoch svojou činnosťou ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa tak,
že mu môže vzniknúť škoda na jeho majetku, je nepochybné, že primeraná odborná spôsobilosť sprostredkovateľov a poradcov je pre ochranu
spotrebiteľa nevyhnutná. Tvorba novej právnej úpravy by mala zohľadňovať skutočnosť, že primerane regulované a efektívne fungujúce finančné
sprostredkovanie a finančné poradenstvo predstavuje jeden zo základných prvkov ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb.
Sieťové odvetvia
Aktuálny stav a trend v cenách energií na Slovensku okrem priamych dopadov na životnú úroveň obyvateľstva, významne ovplyvňuje tiež výšku
nákladov podnikateľských subjektov.
Existujúce trhy sieťových odvetví sú charakterizované výraznými informačnými asymetriami a vysokým stupňom monopolistickej konkurencie, ktorá
umožňuje subjektom na strane ponuky extrahovať vysoké ekonomické renty od spotrebiteľov či iných platiteľov, a znemožňuje efektívne fungovanie
týchto trhov. .

/75/

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Zdravotníctvo
Táto úloha čiastočne korešponduje s úlohou č. 30 „Rozhodujúcim zámerom vlády bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých
úrovniach. Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným
spôsobom napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda podporovať projekt
informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth stratégie.“ v schválenom Programovom vyhlásení Vlády SR,
rozpracovanom pre rezort zdravotníctva.
Finančné trhy
Priamym podnetom na predloženie návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je bod B.5 uznesenia vlády SR č. 624
z 1. augusta 2007, ktorým vláda SR schválila Koncepciu ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
31. 12. 2011 (prvý cyklus overenia aktualizovaných indikátorov)
Vzdelávanie
vysoké náklady na zber, spracovanie a zverejňovanie údaje
zahltenie informáciami – neprehadnosť
nezáujem verejnosti (neefektívne vynakladané finančné prostriedky)
nepravdivosť zverejňovaných údajov bez možnosti kontroly
Zdravotníctvo
nedodanie potrebných údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
absencia príslušného hardvérového a softvérového vybavenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie elektronického
zberu a spracovania údajov
nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie elektronického zberu a spracovania dát od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
zdravotných poisťovní a iných zdrojov dát (v rámci eGovernmentu na eHealth)
Finančné trhy
- kvalita a dostupnosť informácií získaných od subjektov na jednotlivých trhoch
- procesné riziká a kvalita regulácie a dohľadu nad procesom získavania informácií
- riziká spojené s kapacitou regulačných orgánov analyzovať a v prehľadnej forme sprístupňovať získané informácie

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
Vzdelávanie
1.Vypracovanie
ukazovateľov
/
informácií, ktoré sa majú zverejňovať .
2.Právne zabezpečenie zverejňovania
požadovaných informácií
Zdravotníctvo

Plánovaný
splnenia úlohy

termín

Zodpovedný orgán za danú úlohu

31. 5. 2009

MŠ SR – SRŠ, SVŠ

31. 8. 2010

MŠ SR
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Poznámka

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY
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1.
Návrh
vyhlášky
Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 428/2006 Z. z. o
minimálnych
požiadavkách
na
personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení
2. Novela zákona č. 581/2004 Z. z. o
zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3.
Monitoring
vybratých
oblastí
poskytovania zdravotnej starostlivosti indikátory kvality

4. Vytvoriť poradie poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti podľa ich
úspešnosti pri plnení kritérií vzťahujúce
sa na
a) personálne a materiálno-technické
vybavenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti,
b) indikátory kvality
Finančné trhy
1. Vypracovanie analytickej štúdie
definujúcej ukazovatele, ktoré sa budú
zbierať, a metodiku ich analýzy a
prezentácie
2.Vypracovanie dátových štandardov,
dátových rozhraní a procesných modelov
zberu a analýzy údajov zodpovednými
orgánmi. sprístupňovania verejnosti,
regulačným orgánom, platiteľom, štátnej
a verejnej
správe
a iným
zainteresovaným subjektom

31. 9. 2008

Ministerstvo zdravotníctva SR
a poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti

31. 12. 2008

Ministerstvo zdravotníctva SR

2011

Ministerstvo zdravotníctva SR,
zdravotné poisťovne,
úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
a odborné spoločnosti
zdravotné poisťovne

najmenej jedenkrát za
deväť mesiacov
uverejňovať na úradnej
tabuli alebo na inom
verejne prístupnom
mieste a na svojej
internetovej stránke
31. 10. 2008

MF SR (koordinačný orgán), MH SR,
MZ SR, MŠ SR, ÚDZS, ÚIPŠ, ÚRSO,
TÚ

MF SR bude predstavovať koordinačný orgán, ktorý navrhne štruktúru
dokumentu a bude koordinovať vypracovanie jednotlivých čiastkových úloh
rezortnými ministerstvami a úradmi.

31. 10. 2008

MF SR (koordinačný orgán), MH SR,
MZ SR, MŠ SR, ÚDZS, ÚIPŠ, ÚRSO,
TÚ

MF SR bude predstavovať koordinačný orgán, ktorý navrhne štruktúru
dokumentu a bude koordinovať vypracovanie jednotlivých čiastkových úloh
rezortnými ministerstvami a úradmi.
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3. Predložiť na rokovanie vlády návrh
zákona o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve
4. Predpokladaná účinnosť zákona

30. 9. 2009

MF SR

1. 4. 2009

1. Vypracovanie analytickej štúdie
definujúcej ukazovatele a informácie,
ktoré sa budú zbierať, a metodiku ich
analýzy a prezentácie
2.Vypracovanie dátových štandardov,
dátových rozhraní a procesných modelov
zberu a analýzy údajov zodpovednými
orgánmi. sprístupňovania verejnosti,
regulačným
orgánom,
a iným
zainteresovaným subjektom
3. Začiatok zberu údajov o cenách,
tarifách a sadzbách elektriny a plynu
4. Začiatok zverejňovania údajov
o o cenách, tarifách a sadzbách elektriny
a plynu na webstránke ÚRSO

31. 12. 2008

MF SR
Sieťové odvetvia
MF SR (koordinačný orgán), MH SR,
ÚRSO

31. 03. 2009

MF SR (koordinačný orgán), MH SR,
ÚRSO,

MF SR bude predstavovať koordinačný orgán, ktorý navrhne štruktúru
dokumentu a bude koordinovať vypracovanie jednotlivých čiastkových úloh
rezortnými ministerstvami a úradmi.
MF SR bude predstavovať koordinačný orgán, ktorý navrhne štruktúru
dokumentu a bude koordinovať vypracovanie jednotlivých čiastkových úloh
rezortnými ministerstvami a úradmi.

od 1. 5. 2009
od 1. 6. 2009

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. prehľad aktuálnych sadzieb a cien elektriny a plynu (okrem individuálnych)
2. orientácia odberateľov elektriny a plynu pre výber najvhodnejšej sadzby, resp. tarifného produktu
za spotrebu elektriny a plynu
3. Postup pri zmene dodávateľa elektriny a plynu
Výsledkový ukazovateľ
1. počet odberateľov elektriny, ktorí zmenili dodávateľa elektriny

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

Východisková hodnota (v roku)
70 % (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
100 % (2010)

70 % (2008)

100 % (2010)

70 % (2008)

100 % (2010)

Východisková hodnota (v roku)
545 (2007)

Cieľová hodnota (v roku)
1 500 (2010)

13 Zabezpečiť otvorené a konkurenčné trhy v Európe a mimo nej a využívať prínosy globalizácie.
2 Zlepšiť regulačné prostredie, najmä zavedením lepšej komplexnej regulačnej stratégie, ktorá zahŕňa posudzovanie vplyvov a zjednodušenie
platných právnych predpisov.
žiadne
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka: Nepredpokladá sa priamy dopad na rozpočet verejnej správy.
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2008
-

2009
-

2010
-

2011
-

2
-2

5
-5

1
-1

1
-1
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement)
Úrad pre verejné obstarávanie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Opatrenie sa bude realizovať za účelom postupného prechodu na elektronické verejné obstarávanie s možnosťou využitia všetkými subjektmi
verejnej správy, všetkými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a vybranými subjektmi. Systém elektronického verejného obstarávania
(systém EVO) pokrýva v súčasnosti len niektoré postupy verejného obstarávania (verejnú súťaž, užšiu súťaž) a niektoré fázy verejného obstarávania
prípravy a plánovania, fázu eNotification – čiastočne, fázu eTendering a čiastočne fázu eAwarding. Systém EVO bude navrhnutý tak, aby
zabezpečoval elektronickú komunikáciu vo všetkých postupoch a fázach verejného obstarávania a súčasne aby v rámci podnikateľského prostredia
nepôsobil diskriminačne a zároveň zabezpečil dôveryhodnosť a bezpečnosť informácií na báze ZEP a vyspelých šifrovacích nástrojov. Pri vývoji
systému elektronického verejného obstarávania budú rešpektované všetky požiadavky a technické štandardy pre zabezpečenie národnej a
nadnárodnej interoperability.
Systém EVO bude rozšírený tak, aby zabezpečoval:
• zefektívnenie procesov verejného obstarávania využitím elektronickej komunikácie aj v ďalších postupoch verejného obstarávania –
rokovacie konanie so zverejnením a dynamický nákupný systém, ako aj v ďalších fázach verejného obstarávania, t..j. dopracovanie
fázy eNotification – online zasielanie oznámení do EÚ, fázy eAwarding – elektronické vyhodnocovanie ponúk, fázy eOrdering –
elektronické objednávky a následne elektronická fakturácia – eInvoicing a elektronické platby - ePayment ,
• uplatňovanie princípov verejného obstarávania (transparentnosť, nediskriminácia, rovnaké zaobchádzanie s účastníkmi procesu
verejného obstarávania) zavedením štandardných postupov verejného obstarávania, ktorými sa umožní na jednej strane vyššia
preukázateľnosť postupov vo väzbe na uvedné princípy a zároveň sa vytvorí predpoklad pre minimalizáciu chýb v postupoch
vzhľadom na kontrolu postupov verejného obstarávania a zamedzenie korupcie a klientelizmu,
• hospodárne a efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov (finančné, časové- skrátenie lehot vo väzbe na elektronickú
komunikáciu, administratívne úspory) ako na strane verejných obstarávateľ/obstarávateľov, tak aj na strane podnikateľov,
• podporu fungovania vnútorného trhu na báze bezpečných, dôveryhodných a interoperabilných elektronických nástrojov (šifrovacie
nástroje a ZEP).
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Analytické zdôvodnenie opatrenia:

1) Zefektívnenie procesov verejného obstarávania
Súčasný stav: Systém EVO je v prevádzke od 30. apríla 2007. Systém EVO nepodporuje všetky postupy verejného obstarávania, ani všetky fázy
verejného obstarávania. Prostredníctvom systému EVO je možné v súčasnosti zadávať nadlimitné a podlimitné zákazky verejnými obstarávateľmi
postupmi verejnej súťaže a užšej súťaže. Od 20. júna 2008 je systém EVO prístupný aj pre obstarávateľov. V súčasnosti systém EVO podporuje
fázu prípravy a plánovania, fázu eNotification čiastočne - elektronické posielanie oznámení na úrad (do Vestníka verejného obstarávania), fázu
eTendering - elektronické predkladanie a prijímanie dokladov (vydávaných elektronicky ) a ponúk, vysvetľovanie a čiastočne fázu elektronického
vyhodnocovania - eAwarding. Taktiež umožňuje používateľom systému využiť aj modul elektronickej aukcie.
Cieľový stav: Postupy, ktoré je potrebné do systému EVO dopracovať na dosiahnutie cieľového stavu sú - rokovacie konanie so zverejnením a
dynamický nákupný systém, elektronický katalóg predkladaný ako ponuka. Fázy verejného obstarávania, ktoré je potrebné dopracovať do systému
EVO na dosiahnutie cieľového stavu sú - fáza eNotification – online zasielanie oznámení do EÚ tzv. eSender, fáza eAwarding – elektronické
vyhodnocovanie ponúk, fáza eOrdering – elektronické objednávky a následne elektronická fakturácia – eInvoicing a elektronické platby - ePayment .
2) Uplatňovanie princípov verejného obstarávania
Súčasný stav: Analýza situácie poukazuje na skutočnosť, že mnohé nedostatky vyplývajúce z kontrol procesu verejného obstarávania a riešení
námietok sú spôsobené nekorektnými procesnými a administratívnymi úkonmi verejných obstarávateľov/obstarávateľov.
Cieľový stav: Elektronizácia, resp. automatizácia procesov dáva predpoklad znižovania počtu chýb v procese verejného obstarávania na jednej
strane a na druhej strane poskytuje možnosť jednoduchšej a rýchlejšej kontrolovateľnosti jednotlivých úkonov v procese zadávania zákaziek (napr.
logovaním všetkých používateľských aktivít v systéme EVO s využitím elektronických záznamov z jednotlivých úkonov). Zároveň elektronizácia
zabezpečuje vyššiu transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie, čím sa vytvorí predpoklad pre samotné zníženie počtu revíznych postupov.
3) Hospodárne a efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov
Súčasný stav: V systéme EVO je doteraz zaregistrovaných 79 inštitúcií - verejných obstarávateľov (spolu 328 používateľských prístupov do systému
EVO) a bolo zadávaných 31 zákaziek, čo v porovnaní s celkovým počtom realizovaných zákaziek predstavuje minimálne využívanie tohto systému.
Cieľový stav: Ako vyplýva z „Akčného plánu pre implementáciu právneho rámca pre elektronické verejné obstarávanie“ vydaného Európskou
komisiou, použitím elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní je možné ušetriť až 5% výdavkov zo štátneho rozpočtu a až 50-80% nákladov
pri transakciách na oboch stranách verejných obstarávateľov/obstarávateľov i podnikateľov (úspory časové – skrátenie lehôt, finančné
a administratívne úspory - bezpapierová komunikácia). Nakoľko prínosy z elektronického verejného obstarávania nespočívajú len vo finančných
úsporách, vyššia konkurencieschopnosť môže mať vplyv na znižovanie cien obstarávaných komodít, vyššia efektivita v oblasti verejného
obstarávania môže mať priamy alebo nepriamy dopad na celú ekonomiku a cieľovým stavom je čo najväčší počet subjektov využívajúcich
elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
4) Bezpečnosť, dôveryhodnosť a interoperabilita elektronických nástrojov
Súčasný stav: Dôveryhodnosť informácií (ponúk) je v systéme EVO zabezpečená elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. o
elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Systém EVO svojou architektúrou konštruovaný tak, aby sa pred uplynutím príslušných lehôt k dokumentom nemala prístup žiadna neoprávnená
osoba. Dokumenty je možné zabezpečiť len bežne dostupnými šifrovacími nástrojmi.
Systém EVO v súčasnosti zabezpečuje archiváciu elektronických dokumentov v zákonom požadovanej lehote len prostredníctvom bežných
technických prostriedkov.
Cieľový stav: Je potrebné do systému EVO integrovať nástroje na vyhodnocovanie elektronických dokladov vydaných inými inštitúciami podpísané
ZEP, zdokonaliť ochranu informácií prostredníctvom špeciálnych šifrovacích nástrojov a zároveň mať k dispozícii nástroj na dlhodobé ukladanie
elektronických dokumentov, ktoré by zabezpečovalo čitateľnosť a právnu záväznosť dokumentov v dlhšom časovom období.
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Opatrenie nadväzuje na akčný plán elektronickej verejnej správy ako neoddeliteľnú súčasť iniciatívy i2010 – Európska informačná spoločnosť pre
rast a zamestnanosť ako významný príspevok k lisabonskej agende, v rámci ktorej sa členské štáty zaviazali, že umožnia všetkým oblastiam
verejnej správy v celej Európe realizovať 100% verejného obstarávania elektronicky (pokiaľ to bude právne prípustné) a zabezpečia, aby sa do roku
2010 najmenej 50 % verejných obstarávaní s finančnými limitmi stanovenými Európskou komisiou uskutočnilo elektronicky. Opatrenie rešpektuje
Akčný plán pre implementáciu právneho rámca pre elektronické verejné obstarávanie.
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky v auguste 2006 zaviazala vykonať potrebné kroky smerujúce k
modernizácii verejnej správy, predovšetkým jej ekonomizáciou a informatizáciou /bod 7.4/. K zabezpečeniu zámerov týkajúcich sa informatizácie
verejnej správy vláda SR uznesením vlády SR č. 131/2008 zo dňa 27. 02. 2008 schválila materiál „Stratégia informatizácie verejnej správy“, v ktorom
boli zadefinované 4 hlavné ciele, ktoré plánuje dosiahnuť do roku 2013. V rámci cieľa „Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy“ je
zadefinovaný podcieľ 3.c.: Verejná správa bude realizovať 100 % verejného obstarávania elektronickou formou vo všetkých oblastiach a odstráni
relevantné legislatívne bariéry. Zabezpečenie rozšírenia elektronizácie procesu verejného obstarávania a jeho používania v praxi priamo vyplýva aj
zo strategického dokumentu „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“. Vláda SR uznesením č. 852/2007 zo dňa 3. októbra 2007 schválila
„Správu o implementácii systému elektronického verejného obstarávania“, ktorým uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov
štátnej správy SR prostredníctvom systému EVO zadávať v roku 2008 minimálne 30 % objemu zákaziek na dodanie tovaru a od roku 2009 celý
objem zákaziek na dodanie tovaru.
Európska komisia
Smernice pre oblasť verejného obstarávania 204/18/ES, 2004/17/ES, nariadenie komisie č. 1564/2005 o používaní štandardných formulárov
„Akčný plán pre implementáciu právneho rámca pre elektronické verejné obstarávanie“
IDA BC
Iniciatíva i2010
„Funkčné požiadavky pre realizovanie elektronického obstarávania v rámci EÚ“
štandardizačné aktivity (CEN) v oblasti elektronických podpisov, predkladania elektronických dokladov, elektronických katalógov, riešenia
elektronizácie ďalších fáz procesu obstarávania
31. 12. 2011
1) Nezabezpečenie vzájomnej interakcie a interoperability informačných systémov jednotlivých úsekov verejnej správy (napr. Obchodný register,
Živnostenský register, Register trestov; vydávanie potvrdení pre potreby splnenia podmienok účasti elektronicky, napr. Daňové úrady, Sociálna
poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Inšpektoráty práce)
2) Aktivity jednotlivých zainteresovných rezortov nebudú koordinované pri elektronizácii ďalších fáz procesu verejného obstarávania (napr.
elektronická fakturácia, elektronická platba).
3) Nepodarí sa vyriešiť technickú stránku informatizácie ďalších postupových krokov procesu verejného obstarávania (napr. dynamický nákupný
systém, elektronický katalóg).
4) Riziko nesplnenia cieľa opatrenia z dôvodu zmeny právnych predpisov alebo všeobecne záväzných dokumentov v rozpore s opatrením (napr.
uznesenia vlády č. 852/2007, ktorým sú viazané ÚOŠS k povinnému používaniu systému EVO).
5) Rozpočtové riziko.

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
Plánovaný termín splnenia úlohy Zodpovedný orgán za danú úlohu
1. Dopracovanie funkcionality – logovanie
používateľských aktivít v systéme EVO –
zaznamenávanie stanovených postupových krokov v
31. 12. 2008
ÚVO
procese zadávania zákazky v užívateľsky čitateľnej
podobe
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2. Vypracovanie analýzy z realizácie a výsledkov
zadávania zákaziek prostredníctvom systému EVO v
roku
2007 a návrh opatrení a krokov na zabezpečenie
postupného prechodu k úplnému elektronickému
verejnému obstarávaniu
3. Dopracovanie funkcionality pre on-line zasielanie
oznámení do EÚ – tzv. eSender
4. Úprava kryptografických/šifrovacích metód
5. Dopracovanie funkcionality vo väzbe na prechod na
zaručený elektronický podpis, úpravy systému EVO v
dôsledku ďalšieho rozvoja interného systému ÚVO
Procurio/ZOVO, dopracovanie funkcie vyhľadávania
podľa viacerých kritérií, úpravy systému EVO a
hardvéru v dôsledku rozvoja IKT (nasadzovanie nových
verzií)
6. Vytvorenie metodiky na poloautomatizované až
automatizované
vyhodnocovanie
ponúk
prostredníctvom
štandardných
štruktúrovaných
dokumentov (formulárov) podľa jednotlivých komodít)
7. Vytvorenie metodiky realizácie
elektronických
aukcií
8. Dopracovanie ďalšieho postupu verejného
obstarávania– rokovacie konanie so zverejnením,
dopracovanie ďalšej fázy verejného obstarávania –
eOrdering – opätovné otvorenie súťaže v rámci
rámcovej dohody, dopracovanie komunikácie jeden s
jedným, úpravy systému EVO a hardvéru v dôsledku
rozvoja IKT (nasadzovanie nových verzií)
9. Dopracovanie ďalšieho postupu verejného
obstarávania - dynamický nákupný systém, eCatalogue, dopracovanie ďalšej fázy verejného
obstarávania – eAwarding, eInvoicing, úpravy systému
EVO a hardvéru v dôsledku rozvoja IKT (nasadzovanie
nových verzií)
10. Realizácia školení pre prácu so systémom EVO a
propagácia elektronickej komunikácie

31. 3. 2009

ÚVO

31. 5. 2009

ÚVO

30. 9. 2009

ÚVO

31. 12. 2009

ÚVO

31. 12. 2009

ÚVO

31. 12. 2009

ÚVO
Závisí od postupu (legislatívne aktivity) zainteresovaných
rezortov

31. 12. 2010

ÚVO

Závisí od postupu (legislatívne aktivity) zainteresovaných
rezortov

Merateľné ukazovatele opatrenia
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31. 12. 2011

ÚVO

31. 12. 2011

ÚVO
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Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)
31 (2008)
79 (2008)
740 (2008)

1. Počet zadávaných zákaziek elektronickými prostriedkami
2. Počet registrovaných organizácií v systéme EVO
3. Počet vyškolených používateľov k systému EVO

Cieľová hodnota (v roku)
140 (2011)
522 (2011)
900 (2011)

Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
Cieľová hodnota (v roku)
6.2 e-Government
1. úroveň - základné informácie,
2. úroveň - jednostranná interakcia,
úroveň 2 – 3 (2008)
úroveň 4 (2011)
3. úroveň - dvojstranná interakcia,
4.
úroveň - kompletné elektronické vybavovanie.
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
9 Podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť.
12 Rozširovať a prehlbovať vnútorný trh.
13 Zabezpečiť otvorené a konkurenčné trhy v Európe a mimo nej a využívať prínosy globalizácie.
Odporúčanie Rady:
žiadne
“Points to watch":
1 Pokračovať v rozvíjaní politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre.
Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
2009
2010
2011
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
10,924
10,000
13,000
14,500
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-10,924
- 10,000
- 13,000
- 14,500
Poznámka:
Prijaté opatrenie má finančné nevyčísliteľné prínosy
Vláda SR uznesením č. 852/2007 zo dňa 3. októbra 2007 schválila „Správu o implementácii systému elektronického verejného obstarávania“ a výdavky na správu, prevádzku a ďalší rozvoj
systému EVO. Vzhľadom k tomu, že výdavky na elektronické verejné obstarávanie neboli v celom rozsahu pokryté v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 ani pri rozpise limitov výdavkov na
roky 2009 až 2011:
v roku 2008 úrad požiadal o navýšenie limitu výdavkov kapitoly rozpočtovým opatrením (zatiaľ nebolo povolené prekročenie limitu výdavkov),
v roku 2009 výdavky na rozvoj elektronického verejného obstarávania sú pokryté v rozpočtovej kapitole úradu,
v rokoch 2010 a 2011 výdavky na rozvoj elektronického verejného obstarávania nie sú pokryté v rozpočtovej kapitole úradu.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Vytvorenie funkčného systému predbežného a následného hodnotenia vplyvov legislatívnych opatrení
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo životného prostredia SR
„Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov“ (ďalej len „Jednotná metodika“) bol vypracovaná v súlade s Programovým vyhlásením
vlády Slovenskej republiky, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 833 z 3. októbra 2007 a Národnou Lisabonskou stratégiou a schválená 21. mája
2008 uznesením vlády č. 329/2008.
Jednotná metodika upravuje súčasný proces prípravy politík, legislatívy a medzirezortného pripomienkového konania.
Hodnotenie vplyvov a osvojenie si metodiky rozhodne o implementácii regulácií až po dôslednej identifikácii všetkých potenciálnych vplyvov.
Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) je krátke pre objektívnu diskusiu o predkladaných návrhoch. preto je potrebné dlhšie konzultovať návrh
legislatívy.
Hodnotenie dopadu regulácie sa bude vykonávať metódou analýzy, založenou na informáciách, ktorá hodnotí pravdepodobné náklady, dôsledky
a vedľajšie účinky plánovaných nástrojov politiky (zákonov, nariadení, predpisov atď.) Výsledky analýzy budú slúžiť pre zvýšenie kvality politických
rozhodnutí a nástrojov politiky ako aj ich vzájomnej previazanosti. Doložka hodnotenia vplyvov identifikuje vplyvy, ktoré budú mať vládou navrhované
politiky na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy (vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí, rodovú rovnosť), vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Hodnotenie vplyvov takto identifikuje a kvantifikuje náklady, prínosy a vedľajšie efekty, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou nových politík. Cieľom
je zabrániť príprave a implementácii takých právnych predpisov, ktoré by kládli zbytočnú alebo príliš veľkú záťaž na obyvateľstvo, verejné financie,
podnikateľské subjekty a životné prostredie. Mohlo by to viesť k nežiaducim sociálno-ekonomickým vplyvom, k nezamestnanosti alebo k takej
legislatíve, ktorá by sa nedala realizovať v praxi. Použitie analýzy vplyvov má aj širší charakter a môže sa týkať nielen konkrétnych návrhov politík, či
právnych predpisov, ale aj širších komplexnejších dokumentov, legislatívnych alebo politických. Procesná stránka bude obsahovať predbežnú
informáciu, rýchly test (konzultácie s gestormi metodík a zainteresovanými stranami), konzultácie, medzirezortné pripomienkové konanie a rokovanie
vlády SR.
Do konca 31. júla 2008 gestori Jednotnej metodiky vytvoria generické e-mailové adresy (dolozka@rezort.sk), na ktoré bude predkladateľ posielať
osnovu materiálu (predbežná informácia). Gestorské rezorty jednotlivých doložiek dostanú informáciu povinne.
Začiatkom septembra 2008 gestori v spolupráci s ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy spustia realizáciu pilotného
projektu s dĺžkou trvania 6 mesiacov. Počas 6 mesiacov sa Jednotná metodika odskúša na jednotlivých pripravovaných zákonoch ešte pred MPK. Po
ukončení pilotného projektu sa zrealizuje vyhodnotenie a posúdenie uplatňovania Jednotnej metodiky a prípadne sa navrhne aktualizovanie procesu
v nadväznosti na zistené nedostatky. Do júna 2009 sa zabezpečí už uplatňovanie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Kvalitnejšie a na informáciách založené rozhodovanie pri tvorbe verejnej politiky, informácie o vplyvoch navrhovaných politík na verejné financie,
sociálnu situáciu obyvateľstva, podnikateľské subjekty, fungovanie trhov, na spoločensko-ekonomický vývoj, životné prostredie a na informatizáciu
spoločnosti.
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Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Analýzy na celoeurópskej úrovni poukazujú na to, že najväčšie regulačné zaťaženie spôsobuje stále najmä vnútroštátna legislatíva. Preto Európska
Komisia zdôrazňuje potrebu pokroku najmä na úrovni členských krajín. V Programovom vyhlásení vlády SR sa uvádza, že “vláda SR podporí proces
hodnotenia dopadov vplyvov prijímanej a existujúcej legislatívy na podnikateľské prostredie a podporí v tomto procese aj účasť zástupcov
podnikateľskej sféry”.
Využitím analýz dopadov platných regulácií je zároveň možné potenciálne preskúmať existujúce celkové regulačné a administratívne zaťaženie
súkromného sektora a rozhodnúť o jeho možnom znížení úpravou niektorých neprimeraných požiadaviek regulácií. Uplatnenie hodnotenia dopadov
regulácií má pritom najväčší efekt pre skupinu mikro, malých a stredných podnikov, ktoré na rozdiel od veľkých podnikov trpia regulačným a
administratívnym zaťažením omnoho viac.
Cieľom opatrenia je naplniť jeden zo štrukturálnych indikátorov - Index legislatívneho a regulačného prostredia, ktorého úlohou je dosiahnutie
zlepšenia kvality a prístupnosti legislatívy. Indikátor bol navrhnutý s cieľom zistiť kvalitu a progres regulačného prostredia.Index legislatívneho a
regulačného prostredia je súčasťou Indexu podnikateľského prostredia sledovaného Podnikateľskou alianciou Slovenska.
Národný program reforiem SR 2006-2008, Programové vyhlásenie vlády SR, Uznesenie vlády SR č. 833 z 3. októbra 2007 , Uznesenie vlády SR č.
329 z 21. mája 2008
Závery Rady pre konkurencieschopnosť k agende lepšej regulácie
2009
Plnenie opatrenia si bude vyžadovať posilnenie administratívnych kapacít

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
Poznámka
splnenia úlohy
1. vyhodnotenie uplatňovania Jednotnej
31. 3. 2009
MH SR v spolupráci s ÚOŠS
metodiky
po
realizácií
projektu
s návrhom na aktualizáciu procesu
v nadväznosti na zistené nedostatky
2. zabezpečiť uplatňovanie Jednotnej
30. 6. 2009
MH SR, MF SR, MŽP SR, MPSVR SR
metodiky
3. monitoring
MH SR, MF SR, MŽP SR, MPSVR SR
Úloha

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Výsledkový ukazovateľ
1. index legislatívneho a regulačného prostredia (uznesenie 466/2007)

Východisková hodnota (v roku)
2Q 117 bodov v 2008

Cieľová hodnota (v roku)
130 bodov v 2010

Klasifikácia opatrenia
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Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

14 Vytvoriť konkurenčnejšie podnikateľské prostredie a podporiť iniciatívnosť súkromného sektora prostredníctvom lepšej právnej regulácie.
3 Podporovať efektívne prideľovanie zdrojov zamerané na rast a zamestnanosť.
2 Zlepšiť regulačné prostredie, najmä zavedením lepšej komplexnej regulačnej stratégie, ktorá zahŕňa posudzovanie vplyvov a zjednodušenie
platných právnych predpisov.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2009

2010

2011

2
-2
Na vytvorenia analytického centra sa ročne z rozpočtovej kapitoly MH SR vyčlení 2 mil. SKK alebo sa odbor posilní o 2-3
ľudí
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
Ministerstvo Finacií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR
Podstatou reformy daňovej a colnej správy je zefektívnenie systému riadenia, ktoré spočíva v zjednodušení procesov pri výbere daní, cla
a v budúcnosti aj poistných odvodov, vytvorenie nového modelu organizačnej štruktúry, vytvorenie Finančnej správy SR zlúčením daňovej a colnej
správy, ako aj optimalizácia procesov, ktorá sa dosiahne centralizáciou, koncentráciou, špecializáciou riadenia a výkonu procesov, elektronizáciou,
riadením zmien a kvality interných výkonov, riadením a rozvojom ľudských zdrojov a prípravou nových právnych predpisov. Fáza zjednotenia výberu
daní, cla a poistných odvodov zabezpečí prípravu dotknutých organizácií na presun kompetencií a zjednotenie výberu a harmonizáciu procesných
postupov, čím dôjde k zjednodušeniu procesov týkajúcich sa výberu daní, cla a poistných odvodov.
Zámerom opatrenia je zmena daňovej a colnej správy tak, aby bola efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných nákladov a odstránenia duplicitných
činností, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych príjmov a proklientsky orientovaná s cieľom zjednodušenia a sprehľadnenia procesov spojených
s daňovými a odvodovými povinnosťami a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťaže na strane povinného subjektu a pripravená na prevzatie
úlohy miesta zjednoteného výberu daní, cla a poistných odvodov.
V Programovom vyhlásení vlády sa vláda SR zaviazala pristúpiť k reforme daňovej správy tak, aby bola efektívnejšia, aby odhaľovala a postihovala
subjekty, ktoré sa plateniu daní vyhýbajú, resp. páchajú daňové podvody. Táto úloha je implementovaná aj do ostatných oblastí ako napr. do oblasti
výberu daní a cla v colnej správe a do oblasti výberu poistných odvodov. V oblasti informatizácie spoločnosti sa vláda SR zaviazala vytvoriť
podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy a garantovať prístup občanov prostredníctvom internetu ku všetkým informáciám,
ktorých zdrojom je verejná správa a ktoré sú zo zákona dostupné, zaviazala sa umožniť občanovi v styku s orgánmi verejnej správy používať
elektronickú komunikáciu ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku, zabezpečiť prepojenie informačných systémov inštitúcií verejnej správy
tak, aby bola dosiahnutá plný elektronizácia výmeny informácií. Na základe uvedeného MF SR zabezpečuje riadenie a koordináciu postupu reformy
daňovej správy so zapojením colnej správy a s víziou zjednotenia procesov výberu daní, cla a poistných odvodov. Vzhľadom na komplexnosť
reformy, ako aj široký okruh problémov, ktoré má za cieľ riešiť, nie je možné uvádzať všetky merateľné ukazovatele, na základe ktorých je možné
zdôvodniť potrebu reformných krokov. Analýza súčasného stavu, ako aj zdôvodnenie potreby reformy sú však súčasťou materiálu Koncepcia
reformy daňovej a colnej správy s výhľadom na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorý bol dňa 07.05. 2008 schválený vládou SR.
Ako vhodný ukazovateľ na makroúrovni je možné uviesť napríklad štúdiu Svetovej banky a PricewaterhouseCoopers Paying Taxes 2008, podľa
ktorej sa zo 179 porovnávaných krajín Slovensko nachádza na 122. mieste v zmysle jednoduchosti platenia daní z perspektívy systému správy daní.
Pre zdôvodnenie významu opatrenia je možné uviesť ako príklad nasledovné ciele:
 Úspora nákladov subjektov, nákladov colnej a daňovej správy a neskôr aj nákladov súvisiacich s výberom poistných odvodov.
 Zníženie administratívnej záťaže subjektov v oblasti daňovej, colnej agendy a výberu poistných odvodov.
 Zvýšenie dostupnosti daňovej a colnej správy.
 Zvýšenie užívateľského komfortu v dôsledku elektronizácie.
 Zvýšenie disponibility finančných zdrojov subjektov v čase z dôvodu presunu úhrady DPH z oblasti colného dohľadu do oblasti správy daní.
 Zvýšenie efektívnosti verejnej správy v oblasti výberu daní a cla, ako aj v oblasti výberu poistných odvodov, a to napr. v dôsledku elektronizácie,
zavedením procesného riadenia, sledovaním výkonnosti a kvality, efektívnejším započítavaním pohľadávok, zvýšením účinnosti vymáhania
pohľadávok po lehote splatnosti apod.
 Zníženie výšky neodhalených daňových a colných únikov.
 Zabezpečenie lepšieho a komplexnejšieho prehľadu o vývoji verejných financií.
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Reforma sa zavádza vzhľadom na ciele vychádzajúce z Národnej lisabonskej stratégie v oblasti Podnikateľské prostredie. Rovnako predstavuje
realizáciu cieľov z Programového vyhlásenia vlády. Opatrenie je v súlade aj s odporúčaniami Rady zo 14. mája 2008 o všeobecných usmerneniach
pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva (2008 – 2010).
Opatrenie má väzbu aj na ďalšie materiály, ako napríklad:
 Akčný plán Slovenskej republiky pre implementáciu Lisabonskej stratégie
 Reforma daňovej a colnej správy a zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov (rámcová analýza a návrh postupu)
 Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov
 Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010
 Stratégia informatizácie verejnej správy
 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy.
1. 1. 2014
 Riziko politické – politická vôľa prijať navrhovanú zmenu na najvyššej aj na regionálnej úrovni a podporiť zámery reformy, oslobodená od
partikulárnych záujmov jednotlivcov a skupín. V minulosti podobné reformné snahy zlyhali práve z dôvodu podcenenia dôležitosti tohto faktora.
 Riziko časové – dostatočný časový priestor na zabezpečenie navrhovaných zmien vrátane prípravy a prijatia potrebnej legislatívy, zabezpečenia
potrebných zmien v informačných systémoch, identifikácie ďalších projektov nevyhnutných na implementáciu partikulárnych úloh, ako aj na
akceptáciu zmien vo vnútri dotknutých organizácií a osvetu medzi občanmi.
 Riziko finančné – dostatočné finančné zdroje potrebné na úhradu nákladov spojených s realizáciou navrhovaných zmien.
 Riziko personálne – dostatočné a kvalifikované ľudské zdroje potrebné na prípravu a realizáciu implementácie reformy, ako aj na zabezpečenie
disponibilných ľudských zdrojov po uskutočnení zmien.
 Riziko súvisiace s akceptáciou zmien – stotožnenie sa s navrhovanými zmenami vo vnútri dotknutých organizácií formou aktívnej spolupráce a
participácie pri ich realizácii, ako aj dosiahnutie podpory navrhovaných zmien verejnosťou.
 Riziko neúspešného verejného obstarávania

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
UNITAS I.
1.
Reforma daňových orgánov a colnej správy
ako samostatných organizácií
1.1 Systém vnútornej správy DR SR
1.2 Nové právne predpisy a aktualizácia
súčasných právnych predpisov
1.3 Procesné modely
1.4 Integračná platforma
1.5 Systém vnútornej správy CR SR
1.6 Dokumentačný systém
1.7 Zjednotenie postupu platenia DPH pri dovoze
tovaru a intrakomunitárnom obchode
1.8 Call centrum

Plánovaný
úlohy

termín

31. 12. 2011
31. 1. 2009
30. 9. 2009
30. 9. 2009
31. 1. 2010
31. 1. 2010
31. 1. 2010
1. 7. 2010
31. 7. 2010
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splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohu
MF SR, DR SR, CR SR, MV
SR, MS SR
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1.9 Projektové riadenie
1.10 SLA
1.11 Karta vyrovnaných výkonov (Balance
Scorecard)
1.12 Centrálny register subjektov
1.13 Systém vzdelávania
1.14 eLearning
1.15 Mobilný kontrolór
1.16 Service Desk
1.17 Štandardný daňový systém
1.18 Moderný finančný úrad
1.19 Organizačné, technické, personálne
a metodické zabezpečenie reformy
1.20 Záložné pracovisko
2. Zlúčenie daňových orgánov a colnej správy
2.1 Aktualizácia právnych predpisov
2.2 Konsolidácia spotrebných daní do
štandardného daňového systému
2.3
Organizačné,
technické,
personálne
a metodické zabezpečenie zlúčenia
2.4 Zjednotenie informačných systémov DR SR
a CR SR
3. Štúdia možnosti realizovateľnosti zjednotenia
výberu daní, cla a poistných odvodov
UNITAS II.
4.
Koncepcia zjednotenia výberu daní, cla
a poistných odvodov
5. Zjednotenie výberu daní, cla a poistných
odvodov

31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 1. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2012
31. 5. 2011
31. 12. 2012

MF SR, DR SR, CR SR

31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 5. 2009

MF SR, MPSVR SR, MZ SR

31. 12. 2009

MF SR, MPSVR SR, MZ SR

1. 1. 2014

MF SR, MPSVR SR, MZ Koncepcia zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov vytvorí platformu
SR, Sociálna poisťovňa,
pre realizáciu zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.
zdravotné poisťovne,
Asociácia DSS, Finančná
správa SR, Úrad pre dohľad
nad zdravotnou
starostlivosťou
Detailnejšie procesné kroky sú uvedené v dokumente „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“
Merateľné ukazovatele opatrenia
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Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

1. Vypracovanie nových právnych predpisov a aktualizácia súčasných právnych predpisov
2. Zníženie administratívnej záťaže subjektov v oblasti daňovej, colnej agendy a výberu poistných
odvodov
3. Percento elektronicky podaných dokumentov z celkového počtu podaných dokumentov
4. Zníženie výšky daňových a colných únikov
5. Úspora nákladov subjektov, nákladov daňovej a colnej správy

0 (r. 2007)
344 hodín/rok (100 %) (r. 2007)

8 (r. 2010), 9 (r. 2011), 7 (r. 2012)
258 hodín/rok (75 %) (r. 2013)

12 % (r. 2007)
46,6 mld. (r. 2006)
0 (r. 2007)

50 % (r. 2013)
41,2 mld. (r. 2013)
6 mld. (r. 2013)

Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
1. Zjednodušenie platenia daní merané zlepšením poradia zo 179 krajín porovnávaných v štúdii
122. miesto (r. 2007)
„Paying Taxes 2008“
2. Počet úplne dostupných služieb prostredníctvom Internetu v oblastí daní a cla (4. úroveň –
0 (r. 2007)
komplexné elektronické vybavovanie)
3 Zlepšenie legislatívy upravujúcej dane, odvody , poplatky, investície meranej v rámci indexu
143 bodov (r. 2007)
legislatívneho a regulačného prostredia
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

Cieľová hodnota (v roku)
60. miesto (r. 2013)
10 (r. 2013)
160 bodov (r. 2013)

14 Vytvoriť konkurenčnejšie podnikateľské prostredie a podporiť iniciatívnosť súkromného sektora prostredníctvom lepšej právnej regulácie.
15 Presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky.
žiadne
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

250

2009

2010

2011

646
717
824
300
300
350
-250
-646
-717
-824
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy sa začne prejavovať postupne v nasledujúcich rokoch po roku 2012. Čerpanie
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je závislé od vypísania výziev pre podávanie projektov v rámci OPIS.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšia regulácia a vyššia transparentnosť
Komplexné hodnotenie administratívneho zaťaženia a prekážok v podnikaní a zamestnaní
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
spravodlivosti SR
Komplexné hodnotenie administratívneho zaťaženia je realizované na základe Akčného programu pre znižovanie administratívneho zaťaženia
podnikania v SR 2007-2012, ktorý vláda SR schválila uznensením č. 833 z 3.10.2007. Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia SR
bol predložený ako súčasť plnenia agendy lepšej regulácie v SR. Cieľom akčného plánu je zmerať administratívnu záťaž v SR, prijať opatrenia na
jej zníženie a tým vytvoriť lepšie a kvalitnejšie podnikateľské a regulačné prostredie, podporiť malé a stredné podnikanie, rast zamestnanosti.
Akčný program pre znižovanie AZ stanovuje konkrétne postupy a časový rámec pre dosiahnutie národného cieľa SR pre znižovanie
administratívnej záťaže vyplývyjúcej z národnej legislatívy do 2012. Európska komisia bude merať administratívne zaťaženie súvisiace s právnymi
predpismi EÚ a vypracuje návrhy na zníženie. Členské štáty sa zamerajú aj na vnútroštátne a právne predpisy. V rámci merania administratívneho
zaťaženia sa v súčasnosti v najväčšej miere využíva štandardný nákladový model, tzv. SCM = Standard Cost Model, ktorý predstavuje
jednoduchú a konzistentnú metódu pre kvantifikáciu administratívnych nákladov. Proces sa skladá z troch základných krokov: rozdelenie regulácie
na jednotlivé časti, kvantifikácia administratívneho zaťaženia a zjednodušenie regulácie. V rámci AP je potrebné pripraviť nástroje a definovať
podmienky pre meranie administratívneho zaťaženia v SR, kvantifikovať administratívne zaťaženie v SR a definovať opatrenia na zníženie
administratívneho zaťaženia a zabezpečiť ich implementáciu. Akčný program sa zrealizuje externými kapacitami, pretože umožňuje v krátkom
čase dosiahnuť stanovené ciele. Meranie záťaže bude zabezpečované subjektom/subjektmi na základe verejného obstarávania, administratíva
a komunikácia s EK bude vykonávaná centrálnou koordinačnou jednotkou, t.j. MH SR.
Zníženie administratívneho zaťaženia občanov a firiem, kvalitnejšie podnikateľského prostredie, podpora malých a stredných podnikateľov, rast
zamestnanosti
Administratívne zaťaženie podnikania je súčasťou vlastných ekonomických či sociálnych regulácií, ktoré uvaľuje štát na podnikateľov, Významná
časť administratívneho zaťaženia – okolo 40% - pochádza priamo z medzinárodnej legislatívy, a to najmä legislatívy Európskej únie. Majoritne sa
však jedná o národnú záležitosť, teda 60% existujúcej byrokratickej záťaže spôsobuje slovenská verejná správa. Každé zníženie
administratívneho bremena zvýši kvalitu podnikateľského prostredia. Tak ako bude kvantifikovaná administratívna záťaž, také budú odhady
prínosu jej redukcie. Napríklad pri jej 25% znížení v krajinách Európskej únie, by predstavoval rast HDP približne 1,7%.Cieľom predkladaného
materiálu je naplniť jeden zo štrukturálnych indikátorov – index legislatívneho a regulačného prostredia, ktorý prijala vláda SR uznesením č. 466
z 30. mája 2007. Index legislatívneho a regulačného prostredia je súčasťou Indexu podnikateľského prostredia sledovaného Podnikateľskou
alianciou Slovenska.
Národný program reforiem SR na roky 2006-2008,
Opatrenie je reakciou na plnenie záverov jarnej Európskej rady 2007 ( s tým súvisiace plnenie uznesenia vlády č. 349/2007 k Správe o záveroch
zasadnutia Európskej rady z 8.-9.3.2007), ako aj závery Strategickej správy o obnovenej Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť (2007).
31. 12. 2012
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Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. zmeranie administratívnej záťaže
2. vyčíslenie administratívnej záťaže

Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
31. 12. 2008
MH SR
31. 3. 2009
1.1
MH SR

3. návrh opatrení pre zníženie záťaže
4. prijatie opatrení pre zníženie záťaže
5. Zabezpečiť ročné periodické
monitorovanie,
asistenciu
pri
implementovaní a záverečné
hodnotenie implementácie opatrení

30. 6. 2009
31. 12. 2012
2009-2012

Poznámka

MH SR
MH SR
MH SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. zníženie administratívnej záťaže

Východisková hodnota (v roku)
-

Výsledkový ukazovateľ
1. index legislatívneho a regulačného prostredia (uznesenie 466/2007)

Východisková hodnota (v roku)
2Q 117 bodov v 2008

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady: :
“Points to watch":

Cieľová hodnota (v roku)
Plánujeme dosiahnuť zníženie
administratívnej záťaže o 25 %
Cieľová hodnota (v roku)
130 bodov v 2010

14 Vytvoriť konkurenčnejšie podnikateľské prostredie a podporiť iniciatívnosť súkromného sektora prostredníctvom lepšej právnej regulácie.
15 Presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky.
2 Zlepšiť regulačné prostredie, najmä zavedením lepšej komplexnej regulačnej stratégie, ktorá zahŕňa posudzovanie vplyvov a zjednodušenie
platných právnych predpisov.
žiadne

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2008

2009

2010

2011

50

24

4

4

-50

-24

-4

-4
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Poznámka:

Na rok 2008 bolo vyčlenených z rozpočtovej kapitoly MH SR 50 mil. Sk na realizáciu základného merania
administratívneho zaťaženia v SR
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:

Podnikateľské prostredie (Informačno komunikačné technológie)
Informatizácia verejnej správy.
Ministerstvo financií SR .
Ministerstvá, ÚV SR a ostatné ústredné orgány štátnej správy
Zadefinovanie integrovanej architektúry, princípov a priorít budovania informačných systémov verejnej správy v súlade so strategickými
dokumentami Stratégia informatizácie verejnej správy SR a Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Vytvorenie rámca a zadefinovanie
podmienok pre všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám s navzájom prepojenými registrami verejnej správy a umožnenie
úplnej elektronickej výmeny údajov medzi občanmi, verejným a súkromným sektorom. Posilnenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných
údajov a návrh dátových štandardov pre výmenu údajov medzi kooperujúcimi informačnými systémami verejnej správy.
Rast spokojnosti občanov a podnikateľov s verejnou správou prostredníctvom elektronizácie procesov verejnej správy, zníženie administratívneho
zaťaženia občanov a firiem, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy a zvýšenie jej kompetentnosti.
Európska Komisia navrhla v roku 2005 strategický rámec, ktorým sa stanovila širšia politická orientácia v nadväznosti na ciele Lisabonskej stratégie,
a to iniciatívu i2010 – Európska informačná spoločnosť 2010. Vo svojom strednodobom hodnotení potvrdila pozitívnu úlohu informačnokomunikačných technológií na dosahovanie lisabonských cieľov. Slovensko je však, čo sa týka rozvoja vysoko efektívnej vedomostnej ekonomiky,
v súčasnosti jedným z najslabších členov EÚ. Jednou z príčin tohto stavu je aj nedostatočná technologická infraštruktúra, nízka dostupnosť
elektronických služieb a nedostatok zručností v oblasti IKT na úrovni verejnej správy aj občanov. V on-line dostupnosti 20 základných služieb
eGovernmentu ako aj v úrovni sofistikovanosti týchto služieb bola SR v roku 2007 na 24. mieste spomedzi 27 krajín EÚ. Z hľadiska intenzity
využívania IKT patrí Slovensko ku krajinám, v ktorých je úroveň zručností používateľov relatívne nízka a SR tak zaostáva aj v pripravenosti ľudských
zdrojov efektívne používať IKT. Elektronické vzdelávacie služby využíva menej ako 4% zamestnancov, čo približne trikrát menej ako je priemer EÚ.
Vláda SR považuje informatizáciu verejnej správy za nosný prvok budovania vedomostnej spoločnosti. Vo svojom programovom vyhlásení sa
zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou, umožniť občanovi v styku s orgánmi verejnej správy používať
elektronickú komunikáciu ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku, vytvoriť podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy v
oblasti informatizácie spoločnosti.
Opatrenie reaguje na odporúčania z pravidelnej Strategickej správy Európskej komisie a je v súlade s odporúčaniami jarnej Európskej rady 2008.
Vízia a strategické ciele informatizácie verejnej správy boli definované v dokumente Stratégia informatizácie verejnej správy, ktorá bola vládou SR
schválená v roku 2008 a na ktorú nadväzuje dokument Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS). NKIVS definuje hlavné princípy
a priority informatizácie verejnej správy a architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy. Referenčným dokumentom
vytvárajúcim rámec pre čerpanie prostriedkov EÚ je Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, ktorý je základom pre Operačný
program informatizácie spoločnosti (OPIS), pomocou ktorého budú financované hlavné projekty informatizácie verejnej správy v Slovenskej
republike v súlade s výsledkami štúdií uskutočniteľnosti.
2013 (do harmonogramu plnenia opatrenia v ktorom sú v súčasnosti navrhnuté aktivity do roku 2009 pribudnú ešte konkrétne úlohy, ktoré vyplynú zo
štúdií realizovateľnosti s predpokladaným termínom plnenia do roku 2013)
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Zoznam potenciálnych rizík:

- existujúci právny rámec bude bariérou v rozvoji eGovernmentu (napr. nepodarí sa presadiť zrovnoprávnenie papierových dokumentov s
elektronickými)
- neochota orgánov verejnej správy efektívne meniť tradičné pracovné postupy výkonu správy
- nepodarí sa reformovať prebytočné procesy verejnej správy a redukovať duplicitu pri kombinovaní procesov medzi úradmi
- prekrývajúce sa kompetencie v oblasti koordinácie informatizácie spoločnosti
- do riešení nebude zakomponované hľadisko európskej interoperability čo obmedzí možnosť poskytovania cezhraničných eGovernment služieb
- finančné prostriedky vyčlenené na informatizáciu verejnej správy v rámci OPIS a štátneho rozpočtu nebudú postačujúce pre uskutočnenie všetkých
potrebných projektov
- zámer centrálne riadiť financovanie IKT nebude v súlade s aktuálnym procesom tvorby štátneho rozpočtu
- nedostatočné kapacity MF SR pre zabezpečenie koordinácie, programového a projektového manažmentu pre prierezové projekty
- formálna a nedostatočná činnosť komisie pre riadenie zmien a zabezpečovanie kvality
- do procesu informatizácie verejnej správy sa nepodarí úspešne zahrnúť územnú samosprávu

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný termín splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohy
úlohu
1. Vypísanie verejného obstarávania na
Kľúčové štúdie sa budú týkať celkovej architektúry integrovaného
vypracovanie 5 štúdií uskutočniteľnosti na
informačného systému verejnej správy, služieb na úrovni štátnej správy
30. 9. 2008
MF SR
1.prioritnú os eGovernment z OPIS
a samosprávy a infraštruktúry informačného systému štátnej správy
a samosprávy.
2. Predloženie Národnej stratégie pre informačnú
30. 9. 2008
MF SR
bezpečnosť v Slovenskej republike na rokovanie
vlády
3. Predloženie návrhu Výnosu o štandardoch
doplneného o dátové štandardy pre výmenu
30. 9. 2008
MF SR
údajov medzi kooperujúcimi informačnými
systémami verejnej správy do Stálej pracovnej
komisie legislatívnej rady vlády SR
4. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh Akčného
30. 6. 2009
plánu na roky 2008 až 2013 k dokumentu
MF SR
„Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť
v SR“
5. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh
31. 12. 2009
MF SR
legislatívneho zámeru zákona o informačnej
bezpečnosti verejnej správy v SR
6. Štúdie uskutočniteľnosti sú vypracované
Štúdie uskutočniteľnosti spolu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej
30. 6. 2009
MF SR
správy SR vytvoria platformu pre realizáciu kľúčových projektov informatizácie
spoločnosti.
7. Vypísanie prvých výziev pre podávanie
Prostredníctvom výziev bude poskytovaná podpora, podľa špecifických
31. 12. 2008
MF SR
projektov na 1. prioritnú os OPIS – elektronizácia
podmienok, ktoré určia štúdie uskutočniteľnosti, a Národná koncepcia
verejnej správy
informatizácie verejnej správy SR
Úloha
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8. Predložiť na rokovanie vlády Návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o
informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 678/2006 Z. z.
9.
Uzavretie
zmluvy
medzi
SORO
(sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom, pre OPIS je to MF SR) a MV SR na
realizáciu projektu pre prioritné služby v
kompetencii MV SR pre nasledovné oblasti: evidencia vozidiel, oznámenie o presťahovaní,
úradné výpisy z Matriky
10. Uzavretie zmluvy medzi SORO a Sociálnou
poisťovňou a uzavretie zmluvy medzi SORO
a MPSVR SR na realizáciu projektu pre prioritné
služby v kompetencii Sociálnej posiťovne
a MPSVR SR pre nasledovné oblasti: - dávky v
nezamestnanosti, prídavky na deti, príspevky pre
študentov, náklady na zdravotnú starostlivosť a
sociálne dávky pre zamestnancov
11 Uzavretie zmluvy medzi SORO a ÚGKK SR na
realizáciu projektu pre prioritné služby v
kompetencii ÚGKK na poskytovanie katastrálnych
služieb
12. Predložiť na rokovanie vlády Návrh zákona
o elektronickej verejnej správe a o registroch
verejnej správy
13. Predloženie koncepcií rozvoja informačných
systémov (KRIS) na MF SR povinnými osobami
v súlade s uznesením vlády 331/2008
14. Schválenie predložených KRIS alebo zaslanie
výzvy na doplnenie či prepracovanie
15. Prestavba prezentačnej vrstvy základného
prístupového komponentu Ústredného portálu
verejnej správy

31. 3. 2009

MF SR

31. 3. 2009

MF SR, MV SR

31. 3. 2009

MF SR, Sociálna poisťovňa

31. 3.2009

MF SR, ÚGKK SR

31. 12. 2010

MF SR

30. 9. 2008

ministerstvá, ÚV SR,
ostatné ústredné orgány
štátnej správy

31. 3. 2009

MF SR

30. 6. 2009

MF SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (ITMS)
2. počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentu (ITMS)

/97/

Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)
0(2008)

Cieľová hodnota (v roku)
12(2010), 192 (2013)
220 (2010), 1224 (2013)
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3. počet sprístupnených integrovaných obslužných miest (ITMS)
4. podiel obyvateľov s prístupom k integrovaným obslužným miestam na celkovom počte
obyvateľov v % (ITMS)
5. počet povinných osôb, ktoré predložili Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) na MF
SR v súlade s uznesením vlády 331/2008 (celkovo 24) (MF SR)

0 (2008)
0 (2008)

210 (2010), 1200 (2013)
25 (2010), 85 (2013)

0 (2007)

24(2008)

Výsledkový ukazovateľ
Východisková hodnota (v roku)
ir100 E-government - on-line dostupnosť (Eurostat)
35 (2007)
ir111 Využitie E-government jednotlivcami (Eurostat)
24 (2007)
ir120 Využitie E-government podnikmi (Eurostat)
85 (2007)
Podiel podnikateľov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre získanie
78 (2007)
informácií (Eurostat)
Podiel podnikateľov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre získanie
80 (2007)
formulárov (Eurostat)
Podiel podnikateľov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre zasielanie
56 (2007)
vyplnených formulárov (Eurostat)
Podiel jednotlivcov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre získanie
20,1 (2007)
informácií (Eurostat)
Podiel jednotlivcov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre získanie
14,5 (2007)
formulárov (Eurostat)
Podiel jednotlivcov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre zasielanie
7,9 (2007)
vyplnených formulárov (Eurostat)
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

Cieľová hodnota (v roku)
50 (2010), 100 (2013)
30 (2010), 40 (2013)
90 (2010), 95 (2013)
85 (2010), 95 (2013)
90(2010), 95 (2013)
65 (2010), 75 (2013)
30 (2010), 40 (2013)
25 (2010), 40 (2013)
14 (2010), 20 (2013)

9 Podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť.
žiadne
1 Pokračovať v rozvíjaní politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2008

2009

2010

2011

383,73423
16,53019
- 383,73423

3622,75885
2512, 58961
- 3622,75885

5805,20291
4272,59746
- 5805,20291

7218,40985
5459,17254
- 7218,40985
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Poznámka:

Čiastkový odhad očakávaných výdavkov pre OPIS, prioritná os 1, aktuálny k 30.6.2008 plus výdavky na súvisiace
projekty z rozpočtu MF SR – SIS alokované v rámci existujúcich výdavkových limitov.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Rozvoj jednotných kontaktných miest pre podnikateľov
Ministerstvo hospodárstva SR,
MF SR, MV SR, MPSVaR SR, MŽP SR, MP SR, MS SR, MDPaT SR, MŠ SR, MVRR SR, ŠÚ SR, Úrad Geodézie, kartografie a katastra SR, MZ SR, Úrad
pre dohľad nad výkonom auditu, ÚPV SR, GP SR
Po založení a spustení fungovania jednotných kontaktných miest (ďalej len JKM) pre podnikateľov – živnostníkov, sa realizuje ďalšia etapa, tak aby JKM boli
funkčné a elektronicky dostupné aj pre subjekty, podnikajúce v činnostiach podľa osobitných právnych predpisov, ktoré nie sú živnosťou a sú vykonávané na
základe oprávnení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a profesijnými komorami. JKM v krajoch sú zároveň kontaktným miestom pre občanov
členských štátov EÚ (podľa smernice o službách), ktorí prídu na Slovensko podnikať alebo poskytovať služby. JKM umožnia podnikateľom vykonanie
administratívnych úkonov potrebných, najmä pre začatie a výkon podnikania na jednom mieste a sprostredkujú elektronické vybavenie ďalších formalít
potrebných pre začatie podnikania vo vzťahu ku kompetentným orgánom, napr. k príslušnému daňovému úradu – registrácia daňového subjektu, k zdravotnej
poisťovni na účely evidencie podnikateľa, k Registru trestov GP SR – preverenie bezúhonnosti podnikateľa, k štatistickému úradu na účely pridelenia IČO
podnikateľovi a pod. Tým dôjde k skráteniu a zefektívneniu administratívnych postupov pre podnikateľské subjekty. Pri rozvoji JKM budú v tejto etape
spolupracovať, okrem profesijných komôr aj niektoré ministerstvá, iné orgány štátnej správy a subjekty mimo verejnej správy. Z hľadiska špecifík jednotlivých
povoľovacích postupov dotknutých inštitúcií pri vydávaní povolenia na podnikanie sa uvažuje so založením viacerých JKM a to na profesijných komorách
a príslušných orgánoch štátnej správy, ktoré vydávajú povolenia na podnikanie.
Postupy, ktorým sa uvedené kroky budú realizovať je elektronické prepojenie zodpovedných inštitúcií.
Právnym rámcom pre prípravu JKM je návrh zákona o službách, ktorý pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR. MH SR v spolupráci so spolugestormi
pripraví novelizácie osobitných právnych predpisov, ktoré sa budú realizovať cez navrhovaný zákon o službách. Založenie JKM si bude vyžadovať najmä
organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých JKM, a v prípade potreby aj ich možné personálne dobudovanie.
podpora podnikania a zlepšenie podnikateľského prostredia zjednodušením vstupu do podnikania a výkonu ich podnikateľskej činnosti, predovšetkým
zjednodušením administratívnych procesov, skrátenie lehoty pre začatie podnikania

Analytické zdôvodnenie
opatrenia:

V súčasnosti, okrem podnikateľov, podnikajúcich v režime živnostenského zákona, ostatní podnikatelia sú nútení kontaktovať viacero inštitúcií a orgánov
(profesijná komora, obchodný register, výpis z registra trestov, štatistický úrad a pod.), s cieľom získať povolenie k podnikaniu. Priemerná doba na získanie
povolenia k podnikaniu u podnikateľov, poskytujúcich služby podľa osobitných právnych predpisov, je v súčasnosti cca 30 dní. Po zavedení JKM sa
predpokladá, že priemerná doba pre získanie potrebných formalít na podnikanie sa skráti na 20 dní. Úlohou JKM je aj poskytovanie informácií súvisiacich so
začatím a samotným výkonom poskytovania služieb.
Opatrenie vyplýva z požiadaviek smernice o službách na vnútornom trhu č. 2006/123/ES, podľa ktorej majú ČK povinnosť do termínu zabezpečenia
transpozície smernice (december 2009) vytvoriť sieť JKM, ktorá umožní poskytovateľom služieb získanie povolenia na podnikanie a zabezpečí ďalšie
formality na iných inštitúciách, ktoré sú potrebné, najmä pri začatí podnikania.
Väzba na iné strategické Opatrenie je reakciou na závery Strategickej správy o obnovenej Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť, plnenie záväzkov jarného zasadnutia
dokumenty:
Európskej rady 2006, 2007, 2008 k plneniu cieľov Lisabonskej stratégie, plnenie záverov príspevkov Rady pre konkurencieshopnosť na jarný summit
Európskej rady 2006, 2007, 2008 k Lisabonskej stratégii a plnenie záverov Rady pre konkurencieschopnosť k revízii Jednotného trhu EÚ (marec 2008).
Prijatie opatrení úzko súvisí so zabezpečovaním transpozície smernice o službách na VT č. 2006/123/ES v SR do decembra 2009.
Termín splnenia opatrenia:
31. 12. 2009
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Zoznam potenciálnych rizík:

- nekompatibilita informačných systémov v rámci EÚ
Smernica ukladá členským štátom zabezpečiť vybavenie záležitosti vo veci podnikania aj elektronicky na diaľku, na základe čoho sú potrebné prepojenia
zodpovedných inštitúcií v rámci SR ako aj interoperabilita informačných systémov v rámci EÚ.
Problémom je nekompatibilita informačných systémov v rámci EÚ.
- slabá flexibilita dotknutých inštitúcií pri akceptovaní požiadaviek vyplývajúcich zo smernice a iných dokumentov EÚ z hľadiska nových prístupov v oblasti
podnikania v prospech podnikateľa

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
Poznámka
splnenia úlohy
1. Príprava zákona o službách, novelizácie
30. 9. 2009
MH SR, MV SR, MF SR, podpredseda Priame bilaterálne rokovania medzi dotknutými rezortmi a orgánmi.
osobitných právnych predpisov (napr. zákon
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť,
č. 586/2003 Z. z. o advokácii, 78/1992 Z. z.
európske záležitosti, ľudské práva
o daňových poradcoch, zákon č. 344/2004
a menšiny, MS SR, MPSVaR SR, MŠ
o patentových zástupcoch, zákon č. 216/1995
SR, MŽP SR, MP SR, MDPaT SR,
Z. z. o Komore geodetov a kartografov, zákon
MVRR SR, ÚNMS SR, Úrad Geodézie,
č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných
kartografie a katastra SR, MK SR, MP
architektoch, a pod).
SR., Ministerstvo zdravotníctva SR.
Úloha

2. Príprava konečných dohôd a postupov
založenia JKM s príslušnými orgánmi
a inštitúciami, ako aj zabezpečenie možnosti
elektronického prepojenia

2008 - 2009
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MK SR, MP SR, MPSVaR SR, MŠ SR,
MS SR, MŽP SR, MDPaT SR, MVRR
SR, Ústredie práce a sociálnych vecí a
rodiny SR, Úrad geodézie kartografie a
katastra SR, ÚRSO, Hlavný banský
úrad, Úrad pre dohľad nad výkonom
auditu, ŠÚ SR, RT GP SR, ÚPV SR,
Daňové riaditeľstvo SR, Zdravotné
poisťovne, Slovenská komora
patentových zástupcov, Slovenská
komora architektov, Slovenská komora
veterinárnych lekárov, Slovenská
advokátska komora, Slovenská
komora stavebných inžinierov,
Slovenská komora daňových
poradcov, Slovenská komora
psychológov, Slovenská Komora
geodetov a kartografov, (uznesenie č.
324/2006, 294/2007), Úrad pre
normalizáciu, meteorológiu a
skúšobníctvo

Písomná spolupráca s ministerstvami, inými štátnymi orgánmi, profesijnými
komorami a inými inštitúciami.
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Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
Skrátenie priemerného času pre začatie podnikania u regulovaných povolaní

Východisková hodnota v roku 2008
cca 30 dní

Výsledkový ukazovateľ
Index podnikateľského prostredia
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

Východisková hodnota v roku 2008
117 bodov

Cieľová hodnota v roku 2010
cca 20 dní
Cieľová hodnota v roku 2010
130

14 Vytvoriť konkurenčnejšie podnikateľské prostredie a podporiť iniciatívnosť súkromného sektora prostredníctvom lepšej právnej regulácie.
15 Presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky.
žiadne
2 Úplné zaviesť systém jedného kontaktného miesta pre začínajúce spoločnosti.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
2008

2009

2010

2011

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
20
10
10
10
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-20
-10
-10
-10
Poznámka: finančné prostriedky neboli zatiaľ vyčlenené, ide o indikatívny návrh, finančné prostriedky predstavujú celkové alokované zdroje, ktoré si po stanovení konečného modelu 2. etapy
JKM budú nárokovať jednotlivé rezorty v rámci svojich rozpočtových kapitol, vrátane možných dotácií pre profesijné komory, zriadené zo zákona.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Podnikateľské prostredie (Informačno - komunikačné technológie)
Dôsledná implementácia služieb elektronických registrov a ich vzájomné prepojenie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra,
Sociálna poisťovňa, Daňové riaditeľstvo SR, Colné riaditeľstvo SR, Ministerstvo životného prostredia SR
Realizáciou opatrenia dôjde k prepojeniu a integrácii v súčasnosti existujúcich registrov podnikateľských subjektov (živnostenský, obchodný,
kataster, a iné registre), ako aj iných registrov, ktoré si medzi sebou budú poskytovať všetky údaje v zaručenej elektronickej podobe. Vytvorí sa
integrovaný a konsolidovaný elektronický prístup k informáciám pre občanov a podnikateľov v týchto registroch prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy.
Zlepšenie kvality podnikateľského prostredia a úrovne elektronického poskytovania služieb verejnej správy, zníženie administratívneho zaťaženia a
lepšia a komplexnejšia informovanosť občanov a podnikateľov.
Európska Komisia navrhla v roku 2005 strategický rámec, ktorým sa stanovila širšia politická orientácia v nadväznosti na ciele lisabonskej stratégie,
a to iniciatívu i2010 – Európska informačná spoločnosť 2010. Vo svojom strednodobom hodnotení potvrdila pozitívnu úlohu informačnokomunikačných technológií na dosahovanie lisabonských cieľov. Slovensko je však, čo sa týka rozvoja vysoko efektívnej vedomostnej ekonomiky,
v súčasnosti jedným z najslabších členov EÚ. Jednou z príčin tohto stavu je aj nedostatočná technologická infraštruktúra. Vo verejnej správe existuje
množstvo zavedených autonómnych informačných systémov bez vzájomnej prepojenosti, na rôznej architektonickej a kvalitatívnej úrovni, čo
spôsobuje, že informácie sú v nich využívané izolovanie, dátové štruktúry sa často opakujú, je potrebné viacnásobné získavanie a spracovávanie
údajov. Verejné databázy a registre v súčasnosti nie vždy fungujú na kompatibilných štandardoch a technológiách, ktoré je možné jednoducho
a lacno vzájomne prepojiť. Výsledkom je nekonzistentnosť údajov, ich neefektívne využívanie, ako aj strata finančných prostriedkov a času.
Definovanie a zavedenie chýbajúceho systému základných registrov, ich správcov a prislúchajúcich údajov, spoločne s dátovými štandardami sú
nevyhnutnými predpokladmi pre elektronickú výmenu údajov medzi registrami ako aj pre sprístupnenie údajov iným subjektom. To si vyžaduje
vytvorenie komunikačných rozhraní pre výmenu údajov medzi inštitúciami verejnej správy, fyzickými osobami a organizáciami a taktiež organizačné
a technické úpravy prístupu k referenčným údajom základných registrov pre potreby inštitúcií verejnej správy a verejnosti ako aj úpravy potrebnej
legislatívy tak, aby mohli byť údaje získané elektronickou formou použité na právne účely. Z pohľadu legislatívy je nevyhnutné pripraviť návrh zákona
o registroch verejnej správy a definovať štandardy pre oblasť výmeny údajov medzi registrami.
Vláda SR považuje informatizáciu verejnej správy za nosný prvok budovania vedomostnej spoločnosti. Vo svojom programovom vyhlásení sa
zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou a vytvoriť podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy
v oblasti informatizácie spoločnosti.
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Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Navrhnuté opatrenie je v súlade s odporúčaniami jarnej Európskej rady 2008 a reaguje na odporúčania z pravidelnej strategickej správy Európskej
komisie, ktoré konštatovali zaostávanie Slovenska zavádzaní elektronických služieb verejnej správy. Kľúčovú úlohu prepojenia registrov verejnej
správy si vláda uvedomila už v roku 2004, kedy v schválenom základnom strategickom dokumente pre rozvoj informačnej spoločnosti s
názvom Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a jej prislúchajúcom Akčnom pláne, bola stanovená úloha vytvoriť "Systém
základných registrov VS" ako systém navzájom prepojených a harmonizovaných registrov, ktorý bude povinne zdielateľný všetkými IS VS a bude
celoplošne sprístupniteľný. V strategickom dokumente Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ktorý bol vládou schválený v roku
2005 patrilo medzi priority prepojenie základných informačných systémov inštitúcií verejnej správy efektívnym, spoľahlivým a bezpečným spôsobom
a definovanie štandardov a rozhrania pre výmenu dát medzi orgánmi verejnej správy. V dokumente “ Návrh cestovnej mapy zavádzania
elektronických služieb verejnej správy “ boli definované v podstate rovnaké úlohy ktoré mali zabezpečiť základné predpoklady pre zavedenie
elektronických služieb verejnej správy. Spomenuté úlohy sa nepodarilo naplniť preto boli nanovo sformulované v dokumente Stratégia informatizácie
verejnej správy, ktorá bola v roku 2008 schválená vládou SR na obdobie do roku 2013 a v nadväzujúcom dokumente Národná koncepcia
informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorá definuje hlavné princípy a priority informatizácie verejnej správy a architektúru integrovaného
informačného systému verejnej správy.
Referenčným dokumentom vytvárajúcim rámec pre čerpanie prostriedkov EÚ je Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013,
ktorý je základom pre Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS), pomocou ktorého budú financované hlavné projekty informatizácie
verejnej správy v Slovenskej republike v súlade s výsledkami štúdií uskutočniteľnosti. Jednotlivé aktivity smerujúce k naplneniu tohto opatrenia tvoria
súčasť prioritnej osi č.1 – elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb.
2010
- neexistujúci právny rámec bude bariérou v prepojení základných registrov verejnej správy (chýbajúci zákon o elektronickej verejnej správe
a o registroch verejnej správy)
- právna prekážka pri výmene osobných údajov o fyzických osobách medzi registrami, ktorá je spôsobená zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov
- nepodarí sa zaviesť jednoznačný identifikátor pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy
- neochota orgánov verejnej správy efektívne meniť tradičné pracovné postupy výkonu správy
- nepodarí sa reformovať prebytočné procesy verejnej správy a redukovať duplicitu pri kombinovaní procesov medzi úradmi
- prekrývajúce sa kompetencie v oblasti koordinácie informatizácie spoločnosti
- do riešení nebude zakomponované hľadisko európskej interoperability čo obmedzí možnosť poskytovania cezhraničných eGovernment služieb
- meškanie projektov vyplývajúcich zo štúdie uskutočniteľnosti
- nedostatočná časová harmonizácia jednotlivých projektov

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
1. Predložiť na rokovanie vlády návrh Výnosu
o štandardoch doplnený o dátové štandardy
pre výmenu údajov medzi kooperujúcimi
informačnými systémami verejnej správy
2. Predložiť do vlády návrh zákona
o elektronickej verejnej správe a o registroch
verejnej správy

Plánovaný termín splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohy
úlohu
30. 9. 2008

MF SR

31. 12. 2009

MF SR
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3. Zavedenie jednotného identifikátora
fyzických osôb (JIFO)
4. Zriadenie registra fyzických osôb
5. Zriadenie registra právnických osôb
a podnikateľov
6. Zriadenie registra adries
7. Zriadenie registra priestorových informácií
8. Fyzické prepojenie základných registrov

31. 12. 2009

MV SR

30. 6. 2010

MV SR

31. 12. 2009

MF SR

Termíny riešenia úloh a časové náväznosti projektov budú upresnené v
štúdiách realizovateľnosti
-//-//-

-//MV SR
-//MŽP SR, ÚGKK SR
MF SR, MV SR, MŽP SR, ÚGKK -//SR
MF SR, MV SR, MŽP SR, ÚGKK -//-

30. 6. 2010
31. 12. 2009
31. 12. 2010

9. Verifikácia a čistenie údajov v registroch
31. 12. 2010

SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1.Percento verejných registrov ktoré fungujú na kompatibilných štandardoch a technológiách
a ktoré je možné jednoducho a lacno vzájomne prepojiť

Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
2 (2010), 4 (2013)

Výsledkový ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

35 (2007)
85 (2007)
24 (2007)

50 (2010), 100 (2013)
90 (2010), 95 (2013)
30 (2010), 40 (2013)

1. E-government - on-line dostupnosť (Eurostat)
2. Využitie E-government podnikmi (Eurostat)
3. Využitie E-government jednotlivcami (Eurostat)
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

9

Podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť.

Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

1

Pokračovať v rozvíjaní politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
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Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

Predpokladané výdavky budú upresnené až vo fáze vyhodnotenia štúdií uskutočniteľnosti na 1. prioritnú os OPIS. Tieto
výdavky sú alokované v rámci existujúcich výdavkových limitov a nepredstavujú výdavky nad schválený rozpočet.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:

Podnikateľské prostredie (Informačno komunikačné technológie)
Zvýšenie dostupnosti a podpora infraštruktúry širokopásmového prístupu.
Ministerstvo financií SR.
Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo školstva SR.
Zámerom tohto opatrenia je podporovať investície súkromného sektora do rozvoja infraštruktúry širokopásmových prístupových sietí dôsledným
uplatňovaním európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie a princípov európskej politiky pre širokopásmové pripojenie schválenej
uznesením európskeho parlamentu z 19. júna 2007. Zároveň na odstránenie zaostávania v dostupnosti širokopásmového prístupu pre domácnosti i
verejnú správu vo vidieckych a odľahlých oblastiach, ktoré sú neatraktívne pre súkromný sektor z dôvodov dlhodobej návratnosti a vysokého rizika
investícií, poskytovať finančné zdroje na rozvoj širokopásmových prístupových sietí z prostriedkov Operačného programu Infomatizácia spoločnosti
(OPIS). Poskytovanie uvedených finančných zdrojov bude vychádzať najmä z odporúčaní štúdií realizovateľnosti k OPIS.
Zvýšenie dostupnosti širokopásmového prístupu pre obyvateľov a verejnú správu.
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Analytické zdovôdnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:

Rozvoj širokopásmového prístupu napomáha k zvýšeniu efektivity v mnohých oblastiach súčasných ľudských činností, napr. v oblasti verejnej
správy, vzdelávania, dopravy, zdravotnej starostlivosti, obchodu a podnikania. Je to prostriedok, ktorý otvára nové možnosti prístupu (cez počítač,
telefón, DTV, kiosk...) k poskytovaným zdrojom a službám (dátovým, hlasovým aj obrazovým). Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení
zaviazala podporovať rozvoj širokopásmového prístupu rozvíjaním súťaže, hospodárnym využívaním frekvenčného spektra a podporou budovania
širokopásmových sietí aj vo vidieckych regiónoch. Ciele lisabonskej stratégie medzi ktoré patrí aj stimulovanie rozvíjania IKT a podpora
prehľadného, stabilného a konkurencieschopného prostredia v oblasti elektronickej komunikácie a elektronických služieb sú premietnuté do iniciatívy
i2010: Európska informačná spoločnosť, ktorej zámerom je podporiť vytvorenie jednotného trhu pre digitálne hospodárstvo. V strednodobom
hodnotení iniciatívy i2010 na začiatku roka 2008 bolo konštatované, že širokopásmové pripojenie sa v EÚ stáva normou a trh širokopásmového
prístupu sa dynamicky rozvíja. Napriek tomu sa však prejavili príznaky únavy, rast pokrytia a dostupnosti sa spomaľuje a rozdiely medzi členskými
štátmi pri zavádzaní a využívaní IKT, rýchlosti, cenách a pokrytí sa prehlbujú. Navrhnuté opatrenie reaguje na odporúčania z pravidelnej
Strategickej správy Európskej komisie a je v súlade s odporúčaniami jarného zasadnutia Európskej rady 2008. V pravidelnej Strategickej správe EK
je členským štátom odporučené stanoviť si vo svojich Národných programoch reforiem do roku 2010 ciele 30% penetrácie širokopásmového
internetu a zabezpečenie internetového pripojenia pre všetky školy. V SR kvalita širokopásmového prístupu v poslednom roku vzrástla vďaka
výraznému nástupu budovania optických sietí a zvýšeniu podielu optických prípojok na celkovej báze širokopásmového prístupu. Aktuálne analýzy
hodnotia trh širokopásmového prístupu v SR ako rozmanitý a dynamický, s dobrými predpokladmi na rozvoj a dostatočné uspokojovanie potrieb
zákazníkov. Zatiaľ to však nestačí na odstránenie dlhodobého zaostávania za vyspelými krajinami EÚ. Podľa štatistiky EK je SR s penetráciou
pevného širokopásmového prístupu 8,8 % v roku 2007 na 25. mieste v EÚ. V Európe sa priemerne dvaja z desiatich užívateľov pripájajú do
medzinárodnej počítačovej siete prostredníctvom pevného širokopásmového prístupu. Pre porovnanie, na Slovensku to nie je ani každý desiaty
používateľ. Treba tiež pripomenúť, že na Slovensku sa úspešne rozvíja mobilný širokopásmový prístup, ktorý v súčasnosti v mnohých prípadoch
nahrádza pevné pripojenie. Mobilné širokopásmové pripojenie má svoje prednosti, ale z hľadiska poskytovaných prenosových rýchlostí má svoje
obmedzenia a nemožno predpokladať, že v najbližšej dobe plne nahradí výhody pevného širokopásmového pripojenia, najmä optického. Nízka
penetrácia sa dotýka okrem domácností aj verejnej správy, predovšetkým obecných úradov. Podľa prieskumov ZMOS približne jedna tretina
obecných úradov nemá žiadne pripojenie na internet. Približne 3% škôl v súčasnosti vôbec nemá internetové pripojenie.Problémom nízkej
penetrácie širokopásmového prístupu je okrem nedostatočnej ponuky kvalitných elektronických služieb (rieši sa v opatrení vii. Informatizácia verejnej
správy) aj nedostatočný rozvoj prístupových sietí vo vidieckych oblastiach. Rozvoju prístupových sietí vo vidieckych oblastiach má výrazne
napomôcť implementácia tretej prioritnej osi OPIS, ktorá bude podporovať aktivity na stimulovanie dopytu domácností a obyvateľov po
širokopásmových technológiách. Realizáciou tohto opatrenia sa vytvoria predpoklady pre ďalší rozvoj v súlade s najnovšími trendmi EÚ ako je napr.
zavádzanie sietí budúcej generácie, zavádzanie internetového protokolu IPv6 a podpora internetu vecí.
Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a jej prislúchajúci Akčný plán (2004) - úlohy na zabezpečenie lacnejšieho, rýchlejšieho
a bezpečnejšieho internetu, a to najmä podpora nasadenia moderných technológií pre prístup a konektivitu umožňujúcich cenovo dostupné
širokopásmové pripojenie k internetu pre všetkých občanov a posilnenie konkurencie v poskytovaní prístupu k miestnym prístupovým sieťam.
Národná stratégia pre širokopásmový prístup (2005) - ciele a postupy rozvoja širokopásmového prístupu a konkrétne opatrenia na jeho podporu do
roku 2008
Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 - referenčný dokument vytvárajúci rámec pre čerpanie prostriedkov EÚ
Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS)- hlavné projekty informatizácie verejnej správy v Slovenskej republike. Na podporu zvýšenia
prístupnosti k širokopásmovému internetu je zameraná tretia prioritná os OPIS. Výber projektov bude v súlade s výsledkami štúdií uskutočniteľnosti.
2013
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Zoznam potenciálnych rizík:

- pretrvávajúce vysoké ceny pre širokopásmové pripojenie súvisiace s nedôsledným uplatňovaním zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov, najmä v súvislosti s uplatňovaním mechanizmu uvoľnenia účastníckych vedení
- prekrývajúce sa kompetencie v oblasti koordinácie informatizácie spoločnosti
- neochota podnikov investovať do infraštruktúry s dlhodobou návratnosťou a vysokým rizikom
- možné oneskorenie realizácie 3. prioritnej osi OPIS súvisiace s vypracovaním štúdie realizovateľnosti
- trvalá udržateľnosť infraštruktúry financovanej z OPIS vo vidieckych oblastiach

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný termín splnenia Zodpovedný orgán za danú
Poznámka
úlohy
úlohu
1. Vypísanie verejného obstarávania na
Zo štúdií realizovateľnosti vyplynú konkrétne úlohy ktoré zabezpečia
31. 7. 2008
ÚV SR
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na
naplnenie cieľov 3. prioritnej osi OPIS. Tieto budú následne doplnené do
3.prioritnú os eGovernment z OPIS
tohto akčného plánu.
2. Rozhodnutie odbornej poroty o výsledku
3. 10. 2008
ÚV SR
verejného obstarávania
3. Uzavretie zmluvy so zhotoviteľom štúdie
30. 11. 2008
ÚV SR
uskutočniteľnosti v procese rokovacieho
konania bez zverejnenia
4. Predložiť na rokovanie vlády SR Národnú
politiku pre elektronické komunikácie na roky
30. 4. 2009
MDPT SR
2009 - 2013
5. Vypracovanie a prevzatie výsledkov Štúdie
31. 5. 2009
ÚV SR
uskutočniteľnosti
6. Vypísanie prvých výziev pre podávanie
ÚV SR
projektov na 3. prioritnú os OPIS
30. 6. 2009
7. Predložiť na rokovanie vlády SR
31. 5. 2010
MDPT SR
aktualizované znenie Národnej stratégie pre
širokopásmový prístup v SR
8. Podporiť ďalší rozvoj súťaže - prideliť
31. 12. 2010
MDPT SR
frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 –
3 800 MHz
9. Zabezpečiť pripojenie
škôl do
31. 12. 2011
MŠ SR
širokopásmového internetu
10.
Rozšíriť
databázu
dostupnosti
širokopásmového prístupu na internet údajmi
31. 12. 2013
MDPT SR, Sociálna poisťovňa
o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na
regionálnej i lokálnej úrovni a následne ju
pravidelne aktualizovať
Úloha

Merateľné ukazovatele opatrenia
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Výstupný ukazovateľ
1. počet realizovaných projektov v rámci 3.prioritnej osi OPIS (ITMS)
2. pripojenie škôl do vysokorýchlostného internetu v % (MŠ SR)
3. počet novopripojených domácností na širokopásmový internet (ITMS)
4. počet novopripojených obyvateľov na širokopásmový internet (ITMS)

Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)
63 (2007)
0 (2008)
0 (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
70 (2010), 200 (2013)
90 (2010), 100(2011)
50 000 (2010), 200 000(2013)
175 000 (2010), 700 000 (2013)

Výsledkový ukazovateľ
% domácností so širokopásmovým prístupom k internetu (Eurostat)

Východisková hodnota (v roku)
27 (2007)

Cieľová hodnota (v roku)
35 (2010), 55 (2013)

24 (2007)

30(2010), 40 (2013)

76 (2007)

83 (2010), 90 (2013)

8,8 (jan.2008)

15 (2010), 30 (2013)

% domácností v riedko osídlených oblastiach (menej ako 100 obyvateľov na km2) so
širokopásmovým prístupom k internetu (Eurostat)
% podnikov so širokopásmovým prístupom k internetu (Eurostat)
Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov, Eurostat)
Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:

9

Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

žiadne
1 Pokračovať v rozvíjaní politík informačných a komunikačných technológií, najmä v širokopásmovej infraštruktúre.

Podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

2009

2010

2011

7,11490
411,19225 + 705 (MŠ SR)
596,90525+ 783 (MŠ SR)
922,85922 + 742 (MŠ SR)
4,52882
362,30564
526,73902
815,34410
-7,11490
- 1116,19225
- 1379,90525
- 1664,85922
Uvedená suma predstavuje čiastkový odhad očakávaných výdavkov pre OPIS, prioritná os 3, aktuálny k 30.6.2008 (alokované v
rámci existujúcich výdavkových limitov) + odhad výdavkov MDPT na zabezpečenie úloh (alokované v rámci existujúcich
výdavkových limitov) + rozpočtové nároky na úlohu MŠ SR sú plánované 2 230 mil. Sk zo štátneho rozpočtu (suma je uvedená
v tabuľke), v tejto sume je započítaná infraštruktúra na školách a pripojenie na internet, zriaďovacie aj prevádzkové náklady v
období 4 rokov 2008-2011. V Stratégii informatizácie regionálneho školstva sa predpokladalo, že na informatizáciu (dátové centrum,
školský intranet a iné) pôjdu 4 mld. Sk, približne 1 mld. ročne. Tieto finančné prostriedky budú vynaložené zo štátneho rozpočtu do
výšky schválených limitov plánovaných výdavkov rezortu školstva. V prípade, že štúdie uskutočniteľnosti a ďalší vývoj informatizácie
preukáže vyššie nároky na štátny rozpočet bude potrebné žiadať MF SR o navýšenie.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Podnikateľské prostredie (dopravná infraštruktúra)
Intenzívna výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
V súlade so schváleným Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest má byť do roku 2010 odovzdaných približne 165 km diaľnic
a 86 km rýchlostných ciest. Financovanie bude realizované z: (1) verejných zdrojov (OP Doprava 2007 – 2013 a štátny rozpočet), (2) príjmov zo
spoplatnenia vybranej infraštruktúry (elektronický systém výberu mýta), (3) spolupráce verejného a súkromného sektora (PPP). Pre úspešnú
realizáciu opatrenia bude potrebné pripraviť a predložiť dopravné projekty na financovanie z fondov EÚ Európskej komisii na schválenie, ukončiť
verejné obstarávanie na dodávateľa a prevádzkovateľa mýtneho systému a koncesionárov na realizáciu troch skupín projektov PPP.
Zabezpečenie dostupnosti územia SR na sieť diaľnic a rýchlostných ciest, jej prepojenie na sieť TEN-T, odstránenie regionálnych disparít, zníženie
preťaženia kritických úsekov cestnej siete, vytvorenie podmienok na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia v rámci celého územia SR.
Zabezpečenie lepšej dostupnosti územia zo siete diaľnic a rýchlostných ciest a vytvorenie uceleného prepojenia medzi Bratislavou – Žilinou /
Banskou Bystricou a Košicami je podmienkou rýchlejšieho rozvoja menej rozvinutých regiónov. V súčasnosti až tretina územia Slovenska má prístup
na diaľnicu, resp. rýchlostnú cestu v čase dlhšom ako 45 minút, čo je jedným z negatívnych faktorov na vstup nových investorov. Pomer kilometrov
diaľnic ku rozlohe územia je približne 7,11 km / tis. km2 (spolu s rýchlostnými cestami je 9,89), čo jedna z najnižších v EÚ (priemer EÚ je
20 km / tis. km2). Podľa súčasného vývoja v SR ako aj medzinárodných štúdií patrí existencia vnútroštátneho a medzinárodného dopravného
prepojenie medzi najdôležitejšie faktory vplývajúce na umiestnenie novej investície.

Väzba na iné strategické dokumenty:

Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Programové vyhlásenie vlády SR: „Prioritou vlády v súlade so spoločnou európskou dopravnou politikou bude zrýchlenie
tempa výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry s cieľom prepojenia nadradenej dopravnej infraštruktúry na transeurópsku dopravnú sieť a
zlepšenie dostupnosti všetkých regiónov SR k nadradenej dopravnej infraštruktúre“. Vláda bude pokračovať v príprave a výstavbe diaľnic a
rýchlostných ciest zahrnutých do transeurópskej dopravnej siete a siete rýchlostných ciest s cieľom dosiahnutia rovnomerného pokrytia územia
Slovenska spolu so zohľadnením dopravných potrieb. Vláda vytvorí podmienky pre výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest
do roku 2010.
Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (uznesenie vlády SR č. 1084/2007), OP Doprava na roky 2007 – 2013,
Postup výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP (uznesenie vlády SR č. 753/2007).
2010
Zdĺhavosť prípravnej fázy realizácie dopravných projektov (nedostatočná projektová príprava stavieb, nekompletnosť projektovej dokumentácie,
omeškanie rozhodnutí vydávaných v režime stavebného zákona), uzavretie zmlúv s víťazmi tendrov projektov verejno-súkromného partnerstva do
konca roka 2008 a s víťazom tendra na výstavbu a prevádzkovanie elektronického systému mýta.

Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha

Plánovaný
splnenia úlohy

termín

/111/

Zodpovedný orgán za danú úlohu

Poznámka

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
1.
Realizácia
projektov
podľa
schválených dokumentov
 ukončenie vybraných úsekov D1
v úseku Bratislava – Košice;
 ukončenie R1 v úseku Trnava Banská Bystrica;
 ukončenie úseku diaľnice D3
Svrčinovec – štátna hranica PR;
2. Realizácia projektov PPP
 podpis koncesionárskej zmluvy
balík 1 – úseky na D1,
balík 2 – úseky na R1
balík 3 – úseky na D1
 termín začatia projektu
balík 1 – úseky na D1,
balík 2 – úseky na R1
balík 3 – úseky na D1
3. Realizácia systému elektronického
výberu mýta
 podpis koncesionárskej zmluvy
 termín spustenia projektu

MDPT SR
2010
2010
2010
MDPT SR
31. 1. 2009
31. 1. 2009
30. 6. 2009
31. 3. 2009
31. 3. 2009
30. 9. 2009
MDPT SR
30. 12. 2008
31. 12. 2009

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ

Východisková hodnota (31.12.2006)

Cieľová hodnota (31.12.2010)

1. Dĺžka vybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest v km
Výsledkový ukazovateľ

349 km diaľnic, 136 km rýchlostných ciest
Východisková hodnota (31.12.2006)

514 km diaľnic a 222 km rýchlostných ciest
Cieľová hodnota (31.12.2010)

7,11 km diaľnic /1000 km2 (vrátane
rýchlostných ciest 9,89 km/1000 km2)

15 km/1000 km2 (diaľnice a rýchlostné
cesty)

1. Hustota diaľnic a rýchlostných ciest na 1000 km2 územia SR

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch":

16 Rozšíriť, zlepšiť a prepojiť európsku infraštruktúru a dokončiť prioritné cezhraničné projekty.
-

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
2008
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2009

2010

2011

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:

10 300
1 300
- 10 300
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12 000
3 600
- 12 000

16 110
7 700
- 16 110

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010

Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Opis opatrenia:

Cieľ opatrenia:
Analytické zdôvodnenie opatrenia:

Väzba na iné strategické dokumenty:
Termín splnenia opatrenia:
Zoznam potenciálnych rizík:

Podnikateľské prostredie (vysoká vymožiteľnosť práva)
Informatizácia súdnictva
Ministerstvo spravodlivosti SR
Pre elektronizáciu súdnictva je po zavedení elektronických registrov a etape ich centralizácie potrebné realizovať ďalšiu etapu - elektronické podania
na súdy, ktoré umožnia občanom a podnikateľom podania na súd elektronicky prostredníctvom portálu. Zároveň pre zlepšenie komunikácie so
súdom je súčasťou opatrenia aj pomoc pri zostavovaní žaloby. Opatrenie má dopad na verejnosť. V rámci ďalších služieb bude pri splnení
podmienok poskytnutá možnosť podania hromadných podaní na súd na úrovni webových služieb. Opatrenie zahŕňa aj elektronizáciu podávania
návrhov na európsky platobný rozkaz a bude implementovaný európsky platobný rozkaz elektronicky zavedený nariadením č. 1896/2006. Potrebná
je čiastočná zmena legislatívy v gescii Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá je už v procese prípravy (vyhláška a úprava OSP).
Elektronizácia súdnych konaní. Vytvorenie podmienok pre elektronickú komunikáciu súdov s občanmi a podnikateľmi. Vytvorenie podmienok pre
elektronický súdny spis (r. 2012) a doručovanie rozsudku elektronicky (2014). Opatrenie má dopad na verejnosť a optimalizáciu procesov v rezorte.
Elektronické archívy súdov. Vytvorenie podmienok pre elektronickú archiváciu dokumentov, zachovanie integrity dokumentov. Ide o nevyhnutný
predpoklad pre existenciu elektronického súdnictva.
Zvýšenie vymožiteľnosti práva, zjednodušenie prístupu občanov a podnikateľov k súdom a zrýchlenie súdnych konaní.
Aktuálna situácia v oblasti legislatívy umožňuje elektronické podania na súdy (od roku 2003). Avšak v tejto dobe išlo o formálnu podporu
elektronizácie, nakoľko v tom čase nebol na Slovensku vyriešený ani legislatívny rámec pre elektronický podpis v administratívnom styku
ani súvisiace nástroje (overovanie podpisov, podpisovanie dokumentov, časové pečiatky a pod.). Riešenie je v súčasnosti nedostatočné a nie je
v súlade s cieľmi Komisie EU pre eJustice. Niektoré z prekážok funkčnej elektronickej justície boli odstránené a ďalšie zmeny v súlade s týmto
opatrením umožnia dosiahnutie uvedených cieľov. Pre podporu tohto opatrenia podniklo ministerstvo spravodlivosti v roku 2008 kroky súvisiace
s elektronickými službami: vytvorenie centrálnej databázy Súdneho manažmentu, obstaranie elektronickej podateľne a jej implementácia, využitie
elektronickej podateľne pre elektronické služby obchodného registra a implementácia elektronických služieb obchodného registra.
Cieľovým stavom je vytvorenie informačného systému elektronického súdnictva pre komunikáciu s občanmi a rozvoj informačného systému
súdnictva pre elektronické služby. Po dosiahnutí tohto opatrenia bude mať verejnosť možnosť komunikovať so súdom elektronicky.
Súlad so zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
2011
Neexistencia štátneho archívu elektronických dokumentov, nedostatočná informovanosť verejnosti o zaručenom elektronickom podpise,
neexistencia aplikácie spĺňajúcej všetky štandardy v rámci platnej legislatívy súvisiacej so zaručeným elektronickým podpisom, nízka miera
rozšírenia internetu v rámci SR, slabý rozvoj služieb eGovernmentu.

Harmonogram plnenia opatrenia
Plánovaný
termín
Zodpovedný orgán za danú úlohu
splnenia úlohy
1. Úprava koncepcie informatizácie
30. 9. 2008
MSSR
rezortu
Úloha
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Poznámka
Predkladá sa Ministerstvu financií SR

PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
2. Doplnenie zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok
3. Vytvorenie portálu pre prijímanie
elektronických dokumentov
4. Vytvorenie archivačného procesu
a archivácia elektronických podaní
5. Analýza archivačných procesov,
zosúladenie s požadovaným stavom
a vytvorenie implementačného plánu
6. Implementácia elektronických archívov
7. Vypracovanie štúdie elektronického
súdneho spisu
8. Vytvorenie elektronického spisu
subjektov zapísaných v obchodnom
registri

1. 1. 2009

MSSR

1. 1. 2009

MSSR

31. 12. 2009

MSSR

31. 3. 2010

MSSR

31. 12. 2010

MSSR

30. 6. 2011

MSSR

V legislatívnom procese, po I. čítaní NR SR

Merateľné ukazovatele opatrenia
Výstupný ukazovateľ
1. prijatie podaní na súdy elektronicky
2. vedenie spisov elektronicky

Východisková hodnota (v roku)
0 (2008)
0 (2008)

Cieľová hodnota (v roku)
1.000 mesačne (2009)
Do konca roku 2010 – 10.000 spisov

Výsledkový ukazovateľ

Východisková hodnota (v roku)

Cieľová hodnota (v roku)

Klasifikácia opatrenia
Integrované usmernenie:
Odporúčanie Rady:
“Points to watch“:

14
žiadne
Žiadne

Vytvoriť konkurenčnejšie podnikateľské prostredie a podporiť iniciatívnosť súkromného sektora prostredníctvom lepšej právnej regulácie.

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (ESA 95; v mil. Sk)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):

2008

2009

2010

2011

10

200
150
-200

150
100
-150

100
75
-100

-10
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PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
Poznámka:

Finančné prostriedky z EÚ neboli zatiaľ žiadané, v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti bude MSSR
žiadať o pridelenie týchto prostriedkov na rozvoj eGovernmentu. Pridelenie finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity
zo zdrojov OPIS a stanovenie priorít určia až štúdie uskutočniteľnosti a príslušné výzvy.
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