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PRÍLOHA č. 2 – 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:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Výskum,vývoj a inovácie
Reforma financovania vedy a techniky
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo financií SR
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) plní sa s časovým sklzom
d) neplní sa
Reforma financovania vedy a techniky sa má realizovať na základe materiálu „Nový model financovania vedy a techniky v SR“. Tento materiál má
predstavovať program modernizácie podpory vedy a techniky, ktorý :
stanovuje 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
vo výraznejšej miere podporuje projekty, ktoré sú čiastočne financované z medzinárodných zdrojov, prípadne podnikateľským sektorom,
v oblasti aplikovaného výskumu sústreďuje podporu do niekoľkých prioritných oblastí,
stanovuje podporu základného výskumu bez tematického obmedzenia len na základe kritéria vedeckej excelentnosti.
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%), čo 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.
Zároveň od roku 2004, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie, sa vôbec nezlepšil stav účasti slovenských organizácií výskumu
a vývoja v programoch výskumu a vývoja Európskej únie. V Európskej únii vznikajú nové iniciatívy a programy, v ktorých účasť si musí každý členský
štát zabezpečiť každoročným uhrádzaním členského poplatku. Slovensko má záujem vstúpiť 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“ 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
vytvorené Európskym inovačným a technologickým inštitútom.
Napriek schváleným 12 vecným prioritám 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 praxi. Keďže priorít je pomerne veľa, je dôležité identifikovať, ktoré z vecných priorít výskumu a vývoja budú podporované v období do
roku 2010.
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Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Predmetný materiál Ministerstvo školstva SR pripravilo. Materiál bol schválený v gremiálnej porade vedenia ministerstva školstva 16.6.2009.
časovým sklzom:
Dôvodom neskorého schválenia materiálu bola potreba prehodnotiť pôvodné ciele materiálu z dôvodu zvažovaná reálnosti navrhovaných cieľov vo
väzbe na opatrenia pre znižovanie dosahov hospodárskej krízy, schválené 9. februára 2009 vládou SR, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. vypracovanie návrhu materiálu „Nový
model financovania vedy a techniky“

Termín splnenia
15.12.2008

2. zaradenie návrhu materiálu na MPK
3. prerokovanie návrhu materiálu v Rade
vlády SR pre vedu a techniku
4. predloženie materiálu do vlády SR

30.1.2009
28.2.2009
31.3.2009

Opis realizácie úlohy
Materiál bol vypracovaný v spolupráci s expertnou pracovnou skupinou a predložený na poradu vedenia
Ministerstva školstva SR. Po neschválení materiálu bol materiál prepracovaný a opätovne predložený na
poradu vedenia. K materiálu sa uskutočnilo niekoľko rokovaní. Materiál bol schválený dňa 16.6.2009.
Materiál bol predložený na MPK v termíne 22.6. - 3.7.2009.
Materiál bol predložený na rokovanie Rady vlády SR pre VaT dňa 29.6.2009.
Materiál ešte nebol predložený na rokovanie vlády SR. Materiál bude predložený na rokovanie vlády SR
po zapracovaní rozporných pripomienok z MPK a z rokovania Rady vlády SR pre vedu a techniku.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,36
0,97

2010

1. počet projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, do ktorých sa zapoja
slovenské organizácie výskumu a vývoja
2. zvýšenie podielu účelového financovania vedy a techniky na podpore vedy a techniky
z prostriedkov štátneho rozpočtu
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
Výsledkový ukazovateľ
1. relatívna produkcia publikácií
2. relatívna produkcia citácií
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3. EPO patenty (počet prihlášok na 1 000 000 obyvateľov)

1,7

4

3,3

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie 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.
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) plní sa s časovým sklzom
d) neplní sa
Účelom opatrenia je podpora aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-vývojovej a inovačnej 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 spolufinancovaných 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. OP VaV 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:
 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 a rozvoj vysoko inovatívnych firiem sa bude realizovať aj pomocou záručných schém a rizikového kapitálu v rámci iniciatívy JEREMIE v SR.
Tieto inovatívne formy financovania predstavujú nepriamu návratnú finančnú pomoc, ktorá bude cez finančných sprostredkovateľov poskytovaná MSP
prostredníctvom hodlingového fondu JEREMIE, teda spoločnosti SZRF, s.r.o., kde EIF vykonáva odbornú činnosť finančného manažéra. 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
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jednotlivými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy SR z prostriedkov štátneho rozpočtu, alokovaných v ich rozpočtových kapitolách.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Mesačné oneskorenie plnenia úlohy č. 1 (vypísanie výzvy k OP VaV) nastalo z dôvodu pomerne zložitých podmienok prípravy výziev, najmä z dôvodu
časovým sklzom:
potreby dôsledne identifikovať a odčleniť oblasti, ktoré spadajú alebo nespadajú pod podmienky podpory prostredníctvom štátnej pomoci. V roku 2008
nastali pomerne výrazné zmeny v legislatíve ES v tejto oblasti, čo sa prejavilo aj v oneskorení plnenia tejto úlohy. Predmetné oneskorenie
nepovažujeme za zásadné.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. vypísanie výzvy k OP VaV

Termín splnenia
30.11.2008

Opis realizácie úlohy
Úloha bola splnená vyhlásením nasledovných výziev:
V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bola
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Podpora aplikovaného
výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2008/2.2/01-SORO vyhlásená dňa 28. 11.
2008 s dátumom termínu uzávierky dňa 2. 3. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola
9 958 175,66 eur. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 98 žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku. V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces žiadostí.
V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji“ bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV2008/4.2/01-SORO vyhlásená dňa 28. 11. 2008 s dátumom termínu uzávierky dňa 2. 3. 2009. Celková
finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 4 979 087,83 eur. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 35
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces
žiadostí.
V predmetnej oblasti boli v roku 2009 vyhlásené aj ďalšie 4 výzvy:
a)

b)

„Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a
energetiky“ – 2 výzvy s kódmi OPVaV-2009/2.2/02-SORO a OPVaV-2009/4.2/02-SORO vyhlásené
dňa
30. 3. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 3. 8. 2009. Celková finančná čiastka
vyčlenená na výzvy je 30 mil. eur a 12 mil. eur .
„Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (schéma štátnej
pomoci)“ – 2 výzvy s kódmi OPVaV-2009/2.2/03-SORO a OPVaV-2009/4.2/03-SORO vyhlásené
dňa 28. 4. 2009 s dátumom uzávierky dňa 10. 8. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na
výzvy je 40 mil. eur a 20 mil eur.

/6/

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

2. vypísanie výzvy k OP KaHR
• Schéma štátnej pomoci na podporu
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

31.12.2008

V roku 2008 bola vyhlásená jedna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „výzva“) v rámci opatrenia 1.3 OP KaHR.
Výzva v rámci opatrenia 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Schémy štátnej pomoci na
podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) bola
vyhlásená dňa 19. decembra 2008 s termínom predkladania žiadostí o NFP do 29. apríla 2009. V rámci
výzvy bolo predložených 46 žiadostí o NFP v celkovej výške žiadaného NFP 1,28 mld. Sk (42,56 mil.
Eur). V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces žiadostí.
Predmetom pomoci je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) na riešenie projektov
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií formou nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu, zameranej na
podporu rozvoja a zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľov vo výskumno-vývojovej, výrobnej,
obchodnej sfére a službách na to nadväzujúcich.
Dňa 3. septembra 2009 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.3 –
Podpora inovačných aktivít v podnikoch (de minimis) s termínom predkladania žiadostí o NFP do 3.
decembra 2009.
Pomoc v rámci tejto schémy je určená na projekty:
- Pomoc na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií,
- Pomoc na podporu zavádzania systémov manažérstva kvality,
- Pomoc na podporu ochrany priemyselných práv,
- Pomoc na podporu akreditácie a certifikácie,
- Pomoc na podporu implementovania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa

m.j.

Výstupný ukazovateľ

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007
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(iný rok) (iný rok)
rok)
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1. počet projektov podporených z OP VaV

Hodnotu
ukazovateľa
za OP VaV
bude
možné určiť
až
po
vyhodnotení
výziev
a
uzatvorení
príslušných
zmlúv
s
úspešnými
žiadateľmi.

Počet
schválených
(poporených)
projektov OP
VaV je 81 so
schváleným
nenávratným
finančným
príspevkom
33 217 761,03
EUR
V súčasnosti
prebieha
príprava
zmlúv
s
prijímateľmi,
až na ich
základe bude
prebiehať
čerpanie
rozpočtových
prostriedkov.

2008

2009

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
2005 2006 2007

Výsledkový ukazovateľ

2010 2010

(iný
rok)

(iný rok) (iný rok)

1.Hodnota celkového inovačného indexu (SII) podľa Hodnotiacej správy EÚ (European
innovation scoreboard)
2. EPO patenty (počet prihlášok na 1 000 000 obyvateľov)
Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
2008

2009
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2010

2011
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Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
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
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800

800

800

680
1 325,17

680
1 025,6
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Výskum, vývoj a inovácie
Nový mechanizmus prideľovania finančných prostriedkov na doktorandské štipendiá
Ministerstvo školstva SR
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) plní sa s časovým sklzom
d) neplní sa
Uskutočnili sa rokovania so zástupcami sekcie vysokých škôl MŠ SR, sekcie vedy a techniky MŠ SR a zástupcami Agentúry na podporu vedy
a výskumu. Po vzájomnej diskusii sa dospelo k dvom záverom:
1. Za súčasného stavu legislatívy z prostriedkov APVV je možné hradiť mzdy, doktorandské štipendiá nie sú oprávnenými výdavkami. Aby
štipendiá doktorandov boli oprávnenými výdavkami z prostriedkov APVV, bude nutná novela zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov v znení zákona č.233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá by mohla priniesť zmenu v pohľade na štipendiá doktorandov ako
oprávnené výdavky na projekty výskumu a vývoja. Po zmene legislatívy bude možná aj úprava pravidiel.
2. Splnenie cieľa - nový mechanizmus prideľovania finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov – v súčasnosti ako možné riešenie sa
javí uplatňovanie nového mechanizmu pri rozpise nových štipendijných miest doktorandov. Pri rozpise nových štipendijných miest
doktorandov od roku 2010 sa bude zohľadňovať zapojenosť doktorandov na projektoch APVV. APVV poskytne MŠ SR údaje
o schválených projektoch, na ktorých participujú doktorandi.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
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

Termín splnenia
31.10.2008

Opis realizácie úlohy
Po viacerých rokovaniach sa zúčastnené strany dohodli, že v súčasnosti na splnenie nového mechanizmu
sa pri prideľovaní finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov a pri rozpise nových štipendijných
miest bude uplatňovať ako jedno z kritérií účasť doktorandov na projektoch APVV.
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Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR

2008
0

2010
100

Výstupný ukazovateľ
1. počet nových doktorandov financovaných z projektov
Výsledkový ukazovateľ
Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2010

2011

996

2988

-996

-2988
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Výskum, vývoj a inovácie
Budovanie regionálnych inovačných centier (RIC)

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Plnenie opatrenia:

a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Potreba budovania regionálnych inovačných centier (RIC), vrátane ich technického a technologického vybavenia, vyplýva predovšetkým z
Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013, Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010 a regionálnych inovačných stratégií vypracovaných
samosprávnymi krajmi v rámci 6. rámcového programu Európskej únie na podporu výskumu a vývoja. Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)
vypracovalo návrh Projektu integrovaných inovačných nástrojov v regiónoch Slovenska (RIC), ako realizáciu opatrenia 1. Inovačnej politiky SR na
roky 2008 až 2010, schválenej uznesením vlády SR č. 128/2008 dňa 27. 2. 2008, - Budovanie Regionálnych inovačných centier (vrátane podpory
ďalšieho vzdelávania a poskytovania poradenstva pre subjekty vstupujúce do RIC) s navrhovanou alokáciou 165 mil. Є (4 950 mil. Sk) z
Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Opis realizácie opatrenia:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov, znižovanie regionálnych disparít, zvyšovanie regionálnej miery zamestnanosti
prostredníctvom rozvoja inovačných nástrojov na regionálnej úrovni, inštitucionálne zabezpečenie infraštruktúry prostredníctvom inovačných
nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a inovačnou
stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovenie a rozšírenie potenciálu inovácií v rámci aplikovaného výskumu, a vývoja pre inovatívne
podnikanie, pre rozvoj spolupráce podnikov s výskumnými, vývojovými a vzdelávacími inštitúciami v regiónoch, pre vzdelávanie pracovnej sily
podľa požiadaviek podnikateľov v priemysle, posilnenie a rozvoj spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií
s podnikateľmi na regionálnej a nadregionálnej a medzinárodnej úrovni, vytvorenie podmienok pre vznik a rozvoj najmä malých a stredných
inovatívnych podnikov zameraných na využívanie nových výrobných postupov a technológií, produkujúcich konkurencieschopné výrobky
a poskytujúcich kvalitatívne lepšie služby a vytvorenie podmienok pre vznik nových a lepších pracovných miest a zvyšovanie zamestnateľnosti
zamestnancov s ohľadom na proces zavádzania inovácií.
Problematika RIC bola predmetom pracovných rokovaní medzi MH SR, Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (MPSVR SR) počas roku 2008 a 2009 s cieľom pripraviť detailný projekt budovania RIC. Na základe týchto rokovaní a vzhľadom na
komplexnosť daného opatrenia, počet subjektov zapojených do jeho implementácie, časovú a finančnú náročnosť opatrenia a nevyhnutnosť
dodržať pri implementácii podmienky oprávnenosti v súlade s relevantnými operačnými programmi, vrátane princípov finančného riadenia, bola
realizácia daného opatrenia rozdelená na samostatné, časovo na seba nadväzujúce etapy (príprava ľudských zdrojov pre riadenie a implementáciu
inovácií v regiónoch, budovanie RIC a budovanie inovačných nástrojov).
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Následne bol projekt zreálnený, prepracovaný pre nedostatky vo financovaní projektu a rozdelený na časti financované z ESF a ERDF,
pričom bolo dohodnuté, že aktivity budú časovo koordinované, ale sa nebudú viazať na jednu spoločnú výzvu (čo by bolo navyše komplikované
aj z hľadiska ITMS). Pri rozbore možností financovania z ERDF (OP VaV) bolo konštatované, že navrhnutý spôsob nie je možné z hľadiska MŠ SR
realizovať a v projekte musí byť navrhnutý nový spôsob financovania v rámci ERDF.
MPSVR SR a Sociálna implementačná agentúra (SIA) pripravili výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre prvú
etapu budovania RIC. Táto výzva je zameraná na vytvorenie základu pre riadenie a implementáciu schválených národných inovačných stratégií
a politík na úrovni samosprávnych krajov a šírenie proinovačného potenciálu formou podpory kapacít a ľudských zdrojov pôsobiacich v tejto oblasti.
Hlavnými cieľmi sú vytvorenie podmienok pre podporu vzniku nových a udržateľných pracovných miest, resp. zvyšovanie zamestnateľnosti
a adaptability zamestnancov s ohľadom na proces zavádzania inovácií a systematizácia riadenia a implementácie inovačných nástrojov a politík na
úrovni regiónov prostredníctvom jednotlivých aktivít ako napr. organizovanie vzdelávacích aktivít vo väzbe na zavádzanie nových inovácií
v regiónoch (v súlade so zodpovedajúcimi inovačnými pólmi), vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania v oblasti
inovačných stratégií v súlade s inovačnou politikou, poradenstvo a príprava stratégií pre podporu inovácií v regiónoch nadväzujúcich na RIS, tvorba
inovačného regionálneho strategického plánovania, budovanie partnerstiev a sieťovanie inštitúcií zapojených do inovačnej stratégie v regiónoch,
podpora budovania regionálnych inovačných centier (tvorba pracovných miest za účelom podpory riadenia a koordinácie inovačnej politiky
v regiónoch). Táto výzva je určená pre samosprávne kraje v rámci cieľa Konvergencia a projekty umožňujú aplikovať inštitút partnerstva v rámci
VÚC (v rámci subjektov verejnej správy, nepodnikateľských subjektov apod. vzhľadom na intenzitu poskytovanej pomoci). Cieľové skupiny sú
v zmysle oprávnenosti pre OP ZaSI definované tak, aby boli vzdelávacie aktivity organizované ohľadne inovácií všeobecne dostupné.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia Hlavný dôvod časového sklzu projektu je preukázateľnosť trvalej udržateľnosti projektu v závislosti na financovaní z ERDF a dodržania želaného
s časovým sklzom:
financovania 95:5. Kľúčovou otázkou je udržateľnosť RIC po ukončení financovania z ERDF, a to minimálne po dobu monitorovania dopadov
projektu (5 rokov). Preto by štúdia realizovateľnosti mala v prvom rade zahŕňať finančný plán fungovania RIC do roku 2015 vrátane riešenia
finančných vzťahov vyplývajúcich z problematiky projektu generujúceho výnos, a vo väzbe na to aj vylúčenie možnosti neoprávneného
poskytovania štátnej pomoci.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Vypísanie výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP z Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Termín splnenia

Opis realizácie úlohy
MPSVR ako riadiaci orgán pre OP ZaSI v gescii SIA ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom DOP2009-SIP003. Výzva vychádza
z kritérií oprávnenosti OP ZaSI a je prvou etapou budovania RIC so zameraním na prípravu ľudských
zdrojov a kapacít na riadenie národných inovačných politík na úrovni VÚC. Cieľom tejto výzvy je
poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v
regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie. Výzva bola vyhlásená 15. júna 2009 s
možnosťou predkladať žiadosti o NFP priebežne do 30. novembra 2009. Oprávneným žiadateľom je VÚC
podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v rámci cieľa
Konvergencia. Minimálna výška pomoci pre jeden projekt je 500 000 EUR a maximálna výška pomoci je 1
400 000 EUR.
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2. Vypísanie výziev k OP VaV

31.12.2009

MŠ SR požiadalo predsedu vlády SR, listom číslo CD-2009- 27223/20937-1 o predĺženie termínu plnenia
úlohy do 31. 12. 2009. Listom číslo 7878/2009/OHP predseda vlády zobral predĺženie termínu na
vedomie a akceptoval zdôvodnenie. Zdôvodnenie sa zhoduje so zdôvodnením časového sklzu
uvedeného vyššie.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

0
0
0
0
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
1. Index regionálnej inovačnej výkonnosti - Európske hodnotenie regiónov (RIS)

0,66
27
0,26
171
0,26
171
0,26
171
0,27
167
0,27
167
0,19
189
0,19
189

- Bratislavský región
- Trnavský región
- Nitriansky región
- Trenčiansky región
- Žilinský región
- Banskobystrický región
- Prešovský región
- Košický región
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Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)
8-10
*
80
40
*
*
2010
0,68
25
0,28
168
0,28
168
0,28
168
0,29
164
0,29
164
0,22
185
0,22
185

(iný rok)

(iný rok)

(iný rok)
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
0
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
0
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
0
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
0
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
0
* projekt takéhoto charakteru na Slovensku ešte nefunguje a preto je kvantifikácia príjmov obtiažna
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2009
0
0
0
0
0

2010
*
*
10 000
10 000
- 10 000

2011
*
*
100 000
100 000
- 100 000
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Podpora špičkových gymnázií
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
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.
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
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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. V súčasnosti prebieha analýza východiskového stavu.
V súčasnosti prebieha analýza východiskového stavu.
Na podnet MŠ SR sa vytvorila pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia MŠ SR, krajských školských úradov v SR, Štátnej školskej inšpekcie,
Národného ústavu certifikovaných meraní a Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky. Pracovná skupina má za cieľ stanoviť
kritériá výberu špičkových gymnázií a skúmať možnosti získavania podkladov k jednotlivým kritériám.
V mesiaci jún sa uskutočnilo jej prvé zasadnutie, na ktorom členovia pracovnej skupiny navrhovali zmenu harmonogramu plnenia opatrenia so
zdôvodnením.
V školskom roku 2009/2010 prebieha iba 2. rok školskej reformy, v rámci ktorej sa začal uplatňovať dvojúrovňový model vzdelávania a školy
uskutočňujú výchovno-vzdelávací proces podľa novo tvorených školských vzdelávacích programov. Aby bolo možné porovnávať kvalitu jednotlivých
škôl, je potrebné počkať na ukončenie aspoň jedného celého vzdelávacieho cyklu, ktoré sa vzhľadom na osemročnú dĺžku štúdia predpokladá v roku
2016. Pracovná skupina navrhla preto uskutočniť výber špičkových gymnázií a termín splnenia opatrenia na rok 2016. Zároveň predložila návrh, aby
do kritérií boli zahrnuté výsledné ukazovatele pripravovaných a už realizovaných národných projektov – národného projektu ŠŠI (projekt Externé
hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy) a národného projektu NÚCEM-u (projekt s pracovným názvom
Hodnotenie kvality vzdelávania a monitorovania vývojových trendov v kontexte obsahovej reformy).
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. analýza východiskového stavu
2. zber údajov o výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu jednotlivých
gymnázií, ktoré budú podkladom
k stanoveniu kritérií výberu
3.
zapracovanie
predpokladaných
finančných nákladov do finančných
prostriedkov SRŠ
4. stanovenie kritérií výberu a výber
špičkových gymnázií

Termín splnenia
30.9.2013
každokočne

Opis realizácie úlohy
Cieľom bude zistenie všetkých východiskových hodnôt výstupných ukazovateľov.

30.11.2015

30.11.2006
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5. podpora špičkových gymnázií

každoročne od r.2016

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 pobytov v rámci celoživotného vzdelávania.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

1. úspešnosť školy v celonárodnom testovaní v externej časti maturitnej skúšky
v jednotlivých predmetoch

%

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010
-

-

-

-

0

2005 2006 2007 2008 2009

Výsledkový ukazovateľ
1. počet špičkových gymnázií

ks

-

-

-

-

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(2016)
(iný rok) (iný rok)

2010

-

0

75

2010

(2016)

0

8

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2010
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2011
0

0

0

(iný rok)

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

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

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Informatizácia školstva, tvorba inovatívnych štúdijných materiálov
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Zvyšovanie schopností žiakov využívať IKT sa dosahuje najmä na hodinách informatickej výchovy, resp. na hodinách informatiky Od 1. 9. 2008 sa
realizuje Štátny vzdelávací program, v rámci ktorého je garantované vyučovanie predmetu informatická výchova v 2.-4. ročníku základnej školy
a predmetu informatika v 5.-9. ročníku základnej školy a v stredných školách. Zvyšovanie schopností učiteľov využívať IKT sa dosahuje najmä
prostredníctvom národných projektov, do ktorých sa môžu pedagógovia zapojiť. Ide o nasledujúce národné projekty: Modernizácia vzdelávacieho
procesu na základných školách, Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných
škôl v predmete informatika, Ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov.
Účastníci týchto projektov získajú pre svoju školu notebook a dataprojektor, čím sa zlepší vybavenosť škôl IKT pomôckami. Finančné prostriedky
na zakúpenie IKT pomôcok, ako aj na tvorbu inovatívnych študijných materiálov a pomôcok môžu školy získať zapojením sa do rôznych výziev pre
financovanie rozvojových projektov. Ide o nasledujúce výzvy: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so
zdravotným znevýhodnením 2009, Otvorená škola 2009, Jazykové laboratóriá 2009, Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového
projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009, Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009,Elektronizácia a
revitalizácia školských knižníc 2009.

Informatizácia školstva je v oblasti stredných odborných škôl podporovaná vyhlasovaním výziev na predkladanie rozvojových projektov. Rozvojové
projekty zavedenia grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave regionálneho školstva sú zamerané na zvýšenie odborných kompetencií
žiakov stredných odborných škôl používaním grafických systémov, zapracovanie požiadaviek trhu práce na kompetencie absolventov stredných
odborných škôl v oblasti využívania grafických systémov do školských vzdelávacích programov, prípravu pedagogických zamestnancov, tvorbu
učebných pomôcok, učebných textov a metodických listov, zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru a tvorbu počítačom podporovaných riešení
odborných problémov v nadväznosti na požiadavky praxe.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s časovým sklzom:
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Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1.Vybudovanie adekvátnej komunikačnej
a informačnej infraštruktúry na Slovensku
vo všetkých druhoch škôl a školských
zariadení
2. Inovácia obsahu vzdelávania
3. Tvorba nových materiálno didaktických
prostriedkov
4. Ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov.

Termín splnenia

Opis realizácie úlohy

2011

2009
2011
2011

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Funkčná komunikačná a informačná infraštruktúra na všetkých druhoch škôl
a školských zariadení
2. Zapracovanie problematiky IKT do všetkých školských vzdelávacích programov

25%
2005 2006 2007 2008

Výsledkový ukazovateľ
1. . Počet učiteľov využívajúcich PC pravidelne pre potreby výučby
2. Počet žiakov, ktorí absolvovali školský vzdelávací program so zapracovanou
problematikou IKT

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

37,5%
2009
22411

2010

2010

(iný rok)

(iný rok)

233000

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Pôžičky na vysokoškolské vzdelávanie v zahraničí
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo financií SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
nie je splnené
Na základe rokovaní v medzirezortnej komisii bol navrhnutý a spracovaný charakter modelu. V rámci tohto modelu boli identifikované kľúčové otázky
v týchto oblastiach: podmienky poskytovania pôžičky (výška pôžičky, oprávnené osoby, časové obmedzenie poberania pôžičky, typ a krajina štúdia,
zabezpečenie pôžičky), úročenie a lehota splatnosti pôžičiek (výška úrokovej sadzby, doba úročenia, lehota splatnosti), splácanie pôžičiek (výška
splátky pre pracujúcich v SR a v zahraničí). Po dohode na principiálnych skutočnostiach spomedzi kľúčových otázok Ministerstvo financií spracúva
analýzu cash-flow modelu. Konkrétne parametre budú nastavené z výsledkov uvedenej analýzy.
Zmena štatútu ŠPF zabezpečí: zvýšenie výšky pôžičky na akademický rok ako aj celkovej maximálnej výšky pôžičky, rozdelenie pôžičky na časť
určenú na životné náklady študenta a časť určenú na školné a poplatky, predĺženie lehoty splatnosti pôžičky, zúženie krajín, pre ktoré sa poskytuje
pôžička a zníženie miery ručenia.
Konkrétne: dôjde k rozdeleniu pôžičky na časť určenú na životné náklady študenta a časť na školné a poplatky spojené so štúdiom. Časť pôžičky na
školné bude poskytnutá do preukázanej výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom do maximálnej výšky približne 5 000 eur. Časť pôžičky na
životné náklady študenta bude poskytnutá v maximálnej výške 1 300 eur pre študenta v SR a ČR. Pre ostatné krajiny bude maximálna pôžička v
približnej výške 5 000 eur na akademický rok, a to podľa indexov životných nákladov príslušného štátu. Tieto indexy bude vydávať ŠPF.
Pôžička na životné náklady sa neposkytne študentovi, ktorému už bola v priebehu celého vysokoškolského štúdia poskytnutá pôžička na životné
náklady 15 000 eur. Pôžička na školné a poplatky spojené so štúdiom sa neposkytne študentovi, ktorému bola v priebehu celého vysokoškolského
štúdia poskytnutá pôžička na školné a poplatky spojené so štúdiom 10 000 eur.
Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky bude 15 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke. (nezapočítava sa do nej čas štúdia, najviac však 10 rokov).
Pôžičky budú obmedzené na členské štáty EÚ a OECD, štáty EEA a Švajčiarsko. Upraví sa ručenie za pôžičku tak, aby ručiteľ túto zabezpečoval
len sčasti (najviac do výšky 50 % z celkovej sumy pôžičky).

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
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Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. zriadenie medzirezortnej komisie
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. Zmena štatútu ŠPF

Termín splnenia
1.8.2008
1.5.2009

4. Začiatok vyplácania pôžičiek

Opis realizácie úlohy
Komisia zriadená zo zástupcov MŠ SR, MF SR, ŠPF, SocPoist..
Analýza prerokúvaná na pracovných stretnutiach komisie.

15.12.2009
30.9.2010

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa

m.j.

Výstupný ukazovateľ
1. maximálna výška pôžičky na rok

2. úročenie pôžičky

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2008 2009 2010

EUR

1327

%

3

2007 2008 2009

Výsledkový ukazovateľ
1. Počet občanov SR využívajúcich študentskú pôžičku na štúdium v zahraničí

114
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112

2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný
rok)
cca 10 000,
podľa krajiny
štúdia
podľa analýzy

2010

(2011)
2 000

(iný rok)

(iný
rok)
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. EUR)
2008
2009
2010
2011
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):
0
0
0
0
Poznámka: nebudú potrebné dodatočné finančné prostriedky, keďže sa využijú voľné prostriedky ŠPF. V prípade vyššieho záujmu o pôžičku ako sú voľné finančné zdroje ŠPF sa uspokoja len
vybraní žiadatelia podľa vopred stanovených kritérií (sociálne a prospechové). Novela zákona o ŠPF by mala byť predložená do NR SR do konca roku 2009, aby sa pôžičky mohli čerpať už
v nasledujúcom akademickom roku.

/23/

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

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

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Zavedenie karierového systému v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva SR vychádza
z Legislatívneho zámeru zákona schváleného vládou Slovenskej republiky a bol vypracovaný v nadväznosti na Koncepciu profesijného rozvoja
učiteľov v kariérnom systéme.
Cieľom návrhu zákona je najmä:
• vytvoriť taký legislatívny a ekonomický rámec, aby pedagogickí a odborní zamestnanci v čo najväčšej miere spĺňali odborné a morálne
predpoklady na výkon svojho povolania,
• zabezpečovať odborný rast pedagogických zamestnancov, ktorí sú už v praxi prostredníctvom podporovania uskutočňovania
akreditovaných vzdelávacích programov pre pedagogických a odborných zamestnancov na všetkých stupňoch škôl,
• vytvoriť motivačný kariérny systém pre kariérny rast pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a v rámci neho,
prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, zabezpečiť zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.
• kariérny systém má pedagogickým a odborným zamestnancom, pre ktorých sa týmto návrhom zákona vytvára, zabezpečiť platový postup
v platových stupňoch, možnosť kreditových príplatkov, špecializačných príplatkov, ale aj poskytovanie voľna na účasť na vzdelávaní alebo
na vykonanie atestačnej skúšky, ak súvisí s výkonom ich aktuálnej pedagogickej alebo odbornej práce.
Zákon bol schválený Národnou radou SR 24. júna 2009 s číslom 317 a nadobúda účinnosť 1. novembra. 2009. Podľa zákona č.317/ 2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je kariérový systém súbor pravidiel
ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu. Kariérový
stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým
zamestnancom a náročnosť vykonávania odbornej činnosti odborným zamestnancom. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez
rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania, ak tento zákon neustanovuje inak, sa zaradí do týchto kariérových stupňov:
a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
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Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo
riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
Kariérové pozície sú:
• pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista,
• vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.
Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po
prerokovaní so zriaďovateľom.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s zmena personálnej štruktúry ministerstva školstva
časovým sklzom:

Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1.Zákon
o
pedagogických
zamestnancoch
2.Nariadenie vlády SR o katalógu
profesijných štandardov pedagogických
zamestnancov

Termín splnenia
2008

Opis realizácie úlohy
zákon č.317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol schválený NR SR 24. 6.2009.

2008

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008
2009

1. Vytvorenie profesijných štandartov
2.Vytvorenie karierového systému

_
z.317/2009

3. Vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania

Vyhl.
v
prípr.procese

4.Vytvorenie kreditového systému

z.317/2009

5. vytvorenie systému hodnotenia a odmeňovania pedagógov

článok
III.
z.317/2008
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2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

2005 2006 2007 2008

Výsledkový ukazovateľ
1. Počet učiteľov, ktorí sa zapojili do ďalšieho vzdelávania

2009

2010

2010

(iný rok) (iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2010

2011

(iný rok)

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

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

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Pružnejšie formy riadenia vysokých škôl
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Na účely prípravy právneho predpisu – novely zákona o vysokých školách bola spracovaná matica zodpovednosti všetkých činností verejných
a súkromných vysokých škôl uvedených v súčasnom znení zákona o vysokých školách. Zároveň boli spracované vysokoškolské zákony piatich
vybraných krajín (a československý zákon o vysokých školách z roku 1990) na porovnanie rozdelenia právomocí medzi jednotlivé orgány
akademickej samosprávy a iné riadiace orgány vysokých škôl v zahraničí. Následne boli vyhodnotené zodpovednosti za činnosti, ktoré sa dotýkajú
priameho rozhodovania orgánov vysokých škôl.

Podľa súčasného znenia zákona o vysokých školách je potrebné, aby všetky vnútorné akty riadenia verejnej vysokej školy, ktoré sú v jej štatúte
nazvané „vnútorný predpis“ boli schvaľované akademickým senátom. Na spružnenie riadenia bolo v novele zákona o vysokých školách doplnené
ustanovenie, podľa ktorého takéto schvaľovanie bude potrebné iba pre tie „vnútorné predpisy“, o ktorých tak (č. PT 1187 NR SR) ustanoví štatút.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
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

Termín splnenia
30.11.2008

30.4.2009

Opis realizácie úlohy
Spracovaná matica zodpovednosti podľa zákona o vysokých školách a komparácia pôsobností orgánov akademickej
samosprávy s CZ, AT, HU, DE a SE

Vyhodnotenie zodpovedností z pohľadu jednotlivých vykonávaných činností
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NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

3. predloženie návrhu právneho predpisu
na
medzirezortné
pripomienkové
konanie

30.6.2009

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR

Výstupný ukazovateľ

2007

2008

2009

2010

2010

(iný rok)

(iný rok)

(iný rok)

Výsledkový ukazovateľ

2007

2008

2009

2010

2010

(iný rok)

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v mil. Sk)
2008

2009

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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2010

2011

0

0

0

0

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

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

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Diferenciácia vysokých škôl na univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy
Ministerstvo školstva SR.
Akreditačná komisia
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Jednotlivé vysoké školy v roku 2008 a 2009 požiadali Akreditačnú komisiu v súlade so zákonom o vysokých školách o vykonanie komplexnej
akreditácie, ktorej z jedným z výsledkov je návrh na začlenenie vysokej školy, resp. potvrdenie doterajšieho začlenenia. V súčasnosti je ukončená
jedna komplexná akreditácia, a to UVL Košice, a ďalšie 3 návrhy sa spracúvajú v rámci ministerstva.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Predloženie na schválenie Dlhodobý
zámer ministersva pre vysoké školy
2. Zabezpečovanie opatrení súvisiacich s
komplexnou akreditáciou

Termín splnenia
31.12.2009

3. V metodike rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na
rok 2011 zohľadňovať rôznorodosť ich
poslania vyplývajúca z ich začlenenia
4.prerokúvanie dlhodobých zámerov
vysokých škôl a ich aktualizácií

31.12.2010

priebežne
priebežne

priebežne

Opis realizácie úlohy
Vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009 uložila termín predloženia dlhodobého zámeru ministerstva na
december 2009.
Akreditačná komia a členovia jej pracovných skupín postupne spracúvajú žiadosťi vysokých škôl a
predkladajú svoje vyjadrenia ministrovi školstva. Minister školstva na základe vyjadrení Akreditačnej komisie
vydáva rozhodnutia vo veci.

Prerokúvanie je plánované na druhú polovicu roka 2009 s cieľom prípravy výzvy na rozvojové projekty
vysokých škôl financované v roku 2010.
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Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

1. Počet prerokovaných dlhodobých zámerov vysokých škôl
2. Zohľadnenie začlenenia vysokej školy v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

0

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
2011
(iný rok) (iný rok)

0
áno

3.Počet vysokých škôl a odborných vysokých škôl
Výsledkový ukazovateľ
1.
2.

33/10 35/10
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2010

2011

(iný rok)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Vzdelávanie
Podpora profesne orientovaných vysokoškolských študijných programov na bakalárskom stupni

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Aktivity súvisiace s plnením opatrenia sú plánované na druhú polovicu roka 2009.

Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Zadefinovanie požiadaviek na
absolventov prvého stupňa
vysokoškolského vzdelávania
2. Návrh legislatívnej úpravy na podporu
finančnej spoluúčasti obchodných
spoločností pri financovaní
vysokoškolského štúdia
3.Aktualizácia kritérií akreditácie študijných
programov vysokoškolského vzdelávania

Termín splnenia
31.12.2009

Opis realizácie úlohy
Formou aktualizácie sústavy študijných odborov Slovenskej repubilky za účasti zástupcov zamestnávateľov.

31.12.2009

30.4.2010

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009

Výstupný ukazovateľ
1. podiel profesne orientovaných bakalárskych študijných programov na celkovom počte
bakalárskych študijných programov

%

/31/

0

2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2009
(2010)
(2011)
(iný
rok)
50

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

2. finančné prostriedky poskytnuté organizáciami a zamestnávateľmi na spolufinancovanie
vzdelávania

500

2005 2006 2007 2008 2009

Výsledkový ukazovateľ

2010

2010

(iný rok)

(iný rok)

(iný
rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis.EUR)
2008

2009

2010

2011

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: 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 :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Zmena akreditačného procesu vysokých škôl s presunom dôrazu na indikátory výstupu namiesto kritérií zameraných na vstupy
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa podľa harmonogramu
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
nie je splnené
Slovenská republika je zapojená do Bolonského procesu, ktorý ovplyvňuje vývoj vo vysokoškolského vzdelávania v rámci zapojených štátov. ENQA
na základe poverenia ministrov školstva vypracovala Európske štandardy a odporúčania v zabezpečovaní kvality vysokých škôl. Tieto štandardy
majú osobitné odporúčania pre interné a externé hodnotenie vysokých škôl, ale aj organizácií, ktoré hodnotia. Ministerstvo školstva SR v rámci
medzinárodného projektu vypracovalo analýzu implementácie týchto štandardov v rámci Slovenskej republiky a na základe zistení a v súlade
s uvedenými štandardmi, bude vykonávať ďalšie kroky v súlade s týmto opatrením tak, aby sa posilnili / zaviedli vnútorné mechanizmy kvality
vysokých škôl a vytvorilo sa čitateľné a transparentné vzdelávacie prostredie.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
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

Termín splnenia
31.10.2008

4.Vyhľadávanie dobrých príkladov z praxe na
vysokých školách pri zabezpečovaní kvality a
podpora vysokých škôl k ich zavádzaniu.

31.12.2009

31.12.2009

Opis realizácie úlohy
Ministerstvo školstva SR bolo zapojené do medzinárodného projektu, v rámci ktorého sa vypracovala analýza
implementácie standardov a odporúčaní na zabezpečovanie kvality v rámci vysokého školstva v štátoch strednej
a východnej Európy.
Vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009 posunula termín na predloženie dlhodobého zámeru ministerstva
na december 2009.

30.6.2009
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Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)
2010

(iný rok)

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis.EUR)
2008
2009
2010
2011
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
1 992
2 778
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
- 1 992
- 2 778
Poznámka: V prípade 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:

Vzdelávanie
Podpora demografickej tranzície (generačnej výmeny) na vysokých školách.

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Opis realizácie opatrenia:
September – december 2008 prebehli rokovania a prípravné práce k vypísaniu témy analytickej štúdie, ktorej cieľom je zmapovanie vysokoškolského
prostredia v oblasti ľudských zdrojov. Na základe rozhodnutia vedenia ministerstva bolo vypísané verejné obstarávanie, ktorého sa zúčastnili dve
inštitúcie. S víťazným uchádzačom bola podpísaná zmluva a podľa zmluvných podmienok mu boli poskytnuté základné vstupné informácie, bola
zabezpečená súčinnosť vysokých škôl s riešiteľom (listom ministra rektorom vysokých škôl) a prístup k štatistickým informáciám rezortu (listom GRS
VŠ riaditeľovi UIPŠ). Do dnešného dňa prebehli 3 pracovné stretnutia s riešiteľom v súlade s harmonogramom prác na uvedenej štúdii. V súčasnosti
riešiteľ spracúva výsledky prieskumov, ktoré realizoval na vysokých školách pre závery a odporúčania analytickej štúdie, ktoré plánuje Ministerstvo
školstva SR uplatniť vo svojej riadiacej praxi.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Časový posun realizácie opatrenia nastal zdĺhavým hľadaním optimálneho spôsobu riešenia úlohy a následne zdĺhavosťou procesu verejného
časovým sklzom:
obstarávania na vypracovanie analytickej štúdie.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Vypracovanie analytickej štúdie:
“Akademická kariéra výskumných a
pedagogických pracovníkov na vysokých
školách v SR a možnosti jej
optimalizácie”
2.

Termín splnenia
18.12.2009

Opis realizácie úlohy
Výsledok verejného obstarávania na uchádzača o vyhotovenie analytickej štúdie – zmluva bola podpísaná za
MŠ SR 20.4.2009, čím sa plnenie úlohy posúva až do 18.12.2009.
Sociologicko, ekonomický a prognostický prieskum bude v rozsahu 3000 dotazníkov.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.
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Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

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

34

47

3

4

Doc. do
40
Prof. do
45

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
1.Zníženie priemerného veku vysokoškolských učiteľov na VVŠ

33,1

2010

(iný rok)

(iný rok)

% 55 a
viac
ročných

34,07

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009

2010

- 59

- 16

2011

- 16

(iný rok)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Vzdelávanie
Vytvorenie vzdelávacieho programu pre študentov doktorandského štúdia zameraného na pedagogické spôsobilosti

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Ministerstvo školstva SR.
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Uskutočnili sa rokovania zo zástupcami akademickej obce. Bol vypracovaný predbežný návrh štandardov pre zabezpečenie pedagogickej
spôsobilosti doktorandov s pracovným názvom “kurz vysokoškolskej pedagogiky pre doktorandov”, na dopracovaní návrhu obsahovej stránky
štandardov sa budú podieľať odborníci z viacerých vysokých škôl. V rámci výzvy cez Agentúru pre štrukturálne fondy MŠ SR sa budú môcť vysoké
školy uchádzať o finančné prostriedky. Výzvy na vzdelávacie programy budú zamerané na pedagogickú spôsobilosť doktorandov, obsahom bude
najmä oblasť pedagogiky, psychológie, rétoriky, moderné informačno – komunikačné technológie a pod. Bude to príprava doktorandov na
vykonávanie pedagogickej činnosti, na kvalitne uskutočňovaný výchovno-vzdelávací proces v systéme vysokoškolského vzdelávania.

Opis realizácie opatrenia:

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1.Odporúčané
štandardy
pre
zabezpečenie pedagogickej spôsobilosti
študentov doktorandského štúdia
2. vypísanie dopytovo orientovanej výzvy

Termín splnenia
31.3.2009

31.5.2009

Opis realizácie úlohy
Návrh štandardov bol vypracovaný.

Výzva bude zverejnená

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

1. podiel počtu novoprijatých doktorandov v dennej forme zapojených do vzdelávania na
celkovom počte z novoprijatých doktorandov dennej formy

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
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0

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ

2010

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka:
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2009

2010

2011

1328

498

498

-1328

-498

-498

(iný rok)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Vzdelávanie
Zmena motivácií na dosahovanie výkonnosti na úrovni škôl v regionálnom aj vysokom školstve

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Ministerstvo školstva SR

Opis realizácie opatrenia:

Transformácia ekonomiky spojená s prechodom na trhové hospodárstvo doľahla na školy v oblasti regionálneho školstva, pripravujúce žiakov na
povolanie najviac. Rozpadom veľkých ale aj menších podnikov, následnou privatizáciou a tým aj stratou zázemia pre prípravu žiakov na povolania sa
vytvorila nová situácia. Zmenila sa orientácia a štruktúra výroby a zamestnanosti. Odborová štruktúra odborného vzdelávania a prípravy /OVP/ je
nedostatočne ovplyvňovaná podnikmi a postupne sa odkláňa od potrieb podnikov a tento stav vyvoláva potrebu, aby verejné orgány najmä tie, ktoré
sú zodpovedné za vzdelávanie, zamestnanosť, priemysel a podnikanie aktívne podporovali OVP. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. 9. 2008. Nadobudnutím jeho
účinnosti bola v regionálnom školstve odštartovaná obsahová reforma, ktorá vychádza z dvojúrovňových výchovno-vzdelávacích programov
(štátnych vzdelávacích programov a školských vzdelávacích programov). Školské vzdelávacie programy sú prostriedkom prostredníctvom ktorého
môžu školy ale aj samotní žiaci škôl presadzovať svoje výchovno-vzdelávacie ciele vo vzdelávacom procese, ktoré vytvárajú motivačné podmienky
pre dosahovanie lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov. Obsahová prestavba začala v 1. roč., 5. roč. základných škôl a 1. roč. stredných škôl.

a)
b)
c)
d)

je splnené
plní sa v stanovenom harmonograme
plní sa s časovým sklzom
neplní sa

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.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s časovým sklzom:
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Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1.Priebežná aktualizácia priorít v oblasti potrieb
trhu práce.

Termín splnenia
Priebežne

2.Motivovať zamestnávateľov minimálne k 25 %
zastúpeniu v poradných orgánoch Ministerstva
školstva SR pre OVP.

2008

3.Venovať osobitnú pozornosť systému
financovania OVP – uplatnenie modelu
viaczdrojového financovania.

2008

4.Vytvoriť legislatívne podmienky na riešenie
konkrétnych vstupov hospodárskej sféry
v oblasti poskytovania technológií a materiálnotechnického
zabezpečenia
praktického
vyučovania žiakov stredných škôl úpravou
znenia 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 a úprav zákona
č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
5.Vytvoriť legislatívne podmienky na riešenie
konkrétnych vstupov hospodárskej sféry
v oblasti poskytovania technológií a materiálnotechnického
zabezpečenia
praktického
vyučovania žiakov stredných škôl úpravou
znenia 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 a úprav zákona
č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.

Opis realizácie úlohy

Zákon č. 184/2009 Z. z. odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2008
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6.Identifikácia indikátorov kvality poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania.

31.12.2009

7.Podpora zabezpečovania zavádzania
systémov kvality na vysokých školách

31.3.2010

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. nad rámec opatrenia stransparentnenie vysokoregulovaných trhov.
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.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

1.Aktívne zapájanie sa zamestnávateľskej sféry do tvorby vzdelávacích programov škôl
2.Počet navrhnutých indikátorov vyjadrujúcich kvalitu poskytovaného vzdelávania
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ

2010

(iný rok)

(iný rok)

1. Bezproblémový a pružný vstup potrieb trhu práce do vzdelávacieho systému OVP
2. % nezamestnaných absolventov vysokých škôl k 31.12. daného roku z celkového počtu
nezamestnaných

0,5

0,5

0,6

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2010

2011

100

100

-100

-100

(iný rok)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Podpora rozvoja podnikateľských zručností a osvojenie si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike na úrovni stredných škôl
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
V súvislosti s prijatím strednodobých opatrení Národného programu reforiem SR na roky 2008-2010 prijalo MŠ SR nasledovné opatrenie na
Podporu rozvoja podnikateľských zručností a osvojenie si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike na úrovni stredných škôl – SRŠ:
Ministerstvo školstva prijalo prvé opatrenie v tejto oblasti vytvorením voliteľného predmetu pre všetky skupiny odborov „ podnikateľské myslenie –
tvorba projektov“. Schválením ŠVP sa vytvoril priestor pre uplatnenie danej problematiky vo všetkých skupinách študijných odborov, kde v časti
Kľúčové kompetencie sú rozpísané pod písmenami c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy a pod písm. d) Podnikateľské spôsobilosti. Tieto
spôsobilosti umožňujú orientáciu na vlastné podnikanie, samozamestnanosť, možnosť riadiť vlastné „životné portfóliá a pomáhajú vytvárať nové
pracovné príležitosti. Sú to schopnosti prispôsobiť sa zmenám na základe analýzy celospoločenských požiadaviek a budovať vlastnú profesijnú
budúcnosť. Žiaci musia byť schopní využívať informačné toky, preberať zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, rešpektovať podnikateľskú etiku.
Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie
vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.
Podľa nich absolvent má:
-pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických
aspektoch súkromného podnikania,
-orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
-samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,
-viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,
-vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku hospodárenia
-ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch
-pracovať so základnými informáciami v dvoch cudzích jazykoch
-rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
-vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov a motivovať ich,
-ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
-využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
-ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,
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-operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
-vykonávať aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,
-rešpektovať právo a zodpovednosť,
-mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu,
-uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
-sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
-poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
-mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií
a vzdelávacej ceste,
-mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať
so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
-dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Zapracovať problematiku podpory
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
rozvoja
podnikateľských
zručností
a osvojenia si základných poznatkov
o podnikaní a ekonomike do školských
vzdelávacích programov

Termín splnenia
1.6.2009

1.9.2009

Opis realizácie úlohy
MŠ SR prostredníctvom ŠIOVu

Riaditelia stredných škôl, 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.

/43/

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Počet štátnych vzdelávacích programov
2..Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prostredníctvom metodického usmernenia
k danej problematike
3. Počet stredných škôl, ktoré majú problematiku podpory rozvoja podnikateľských
zručností a osvojenia si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike zapracovanú do
školských vzdelávacích programov

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

361

782

2005 2006 2007 2008 2009 2010
294
73 tis
tis.

Výsledkový ukazovateľ
1. Počet žiakov stredných škôl, ktorý absolvovali školský vzdelávací program so
zapracovanou problematikou rozvoja podnikateľských zručností

2011

(iný rok)

(iný rok)

147 tis

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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2010

2011
174 tis

(iný rok)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Zvýšenie úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety
Mfinisterstvo financií SR
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Opatrenie sa bude realizovať návrhom zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu.
V súvislosti so zvýšením úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety bude zriadená akadémia finančného vzdelávania, ktorej
významnou funkciou 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. Všeobecne verejné finančné vzdelávanie bude zabezpečované a koordinované v dvoch úrovniach. Na úrovni základných a stredných škôl bude
akadémia finančného vzdelávania poskytovať potrebnú spoluprácu a súčinnosť s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri príprave
a aktualizácii učebných osnov, účebných materiálov a zabezpečovať odbornú, metodickú a lektorskú pomoc. Na úrovni vysokých škôl (verejných aj
súkromných) pôjde skôr o metodickú a koordinačnú činnosť, najmä vo vzťahu k potrebe konzistencie medzi finančným vzdelávaním na úrovni
základných a stredných škôl na jednej strane a vysokoškolským vzdelaním na druhej strane. Odborné finančné vzdelávanie určené zamestnancom
finančných inštitúcií, zamestnancom dotknutých zložiek štátnej správy a zamestnancom Národnej banky Slovenska a ďalším osobám pôsobiacim
profesionálne na finančnom trhu bude akadémia finančného vzdelávania zabezpečovať samostatne (napríklad kontrahovaním expertov z prostredia
trhu, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska alebo zahraničných expertov) alebo ho sprostredkovávať u partnerských
inštitúcií v tejto oblasti.

Z dôvodu väčšej informovanosti spotrebiteľskej verejnosti o jednotlivých finančných službách, možnosti porovnať ich výhodnosť ako aj náklady, ktoré
musí spotrebiteľ v súvislosti s prijímaním týchto služieb znášať sa zabezpečí vytvorenie internetového portálu pre finančné služby a finančnú osvetu,
na ktorom by mali byť prehľadne a užívateľsky komfortne zverejňované a pravidelne obnovované informácie o poskytovaných finančných službách
a nákladoch spojených s ich používaním s možnosťou porovnať si výhodnosť, resp. nevýhodnosť príslušnej služby prostredníctvom porovnania
s podobnými službami konkurenčných spoločností alebo prostredníctvom jednoduchého modelovania možných situácií napríklad s použitím
finančného kalkulátora, základné informácie o finančnom trhu a finančných službách s cieľom sústrediť na tomto mieste základnú finančnú osvetu,
vybrané údaje o hospodárení poskytovateľov finančných služieb za primerané obdobie, prípadne vybrané pomerové ukazovatele s poukázaním na
ich kritické hodnoty a s príslušným komentárom.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Viď. list predsedu vlády SR č. 10391/2008/KPV OSV, v ktorom súhlasí s posunom termínu do 31. októbra 2009 v prílohe.
časovým sklzom:

/45/

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

Plnenie harmonogramu 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

Termín splnenia
31.10.2010

Opis realizácie úlohy
Návrh zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v
súčasnosti nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania s termínom ukončenia 21. augusta
2009

31.10.2010

30.4.2010

Akadémia finančného vzdelávania začne svoju činnosť v plnom rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať najneskôr
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota 120 dní odo dňa zvolenia členov prezídia
akadémie.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ

2010

(iný rok)

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

2010

2011

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
1 650*
1 800*
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
1 650*
1 800*
Poznámka: *Ide o predbežné predpokladané nároky na štátny rozpočet, ktoré boli oproti predchádzajúcim predpokladaným nárokom na štátny rozpočet (0,996 mil. € v roku 2010 a 1,328 mil. €
v roku 2011)prehodnotené v súvislosti s financovaním inštitucionálneho systému ochrany spotrebiteľa. Financovanie bude zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtovej kapitoly.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Zamestnanosť
Vytvorenie národného systému flexiistoty
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Základné zásady flexiistoty sú vo veľkej miere v súlade s ústredným prvkom stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť a posilňujú implementáciu
lisabonskej stratégie. Ich aplikáciou dochádza k vytváraniu väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest, modernizácii trhov práce a podpore
dobrých pracovných podmienok. MPSVR SR vyvíja úsilie na zachovanie primeranej rovnováhy medzi jednotlivými zložkami flexiistoty a postupuje so
zreteľom na špecifickú situáciu na trhu práce, čo je v súlade so súčasným poznaním v rámci EÚ a to, že nie je možné sa snažiť o opatrenia a
riešenia, ktoré vyhovujú všetkým. Pre vytvorenie národného - slovenského systému flexiistoty sa MPSVR SR zameralo v doterajšom období jednak
na skúmanie jednotlivých zložiek a jednak hľadanie adekvátnej kombinácie opatrení. V tomto akčnom pláne je niekoľko národných projektov, ktoré by
mali prispieť k vytvoreniu národného systému flexiistoty, a to aj so zreteľom na súčasné poznatky z krízy s cieľom mať v Slovenskej republike viac
nových pracovných príležitostí, inkluzívne trhy práce a vzdelanejšiu pracovnú silu, čím by SR tiež bola lepšie pripravená na výzvy globálnej
ekonomiky, demografické a technologické zmeny.
Základnými východiskami pre vytvorenie Národného systému flexiistoty sú projekty a súvisiace práce, ktoré sú v takomto štádiu:
1.: Národný projekt XVII-2 Národný systém flexiistoty: po určitých úpravách boli spresnené aktivity v rámci projektu vrátane názvu projektu na
Národný projekt „Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty“, aj s ohľadom na celkovú sumu výdavkov
uvedeného projektu (malá zákazka). Dĺžka realizácie sa predpokladá v rozsahu šiestich mesiacov. V súčasnosti bol projekt zaslaný na riadiaci orgán,
ktorý rozhodol o postúpení projektu na hodnotiaci proces a následne 3. septembra 2009 bude predložený na interný dozorný monitorovací výbor.
Výsledky projektu budú základnými východiskami pre následný národný projekt, kde sa komplexne spracuje Národný systém flexiistoty, k nemu
potrebné nosné informačné systémy, a vytvoria sa rozhodujúce míľniky pre meranie udržateľnosti Národného systému flexiistoty.
2.: Národný projekt XVIII-2 Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci skvalitnením poradenstva a poskytovania informácií inšpekciou práce
a vytvorením certifikovaného pracoviska ergonómie sa realizuje tromi samostatnými projektmi žiadateľom, ktorým je Národný inšpektorát práce.
V priebehu júla 2009 boli predložené projektové zámery a v súčasnosti prebieha zapracúvanie pripomienok.
3.: Národný projekt XXI-2 Hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce: V etape schvaľovania bol projekt schválený s názvom
„Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce”. Žiadateľom projektu bolo Centrum vzdelávania MPSVR SR, projekt je
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zazmluvnený a prebieha riešenie, ukončenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP je do 28.2.2010. Zazmluvnená suma z Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) predstavuje 346 034,16 eur (regióny mimo BSK) a 59.956,71 eur (BSK). Pomer financovania zo zdrojov
EÚ a ŠR je 85:15, prijímateľ spolufinancuje vo výške 0 %.
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: Priebežná analýza sa robí v priamej nadväznosti na národný projekt XXI-2,
komplexná analýza závisí od splnenia termínov národného projektu.
5.: Vypracovanie dokumentu Národná stratégia rodovej rovnosti: Dňa 8. apríla 2009 vláda SR uznesením č. 272 vzala na vedomie materiál
predložený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Návrh národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013“. Základným cieľom
stratégie je vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti do všetkých oblastí spoločenského života,
predovšetkým však do oblasti ekonomickej, hospodárskej, sociálnej, oblasti zdravotníctva, rodiny a štátnej rodinnej politiky, verejného, politického
života, participácie, reprezentácie, výskumu, vzdelávania, školstva, médií a kultúry.
Vytváranie národného systému flexiistoty si vyžaduje dôkladnejšie pripraviť základné línie postupov pre implementáciu, kde pôjde o zvýšenie
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a o zvýšenú tvorbu pracovných miest lepšej kvality s vplyvom na horizontálnu politiku Slovenskej
republiky.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Národný projekt XVII-2 Národný systém
flexiistoty
- analýza externej a internej flexibility a istoty,
- po analýze externej flexibility zvážiť úpravu
novej kategórie zamestnancov – 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

Termín splnenia
31.12.2010

Opis realizácie úlohy
V roku 2008 sa začali realizovať postupné kroky na zabezpečenie spolupráce na uvedenom projekte. Po
určitých úpravách boli spresnené aktivity v rámci projektu vrátane názvu projektu na Národný projekt –
„Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty“, aj s ohľadom na
celkovú sumu výdavkov uvedeného projektu (malá zákazka). Ide o projekt Centra vzdelávania MPSVR
SR na opatrenie 3.1 v sume 43 152 eur (BSK) a na opatrenie 1.1 v sume 388 369 eur (regióny SR mimo
BSK), ktorý bol riadiacemu orgánu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI)
predložený dňa 10. 8. 2009, ktorý rozhodol o postúpení projektu na hodnotiaci proces a následne 7.
septembra 2009 bol predložený na interný dozorný monitorovací výbor. Zmluva o poskytnutží
nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 8. septembra 2009. Dĺžka realizácie je v rozsahu
šiestich mesiacov.
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pracovnoprávnych vzťahov s alternatívnymi
vzťahmi,
- 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

Národný inšpektorát práce v júli 2009 zaslal ESF MPSVR SR na schválenie resp. pripomienkovanie
projektové zámery troch národných projektov s týmito názvami:
„Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci skvalitnením poradenstva a poskytovania informácií
inšpekciou práce“ (Opatrenie 1.1 OP ZaSI) – alokácia 819 757,69 eur,
„Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce“
(Opatrenie 4.1 OP ZaSI) – alokácia 654 761,76 eur,
„Zvyšovanie kvality verejnej správy v BSK vzdelávaním zamestnancov Inšpektorátu práce Bratislava“
(Opatrenie 3.3 OP ZaSI) – alokácia 65 399,29 eur.
V súčasnosti Národný inšpektorát práce pripravuje stratégiu národného projektu.
V etape schvaľovania bol projekt schválený s názvom „Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti
aktívnych opatrení trhu práce”. Žiadateľom projektu bolo Centrum vzdelávania MPSVR SR, projekt je
zazmluvnený a prebieha riešenie, ukončenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP je do 31.12.2010.
Zazmluvnená suma z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) predstavuje
346 034,16 eur (regióny SR mimo BSK) a 59.956,71 eur (BSK). Pomer financovania zo zdrojov EÚ a ŠR
je 85:15, prijímateľ spolufinancuje vo výške 0 %. Ukazovatele sú súčasťou projektu. V súčasnosti boli
spracované čiastkové výsledky projektu, a to aktivity:
- Analytická štúdia
- Pilotné prieskumy vo vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
V štádiu rozpracovanosti, v súlade s harmonogramom je:
- Referenčná príručka a návrh zadania pre SW a HW riešenie,
Súbežne prebiehajú podporné aktivity projektu.

3. Národný projekt XXI-2 Hodnotenie efektívnosti
aktívnych opatrení na trhu práce

31.12.2009

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

Priebežná analýza sa robí v priamej nadväznosti na národný projekt XXI-2, komplexná analýza závisí od
splnenia termínov národného projektu.

5. Vypracovanie dokumentu Národná stratégia

31. 12. 2008

Predloženie návrhu národnej stratégie bolo v súlade s odsúhlaseným odložením termínu plnenia Plánu
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rodovej rovnosti.

práce vlády SR 2008 na marec 2009.
Dňa 8. apríla 2009 vláda SR uznesením č. 272 vzala na vedomie materiál predložený Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Návrh národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013“.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Počet súťažiacich v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí“ v danom roku.

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
1. Ide o súbor ukazovateľov flexiistoty odsúhlasených v rámci EÚ Výborom pre
zamestnanosť (EMCO) v júni 2009. V súčasnosti sú k dispozícii len testované údaje, a to
na štatistických údajoch za roky 2004-2007, z uvedeného dôvodu ich nie je možné naplniť
konkrétnymi cieľovými / plánovanými hodnotami.

2010

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka: Údaje uvedené na rok 2009 sa týkajú celkových alokovaných zdrojov na uvedené projekty
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Zamestnanosť
Začlenenie dlhodobo nezamestnaných na trh práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a)
b)
c)
d)

je splnené
plní sa v stanovenom harmonograme
plní sa s časovým sklzom
neplní sa

Opis realizácie opatrenia:

Začleňovanie dlhodobo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce je pripravené na realizáciu prostredníctvom národného projektu, na
ktorom aktívne spolupracuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom na zmeny na trhu práce, ktoré nastali z dôvodu globálnej finančnej a
hospodárskej krízy, bol uvedený projekt navrhnutý na obdobie dvoch rokov, bez fázy pilotného projektu. Plánovaný počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do projektu je 16 500, pričom podiel počtu uchádzačov o zamestnanie umiestnených na trhu práce z celkového počtu uchádzačov
o zamestnanie zaradených do národného projektu je naplánovaný na 40%. Národný projekt je v štádiu rozpracovanosti. Žiadateľ pripravuje jeho
nové znenie.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Štrukturálne zmeny trhu práce z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy.
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Výber realizátora projektu, ktorý
zrealizuje pilotnú časť národného projektu
„Začleňovanie dlhodobo znevýhodnených
uchádzačov na trh práce“ vo vybraných
okresoch.

Termín splnenia
31.5.2009

2. Vypracovať a realizovať pilotný projekt.

30.6.2011

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

31.12.2010

31.12.2012

Opis realizácie úlohy
Realizáciou úlohy bol poverený prijímateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) boli vyčlenené zdroje vo výške
20 000 000 eur (pracovné rokovanie uskutočnené dňa 01.10.2009), implementácia je plánovaná na
obdobie 24 mesiacov od účinnosti zmluvy. Žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
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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

31.12.2011

31.12.2013

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005 2006 2007 2008 2009

Výsledkový ukazovateľ

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

2010

2010

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka: Meškanie realizácie akčného plánu neznamená dodatočnú potrebu finančných prostriedkov.
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2011

20 000 000 eur (na 24
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17 000 000 eur (na 24
mesiacov)

0

0

0

0

(iný rok)
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Zamestnanosť
Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Zlepšenie kvality pracovných zdrojov pre trh práce sa realizuje implementáciou nových nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré boli pre oblasť
služieb zamestnanosti ustanovené zákonom č. 139/2008 Z. z. Služby zamestnanosti ako systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom
trhu práce, viac ako doteraz reagujú na požiadavky trhu práce, a to najmä prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Programy
sú orientované najmä na účely doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia odborných zručností a praktických skúseností uchádzačov o zamestnanie,
záujemcov 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. V súlade s definovanými cieľmi sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava
pre trh práce iba tým uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie, u ktorých to vyžaduje ich uplatnenie na trhu práce na základe
zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu. Na zvýšenie
motivácie pracovnej sily meniť svoju kvalifikáciu podľa potrieb trhu práce sú priorizované formy vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečované
v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti alebo iných
akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Národný projekt I-2 Podpora
zamestnávania nezamestnaných
s dôrazom na znevýhodnené skupiny na
trhu práce

Termín splnenia
31.12.2011

Opis realizácie úlohy
Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie sa realizuje prostredníctvom poskytovania príspevkov
v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa §§ 49 (príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť), 50
(príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie), 50a (príspevok na
podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami), 50b-c (podpora zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku), 51a (príspevok na podporu
zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce), 53 (príspevok na dochádzku za prácou),
53a (príspevok na presťahovanie za prácou), 53b (príspevok na dopravu do zamestnania) zákona
o službách zamestnanosti. Tieto príspevky s výnimkou § 53b zákona o službách zamestnanosti majú
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obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených podmienok je na ich poskytnutie právny nárok.
Národný projekt bol zazmluvnený s prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1.3.2008 a
obdobie realizácie je do 31.12.2013. Zazmluvnená suma predstavuje 83 748 257,32 eur (pre regióny SR
mimo BSK) a 1 327 756,75 eur pre BSK z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Prijímateľom projektu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre národný projekt s názvom „Systém zisťovania vzniknutých
a zaniknutých pracovných miest a prognózovania potrieb trhu práce“ bola vyčlenená suma 3 005 774,88
eur (regióny SR mimo BSK) a 230 509,16 eur pre BSK. Dňa 8. októbra 2009 bude národný projekt
predložený na rokovanie Interného dozorného monitorovacieho výboru.

2. Národný projekt XIV-2 Štatistické
zisťovanie v malých a stredných podnikoch,
prognózy
potrieb
zamestnancov
v zamestnávateľských organizáciách SR

30.11.2011

3. Vypracovať návrh na riešenie oblasti
vzdelávania a prípravy pre trh práce
prostredníctvom národného projektu

31.12.2008

Návrh na riešenie oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce bol v plánovanom termíne predložený na
posúdenie ekonomickým útvarom, útvarom riadenia ESF MPSVR SR a ÚPSVR.

4. Realizovať Národný projekt
Vzdelávanie a príprava pre trh práce

30.11.2011

Národný projekt Vzdelávanie a príprava pre trh práce sa realizuje formou vzdelávania a prípravy
uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov.
Prijímateľom projektu z Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) bude Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny. Národný projekt III-2 sa rozdelil na NP IIIA (opatrenie 1.1) a NP III-B
(opatrenie 2.2). Na Národný projekt NPIII-A boli vyčlenené zdroje vo výške 16 942 260 eur a na národný
projekt NPIII-B vo výške 18 995 081 eur. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny boli odoslané Vyzvania
na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na uvedené národné projekty.

III-2

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

30.6.2009

30.11.2010

Na vzdelávanie a prípravu pre trh práce bolo v roku 2008 zaradených 17 371 uchádzačov o zamestnanie
a záujemcov o zamestnanie, ktoré ukončilo 16 993 uchádzačov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie.
V prvom polroku 2009 na vzdelávanie a prípravu pre trh práce bolo zaradených 11 502 uchádzačov
o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktoré ukončilo 2116 uchádzačov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie. Uplatňovaním tohto nástroja aktívnej politiky trhu práce bolo doteraz na vzdelávanie
a prípravu pre trh práce zaradených 22873 uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktoré
ukončilo 19109 uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie.
V rámci prípravy dohody o politike zamestnanosti, vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie pripravuje MPSVR
SR v spolupráci s MŠ SR Memorandum o spolupráci pri vytváraní Národnej sústavy kvalifikácií a Národnej
sústavy povolaní.
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Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ (rok 2009 = k 30.6.2009)

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008
2009
2010

1. Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zaradených do vzdelávania a prípravy pre trh
práce (VzPTP)
2. Počet záujemcov o zamestnanie (ZoZ) zaradených na VzPTP

35351 6472 8823 17192

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
2011
(iný rok) (iný rok)

11400

9500

179

102

25

3. Počet UoZ, ktorí ukončili VzPTP
4. Počet ZoZ, ktorí ukončili VzPTP
5. Počet UoZ, ktorí sa zamestnali do 1 mesiaca po skončení VzPTP
6. Počet UoZ, ktorí sa zamestnali od 1 do 3 mesiacov po skončení VzPTP

34097 5411 8268 16825
1
21
168
704
3548 736 1043
4295 728 1396
711

2113
3
782
1274

9400
25
1400
1800

Výsledkový ukazovateľ Národného projektu I-2 (30. 6. 2009)
1. § 49 - Príspevok na samostanú zárobkovú činnosť
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur
2. § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o
zamestnanie
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur

2005 2006 2007

-

3

21

2008

2009
40890
4884
14832768

55
86
158971

3. § 50a - Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur
4. § 50c - Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom
podniku pre zamestnancov

540
745
2937133
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- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur
5. § 51a - Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre
trh práce
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur
6. § 53 - Príspevok na dochádzku za prácou
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur
7. § 53a - Príspevok na presťahovanie za prácou
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur
8. § 53b - Príspevok na dopravu do zamestnania
- počet uzavretých dohôd
- dohodnutý počet pracovných miest
- celkový dohodnutý príspevok v eur

6
65
574616

0
0
0
6021
6141
1923783
21
21
16188
3
2
43016

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:

124 250 310,11 eur

Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):

105 612 763,59 eur
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Zlepšovanie zamestnateľnosti lepším prepojením obsahu vzdelávania s požiadavkami trhu práce
Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Ministerstvo školstva SR s cieľom zlepšiť zamestnanosť absolventov stredných odborných škôl lepším prepojením obsahu vzdelávania
s požiadavkami trhu práce, v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 a v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci so sociálnymi partnermi vypracovalo v roku 2008 Zákon
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 23. apríla schválený Národnou radou Slovenskej
republiky nadobudne účinnosť 1. septembra 2009.
Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov komplexne upravuje podmienky na zabezpečenie odborného
vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike s cieľom pripraviť absolventov na život a
prácu v podmienkach vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Zákon vytvára podmienky pre vznik funkčného systému koordinácie odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce prostredníctvom zriadenia Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, krajských rád pre odborné
vzdelávanie a prípravu a systému sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu, stanovuje práva a povinnosti všetkých účastníkov systému
odborného vzdelávania a prípravy a vytvára motivujúci priestor pre vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného
vzdelávania a prípravy a pre vstup súkromného investičného kapitálu do odborného vzdelávania a prípravy.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
Zákon o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Termín splnenia

Opis realizácie úlohy
Zákon bol schválený s číslom 184/2009 Z. z.

31.12.2009
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Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Schválenie Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
Aktívna participácia zamestnávateľskej sféry pri tvorbe vzdelávacích programov stredných
škôl a formulovaní konkrétnych požiadaviek na vzdelávací systém

2010

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Zamestnanosť
Koncepcia podpory bývania s dôrazom na zvýšenie mobility pracovnej sily
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Na základe spolupráce MF SR a MVRR SR s OECD bola vypracovaná štúdia o bývaní ako samostatná kapitola Ekonomického prehľadu SR 2009,
ktorú publikovala OECD vo februári 2009. V rámci výsledkov spolupráce a v nadväznosti na publikáciu štúdie uverejnilo MF SR v apríli 2009
komentár k štúdii na vlastnej internetovej stránke. S cieľom zhodnotenia efektívnosti a cielenosti existujúcich nástrojov štátnej podpory bývania bola
aj vďaka údajom z MVRR SR vypracovaná Analýza efektívnosti a sociálneho zamerania stavebného sporenia a bonifikácie hypotekárnych úverov.
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. Tým je moderný systém podpory bývania
flexibilný voči potrebám jednotlivca či rodiny ako aj potrebám trhu práce s dôrazom na pomoc sociálne slabším vrstvám a zvýšenie sociálnej i
geografickej mobility obyvateľstva bez zbytočných trhových deformácií, ktorý nebude preferovať konkrétnu formu riešenia otázky bývania (vlastníctvo
verzus prenájom).

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Spolupráca s OECD pri tvorbe kapitoly
o bývaní v Ekonomickom
prehľade
Slovenska 2008

Termín splnenia
31.10.2008

Opis realizácie úlohy
MVRR SR a MF SR zabezpečilo podporu OECD pri získavaní údajov, pri stanovovaní cieľov a štruktúry
štúdie, ktorej výsledkom je kapitola o bývaní v Ekonomickom prehľade SR 2009, ktorú OECD publikovala
vo februári 2009.

2. Vypracovanie analýzy efektívnosti a
sociálneho
zamerania
stavebného
sporenia a bonifikácie hypotekárnych
úverov

31.1.2009

MVRR SR poskytlo MF SR potrebné východiskové údaje v sektore stavebníctva a bývania v SR, ktoré sa
týkali počtu bytov (súkromné a verejné spolu) na zabezpečenie bývania v SR podľa jednotlivých účelov a
objemu investičných výdavkov podľa jednotlivých účelov poskytnutých hypotekárnymi bankami
a stavebnými sporiteľňami. Na základe dostupných údajov MF SR vypracovalo predmetnú analýzu a
predložilo ju ako podklad na vypracovanie Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015.
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3. Vypracovanie Koncepcie
bytovej politiky do roku 2015

štátnej

31.12.2009

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

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

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

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

89%

86%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010

3. Počet postavených nájomných bytov s podporou štátu
Výsledkový ukazovateľ
1. Mobilita pracovnej sily – ukazovateľ bude špecifikovaný neskôr, keďže v súčasnosti v
SR neexistuje relevantný ukazovateľ.

(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka: Priamy finančný vplyv nie je, lebo ide o reorganizáciu existujúceho balíka zdrojov.

/60/

2009

2010

2011

(iný rok)

PRÍLOHA č. 2 – AKČNÉ PLÁNY

NPR SR NA ROKY 2008 – 2010
Implementačná správa 2009

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

Opis realizácie opatrenia:

Vzdelávanie
Vytvorenie systému celoživotného poradenstva.
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme (MPSVR)
c)
plní sa s časovým sklzom (MŠ SR)
d)
neplní sa
Cieľom opatrenia je vytvoriť podmienky pre fungovanie jednotného systému celoživotného poradenstva tak, aby mohli občania počas celého svojho
života získať komplexné informácie o možnostiach vzdelávania a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Strategické zámery a ciele v tejto
oblasti boli stanovené v návrhu stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva (prijaté uznesením vlády SR č. 382/2007 z 25. 4.
2007). MŠ SR pri plnení jednotlivých opatrení: a) poverilo výkonom implementácie stratégie celoživotného poradenstva priamo riadenú inštitúciu
Academia Istropolitana (1.7.2008), b) iniciovalo a uskutočnilo vytvorenie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo ako poradného orgánu
Ministerstva školstva SR pre koordináciu a rozvoj systému celoživotného vzdelávania v SR (október 2008) c) vypracovalo analytický materiál o
aktuálnom stave celoživotného poradenstva v SR a predložilo ho Národnému fóru pre celoživotné poradenstvo (október 2008), d) minister školstva
schválil návrh koncepcie celoživotného poradenstva, ktorý vypracovalo a predložilo Národné fórum pre celoživotné poradenstvo, na 12. gremiálnej
porade dňa 16. 6. 2009. Na plnení cieľa opatrenia sa ako členovia národného fóra podieľajú aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy (MPSVR, MZ
SR, MV SR, MS SR).

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Úlohy č. 1. a 2. sú splnené a ďalšie úlohy č. 3., 4. a 5. budú riešené v rámci národného projektu, ktorý začne riešiť Academia Istropolitana až v
časovým sklzom:
druhom polroku 2009. Minister školstva požiadal preto predsedu vlády SR o predĺženie termínu splnenia úloh č. 3. a 4. , predseda vlády listom č.
5790/2009/OHP súhlasil s predĺžením termínu riešenia oboch do 30. novembra 2009.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Vypracovanie analytickej časti o
systéme CŽP
2. Vypracovanie návrhu systému CŽP

Termín splnenia
31.10.2008
31.1.2009

Opis realizácie úlohy
Materiál bol vypracovaný príslušnopu sekciou MŠ SR a poskytnutý Národnému fóru pre CŽP ako podklad pre
vypracovanie návrhu systému.
Pracovné skupiny národného fóra a Academia Istropolitana pripravili návrh koncepcie CŽP, predložili ho na 2.
zasadnutie národného fóra, ktoré ho schválilo dňa 2.2.2009. Uvedený materiál bol predložený na rokovanie
12. GP ministra školstva a bol schválený dňa 16.6.2009.
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3. Vypracovanie návrhu systému kvality
CŽP
4. Implementácia systému CŽP
5. Vytvorenie legislatívnych podmienok
pre systém CŽP

30.11.2009

Termín riešenia predĺžený do 30. novembra 2009

30.11.2009
31.3.2011

Termín riešenia predĺžený do 30. novembra 2009

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Výsledkový ukazovateľ
1. Účasť 25-64 ročných na celoživotnom vzdelávaní (v %)

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010

3,9

(iný rok)

(iný rok)

12,5

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

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

1610,348
1368,796
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie 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
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
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 sieťových odvetviach
ide o sprístupňovanie porovnateľných údajov o poplatkoch, celkových nákladoch a jednotkových cenách, prehľadu aktuálnych sadzieb a cien
elektriny a plynu. Správna orientácia odberateľov elektriny a plynu pre výber najvhodnejšej sadzby, resp. tarifného produktu za spotrebu elektriny a
plynu, a to podľa typu spotreby. Predovšetkým pre odberateľov elektriny a plynu, ktorí svojou spotrebou nie sú riešení individuálnou tvorbu cien za
dodávku elektriny a plynu z pohľadu výšky svojho odberu. 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.Niektoré úlohy zatiaľ neboli splnené. Budú sa plniť v nových, nižšie stanovených termínoch.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s V súvislosti s uvedeným opatrením ÚRSO v spolupráci s PMÚ a MH SR vypracovali materiál Správa o fungovaní trhu s elektrinou a o fungovaní trhu
časovým sklzom:
s plynom v SR v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z., ktorý vzala na vedomie vláda SR na svojom zasadnutí dňa 15.04.2009. V materiáli sú popísané
nástroje, ktoré využíva MH SR a ÚRSO pre rozvoj informovanosti a tiež uvedené povinnosti účastníkov trhu v oblasti informovanosti, vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov s tým, že možno konštatovať, že účastníci trhu s elektrinou a trhu s plynom si svoje povinnosti,
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti informovanosti, priebežne plnia. Termín plnenia ďalších úloh bol zmenený
vzhľadom na nové priority, ktoré sa objavili v súvislosti s finančnou krízou.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha

Termín splnenia

1.Vypracovanie ukazovateľov / informácií, ktoré sa
majú zverejňovať .

31.5.2009

Opis realizácie úlohy
Vzdelávanie
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2.Právne zabezpečenie zverejňovania požadovaných
informácií

31.8.2010
Zdravotníctvo

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

30.9.2008

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

31.12.2008

3. Monitoring vybratých oblastí poskytovania zdravotnej
starostlivosti - indikátory kvality

prvýkrát v roku 2011 a potom
pravidelne každé ďalšie 3 roky

4. Vytvoriť poradie poskytovateľov zdravotnej najmenej jedenkrát za deväť mesiacov
starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií uverejňovať na úradnej tabuli alebo na
vzťahujúce sa na
inom verejne prístupnom mieste a na
a) personálne a materiálno-technické vybavenie
svojej internetovej stránke
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b) indikátory kvality
Finančné trhy
1. Vypracovanie analytickej štúdie definujúcej
ukazovatele, ktoré sa budú zbierať, a metodiku ich
analýzy a prezentácie

Čiastočne 31.12.2008
Ostatné 31.3.2010

ÚRSO vypracoval analýzu, popisujúcu ukazovatele a informácie, ktoré plánuje zbierať s tým,
že pripraví a sprevádzkuje Informačnú databázu ÚRSO, na svojej internetovej stránke v
prehľadnej a zrozumiteľnej forme zverejní všetky informácie a postupy, ktoré sú potrebné na
zmenu dodávateľa elektriny a plynu, každoročne budú zverejňované sumárne informácie v
rámci vyhodnotenia dodržiavania štandardov kvality za predchádzajúci rok. Informácie budú
rozdelené podľa oblastí (elektrina, plyn). Na svojej internetovej stránke ďalej sprevádzkuje
Cenovú kalkulačku pre oblasti elektrina, plyn.
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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

31.3.2010

3. Predložiť na rokovanie vlády návrh zákona
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

31.12.2008

4. Predpokladaná účinnosť zákona

Návrh zákona bol schválený vládou SR dňa 14.01.2009. Dňa 24.04.2009 bol zákon o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov schválený NRSR a pod č. 186/2009 Z.z. bol uverejnený v Zbierke zákonov. Účinnosť
nadobudol dňom vyhlásenia.

1. 1.2010
Sieťové odvetvia

1.Vypracovanie dátových štandardov, dátových
rozhraní a procesných modelov zberu a analýzy údajov
zodpovednými orgánmi. sprístupňovania verejnosti,
regulačným orgánom, a iným zainteresovaným
subjektom

31.3.2010

2. Začiatok zberu údajov o cenách, tarifách a sadzbách
elektriny a plynu

1.5.2010

3.Začiatok zverejňovania údajov o o cenách, tarifách
a sadzbách elektriny a plynu na webstránke ÚRSO

1.6.2010

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

70%
70%

100%
100%

70%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
1. počet odberateľov elektriny, ktorí zmenili dodávateľa elektriny

545
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):

2008

2009

2010

2011

66,3

165,6

33,2

33,2

- 66,3

- 165,6

- 33,2

- 33,2
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti : Podnikateľské prostredie
Názov opatrenia:
Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement)
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Úrad pre verejné obstarávanie
Ministerstvo financií SR
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) plní sa s časovým sklzom
d) neplní sa
Opis realizácie opatrenia: Realizácia všetkých úloh v rámci opatrenia „Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement) je plne
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), pričom ich plnenie si nevyžiadalo novú legislatívnu zmenu, nakoľko oblasť elektronickej komunikácie bola už upravená pri transponovaní európskej
legislatívy (Smernica 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky,
dopravy a poštových služieb a Smernica 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby) do národnej legislatívy. Táto oblasť bola podrobnejšie upravená v novelách č. 102/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č.
442/2008 Z. z. a v novele č. 213/2009 Z. z. k zákonu o verejnom obstarávaní.
Za účelom postupného prechodu z tradičného spôsobu verejného obstarávania na elektronické verejné obstarávanie a taktiež v súlade s rozširovaním jeho použitia
sa v rámci systému EVO dopracovávajú ďalšie funkcionality podľa navrhnutého harmonogramu opatrení.
K úlohe č. 1
Za účelom zaznamenávania všetkých postupových krokov s využitím elektronických záznamov v procese zadávania zákazky bola do systému EVO dopracovaná
funkcionalita – logovanie. Táto funkcionalita zabezpečí zvýšenie transparentnosti procesu verejného obstarávania a zároveň uľahčí proces kontroly a riešenie
námietok. Pre vykonanie kontroly a uplatnenie revíznych postupov je možné použiť súbor obsahujúci zoznam všetkých používateľských aktivít súvisiacich
s konkrétnym zadávaním zákazky (tzv. „auditný záznam“). Tento auditný záznam je možné poskytnúť kedykoľvek počas zadávania zákazky alebo aj po jej skončení
za účelom kontroly vykonaných krokov, čím je možné sledovať nielen všetky realizované aktivity a ich presný čas, ale aj IP adresy, z ktorých sa tieto úkony vykonali.
K úlohe č. 2
Vypracovanie analýzy z realizácie a výsledkov zadávania zákaziek prostredníctvom systému EVO bolo uskutočnené pre potreby spracovania podkladov do „Správy
o činnosti Odboru informačných technológií a elektronického verejného obstarávania za rok 2008“ a pre „Správu o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné
obstarávanie za rok 2008“ (ďalej len „úrad“), ktorá sa predkladá na rokovanie vlády SR. Analýza poskytuje štatistický prehľad o doteraz realizovaných zákazkach
zadávaných prostredníctvom systému EVO a ich výsledkoch. Návrh opatrení a krokov na zabezpečenie postupného prechodu k úplnému elektronickému verejnému
obstarávaniu je obsiahnutý v „Koncepcii rozvoja informačných systémov úradu“ (KRIS) a tiež v „Štúdii realizovateľnosti“, ktorá bude predložená na schválenie 10.
júna 2009 riadiacemu výboru.
K úlohe č. 3
V rámci elektronického odosielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní využíva systém EVO prepojenie s ďalším systémom úradu ZOVO/Procurio,
v ktorom sa oznámenia vypĺňajú. Pre úplné zabezpečenie on-line zasielania oznámení do EÚ úrad požiadal v septembri 2008 Úrad pre úradné publikácie ES (ďalej
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len „Publikačný úrad“) o registráciu na používanie služby OJS eSender na systém EVO (z dôvodu zasielania oznámení z prostredia EVO v elektronickej podobe vo
formáte a postupmi vyžadovanými metodikou Publikačného úradu). Počas schvaľovacieho obdobia úrad testoval zasielanie xml formátu oznámení a metodikou
vyžadované postupy zasielania do OJS eSender. Dňa 22. mája bola služba eSender sprístupnená na produkčnom serveri systému EVO.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s časovým
sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Dopracovanie funkcionality – logovanie
používateľských aktivít v systéme EVO –
zaznamenávanie stanovených postupových krokov v
procese zadávania zákazky v užívateľsky čitateľnej
podobe
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

Termín splnenia

30.11.2008

31.12.2008

31.5.2009

30.9.2009

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

Opis realizácie úlohy
Uvedená funkcionalita bola implementovaná do produkčnej verzie systému EVO v novembri 2008.

31.12.2009

Analýza vypracovaná pre potreby spracovania podkladov do „Správy o činnosti Odboru informačných
technológií a elektronického verejného obstarávania za rok 2008“ a pre „Správu o výsledkoch činnosti
Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2008“. Návrh opatrení je obsiahnutý v KRISe, ktorý bol
predložený MF SR v listinnej podobe aj prostredníctvom webovej aplikácie 30. septembra 2008. Taktiež
je obsiahnutý aj v „Štúdii realizovateľnosti“, ktorá bola schválená 29. júna 2009 riadiacim výborom.
Sprístupnenie služby OJS eSender na produkčnom serveri systému EVO dňa 22. mája 2009.
Úprava kryptografických/šifrovacích metód je realizovaná v súlade s § 39 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý stanovuje, aby elektronicky predkladaná ponuka bola počas lehoty na predkladanie
ponúk predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných
formátoch. Doteraz boli ponuky v rámci systému EVO zabezpečené pred prístupom neoprávnených
osôb iba pomocou bežne dostupných šifrovacích funkcií jednotlivých aplikácií slúžiacich na
zabezpečenie dokumentu. V súčasnosti je v testovacej fáze na vývojovom serveri systému EVO nový
šifrovací nástroj qCrypt, ktorý bude automaticky šifrovať všetky dokumenty tvoriace súčasť ponuky
odosielané uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk v rámci systému EVO. K termínu 15. 08. 2009
bola funkcionalita – qCrypt v štádiu testovania na vývojovom serveri systému EVO.
Dopracovanie a ďalší rozvoj uvedených funkcionalít je plánovaný v rámci KRIS a tiež v „Štúdii
realizovateľnosti“ v rámci prioritnej osi 1 Operačného programu informatizácie spoločnosti (ďalej len
„OPIS“) pre Národný projekt : Elektronické služby verejného obstarávania.
Úpravy hardvéru v dôsledku rozvoja IKT sa začali realizovať v decembri 2008 v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní. Zmluva na dodávku a montáž hardvérovej platformy bola podpísaná dňa 30.
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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

31.12.2009

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

31.12.2009

marca 2009. V súčasnej dobe prebieha testovanie jednotlivých aplikácií a plánovaný termín spustenia
systému EVO po otestovaní sa predpokladá k 31. decembru 2009.
V tomto období je systém EVO rozširovaný o dopracovanie vyššej verzie poloautomatizovaného až
automatizovaného vyhodnocovania ponúk nazvaného qMerge na qMerge2. Systém EVO umožňuje
prostredníctvom aplikácie qDesigner vytvoriť štandardne štruktúrované dotazníky, ktoré po ich riadnom
vyplnení je možné automaticky spracovať čiže vyhodnotiť pomocou funkcie qMerge. K termínu 15. 08.
2009 bola funkcionalita – qMerge2 v štádiu testovania na vývojovom serveri systému EVO. Pričom ďalší
rozvoj funkcionality bol premietnutý do KRIS a do „Štúdie realizovateľnosti“ v rámci OPIS pre Národný
projekt: Elektronické služby verejného obstarávania.
Nová funkcionalita systému EVO bola premietnutá do KRIS a do „Štúdie realizovateľnosti“ v rámci OPIS
pre Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania.

31.12.2010

Nová funkcionalita systému EVO bola premietnutá do KRIS a do „Štúdie realizovateľnosti“ v rámci OPIS
pre Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania.

31.12. 2011

Nová funkcionalita systému EVO bola premietnutá do KRIS a do „Štúdie realizovateľnosti“ v rámci OPIS
pre Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania.

31.12.2011

Nová funkcionalita systému EVO bola premietnutá do KRIS a do „Štúdie realizovateľnosti“ v rámci OPIS
pre Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ
1. Počet zadávaných zákaziek elektronickými
prostriedkami
2. Počet registrovaných organizácií v systéme EVO
3. Počet vyškolených používateľov k systému EVO

Plánovaná hodnota
ukazovateľa v NPR

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
Východisková hodnota
v roku 2007

Hodnota
v roku 2008

Hodnota
v roku 2009

Hodnota
za roky 2007 - 2009

Cieľová hodnota 2011

14

47

40

101

140

64
724

33
70

19
60

116
854

522
900
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu
2008 (v tis. Sk)
2009 (v tis.EUR)
2010 (v tis.EUR)
2011 (v tis.EUR)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
10,924
370,975
477,959
379,207
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
6,493
125,775
Poznámka:
V roku 2008 rozpočtovým opatrením č. 9/2008 bolo úradu povolené prekročenie limitu výdavkov v objeme 10 924 000 SKK v oblasti kapitálových výdavkov. Listom č. 493-5000/2008 úrad
oznámil MF SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy výšku finančných prostriedkov, ktoré kapitola použije v nasledujúcom kalendárnom roku (išlo o sumu 4 430 386
SKK/147 061,87 EUR). Následne MF SR rozpočtovým opatrením č. 11/2008 schválilo viazanie prostriedkov.
V roku 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009 MF SR oznámilo úradu viazanie výdavkov v kategórii 700 v objeme 245 199,35 EUR. Pričom v zmysle uznesenia č. 93/2009 vlády SR nepovolilo
úradu prekročenie limitu v objeme 147 061 EUR, ktoré viazal úrad v roku 2008. Z tohto dôvodu úrad financuje aktivity v oblasti elektronického verejného obstarávania v roku 2009 iba zo
zostávajúcej sumy a to vo výške 125 775 EUR.
V nasledujúcich rokoch je predpoklad získania určitej výšky finančných prostriedkov aj zo zdrojov EÚ, prostredníctvom štrukturálnych fondov (OPIS), ich výšku zatiaľ nie je možné presne vyčísliť.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Vytvorenie funkčného systému predbežného a následného hodnotenia vplyvov legislatívnych opatrení

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo životného prostredia SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
je čiastočne splnené a bude úplne splnené s časovým sklzom
d)
neplní sa

Opis realizácie opatrenia:

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) bola schválená uznesením vlády SR č. 329 z 21. mája 2008
ako univerzálny manuál, ktorý vychádza z dokumentov Európskej komisie a je prispôsobený legislatívnemu prostrediu Slovenskej republiky.
Z univerzálneho charakteru tohto manuálu vyplýva niekoľko súvislostí, ktoré tvorca pri príprave analýzy vplyvov musí brať dostatočne do úvahy,
a teda navrhnúť taký postup, ktorý najlepšie vyhovuje posudzovanej problematike. Cieľom Jednotnej metodiky je prispieť k zavádzaniu účinnejšej
a efektívnejšej regulácie do praxe. Predpokladá to však vybudovanie povedomia o dôležitosti postupu, ktoré zabezpečí jeho dôsledné vykonávanie,
na čo je potrebná aj pripravenosť jednotlivých inštitúcií po organizačnej a odbornej stránke.
Uznesením vlády SR č. 329/2008 bolo uložené ministrovi hospodárstva v spolupráci s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom financií
a ministrom životného prostredia (gestori jednotlivých metodík pre hodnotenie vplyvov) predložiť v termíne do 31. mája 2009 vyhodnotenie
uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov po realizácií pilotného projektu s návrhom na aktualizáciu procesu
v nadväznosti na zistené nedostatky. Na otestovanie Jednotnej metodiky boli vybrané konkrétne legislatívne a nelegislatívne materiály, ku ktorým
boli vypracované jednotlivé analýzy vplyvov so zreteľom na sociálne vplyvy, vplyvy na verejné financie, vplyvy na podnikateľské prostredie,
informatizáciu a vplyvy na životné prostredie. Závery testovania poukázali na potrebu rozšíriť škálu testovaných materiálov predkladaných na
rokovanie vlády SR. Z dôvodu efektívneho otestovania Jednotnej metodiky sa Pilotný projekt predĺžil a rozdelil na dve etapy, pričom vyhodnotenie
prvej etapy schválila vláda SR dňa 1. júla 2009 uznesením č. 481 k materiálu: Vyhodnotenie prvej etapy Pilotného projektu k Jednotnej metodiky na
posudzovanie vybraných vplyvov”. Jednotná metodika bola testovaná na vzorke konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, ktoré
predložili gestori metodík. Prvá etapa testovania predmetnej metodiky vyhodnotila jej praktické využitie a uplatňovanie. Úlohou prvej etapy pilotného
projektu bolo zistiť a odstrániť prípadné existujúce nedostatky technického, formálneho a aplikačného charakteru. Odstránenie nedostatkov
a aktualizácia Jednotnej metodiky sa zrealizuje až po ukončení druhej etapy Pilotného projektu, ktorá sa má realizovať do 15.11.2009. Ďalšie
testovanie poskytne objektívnejší a hodnovernejší pohľad na Jednotnú metodiku z hľadiska jej praktického využitia.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Vzhľadom na to, že realizácia pilotného projektu prebiehala v krátkom časovom období ako aj v období finančnej a plynovej krízy, nepodarilo sa
časovým sklzom:
zaradiť do pilotného projektu dostatočné množstvo návrhov materiálov, na ktorých by sa reálne a efektívne odskúšalo uplatňovanie Jednotnej
metodiky. Väčšina materiálov bola prijímaná v skrátenom legislatívnom konaní, čo neumožnilo v adekvátnom časovom rozpätí reálne otestovať
predmetnú metodiku. Gestori metodík potrebujú minimálne 30 pracovných dní pred začatím medzirezortného pripomienkového konania na
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posúdenie potenciálnych vplyvov predkladaného materiálu. V opačnom prípade nie je možné správne identifikovať charakter a závažnosť
potenciálnych vplyvov a zistiť, v ktorých oblastiach bude potrebné uskutočniť podrobnejšie hodnotenie, tzv. analýzu vplyvov. Z dôvodu efektívneho
otestovania Jednotnej metodiky sa Pilotný projekt predĺžil a rozdelil na dve etapy, pričom vyhodnotenie prvej etapy Pilotného projektu sa už
zrealizovalo. Druhá etapa Pilotného projektu sa ukončí 15. novembra 2009 a termín spustenia Jednotnej metodiky sa posunie od 1. februára 2010.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. vytvorenie generických e-mailových
adries (dolozka@rezort.sk)
2. spustenie realizácie pilotného projektu

Termín splnenia
31.7.2008

3. vyhodnotenie pilotného projektu
k Jednotnej metodike a návrh jej
aktualizácie v nadväznosti na zistené
nedostatky
4. zabezpečiť uplatňovanie Jednotnej
metodiky v rámci všetkých ÚOŠS

31.5.2009

30.9.2008

1.2.2010

Opis realizácie úlohy
Úloha vyplýva z uznesenia vlády č. 329 z 21. mája 2008. Gestori Jednotnej metodiky vytvorili generické e-mailové
adresy, na ktoré bude predkladateľ posielať osnovu materiálu ako aj doložku vplyvov a analýzu vplyvov.
Úloha vyplýva z uznesenia vlády č. 329 z 21. mája 2008. Gestori v spolupráci s ministratmi a ostatnými ÚOŠS
realizovali pilotný projekt s cieľom otestovať Jednotnú metodiku z hľadiska jej praktického a reálneho využitia .
Úloha bola splnená s časovým sklzom v zmysle uznesenia vlády č. 329 z 21. mája 2008. Realizácia úlohy bude
pokračovať z dôvodu predĺženia trvania pilotného projektu do 15. novembra 2009.

Úloha vyplýva z uznesenia vlády č. 329 z 21. mája 2008. Vzhľadom na predĺženie trvania pilotného projektu sa
termín uplatňovania Jednotnej metodiky mení na 1. februára 2010.

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

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

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
4Q
4Q
4Q
4Q
123,7 125,5 120,9 113,3
bodov bodov bodov bodov

2010

(iný rok)

(iný rok)

130
bodov

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
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Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
Poznámka: Na základe strednodobého opatrenia Modernizačného programu Slovensko 21, v rámci pripravovanej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa na jednotlivých
ministerstvách vytvoria kompetentné analytické útvary a zavedú procesy, ktoré umožnia predbežné a následné vyhodnotenie vplyvov jednotlivých politík, koncepčných a strategických
dokumentov, a legislatívnych a iných opatrení v prioritných oblastiach. Tieto analytické útvary budú mať úzke napojenie na rozpočtové útvary jednotlivých ministerstiev a poznatky o odbornej
problematike a prioritách na úrovni tvorcu verejnej politiky v danom rezorte. Analytické útvary sa prioritne vytvoria na ministerstvách, ktoré budú vyhodnocovať predkladateľom vypracované
doložky vplyvov na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, fungovanie trhov, na spoločensko-ekonomický vývoj, životné prostredie a na
informatizáciu spoločnosti, teda na ministerstve financií, ministerstve hospodárstva, ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstve životného prostredia. Podľa pôvodného plánu sa
malo vyčleniť na vytvorenie analytického centra z rozpočtovej kapitoly MH SR 2 mil. Sk alebo zabezpečiť posilnenie odboru podnikateľského prostredia o 2-3 ľudí čo z dôvodu súčasnej
hospodárskej krízy a potreby úsporných opatrení nie je reálne.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnúra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
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. Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu
daní, cla a poistných odvodov bola schválená uznesením vlády SR č. 285/2008 zo 07. 05. 2008.
K 01. 01. 2012 je pripravovaná reforma daňovej a colnej správy, ktorá je zameraná hlavne na reorganizáciu daňových orgánov, optimalizáciu daňových
a colných procesov, postupné zjednocovanie procesov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb na daňových orgánoch a colnej správy. Uvedené je
postupne realizované ako komplex projektov organizovaných v rámci programu UNITAS. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa v legislatívnom
procese nachádza legislatíva pre realizáciu reformy daňovej správy k 01. 01. 2012 (zákon o daňových/finančných orgánoch, zákon o správe daní), ktorá je
základným východiskom celého procesu zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Začali sa aktivity na realizácii štúdie možnosti realizovateľnosti
zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, v rámci ktorej boli zrealizované prvé dve etapy a v súčasnosti sa pripravuje návrh modelu optimálneho
výberu daní, cla a poistných odvodov. Do produktívnej prevádzky bol implementovaný ekonomický systém na daňových orgánoch, ktorý je od začiatku
roku 2009 v rutinnej prevádzke a je východiskom pre prebiehajúcu implementáciu ekonomického systému v colnej správe, čím sa postupne vytvára základ
pre zlúčenie ekonomických procesov daňových orgánov a colnej správy. Na daňových orgánoch boli implementované do praxe vybrané procesy ITIL ako
súčasť zmeny kvality poskytovaných IT služieb (Service Desk, Incident Management, Problem Management) a ďalšie procesy sú v procese postupnej
implementácie. Riešenie ITIL implementované na daňových orgánoch sa stane centrálnym riešením pre daňovú a colnú správu. V prostredí colnej správy
je postupne implementované spoločné centrálne eLearningové riešenie pre daňové orgány a colnú správu založené na open source, pričom v súčasnosti
je v etape prípravy skúšobná prevádzka eLearningu, ktorá je plánovaná od septembra 2009. Na daňových orgánoch aj v colnej správe dochádza
k aktualizácii procesov prostredníctvom procesných modelov a k ich unifikácii v rámci týchto organizácií, čím sa vytvára základ pre jednotné uplatňovanie
procesov zamestnancami organizácií, pre odstránenie duplicitných procesov, vytvára sa metodický základ a základe pre fungovanie plánovaných
informačných systémov.
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Činnosti na daňových orgánoch a v colnej správe sú zabezpečované a koordinované tak, aby boli postupne napĺňané zámery reformy skvalitňovaním
prebiehajúcich procesov v týchto organizáciách, a to vrátane ich elektronizácie. Stručne je uvedený popis aktivít realizovaných do súčasného obdobia
v časti „Plnenie harmonogramu opatrenia“.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Časový sklz je spôsobený prevažne uplatňovaním revíznych postupov v procese verejného obstarávania, nedostatkom personálnych zdrojov a ohrozením
časovým sklzom:
financovania z dôvodu vplyvu finančnej krízy.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
UNITAS I.
1.
Reforma daňových orgánov
a colnej
správy
ako
samostatných organizácií

Termín splnenia

Opis realizácie úlohy

31.12.2011

1.1 Systém vnútornej správy DR SR

2.1.2009

V januári 2008 bola podpísaná zmluva o dielo na implementáciu systému vnútornej správy DR SR. Počas roku 2008 bola
zrealizované vypracovanie detailných funkčných špecifikácií, ich implementácia do SAP prostredia, testovacia prevádzka
vrátane migrácie dát z pôvodného ekonomického systému do nového, školenia pre používateľov, skúšobná prevádzka, ktorá
prebiehala od 16. 10. 2008 do 31. 12. 2008, výkonnostné testy, testy dostupnosti Disaster recovery, testy prechodu na EUR,
zmena funkcionality vo väzbe na legislatívu účinnú od 01. 01. 2009 a jej testy, príprava produktívnej prevádzky vrátane
integrácie na ostatné systémy daňových orgánov a MF SR. V decembri 2008 sa vypracovávali pokyny pre nábeh a realizáciu
produktívnej prevádzky a metodické pokyny súvisiace so zmenou procesov a zavedením nového systému. Pri realizácii
systému bolo nevyhnutné vykonať aj zmenu procesov, a to aj vo väzbe na pripravovanú reformu daňovej správy. Nábeh
produktívnej prevádzky bol realizovaný od 02. 01. 2009 a migrácia dát pre produktívnu prevádzku prebiehala postupne od 30.
12. 2008 do 06. 02. 2009 v závislosti od ukončovania koncoročných prác v pôvodnom ekonomickom systéme Aplikačného
programového vybavenia daňového informačného systému. Dielo vrátane úvodnej podpory prevádzky systému bolo
akceptované dňa 18. 06. 2009, odkedy je systém v rutinnej prevádzke s priebežným zabezpečením jeho podpory a ďalšieho
vývoja realizovaným v súlade s paralelne implementovaným systémom vnútornej správy CR SR.

1.2

30.9.2009

Boli vypracované dva návrhy nových zákonov, a to zákona o daňových orgánoch (orgánoch štátnej správy v oblasti daní
a poplatkov) a zákona o správe daní a 11 noviel súvisiacich predpisov, ktoré sú vyvolané vypracovaním nového zákona
o správe daní. Zákony boli predložené do vnútrorezortného pripomienkového konania (ďalej len „VPK“) so začiatkom dňa 27.
05. 2009 a ukončením dňa 04. 06. 2009. Z VPK boli 2 nové zákony predložené do PV MF SR a následne do medzirezortného
pripomienkovacieho konania, ktoré bolo ukončené k 21. 07. 2009. V súčasnosti sa nachádzajú v legislatívnom procese.
Zámery reformy daňovej a colnej správy boli priebežne implementované v rámci noviel daňových a colných zákonov
realizovaných počas roku 2008 a 2009, napr. novelou zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje nový inštitút – vyšetrovateľ
colnej správy, ktorý dopĺňa právomoci colných orgánov o úplné vyšetrovacie kompetencie s účinnosťou od 01. 09. 2009.

Nové
právne
predpisy
a aktualizácia súčasných právnych
predpisov
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1.3 Procesné modely

30.9.2009

Sú vypracované procesné modely súčasného stavu všetkých procesov daňových orgánov (daňové, ekonomické,
administratívne, riadiace, bezpečnostné, vybrané procesy ITIL) a colnej správy (colné, ekonomické, administratívne, riadiace,
vybrané daňové procesy), ktorých aktualizáciu si zabezpečujú DR SR a CR SR. Je vypracovaná metodika správy a údržby
procesných modelov za účelom zabezpečenia ich vzájomnej konzistentnosti s prepojením na procesný model budúceho stavu
zjednotených procesov daňových a colných. Na základe definovania úvodných procesov s rozpadom až na aktivity sú tieto
postupne optimalizované a aktualizované s vplyvom na úpravy interných riadiacich aktov organizácií, s cieľom zabezpečiť
zjednotenie rovnakých procesov v organizáciách a v ich jednotlivých organizačných útvaroch, zabezpečiť ich jednotný výkon v
praxi, s cieľom vytvorenia metodického základu pre zamestnancov a previazaním týchto procesov a zamestnancov, ktorí ich
realizujú na systemizáciu miest a realizáciu benchmarkingu. Colná správa SR bola v rámci členských krajín EÚ vybraná medzi
6 krajín, ktoré majú v rámci EÚ vypracovať colné procesy, pričom podkladom pre rozhodnutie bol existujúci stav a progres
v oblasti procesov v colnej správe SR.
V roku 2008 boli vypracované súťažné podklady pre verejné obstarávanie, vo Vestníku VO bola vyhlásená verejná súťaž,
ktorá bola zrušená rozhodnutím ÚVO z dôvodu uplatnenia revíznych postupov. Projekt bol vo februári 2009 presunutý do
gescie sekcie informatizácie spoločnosti.

1.4 Integračná platforma

31.1.2010

1.5 Systém vnútornej správy CR SR

31.1.2010

V roku 2008 boli pripravené podklady pre proces verejného obstarávania so zadefinovaním detailných používateľských
požiadaviek vrátane procesného modelu ekonomických procesov colnej správy. Zmluva o dielo na implementáciu systému
vnútornej správy CR SR bola podpísaná dňa 05. 03. 2009. V súčasnosti bola realizovaná 1. etapa implementácie systému,
a to vypracovanie detailných funkčných špecifikácií so zachovaním maximálnej miery zhodnosti s procesmi realizovanými
v prostredí daňových orgánov z dôvodu zabezpečenia bezproblémového zjednotenia daňovej a colnej správy k 01. 01. 2013.
Začala sa implementovať požadovaná funkcionalita do systému na vývojovom prostredí a pripravujú sa postupy pre
testovanie používateľmi systému vrátane ich úvodného zaškolenia.

1.6 Dokumentačný systém

31.1.2010

V roku 2008 boli vypracované detailné požiadavky daňových orgánov a colnej správy na dokumentačný systém. Dňa 11. 06.
2009 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre administratívny informačný systém formou
súťažného dialógu. V súčasnosti sú realizované aktivity, ktoré súvisia s procesom verejného obstarávania.

1.7 Zjednotenie postupu platenia DPH
pri
dovoze
tovaru
a intrakomunitárnom obchode

1.7.2010

Vo vypracovaných návrhoch zákonov v roku 2009 je riešená aj oblasť zjednotenia postupu platenia DPH pri dovoze tovaru
a intrakomunitárnom obchode s účinnosťou od 01. 01. 2012. V závislosti od rozpočtových možností bude možné uvažovať
o posune účinnosti k 01. 01. 2011.

1.8 Call centrum

31.7.2010

V roku 2009 bol vypracovaný projektový mandát projektu. Začalo sa pripravovať riešenie call centra pre colnú správu, pre
ktorú technické podmienky vytvára DataCentrum, a to v súvislosti s plnením úlohy EÚ, na základe ktorej je colná správa
povinná sprístupniť služby Call centra pre tretie strany. Od 01. 07. 2009 bolo sprevádzkované riešenie Call centra pre podporu
elektronickej komunikácie obchodnej verejnosti s colnou správou s využitím technických prostriedkov a infraštruktúry
DataCentra a boli sprístupnené a sprevádzkované vstupné kanály centrálnej podpory používateľov. Od 1. júla 2009 bola
uvedená do prevádzky „modrá linka“, ktorá slúži ako komunikačné rozhranie pre verejnosť v oblasti zavedenia elektronického
colného konania.
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1.9 Projektové riadenie

31.12.2010

1.10 SLA

31.12.2010

1.11

Karta vyrovnaných
(Balance Scorecard)

výkonov

31.12.2010

Na daňových orgánoch implementované v rámci zmeny riadenia IT služieb, v rámci ktorého bola vypracovaná metodika pre
implementáciu projektového riadenia na daňových orgánoch na základe metodiky PRINCE2, boli zrealizované školenia
zamestnancov daňových orgánov vrátane vytvorenia projektovej kancelárie. Pre DR SR bol vypracovaný interný riadiaci akt
„Smernica pre projektové riadenie“. V rámci Intranetu DR SR bola zavedená aplikácia Projekty DO SR a vytvorená databáza
znalostí v intranetovej aplikácii Projekty DO SR. Pre rok 2009 bol vypracovaný plán ďalšieho budovania projektového riadenia
v roku 2009, ktorý sa priebežne realizuje, a to so zameraním na oblasť manažmentu rizík a manažmentu kvality. V colnej
správe neboli do súčasnej doby zrealizované aktivity, nakoľko projekt v roku 2009 prešiel do pôsobnosti sekcie informatizácie
spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať jeho ďalšie pokračovanie v súlade s vypracovanou projektovou metodikou dodanou pre
DataCentrum. Zároveň sa pripravujú aktivity pre prípravu metodiky programového riadenia.
Proces naštartovaný na daňových orgánoch v rámci zmeny riadenia IT služieb. V januári 2009 boli akceptované procesné
dokumenty pre proces SLA, dňa 07. 04. 2009 bola akceptovaná implementácia procesu SLA do softvérového nástroja.
Podpora nad produktívnou prevádzkou bude ukončená v priebehu júna 2009. V súčasnosti je pripravená a v procese
konzultácií SLA, ktorá bude uzatvorená medzi sekciou informatiky DR SR a sekciou všeobecnej správy DR SR a osobným
úradom DR SR.
V roku 2008 bola vykonaná analýza stavu karty vyrovnaných výkonov zavedenej na DR SR a jej vyhodnotenie, uskutočnili sa
školenia pre projektové tímy DR SR a CR SR. V roku 2009 bola vypracovaná nová karta vyrovnaných výkonov DR SR pre rok
2009 vrátane vypracovania manuálu ku KVV a bolo zrealizované vyhodnotenie KVV za I. polrok 2009. V etape prípravy je
úprava zámerov tohto projektu s jeho previazaním na SLA a procesné modely a s návrhom na jeho rozšírenie aj na úroveň
MF SR.

1.12 Centrálny register subjektov

31.12.2010

1.13 Systém vzdelávania

31.12.2010

Bola zrealizovaná analýza súčasného stavu vzdelávania v prostredí daňových orgánov a colnej správy. Ďalšie aktivity
projektu boli presunuté do roku 2010.

1.14 eLearning

31.12.2010

V roku 2008 bola zrealizovaná metodická a organizačná príprava (analytické, plánovacie procesy, prípravné a vývojové
vzdelávacie procesy, príprava realizačnej fázy, hodnotiace vzdelávacie procesy), školenia, workshopy pre oblasť eLearningu.
Je spracovaný zdrojový študijný materiál pre tvorbu elektronickej knihy pre kurz „Vstupné vzdelávanie“. Je realizované
centrálne eLearningové riešenie na CR SR spoločné pre colnú správu a daňové orgány, a to po stránke hardvérovej,
softvérovej a metodickej. V prostredí colnej správy boli realizované niektoré eLearningové kurzy (napr. eLearningové
testovanie priebežného vzdelávania v oblasti tovaroznalectva), v prostredí daňových orgánov sa pripravujú podklady pre
eLearningové kurzy pre novoprijatých zamestnancov, ktoré pozostávajú z niekoľkých modulov. Za každý modul sú
vypracované zdrojové materiály, ktoré boli zapracované do prostredia MOODLE za spolupráce colnej správy (Počítačové
minimum, Informačná bezpečnosť, Registratúrny poriadok, Etika, protikorupčný program, Postavenie a pôsobnosť daňových
orgánov, Dane – systém a sústava, Základné vedomosti o EÚ, Správny poriadok, Právny poriadok SR). Vypracovanie
podkladov pre modul Podmienky vykonávania štátnej služby a výkon práce vo verejnom záujme bolo pozastavené z dôvodu
návrhu nového zákona o štátnej službe. V súčasnosti je pripravovaná skúšobná prevádzka eLearningu, ktorá začne od
septembra 2009 a bude realizovaná do júla 2010 s jej následným vyhodnotením a aplikovaním záverov do bežnej praxe. Bol
pripravený interný riadiaci akt pre eLearningové vzdelávanie, plány skúšobnej prevádzky a plán informačnej kampane.
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1.15 Mobilný kontrolór

31.12.2010

Projekt je v prípravnej fáze. V súčasnosti sa kreuje projektový tím.

1.16 Service Desk

31.1.2011

Projekt naštartovaný v rámci zmeny riadenia IT služieb. Od 01. 11. 2008 je celoplošne implementovaný v rámci daňových
orgánov v oblasti zabezpečenia IT služieb pre zamestnancov daňových orgánov. Priebežne je realizované zlepšovanie
procesu na základe poznatkov z reálnej prevádzky. Postupne je vytváraná znalostná databáza dostupná pre všetkých
používateľov. V súvislosti s jeho zavedením do praxe došlo k zmene organizačnej štruktúry časti zamesntnacov daňových
orgánov. Pripravuje sa prepojenie interného Service Desku na Service Desk 3. úrovne, ktorý je realizovaný v prostredí
dodávateľov, ktorí vykonávajú podporné činnosti pre daňové orgány. Do systému Service Desk DataCentra boli
naimporotvaní koncoví používatelia elektronickej komunikácie s colnou správou, boli vyškolené vzniknuté riešiteľské skupiny
v colnej správe pre prácu v systéme Service Desk.

1.17 Štandardný daňový systém

31.12.2011

Boli vypracované úvodné používateľské požiadavky na štandardný daňový systém, ktoré bude potrebné aktualizovať
v súvislosti s návrhom právnych predpisov. Dňa 25.07.2009 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
na návrh a implementáciu komplexného informačného systému pre oblasť správy daní, a to formou užšej súťaže.

1.18 Moderný finančný úrad

31.12.2011

1.19

Organizačné,
technické,
personálne
a metodické
zabezpečenie reformy
1.20 Záložné pracovisko

31.12.2011

Vzhľadom na neprijatie rozhodnutia o riešení tohto projektu je predpoklad, že tento projekt nebude realizovaný na základe
plánovaného zámeru jeho realizácie prostredníctvom PPP. Z tohto dôvodu boli predložené návrhy na rozpočty na roky 2010
a 2011 o odhadovanú sumu výdavkov potrebných na rekonštrukciu, stavebné úpravy, prístavby, nadstavby, modernizáciu
objektov, prípadne stavbu nových objektov.
V súčasnosti je realizovaná detailná analýza stavu nehnuteľností daňových orgánov a colnej správy za účelom zistenia
možností ich využiteľnosti pri realizácii reformy daňovej a colnej správy k 01. 01. 2012 a k 01. 01. 2013. Dopracovávajú sa
podklady hlavne ohľadom prenajatých objektov.

2.

31.12.2012

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

31.12.2011

31.5.2011
31.12.2012
31.12.2012

31.12.2012
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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
Detailnejšie procesné kroky sú
uvedené v dokumente „Koncepcia
reformy daňovej a colnej správy
s výhľadom zjednotenia výberu daní,
cla a poistných odvodov“

31.12.2009

Štúdia o možnosti realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov je realizovaná dodávateľsky ako
výsledok procesu verejného obstarávania. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 27. 05. 2009 so zmluvným termínom
odovzdania predmetu plnenia k 27. 10. 2009. Dôvodom oneskoreného podpisu zmluvy, a tým aj realizácie predmetu zmluvy,
ktorým je štúdia o možnosti realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, bolo uplatnenie revíznych
postupov v procese verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu bol predseda vlády SR požiadaný o zmenu termínu
splnenia úlohy a listom č. 8404/2009/OHP zo 6. Júla 2009 odsúhlasil odklad termínu splnenia úlohy do 31. 12. 2009.
V súčasnosti boli dodávateľom realizované dve etapy projektu, ktorých obsahom bolo spracovanie projektovej dokumentácie,
zahraničných skúseností a ich analýza, analýza súčasného stavu a identifikácia úzkych miest, analýza zámerov a rámcový
návrh riešenia. V súčasnosti je realizovaná 3. etapa, v rámci ktorej sa pripravuje návrh modelu optimálneho systému výberu
daní a poistných odvodov a návrh vecných zmien.

31.12.2009
(31.03.2010)

Boli začaté prípravné práce za účelom analýzy, prípravy návrhu postupu a možných alternatív, a to za spolupráce MPSVR
SR, MZ SR, Sociálnej poisťovne a vybraných zdravotných poisťovní. V súvislosti so zmenou termínu plnenia úlohy týkajúcej
sa vypracovania štúdie možnosti realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorá je vstupným
podkladom pre vypracovanie Koncepcie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, predseda vlády SR listom č.
8404/2009/OHP zo 6. júla 2009 odsúhlasil odklad termínu splnenia úlohy do 31. 03. 2010.

1.1.2014

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.
2005

1. Vypracovanie nových právnych predpisov a aktualizácia súčasných právnych
ks
predpisov
2. Zníženie administratívnej záťaže subjektov v oblasti daňovej, colnej agendy hodiny/rok
a výberu poistných odvodov
(%)
3. Percento elektronicky podaných dokumentov z celkového počtu podaných
%
dokumentov
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Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2006
2007
2008
2009 2010 2010
2011
2012
2013
0

0

344
(100)
12

325
(94)
23,5

13

8

9

7
258
(75)
50
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4. Zníženie výšky daňových a colných únikov*

1 214,9
(-268,9)
0

1 296
(-310,6)
78**

2007

2008

miesto

122

126***

60

ks

0

0

10

bod

143

132

160

mil. EUR

5. Úspora nákladov subjektov, nákladov daňovej a colnej správy

1 546,8

mil. EUR

Výsledkový ukazovateľ
1. Zjednodušenie platenia daní merané zlepšením poradia zo 178 krajín
porovnávaných v štúdii „Paying Taxes 2008“
2. Počet úplne dostupných služieb prostredníctvom Internetu v oblastí daní a cla
(4. úroveň – komplexné elektronické vybavovanie)
3 Zlepšenie legislatívy upravujúcej dane, odvody, poplatky, investície meranej
v rámci indexu legislatívneho a regulačného prostredia

2005

2006

1 212,9
(-154,7)
200
2009 2010 2010

2011

2012

2013

Poznámka: Vplyv reformy na hodnoty ukazovateľov sa prejaví hlavne po jej zavedení, a to postupne od roku 2012, kedy nedobudne účinnosť väčšina právnych predpisov.
* Prvý údaj predstavuje expertný odhad výšky daňových a colných únikov vypočítaný z HDP daného roku na základe odhadovanej čiernej ekonomiky krajín EÚ ako % z HDP znížený o výšku
odhalených daňových a colných únikov. Údaj v zátvorke predstavuje sumu odhalených daňových a colných únikov v danom roku.
** Úspora sa týka výdavkov subjektov.
*** V roku 2008 bolo realiizované porovnanie 181 krajín.
Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

2010

2011

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:*
2 609
14 902
44 854
39 723
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-2 609
-14 902
-23 800
-39 723
Poznámka: 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 a následného schválenia projektov.
*Údaje predstavujú skutočné čerpanie výdavkov rozpočtu verejnej správy, resp. sumu plánovaných výdavkov prehodnotenú vo väzbe na súčasnú situáciu. V sume výdavkov sú zohľadnené aj
zmeny, ktoré súvisia so zmenou spôsobu realizácie niektorých úloh. V sume výdavkov nie sú uvedené finančné prostriedky z EÚ zdrojov, ktoré budú čerpané z OPIS.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšia regulácia a vyšśia 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
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) je čiastočne splnené a bude úplne splnené s časovým sklzom
d) neplní sa
Komplexné hodnotenie administratívneho zaťaženia je realizované na základe Akčného programu pre znižovanie administratívneho zaťaženia
podnikania v SR 2007-2012, ktorý vláda SR schválila uznesením 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
vyplývajúcej z národnej legislatívy do 2012. 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. Projekt merania administratívnej záťaže realizuje externý subjekt, ktorý bol vybraný na základe verejného obstarávania v decembri
2008. Projekt merania záťaže má tri etapy.
Prvá etapa realizácie projektu bola zameraná na prípravu metodiky merania, formulárov, budovania interných štruktúr, vzdelávania, školiteľských
seminárov ako aj poradenstva a usmerňovania pri výbere legislatívy. V rámci tejto etapy sa tiež realizovalo vymedzenie cieľových skupín pre
mapovanie a meranie administratívnej záťaže. Projekt merania sa riešil aj v rámci vládou prijatých protikrízových opatrení t. j. opatrením zníženie
administratívneho zaťaženia pre živnostníkov, preto sa pôvodný projekt merania i osobitne zameriava na segment živnostníkov. V spolupráci s ÚOŠS
ako aj podnikateľskými združeniami, asociáciami sa pripravil a odkonzultoval výber legislatívy pre podnikateľov a živnostníkov, konkrétne tej
legislatívy, ktorá pre nich predstavuje najväčšiu administratívnu záťaž. Výber legislatívy pre segment živnostníci a podnikatelia obsahuje 48 zákonov
z oblastí: obchodné právo, občianske právo, konkurz a reštrukturalizácia, iné finančné predpisy, regulácia trhu, regulácia investičných stimulov, dane,
clá a poplatky, odvody, účtovníctvo, práca a zamestnanosť, duševné vlastníctvo, životné prostredie.
Práce na projekte sú v súčasnej dobe v druhej realizačnej fáze. V rámci tejto fázy boli pre obe cieľové skupiny zmapované informačné povinnosti
vyplývajúce z vybraného súboru právnych predpisov. Identifikované informačné povinnosti boli verifikované zástupcami inštitúcii gestorských pre
jednotlivé vybrané právne predpisy. V súčasnosti sa v spolupráci s jednotlivými gestormi ukončuje výber informačných povinností, ktoré budú
predmetom merania administratívnych nákladov a určenia výšky administratívnej záťaže. Pre zisťovanie reálnych nákladov budú oslovené vybrané
podniky a živnostníci. Ich výber bude uskutočnený na základe vytypovania vhodných subjektov v spolupráci so zväzmi, resp. organizáciami
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živnostníkov a podnikateľov a na základe prieskumu trhu. V mesiaci september 2009 budú zmerané administratívne náklady zhodnotené,
extrapolované na úroveň Slovenskej republiky a pristúpi sa ku kvantifikácii administratívnej záťaže.
Následne prejde projekt do tretej fázy, v ktorej budú formulované opatrenia na zjednodušenie plnenia informačných povinností. Správa o
navrhovaných odporúčaniach a zlepšeniach bude pripravená do konca roka 2009. Až implementácia týchto odporúčaní však bude mať za následok
zníženie nákladov a administratívnej záťaže spojenej s plnením informačných povinností živnostníkmi a podnikmi na Slovensku. Vybraný rámec
právnych predpisov je tvorený spolu 48 predpismi, z čoho 36 sa venuje živnostníkom aj podnikom spolu a zvyšných 12 sa týka výhradne podnikov.
Vo vybraných 48 zákonoch bolo spolu zmapovaných 1239 informačných povinností. Výber informačných povinností určených na meranie prebieha
v spolupráci s gestorskými inštitúciami pre vybrané právne predpisy, pričom finálny počet informačných povinností na meranie určuje prostredníctvom
svojho vyjadrenia gestorská inštitúcia. Počet informačných povinností určených na meranie môže dosiahnuť až 50 % podiel. Skúsenosti z iných krajín
sú rôzne a počty meraných informačných povinností sa pohybujú od 20 % do 80 %.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Dôvodom výrazného časového sklzu bola otázka finančného zabezpečenia začatia realizácie merania administratívneho zaťaženia podnikania v SR.
časovým sklzom:
Z tohto dôvodu sa začalo s realizáciou v decembri 2008.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. meranie administratívneho zaťaženia
2.
kvantifikácia
administratívneho
zaťaženia

Termín splnenia
31.12.2009
31.12.2009

3. návrh opatrení pre zníženie
administratívneho zaťaženia
4. prijatie opatrení pre zníženie
administratívneho zaťaženia
5.
monitoring,
implementovanie
a hodnotenie prijatých opatrení

31.12.2009

Opis realizácie úlohy

31.12.2012
31.12.2012

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok)
2012
(iný rok)

1. zníženie administratívneho zaťaženia podnikania

o 25 %
2005

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

4Q
4Q
4Q
4Q
123,7 125,5 120,9 113,3
bodov bodov bodov bodov

130
bodov

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

2010

2011

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
1 659 eur
796 eur
132 eur
132 eur
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
- 1 659 eur
- 796 eur
- 132 eur
- 132 eur
Poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že meranie administratívneho zaťaženia sa začalo realizovať začiatkom roku 2009 peniaze vyčlenené na rok 2008 sa presunuli na rok 2009. Ako súčasť
protikrízových opatrení vláda vyčlenila na zníženie administratívneho zaťaženia živnostníkov 1, 3 mil. EUR, ktoré sú navyše finančných prostriedkov schvalených uznesením vl. č. 833/2007.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Informatizácia verejnej správy
Ministerstvo financií SR
Ministerstvá, ÚV SR a ostatné ústredné orgány štátnej správy
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) plní sa s časovým sklzom
d) neplní sa
Dôležitým krokom k úspešnému plneniu opatrenia Informatizácia verejnej správy bolo prijatie Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť
v Slovenskej republike a Výnosu o štandardoch doplneného o dátové štandardy pre výmenu údajov medzi kooperujúcimi informačnými systémami
verejnej správy, ktoré vytvárajú podmienky pre posilnenie informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a tiež podmienky pre všeobecný
elektronický prístup k základným verejným službám s navzájom prepojenými registrami. V súlade s uznesením vlády č. 331/2008 povinné osoby
predložili MF SR koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS), ktoré sú základným strategickým dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja
informačných systémov verejnej správy zameraným na digitalizáciu úsekov správy v súlade s ich vecne vymedzenými kompetenciami a architektúrou
integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Všetky KRIS boli MFSR
následne vyhodnotené a schválené, prípadne vrátené rezortom na doplnenie/prepracovanie. Ťažiskom vybudovania elektronickej verejnej správy na
Slovensku je úspešná implementácia 1. prioritnej osi Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorá bola zahájená vypísaním
verejného obstarávania na vypracovanie 5 štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti sú v súčasnosti v rôznom štádiu rozpracovania, pričom
konkrétnym výstupom je vypísanie prvých 17 výziev pre podávanie projektov ktoré budú realizované formou národných a dopytových projektov.
Pripravuje sa uzavretie zmlúv medzi MF SR a príslušnými rezortami na realizáciu projektov pre prioritné služby.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Viaceré úlohy z tohto opatrenia sa plnia s časovým sklzom.
časovým sklzom:
Úloha č.1 – bola splnená s časovým sklzom 24 dní , dôvod: malé oneskorenie bolo spôsobené z procesných dôvodov v rámci realizácie štúdie
uskutočniteľnosti
Úloha č.4 – K 15.8.2009 sa plní s časovým sklzom 46 dní, dôvod: plnenie úlohy úzko súvisí s úlohami B.1. a B.5. uznesenia vlády SR č. 570/2008,
ktoré boli splnené až v dodatočných termínoch, čím sa posunul termín splnenia predmetnej úlohy. Listom č. MF/019544/2009-132 bol požiadaný
predseda vlády SR o odklad termínu splnenia predmetnej úlohy do 31.10.2009.
Úloha č.6 – K 15.8.2009 sa plní s časovým sklzom 46 dní, dôvod: oneskorenie je spôsobené vysokou náročnosťou a komplexnosťou úlohy.
Ukončenie riešenia ŠU sa predpokladá do 31.12.2009.
Úloha č.8 – K 15.8.2009 sa plní s časovým sklzom 137 dní, dôvod: nevysporiadanie zásadnej pripomienky Úradu splnomocnenca vlády pre
informačnú spoločnosť. Predseda vlády SR bol listom č. MF/017766/2009-132 zo dňa 28. mája 2009 požiadaný o odklad termínu splnenia tejto úlohy
do 31. decembra 2009. Požadovaný odklad bol povolený listom č. 7397/2009/SVL OVP zo dňa 4.6.2009.
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Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Vypísanie verejného obstarávania na
vypracovanie 5 štúdií uskutočniteľnosti
na 1. prioritnú os eGovernment z OPIS

Termín splnenia
24.10.2008

Opis realizácie úlohy
Verejné obstarávanie na vypracovanie všetkých piatich štúdií uskutočniteľnosti na 1. prioritnú os eGovernment z OPIS
bolo vypísané:
1.)Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na celkovú architektúru eGovernmentu bola zverejnená
31. 5. 2008 v európskom vestníku a zverejnená 4.6.2008 vo vestníku UVO.
2.)Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni bola
zverejnená 17.6.2008 v európskom vestníku.
3.)Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy
bola zverejnená 27.6.2008 v európskom vestníku a 1.7.2008 vo vestníku UVO.
4.) Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na IKT infraštruktúru na úrovni štátnej správy bola
zverejnená v európskom vestníku 16.10.2008 a 20.10. 2008 vo vestníku UVO.
5.) Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na IKT infraštruktúru na úrovni samosprávy bola
zverejnená v európskom vestníku 24.10.2008 a 24.10.2008 vo vestníku UVO.
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike bola schválená na rokovaní vlády dňa 27.8.2008,
číslo uznesenia 570/2008.

2. Predloženie Národnej stratégie pre
informačnú bezpečnosť v Slovenskej
republike na rokovanie vlády

27.8.2008

3. Predloženie Výnosu o štandardoch
doplneného o dátové štandardy pre
výmenu údajov medzi kooperujúcimi
informačnými systémami verejnej správy
do Stálej pracovnej komisie legislatívnej
rady vlády SR pre technické právne
predpisy

8.9.2008

Výnos o štandardoch doplnený o dátové štandardy pre výmenu údajov medzi kooperujúcimi informačnými systémami
verejnej správy bol schválený v Stálej pracovnej komisii legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy dňa
8.9.2008.

4. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh
Akčného plánu na roky 2008 až 2013
k dokumentu „Národná stratégia pre
informačnú bezpečnosť v SR“

31.10.2009

Listom č. MF/019544/2009-132 bol požiadaný predseda vlády SR o odklad termínu splnenia predmetnej úlohy do
31.10.2009, nakoľko jej plnenie úzko súvisí s úlohami B.1. a B.5. uznesenia vlády SR č. 570/2008, ktoré boli splnené až
v dodatočných termínoch, čím sa posunul termín splnenia predmetnej úlohy.

5. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh
legislatívneho
zámeru
zákona
o informačnej bezpečnosti verejnej

31.12.2009
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správy v SR
6.
Štúdie
vypracované

uskutočniteľnosti

sú

Plní sa s časovým sklzom

V rámci OPIS prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb bude vypracovaných 5 štúdií
uskutočniteľnosti (ŠU).
ŠU1 je zameraná na celkovú architektúru eGovernmentu: Proces tvorby ŠU1 má viacero fáz, ktoré na seba nadväzujú.
Počas celej doby plnenia zmluvy sa aktualizuje Katalóg služieb, ktorý je priebežne dopĺňaný i výstupmi zo štúdií
uskutočniteľnosti 2 a 3. Katalóg služieb (KS) predstavuje nástroj pre jednotnú a konzistentnú evidenciu služieb
eGovernmentu, ktoré sú identifikované v procese tvorby jednotlivých štúdií realizovateľnosti a pre popísanie kľúčových
vzťahov medzi týmito službami navzájom ako aj ich relácií k iným kľúčovým entitám eGovernmentu. Z pohľadu prvých
troch štúdií, pre ktoré je KS relevantný, je v súčasnosti katalóg služieb naplnený približne nasledovne: ŠU1 95%, ŠU2
90%, ŠU3 100% z celkového počtu služieb, ktoré budú predmetom projektov OPIS.
V rámci ŠU1 boli vytvorené metodické rámce. Ide o základné vymedzenie princípov, ktoré majú byť zohľadnené pri
príprave metodík, ktoré budú aplikované počas budovania a prevádzky ISVS pre nasledujúce oblasti: Analýza nákladov
a prínosov, Modelovanie procesov, Integračná architektúra, Riadenie informačnej bezpečnosti, Programové riadenie,
Vývoj softvéru a Prevádzka IKT. Ďalším dôležitým výstupom sú čiastkové ŠU na spoločné moduly Ústredný portál
verejnej správy (8 ŠU) základné prístupové komponenty (3 ŠU), ostatné komponenty (4 ŠU), základné identifikátory (2
ŠU), základné registre ISVS (4 ŠU), ktoré sú predmetom schválenia Riadiacim výborom, a k tomu zodpovedajúce
výzvy. Riešenie bude ukončené schválením výstupov Riadiacim výborom, ktorý je naplánovaný na začiatok septembra
2009.
ŠU2 je zameraná na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni: Riadiaci výbor schvaľuje prioritizáciu
povinných osôb, ktoré budú predmetom riešenia. Výstupom sú čiastkové ŠU a 15 výziev pre nasledovné povinné
osoby: MPSVR SR, MZ SR, NKÚ, SP, MF SR, MZV SR, MV SR, MVRR SR, ŠÚ SR a ÚVO, ktoré boli schválené
Riadiacim výborom. Riešenie bude ukončené schválením zostávajúcich výstupov Riadiacim výborom, ktorý je
naplánovaný na začiatok septembra.
ŠU3 je zameraná na rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy: ŠU3 je zameraná na rozvoj služieb
eGovernmentu na úrovni samosprávy: ŠU3 je realizovaná formou čiastkových výstupov. Dodávateľ spôsob plnenia
rozdelil v postupnosti predkladania čiastkových ŠU a výziev pre: VÚC, krajské mestá, obce a dátového centrá obcí a
miest. Čiastkové ŠU a výzvy na VÚC a krajské mestá boli schválené Riadiacim výborom. Ďaľším dôležitým prvkom
bolo vytvorenie číselníka životných situácií a eGov služieb. Výzvy v rámci tejto štúdie budú realizované formou
dopytovo-orientovaných výziev, na rozdiel od ŠU1 a ŠU2, ktoré sa realizujú formou národných projektov.Riešenie bude
ukončené schválením zostávajúcich výstupov Riadiacim výborom, ktorý je naplánovaný na začiatok septembra.
ŠU4,5 sú zamerané na rozvoj komunikačno – technologickej infraštruktúry IS verejnej správy na centrálnej úrovni/
úrovni samosprávy: Boli vypracované úvodné analýzy,návrh rámcových alternatív riešenia, pripravuje sa podrobné
rozpracovanie detailného návrhu riešenia. Ukončenie riešenia sa predpokladá 8.12.2009 v súlade s platnou zmluvou.
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7. Vypísanie prvých výziev pre podávanie
projektov na 1. prioritnú os OPIS –
elektronizácia verejnej správy

18.11.2008

V rámci OPIS prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni boli vypísané výzvy na národné projekty a dopytové
projekty definované v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS:
18.11.2008 Elektronizácia služieb matriky (uzavretá),
22.12.2008 Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne (uzavretá),
22.12.2008 Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne
sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi (uzavretá),
30.1.2009 Informačný systém registra fyzických osôb (uzavretá),
30.1.2009 Informačný systém identifikátora fyzických osôb (uzavretá),
30.1.2009 Elektronické služby katastra nehnuteľností (uzavretá),
24.3. 2009 Kontrolórsky informačný systém NKÚ (uzavretá),
4. 5. 2009 Informačný systém registra adries (uzavretá),
7.5. 2009 Elektronické služby katastra nehnuteľností- základná báza GIS
19.5.2009 Elektronické služby zdravotníctva
2.6.2009 Elektronizácia služieb VÚC
18.6.2009 Elektronická identifikačná karta
30.6.2009 Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
30.6.2009 Elektronické služby štatistického úradu SR
17.7.2009 Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
17.7.2009 Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR
17.7.2009 Elektronické služby centrálnej ohlasovne

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 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

31.12.2009

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. bol dňa 19.5.2009 prerokovaný na Legislatívnej rade
vlády, ktorá ho odporučila predložiť na rokovanie vlády SR. Keďže sa však nepodarilo do dnešného dňa odstrániť
rozpor so Splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoločnosť, predseda vlády SR bol listom č. MF/017766/2009132 zo dňa 28. mája 2009 požiadaný o odklad termínu splnenia tejto úlohy do 31. decembra 2009. Požadovaný odklad
bol povolený listom č. 7397/2009/SVLOVP zo dňa 4.6.2009.
K prioritným službám v kompetencii MV SR patria :
Národný projekt Elektronizácia služieb matriky
- Dátum vyhlásenia výzvy: 18.11.2008
- Dátum uzavretia výzvy: 18.2.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 28. 5. 2009 schválená. V súčasnosti je
vo fáze finalizácie proces prípravy zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo
náročných rokovaní s konečným prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta
2009 resp. začiatku septembra 2009.
Národný projekt Informačný systém registra fyzických osôb

31.3.2010
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- Dátum vyhlásenia výzvy: 30.1.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 30.4.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená. V súčasnosti je
vo fáze finalizácie proces prípravy zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo
náročných rokovaní s konečným prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta
2009 resp. začiatku septembra 2009.
Národný projekt Informačný systém identifikátora fyzických osôb
- Dátum vyhlásenia výzvy: 30.1.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 30.4.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená. V súčasnosti je
vo fáze finalizácie proces prípravy zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo
náročných rokovaní s konečným prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta
2009 resp. začiatku septembra 2009.
Národný projekt Informačný systém registra adries
- Dátum vyhlásenia výzvy: 4.5.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 4.8.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola prijatá 4.8.2009. V súčasnosti prebieha kontrola formálnej správnosti
žiadosti o NFP.
Národný projekt Elektronická identifikačná karta
- Dátum vyhlásenia výzvy: 18.6.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 18.9.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP.
Národný projekt Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
- Dátum vyhlásenia výzvy: 30.6.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 30.9.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP.
Národný projekt Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
- Dátum vyhlásenia výzvy: 17.7.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 19.10.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP.
Národný projekt Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR
- Dátum vyhlásenia výzvy: 17.7.2009
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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 poisťovne a
MPSVR SR pre nasledovné oblasti: dávky v nezamestnanosti, prídavky na
deti, príspevky pre študentov, náklady na
zdravotnú starostlivosť a sociálne dávky
pre zamestnancov

30.10.2009

11. Uzavretie zmluvy medzi SORO a
ÚGKK SR na realizáciu projektu pre
prioritné služby v kompetencii ÚGKK SR
na poskytovanie katastrálnych služieb

30.1.2010

- Dátum uzávierky výzvy: 19.10.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP.
Národný projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne
Dátum vyhlásenia výzvy: 17.7.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 19.10.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP.
Národný projekt - Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne
- Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2008
- Dátum uzávierky výzvy: 23.3.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená. V súčasnosti je
vo fáze finalizácie proces prípravy zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo
náročných rokovaní s konečným prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta
2009 resp. začiatku septembra 2009.
Národný projekt - Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne
sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi V rámci Národného projektu Elektronické služby Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej
núdzi budú riešené aj oblasti z NPR opatrenia č.10 (prídavky na deti, príspevky pre študentov, náklady na zdravotnú
starostlivosť a sociálne dávky pre zamestnancov)
Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2008
Dátum uzávierky výzvy: 23.3.2009
Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150
dní od doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená.
V súčasnosti je vo fáze finalizácie proces prípravy zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových
príloh a časovo náročných rokovaní s konečným prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do
konca augusta 2009 resp. začiatku septembra 2009.
Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností
- Dátum vyhlásenia výzvy: 30.1.2009
- Dátum uzávierky výzvy: 30.4.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená. V súčasnosti je
vo fáze finalizácie proces prípravy zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo
náročných rokovaní s konečným prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta
2009 resp. začiatku septembra 2009.
Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností - základná báza GIS
- Dátum vyhlásenia výzvy: 7.5.2009
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- Dátum uzávierky výzvy: 7.8.2009
- Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy: V zmysle systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 do 150 dní od
doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola prijatá 5.8.2009. V súčasnosti prebieha kontrola formálnej správnosti
žiadosti o NFP.
12. Predložiť na rokovanie vlády Návrh
zákona o elektronickej verejnej správe a
o registroch verejnej správy

31.12.2012

13. Predloženie koncepcií rozvoja
informačných systémov (KRIS) na MF
SR povinnými osobami v súlade
s uznesením vlády č. 331/2008

30.9.2008

14. Schválenie predložených KRIS alebo
31.3.2009
zaslanie výzvy na doplnenie či
prepracovanie
15. Prestavba prezentačnej vrstvy
30.9.2011
základného prístupového komponentu
Ústredného portálu verejnej správy
16. Verifikácia dát po prepojení registrov
30.6.2013
Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia

Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) boli na MF SR predložené všetkými povinnými osobami v súlade
s uznesením vlády č. 331/2008 do 30.9.2008.

Počet KRIS predložených na schválenie: 37
Počet KRIS schválených alebo vyzvaných na doplnenie či prepracovanie: 37
V rámci prebiehajúcich štúdií uskutočniteľnosti pre projekty prioritnej osi 1 zameraných na elektronizáciu verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb sa pripravuje aj čiastková štúdia uskutočniteľnosti pre Ústredný portál verejnej
správy, ktorá komplexne zadefinuje hlavné princípy budovania prezentačnej vrstvy ÚPVS.

Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2008
2010
2013
(iný rok)

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

0
0

0
0

12
220

192
1224

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

0

210

1200

0

0

25

85

%
0

37

-

-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
1. E-government - on-line dostupnosť (Eurostat)
2. Využitie E-government jednotlivcami (Eurostat)

35
24
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40
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3. Využitie E-government podnikmi (Eurostat)
4. Podiel podnikateľov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre
získanie informácií (Eurostat)
5. Podiel podnikateľov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre
získanie formulárov (Eurostat)
6. Podiel podnikateľov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre
zasielanie vyplnených formulárov (Eurostat)
7. Podiel jednotlivcov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre
získanie informácií (Eurostat)
8. Podiel jednotlivcov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre
získanie formulárov (Eurostat)
9. Podiel jednotlivcov využívajúcich Internet pre komunikáciu s verejnými autoritami – pre
zasielanie vyplnených formulárov (Eurostat)

85

88

90

95

78

82

85

95

80

81

90

95

56

51

65

75

20,1

26

30

40

14,5

18,6

25

40

7,9

11,6

14

20

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008

2009

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:

2010

2011

0,00 (OPIS)
44 827,34 (OPIS)
203 156,76 (OPIS)
166 061,72 (OPIS)
2 877,92
4 774,91
1 896,10
2 110,10
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
0,00
35 275,94
160 545,96
133 428,48
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
-2 877,92
- 49 602,25
-205 052,86
-168 171,82
Čiastkový odhad očakávaných výdavkov pre OPIS, prioritná os 1, aktuálny k 30.6.2009 plus výdavky na súvisiace projekty a aktivity z rozpočtu MF SR – SIS alokované v rámci existujúcich
výdavkových limitov podľa podkladov z júla 2009.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Rozvoj jednotných kontaktných miest pre podnikateľov (2. etapa JKM)
MH SR, MF SR, MV SR ( uznesenie vlády SR č. 294/2007)
MDPaT SR, MŠ SR, MŽP SR, MP SR, MS SR, Úrad pre reguláciu SO, 6 obvodných banských úradov, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,
Letecký úrad, komora advokátov, architektov, stav. inžinierov, patentových zástupcov, veterin. lekárov, daňových poradcov, geodetov a kartografov.
a) je splnené
b) plní sa v stanovenom harmonograme
c) plní sa s časovým sklzom
d) neplní sa
Založenie JKM je jeden z projektov smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorú sú povinné prebrať všetky členské štáty do konca
roka 2009. Východiskový dokument pre vytvorenie JKM v SR je “Koncepcia založenia JKM v SR” (UV SR č. 324/206). Ide o jeden z nástrojov pre
zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia, z hľadiska zefektívnenia prístupu ku službám v pôsobnosti smernice na trhu v SR. JKM majú
slúžiť domácim aj zahraničným podnikateľom (fyzickým aj právnickým osobám) z členských štátov EÚ, ktorí mienia podnikať na trvalom základe
alebo cezhranične. JKM vytvoria možnosť pre podnikateľov vybaviť na jednom mieste čo najviac formalít potrebných na podnikanie, a to vo vzťahu
k viacerým inštitúciám s možnosťou podávania žiadosti na JKM elektronicky. JKM zabezpečí zaslanie žiadosti, či iných náležitostí o podnikateľovi
elektronicky na príslušné úrady, ktoré sú dotknuté najmä začatím ich podnikania. Po spustení 1. etapy JKM (JKM 1) na všetkých živnostenských
úradoch v pôsobnosti MV SR dňom 1. 10. 2007 pre podnikateľov podnikajúcich len v režime Živnostenského zákona, sa pozornosť sústredila na 2.
etapu JKM - JKM 2. JKM2 má zabezpečiť obdobné úkony ako JKM 1 pre ostatných podnikateľov s režimom vydania oprávnenia podľa rôznych
osobitných predpisov rôznymi inštitúciami (ministerstvá, iné orgány, profesijné komory). Okruh podnikateľov pre JKM 2 korešponduje s ustanovením
§ 2 ods. 2 písm. b) a c) Obchodného zákonníka. Možno konštatovať, že vybudovaním JKM 1 bola úloha založiť JKM splnená na 90%, nakoľko až
cca 90% služieb v pôsobnosti smernice o službách zastrešuje Živnostenský zákon. JKM 1 tak môže pomáhať až 90 percentám všetkých
podnikateľov. JKM nemá právnu subjektivitu. Ich využitie nie je pre podnikateľov povinnosťou.
Kroky podniknuté v uplynulom období: Vyprofilovanie okruhu služieb spadajúcich do rozsahu smernice, ktoré sú dotknuté JKM 2, analýza inštitúcií a
podmienok povoľovacích postupov vydávania oprávnení uvedených inštitúcii, výber najvhodnejšej inštitúcie pre funkčné zabezpečenie JKM 2,
príprava technickej realizácie JKM 2, ktoré budú na živnostenských úradoch obvodných úradov v sídlach krajov, a ktoré budú súčasne slúžiť ako
JKM pre žiadateľov a podnikateľov z iných členských štátov EÚ pre oblasť podnikania v službách, či už podľa Živnostenského zákona alebo iných
osobitných predpisov. Je spracovaný návrh technickej realizácie JKM 2 s predpokladaným celkovým finančným dopadom realizácie JKM 2.
Pre právny rámec JKM 2 pripravilo MH SR Návrh zákona o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je od júna
2009 v legislatívnom procese. Je ukončené medzirezortné pripomienkové konanie, pripomienky sa vyhodnocujú a pripravuje sa predloženie návrhu
zákona vláde SR v septembri 2009.
Kroky pre ďalšie obdobie: Plánujú sa rokovania MH SR a MV SR s MF SR ohľadom pridelenia finančných prostriedkov na technickú realizáciu JKM 2
a rozšírenie úkonov JKM 1. Do konca roka 2009 sa má vybudovať elektronické prepojenia medzi ôsmymi JKM 2 a uvedenými inštitúciami, vrátane
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prístupov zo všetkých JKM na obchodné registre, má sa vytvoriť možnosť zaslať žiadosť o vydanie oprávnenia na podnikanie, žiadateľom
elektronicky sprístupniť rôzne informácie o podnikaní v SR prostredníctvom ich zverejnenia na portáli JKM s obsahom informácií o podmienkach
podnikania v cca 300 službách v SR a s obsahom informácií vo vzťahu k právam a povinnostiam podnikateľa, súvisiacich s priebehom podnikania,
ako aj vo vzťahu k právam príjemcov služieb.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1.Predloženie návrhu zákona o službách
do legislatívneho procesu, s vytvorením
právneho rámca pre JKM1 a JKM 2

Termín splnenia

Opis realizácie úlohy
Uvedené v časti “Kroky urobené v uplynulom období”

30.9.2009

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010
(iný rok) (iný rok) (iný rok)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010

1. skrátenie času a nákladov podnikateľa, súvisiacich s prístupom na trh SR, oproti
individuálnemu vybavovaniu formalít jednotlivo na príslušných inštitúciách.
Výsledkový ukazovateľ
1. Index podnikateľského prostredia
2. Údaj o počte podnikateľov, ktorí využijú JKM 2 za určité obdobie

117

(iný rok)

(iný rok)

(iný rok)

130

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
2009
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
- 1 075
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
- 1 075
Poznámka: V súčasnosti sa rieši finančné zabezpečenie úlohy, ako aj následný spôsob financovania. Oproti pôvodnému odhadu (z mája
podkladov získaných od inštitúcii dotknutých realizáciou JKM 2.
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2010

2011

- 430

- 400

- 430
- 400
2009) je suma spresnená (znížená) na základe
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:
Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
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
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
K základným predpokladom prepojenia registrov verejnej správy patrí schválenie Výnosu o štandardoch doplneného o dátové štandardy pre výmenu
údajov medzi kooperujúcimi informačnými systémami verejnej správy, ktorý bol schválený v Stálej pracovnej komisii legislatívnej rady vlády SR pre
technické právne predpisy dňa 8.9.2008. Opatrenie Dôsledná implementácia služieb elektronických registrov a ich vzájomné prepojenie sa bude
realizovať v rámci implementácie 1. prioritnej osi Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorá bola zahájená vypísaním verejného
obstarávania na vypracovanie 5 štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti sú v súčasnosti v rôznom štádiu rozpracovania, pričom konkrétnym
výstupom je vypísanie prvých 17 výziev pre podávanie projektov, ktoré budú realizované formou národných a uzatvorených projektov. S
implementáciou služieb elektronických registrov súvisia výzvy na národné projekty Informačný systém registra fyzických osôb (výzva vyhlásená
30.1.2009), Informačný systém identifikátora fyzických osôb (výzva vyhlásená 30.1.2009),, Informačný systém registra adries (výzva vyhlásená 4. 5.
2009 ).

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s
časovým sklzom:
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Predloženie Výnosu o štandardoch
doplneného o dátové štandardy pre
výmenu údajov medzi kooperujúcimi
informačnými systémami verejnej správy
do Stálej pracovnej komisie legislatívnej
rady vlády SR pre technické právne
predpisy.
2. Predložiť do vlády návrh zákona
o elektronickej verejnej správe a

Termín splnenia
8.9.2008

Opis realizácie úlohy
Výnos o štandardoch doplnený o dátové štandardy pre výmenu údajov medzi kooperujúcimi informačnými systémami
verejnej správy bol schválený v Stálej pracovnej komisii legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy dňa
8.9.2008.

31.12.2012
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o registroch verejnej správy.
3. Zavedenie jednotného identifikátora
fyzických osôb (JIFO)

30.7.2011

4. Zriadenie registra fyzických osôb

30.9.2011

5. Zriadenie registra právnických osôb
a podnikateľov
6. Zriadenie registra adries

31.12.2011

7. Zriadenie registra priestorových
informácií
8. Fyzické prepojenie základných
registrov
9. Verifikácia a čistenie údajov v
registroch

31.5.2013

31.1.2012

Výzva na národný projekt bola vyhlásená 30.1.2009 a uzavretá bola dňa 30.4.2009. Predpokladaný dátum uzavretia
zmluvy podľa systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 je do 150 dní od doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť
o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená. V súčasnosti je vo fáze finalizácie proces prípravy
zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo náročných rokovaní s konečným
prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta 2009 resp. začiatku septembra 2009.
Doba realizácie projektu bude 24 mesiacov.
Výzva na národný projekt bola vyhlásená 30.1.2009 a uzavretá bola dňa 30.4.2009. Predpokladaný dátum uzavretia
zmluvy podľa systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 je do 150 dní od doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť
o NFP bola rozhodnutím výberovej komisie 29. 6. 2009 schválená. V súčasnosti je vo fáze finalizácie proces prípravy
zmluvy o NFP na podpis. Z dôvodu potreby definovania nových príloh a časovo náročných rokovaní s konečným
prijímateľom k Zmluve o NFP sa predpokladá uzavretie zmluvy do konca augusta 2009 resp. začiatku septembra 2009.
Pripravuje sa výzva na projekt.
Výzva na národný projekt bola vyhlásená 4.5.2009 a uzavretá bola dňa 4.8.2009. Predpokladaný dátum uzavretia
zmluvy podľa systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 až 2013 je do 150 dní od doručenia žiadosti o NFP. Žiadosť o
NFP bola prijatá 4.8.2009. V súčasnosti prebieha kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP.
Pripravuje sa výzva na projekt.

30.6. 2013
30.6.2013

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Počet verejných registrov ktoré fungujú na kompatibilných štandardoch a technológiách
a ktoré je možné jednoducho a lacno vzájomne prepojiť

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výsledkový ukazovateľ
1 E-government - on-line dostupnosť (Eurostat)
2 Využitie E-government jednotlivcami (Eurostat)
3 Využitie E-government podnikmi (Eurostat)
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2008
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Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
2008
2009
2010
2011
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
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:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Zvýšenie dostupnosti a podpora infraštruktúry širokopásmového prístupu
Ministerstvo financií SR
Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo školstva SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
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. Dňa 13. 5. 2009
bola vládou schválená Národná politika pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013, ktorá nadväzuje na výsledky dosiahnuté splnením cieľov
Národnej politiky pre elektronické komunikácie stanovených do roku 2008, zohľadňuje hlavné ciele Iniciatívy i2010 - Európska informačná spoločnosť pre
rast a zamestnanosť a významné strategické dokumenty subjektov pôsobiacich, v rámci svojich kompetencií, v oblasti informatizácie spoločnosti v SR.
Ciele Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013, s výhľadom do roku 2015, sú zamerané na zabezpečenie uspokojovania
potrieb slovenskej ekonomiky, požiadaviek fyzických a právnických osôb a záujmov štátu prostredníctvom široko dostupných kvalitných, spoľahlivých a
bezpečných služieb elektronických komunikácií v rozsahu zodpovedajúcom vyspelým štátom Európskej únie. Medzi prioritné oblasti, na ktoré politika
kladie dôraz, sú konvergencia informačných a komunikačných technológií a médií; harmonizácia regulačného rámca a rozvoj súťaže; efektívne
využívanie frekvenčného spektra; ochrana súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií; krízový manažment a kritická infraštruktúra;
medzinárodná spolupráca a rozvoj inovatívnych služieb využívajúcich IKT. V rámci plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3 600 – 3 800 MHZ
bola vypracovaná Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS). V súčasnosti je v štádiu prípravy príslušná príloha k plánu využívania frekvenčného
spektra. Slovenská republika, po uzavretí dohody so susednými krajinami o tzv. preferenčnom delení kanálov, bude pripravená začať prideľovať
frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz. MDPT SR v priebehu roku 2008 rozšírilo databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na
internet o údaje o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni. MDPT SR mapuje geografickú dostupnosť širokopásmového
prístupu čo umožňuje určiť oblasti, do ktorých môže byť smerovaná podpora z verejných prostriedkov. Rozvoju prístupových sietí vo vidieckych
oblastiach má výrazne napomôcť implementácia tretej prioritnej osi Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS), ktorá bude podporovať
aktivity na stimulovanie dopytu domácností a obyvateľov po širokopásmových technológiách. V novembri 2008 začali práce na štúdii uskutočniteľnosti,
ktoré boli rozdelené do 3 vzájomne nadväzujúcich a spolu súvisiacich častí. Prvá časť Popis východísk podrobne mapuje prostredie širokopásmového
internetu v podmienkach Slovenskej republiky. Táto časť je v súčasnosti ukončená. Ukončená je aj druhá časť Analýza skutočného stavu, ktorá sa
zaoberá analytickými možnosťami v súvislosti s naplnením cieľov prioritnej osi. Tretia časť Návrh riešení sa v súčasnosti dokončuje.
Oblasti zmapované štúdiou sú výstavba širokopásmovej infraštruktúry, portfólio a dostupnosť služieb, návrh štandardov a metodiky v zmysle požiadaviek
štrukturálnych fondov a legislatívna regulácia. Nasledujúcim krokom bude vypísanie prvých výziev pre podávanie projektov na 3. prioritnú os OPIS. Pre
dopytovo orientované projekty je prvá výzva plánovaná na september 2009. Pre národné projekty budú výzvy vyhlásené v prvej polovici roku 2010.

Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Dve úlohy z tohto opatrenia sa plnia s časovým sklzom:
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časovým sklzom:

Úloha č.5 – k dátumu plnenia nesplnená. Dôvod: štúdia uskutočniteľnosti zasahovala do časového rámca, počas ktorého v predmetnej oblasti
dochádzalo k podstatným zmenám. Predpokladaný časový sklz pri úlohe je č.5 je 2,5 mesiaca.
Úloha č.6 – k dátumu plnenia nesplnená. Dôvod: vypísanie prvých výziev pre podávanie projektov na 3. Prioritnú os OPIS je priamo naviazané na
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – úloha č.5, ktorá sa plní s časovým sklzom. Predpokladaný časový sklz pri úlohe je č.6 sú 3 mesiace.

Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1. Vypísanie verejného obstarávania na
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na
3. prioritnú os OPIS
2.Rozhodnutie odbornej poroty o výsledku
verejného obstarávania
3. Uzavretie zmluvy so zhotoviteľom štúdie
uskutočniteľnosti v procese rokovacieho
konania bez zverejnenia

Termín splnenia
16.7.2008

4. Predložiť na rokovanie vlády SR
Národnú
politiku
pre
elektronické
komunikácie na roky 2009 - 2013

5. Vypracovanie a prevzatie výsledkov
Štúdie uskutočniteľnosti

Opis realizácie úlohy
Verejné obstarávanie – súťaž návrhov na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na 3. prioritnú os OPIS bolo zverejnené
dňa 16.7.2008 v európskom vestníku a 16.7.2008 vo vestníku UVO.

26.9.2008

Rozhodnutie odbornej poroty o výsledku verejného obstarávania bolo vykonané dňa 26.9.2008.

11.11.2008

Zmluva so zhotoviteľom štúdie uskutočniteľnosti v procese rokovacieho konania bez zverejnenia bola uzavretá dňa
11.11.2008.

30.4.2009

Národná politika pre elektronické komunikácie na roky 2009 - 2013 bola dňa 30. 4. 2009 predložená na rokovanie vlády
SR a schválená uznesením vlády SR č. 360 z 13. 5. 2009. Nadväzuje na výsledky dosiahnuté splnením cieľov Národnej
politiky pre elektronické komunikácie stanovených do roku 2008, zohľadňuje hlavné ciele Iniciatívy i2010 - Európska
informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť a významné strategické dokumenty subjektov pôsobiacich, v rámci
svojich kompetencií, v oblasti informatizácie spoločnosti v SR. Ciele Národnej politiky pre elektronické komunikácie na
roky 2009 – 2013, s výhľadom do roku 2015, sú zamerané na zabezpečenie uspokojovania potrieb slovenskej
ekonomiky, požiadaviek fyzických a právnických osôb a záujmov štátu prostredníctvom široko dostupných kvalitných,
spoľahlivých a bezpečných služieb elektronických komunikácií v rozsahu zodpovedajúcom vyspelým štátom Európskej
únie. Medzi prioritné oblasti, na ktoré politika kladie dôraz, sú konvergencia informačných a komunikačných technológií
a médií; harmonizácia regulačného rámca a rozvoj súťaže; efektívne využívanie frekvenčného spektra; ochrana
súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií; krízový manažment a kritická infraštruktúra; medzinárodná
spolupráca a rozvoj inovatívnych služieb využívajúcich IKT.
V novembri 2008 začali práce na štúdii uskutočniteľnosti prioritnej osi 3 OPIS. Oblasti, ktoré sú predmetom štúdie, sú
výstavba širokopásmovej infraštruktúry, portfólio a dostupnosť služieb, návrh štandardov a metodiky v zmysle
požiadaviek štrukturálnych fondov a legislatívna regulácia. Práce na štúdii boli rozdelené do 3 vzájomne nadväzujúcich
a spolu súvisiacich častí. Prvá časť Popis východísk podrobne mapuje prostredie širokopásmového internetu v
podmienkach Slovenskej republiky. Táto časť je v súčasnosti ukončená, dátum prevzatia výsledkov bol 20.1.2009.
Druhá časť Analýza skutočného stavu začala v januári 2009 a zaoberá sa analytickými možnosťami v súvislosti s
naplnením cieľov prioritnej osi. Dátum prevzatia výsledkov bol 20.3.2009. Tretia časť Návrh riešení je v súčasnosti v
pripomienkovom konaní zo strany Úradu vlády SR. Termín pre ukončenie (schválenie Úradom vlády SR) návrhovej
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6. Vypísanie prvých výziev pre podávanie
projektov na 3. prioritnú os OPIS

30.6.2010

7. Predložiť na rokovanie vlády SR
aktualizované znenie Národnej stratégie
pre širokopásmový prístup v SR
8. Podporiť ďalší rozvoj súťaže - prideliť
frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3
800 MHz

31.5.2010

31.12.2010

9. Zabezpečiť pripojenie škôl do
širokopásmového internetu

31.12.2011

10. Rozšíriť databázu dostupnosti
širokopásmového prístupu na internet
údajmi o poskytovateľoch služieb a ich
ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni a
následne ju pravidelne aktualizovať

31.12.2013

časti štúdie bol určený na 15.8.2009.
Na základe vypracovanej štúdie uskutočniteľnosti prioritnej osi 3 OPIS budú Sprostredkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (Ministerstvo financií SR) vyhlásené výzvy. Pre
dopytovo orientované projekty je prvá výzva plánovaná na september 2009. Pre národné projekty budú výzvy
vyhlásené v prvej polovici roku 2010. V súvislosti s plnením tejto úlohy boli v rámci informovanosti a publicity
zorganizované stretnutia tak s odbornou ako aj širšou verejnosťou a pripravujú sa ďalšie semináre a pracovné
stretnutia.

V súvislosti so spracovaním plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3 600 – 3 800 MHZ bolo v marci 2007
prijaté rozhodnutie na úrovni Výboru pre elektronické komunikácie. Následne Európska komisia prostredníctvom
Výboru pre rádiové spektrum pripravila a dňa 21. mája 2008 prijala rozhodnutie o harmonizovanom využívaní
frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz. Rozhodnutie ukladá členským štátom EÚ v lehote do 1. januára 2012
na nevýhradnom základe určiť a následne sprístupniť pásmo 3 600 MHz – 3 800 MHz pre pozemské siete
elektronických komunikácií v súlade s parametrami stanovenými v prílohe rozhodnutia.
Slovenská republika uvedené rozhodnutie EK implementovala prostredníctvom Národnej tabuľky frekvenčného spektra
(NTFS). V súčasnosti je v štádiu prípravy príslušná príloha k plánu využívania frekvenčného spektra. Slovenská
republika je pripravená začať frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz prideľovať každému záujemcovi.
Prideľovaniu frekvencií však musí predchádzať uzavretie dohody so susednými krajinami o tzv. preferenčnom delení
kanálov. V susedných krajinách plnohodnotnému využívaniu frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz bráni jeho
obsadenie inými službami, napríklad spojmi pevnej služby bod – bod. Slovenská republika vynakladá všetko úsilie na
to, aby k dohode so susednými krajinami došlo v čo možno v najkratšom čase.
K 31.12.2008 má 99,53 % škôl pripojenie do internetu. Nedostatočné pripojenie (ISDN, 128 kbps) vzhľadom na
optimálne parametre má 32,94 % pripojených škôl. Vysokorýchlostné internetové pripojenie (aDSL 1536/256 kbps a
lepšie) má 66,59 % pripojených škôl. 14 škôl nie je pripojených do internetu.
MDPT SR v priebehu roku 2008 rozšírilo databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na internet o údaje o
poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni. MDPT SR mapuje geografickú dostupnosť
širokopásmového prístupu. Umožňuje to určiť oblasti, do ktorých môže byť smerovaná podpora z verejných
prostriedkov. Celkový počet obcí, miest vrátane mestských častí je 2924. V roku 2008 bolo pevným prístupom (DSL,
CM, WiFI, WiMAX, FTTx) pokrytých 1771, t. j. 59,2 % a nepokrytých 1193, t. j. 40,8 % obcí vrátane mestských častí.
Pevným širokopásmovým prístupom (DSL, CM, WiFi, WiMAX, FTTx) alebo mobilným širokopásmovým prístupom
(Flash-OFDM, 3G/HSxPA) bolo pokrytých 2012, t. j. 68,8 % a nepokrytých 912, t. j. 31,2 % obcí vrátane mestských
častí.
V roku 2008 bolo pokrytých:
- technológiou DSL 893 miest a obcí, t. j. 30,5 %;
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- technológiou káblových modemov CM 57 miest a obcí, t. j. 1,95 %;
- technológiou WiFi 1097 miest a obcí, t. j. 37,5 %;
- technológiou WiMAX 850 miest a obcí, t. j. 29 %;
- technológiou FTTx 108 miest a obcí, t. j. 3,7 %.
Informácie z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR a Databázy poskytovateľov prístupu k
internetu sú dostupné prostredníctvom webovej aplikácie na internetovej stránke MDPT SR.
Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

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)

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

63

2005 2006

Výsledkový ukazovateľ
1. % domácností so širokopásmovým prístupom k internetu (Eurostat)
2. domácností v riedko osídlených oblastiach (menej ako 100 obyvateľov na km2) so
širokopásmovým prístupom k internetu (Eurostat)
3. % podnikov so širokopásmovým prístupom k internetu (Eurostat)
4. Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov, Eurostat)

0
66,59
0
0

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2008
2010
2011
2013
0
0
0

2007 2008 2009

2010

70
90
50 000
175 000

2010

2013

%

27

35

35

55

%

24

33

30

40

%

76

79

83

90

6,9

9,6

15

30

200
100
200 000
700 000
(iný rok)

(iný rok)

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis. eur)
Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:

Z toho finančné prostriedky z EÚ zdrojov:
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):

2008

2009

2010

2011

0,00 (MF SR - OPIS)
0,00 (MŠ SR)
135,50 (MDPT)
0,00 (OPIS)
- 135,50

58 823,53 (MF SR - OPIS)
23 401,71 (MŠ SR)
130,00 (MDPT)
50 000,00 (OPIS)
- 82 355,24

25 150,92 (MF SR - OPIS)
25 990,84 (MŠ SR)
130,00 (MDPT)
21 378,28 (OPIS)
- 51 271,76

25 014,83 (MF SR - OPIS)
24 629,89 (MŠ SR)
130,00 (MDPT)
21 262,60 (OPIS)
- 49 774,72
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Uvedená suma predstavuje aktuálny stav za rok 2008 plus odhad očakávaných výdavkov pre OPIS, prioritná os 3 na roky 2009 až 2011, aktuálny k 30.6.2009 (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 74022,44 tis.eur
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.
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:
Plnenie opatrenia:

Opis realizácie opatrenia:

Podnikateľské prostredie
Intenzívna výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
a)
je splnené
b)
plní sa v stanovenom harmonograme
c)
plní sa s časovým sklzom
d)
neplní sa
Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (uzn. vlády č. 1084/2007 SR) predpokladá, že do konca roku 2010 bude 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 sú priebežne pripravované a realizované dopravné projekty financované z fondov EÚ, realizuje sa spustenie
elektronického mýtneho systému a výber koncesionárov na realizáciu troch balíkov projektov PPP.
Od júla 2006 do konca roka 2008 bolo odovzdaných do prevádzky dovedna 86,8 km diaľnic a rýchlostných ciest. V tomto období boli uvedené do
prevádzky viaceré úseky cestnej infraštruktúry, ako napr. úsek D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie (12,9 km, plný profil), D1 Važec - Mengusovce (7,7
km, pravá strana - polovičný profil), D1 Važec - Mengusovce (4,2 km, plný profil), D2 Lamačská cesta - Staré Grunty (3,7 km, tunel Sitina), D3
Hričovské Podhradie - Žilina Strážov (7,5 km, R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota (6,4 km), R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica (10,2 km), R2
Ožďany obchvat (6,1 km, polovičný profil) a R2 Tornaľa obchvat (11,2 km polovičný profil). V súčasnosti prebieha realizácie stavieb: D1 Sverepec –
Vrtižer, R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, R4 Svidník preložka, R3 Trstená – obchvat (apríl 2008) o dĺžke 7,2 km v polovičnom profile, križovatka
diaľnic D2 a D4 Stupava.
Doteraz boli podpísané dve koncesné zmluvy medzi MDPT SR a víťazným uchádzačom na druhý balík PPP projektov úseku rýchlostnej cesty R1
Nitra – Tekovské Nemce a severného obchvatu Banskej Bystrice v celkovej dĺžke 55 km a na prvý balík projektov diaľnice D1 Dubná Skala –
Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce - Svinia. Na druhý balík PPP projektov sa podarilo dosiahnuť finančné uzavretie. Koncesná zmluva ešte nie
je podpísaná, ale uchádzač o tender na tretí balík je vybratý. V súčasnosti je úlohou MDPT SR zainteresovať medzinárodné banky – Európsku banku
pre obnovu a rozvoj a Európsku investičnú banku do financovania projektov s cieľom podporiť vstup komerčných bánk do financovania PPP, aby sa
čo najskôr ukončilo finančné uzavretie podpísaných koncesných zmlúv. Národná diaľničná spoločnosť po vyhodnotení verejného obstarávania
podpísala 13. januára 2009 zmluvu s víťazom verejného obstarávania na dodávku služby elektronického výberu mýta so spoločnosťou SkyToll, a.s.,
ktorú tvoria členovia víťazného konzorcia Ibertax – SanToll. Elektronický systém výberu mýta bude sprevádzkovaný od 1. januára 2010. V súčasnosti
spoločnosť SkyToll pripravuje výstavbu mýtnych brán, ktoré budú slúžiť na kontrolu výberu poplatkov za používanie diaľnic a ďalších vybraných ciest.
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Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia V dôsledku globálnej finančnej krízy sa zatiaľ podarilo finančne uzatvoriť koncesnú zmluvu len na druhý balík projektov
s časovým sklzom:
v úseku rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a severného obchvatu Banskej Bystrice. Finančné uzatvorenie koncesnej zmluvy sa
uskutočnilo dňa 28. augusta 2009. Zatiaľ neboli finančné uzavreté podpísané dve koncesné zmluvy a na tretí balík PPP projektov nebolo možné
vybrať koncesionára v stanovenom termíne.
Harmonogram plnenia opatrenia
Úloha
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 koncesnej zmluvy
balík 1 – úseky na D1,
balík 2 – úseky na R1
balík 3 – úseky na D1
 termín začatia realizácie projektu
balík 1 – úseky na D1,
balík 2 – úseky na R1
balík 3 – úseky na D1
3. Realizácia systému elektronického
výberu mýta
 podpis koncesnej zmluvy
 termín spustenia projektu

Termín splnenia

Opis realizácie úlohy

2010
2010
2010

15.4.2009
23.3.2009
30.6.2009

Na 1. balík projektov bola uzavretá koncesná zmluva medzi MDPT SR a spoločnosťou Slovenské
diaľnice, a.s.
Na 2. balík PPP projektov bola podpísaná zmluva medzi MDPT SR a spoločnosťou GRANVIA, a.s..
Na tretí balík PPP projektov nebolo možné vybrať koncesionára v stanovenom termíne.
V dôsledku globálnej finančnej krízy sa zatiaľ podarilo dňa 28. augusta 2009 finančne uzavrieť
koncesnú zmluvu iba na druhý balík projektov, na základe ktorej sa bude stavať rýchlostná komunikácia
R1,
takže
v
rámci
projektov
PPP
boli
začaté
iba
prípravné
práce.

31.3.2009
31.3.2009
30.9.2009

Zmluva na dodávku služby elektronického výberu mýta bola podpísaná 13. januára 2009 medzi NDS,
a.s a víťazom verejného obstarávania spoločnosťou SkyToll, a.s. (Ibertax – SanToll). Elektronický
systém výberu mýta bude sprevádzkovaný od 1. januára 2010.

13.1.2009
31.12.2009

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa
Výstupný ukazovateľ

m.j.

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
Východisková hodnota (31.12.2006)
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1. Dĺžka vybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest v km
Výsledkový ukazovateľ
1. Hustota diaľnic a rýchlostných ciest na 1000 km2 územia SR

349 km diaľnic, 136 km rýchlostných ciest

369,3 km diaľnic a 213,6 km rýchlostných ciest

Východisková hodnota (31.12.2006)

Dosiahnutá hodnota (1.1.2009)

7,11 km diaľnic /1000 km2 (vrátane rýchlostných ciest 9,89 11,88 km/1000 km2 (diaľnice a rýchlostné cesty)
km/1000 km2)

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

2009

2010

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
10 4421
12 000
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
1 300
3 600
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
- 10 442
- 12 000
1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., mala k dispozícii zo štátneho rozpočtu (po úpravách v priebehu roka formou rozpočtových opatrení)
Spolu s vlastnými zdrojmi NDS to bolo 14,130 mld. Sk.
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16 110
7 700
- 16 110
a fondov Európskej únie celkom 10,442 mld. Sk.
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Charakteristika opatrenia
Názov prioritnej oblasti :
Názov opatrenia:

Podnikateľské prostredie (vysoká vymožiteľnosť práva)
Informatizácia súdnictva

Gestor opatrenia:
Spolugestori opatrenia:
Plnenie opatrenia:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Opis realizácie opatrenia:

Opatrenie označené ako úloha 1, t.j. Úprava koncepcie informatizácie rezortu bola vykonaná podľa požiadaviek.
Doplnenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok bolo realizované na základe požiadaviek. Konkrétne zmeny je možné vidieť priamo
v novelách zákonov a sú nimi:
1. Zákon č. 384/2008 Z. z. (účinnosť 15.októbra 2008)- veľká novela Občianskeho súdneho poriadku
Jedným z cieľov vykonaných zmien bolo posilniť elektronickú komunikáciu medzi súdom a účastníkom konania. V tomto smere boli dotknuté
nasledovné ustanovenia § 42 ods. 1: „(1) Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie
obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť
písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba.
Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa
neprihliada."
Odôvodnenie:
Rozšírenie elektronickej komunikácie aj bez zaručeného elektronického podpisu je možné realizovať s výraznými ochrannými obmedzeniami, medzi
ktoré patrí aj povinné písomné potvrdenie podania vo veci samej. To znamená, že ak podanie vo veci samej (napr. žaloba, zmena žaloby, späťvzatie
žaloby) a rovnako tak návrh na nariadenie predbežného opatrenia nebude potvrdené v trojdňovej lehote aj písomným podaním, nebude sa na neho
prihliadať. Doplnením sa rozumie doplnenie o podanie vo veci samej písomne alebo ústne do zápisnice. Právna úprava reagovala na požiadavky
aplikačnej praxe na náhradu zastaranej telegrafickej komunikácie za elektronickú komunikáciu.
-§ 45 ods. 3 až 6:
„(3) Okrem rozhodnutí súd v písomnostiach doručovaných účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi uvádza aj adresu na zasielanie
písomností elektronickými prostriedkami.
(4) Písomnosti možno doručovať aj elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada a oznámi adresu na
zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát
neprečítal.
(5) Doručovanie podľa odseku 4 je vylúčené pri doručovaní súdnych rozhodnutí a písomností, ktoré sa doručujú do vlastných rúk.
(6) Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ktoré neobsahuje spisovú značku súdneho konania, súd vráti s uvedením dôvodu, pre
ktorý nemôže také podanie prijať.".

a)
b)
c)
d)

je splnené
plní sa v stanovenom harmonograme
plní sa s časovým sklzom
neplní sa
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Odôvodnenie:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky považovalo za vhodné reagovať na rozvoj komunikačných prostriedkov najmä internetovej
komunikácie, ktorá je lacná, účinná a efektívna. V týchto dimenziách chápania procesných predpisov majú byť procesné predpisy pokiaľ možno čo
najviac flexibilné, umožňujúce súdu, pri rešpektovaní zaručeného práva na súdnu ochranu a princípov spravodlivého procesu, rozhodnúť o
uplatnenom nároku vyplývajúcom z noriem tzv. hmotného práva čo najrýchlejšie a poskytnúť tak efektívne účinnú právnu ochranu ohrozenému, či
porušenému právu.
Za jeden z najvýraznejších problémov v procesných normách je možné považovať účinné oboznamovanie sa účastníkov s rozhodnutiami a
postupmi súdu, či efektívnu komunikáciu so súdom, ktorá práve najčastejšie marí poskytovanie účinnej právnej ochrany ohrozeným materiálnym
právam účastníkov. Procesné normy by zrejme bez existencie materiálnych práv účastníkov ani nemali svoj zmysel a účel vôbec. V tejto oblasti preto
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky rozšírilo možné komunikačné prostriedky pri prístupe k súdu, zavedením doručovania niektorých
súdnych písomností efektívnejšou formou elektronickej komunikácie
s účastníkmi konania.
Ťažisko rizika pri doručovaní sa presunulo na adresáta, pričom súd po odoslaní správy obsahujúcej napr. predvolanie advokáta ako zástupcu
účastníka na pojednávanie vyznačí túto skutočnosť v spise a predvolanie ako také sa považuje za doručené k piatemu dňu od jej odoslania, pričom
jej neprečítanie nemá vplyv na účinky doručenia. Znížila sa tým zbytočná a formálna administrácia potrebná k riadnemu uskutočneniu pojednávania.
Súdne rozhodnutia nie je možné doručovať elektronicky. To isté platí, aj pre písomnosti, ktoré sa doručujú do vlastných rúk (napríklad poučenie
podľa § 49 ods. 5 OSP). Ak ide o podania účastníkov vo veci samej, tie je možné podať aj elektronicky a pre účinné podanie ich je potrebné doplniť
do troch dní písomne (§ 42 od. 1).
Doručovanie písomnosti elektronickou poštou zo strany súdu (ak nemá k dispozícií zaručený elektronický podpis) prichádza do úvahy napríklad pri:
- výzve na zaplatenie súdneho poplatku,
- výzve na odstránenie vád návrhu,
- predvolaní na pojednávanie,
- výzve na vyčíslenie trov konania (§ 151 ods. 4 OSP),
- výzve v rámci vedenia konania, atď.
Ak účastník neuvedie spisovú značku, podateľňa súdu mu podanie vráti.
Zdôvodnenie neplnenia alebo plnenia s Úlohy sú plnené podľa stanoveného časového harmonogramu. Keďže časový harmonogram obsahuje termíny do budúcna, ďalšie stanovené úlohy
časovým sklzom:
sa budú realizovať postupne v súlade s časovým harmonogramom.
Plnenie harmonogramu opatrenia
Úloha
1 Úprava koncepcie informatizácie rezortu
2. Doplnenie zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok

3. Vytvorenie portálu pre
elektronických dokumentov

prijímanie

Termín splnenia
30.9.2008

Opis realizácie úlohy

1.12.2008
15.12.2008
1.1.2009
15.10.2008

Úloha č.3 MS SR realizovalo formou elektronického podávania dokumentu na súd prostredníctvom emailu, ale je
potrebný ďalší rozvoj, ktorý sa bude odvíjať od účinnosti novely OSP 99/1963 Z
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PRÍLOHA č. 3 – AKČNÉ PLÁNY

NÁRODNÝ PROGRAM REFORIEM SR
NA ROKY 2008 – 2010
4. Vytvorenie archivačného procesu
a archivácia elektronických podaní
5. Analýza archivačných procesov,
zosúladenie
s požadovaným
stavom
a vytvorenie implementačného plánu

31.12.2009

6. Implementácia elektronických archívov
7. Vytvorenie štúdie elektronického
súdneho spisu
8. Vytvorenie elektronického spisu
subjektov zapísaných v Obchodnom registri

31.12.2010
30.6.2011

31.3.2010

30.6.2011

Plnenie merateľných výstupných ukazovateľov opatrenia
Názov ukazovateľa

m.j.

Výstupný ukazovateľ
1. prijímanie podaní na súdy elektronických
2. vedenie spisov elektronicky

Dosiahnutá hodnota ukazovateľa
2005 2006 2007 2008
2009
2010

%
%

x
2005 2006 2007 2008

Výsledkový ukazovateľ
1. prijatie podaní na súdy elektronicky
2. vedenie spisov elektronicky

Plánovaná hodnota ukazovateľa v NPR
2010 (iný rok) (2013)
(2014)

%
%

2009

2010

2010

(iný rok) (iný rok)

cca 12000
10.000
spisov

Kvantifikácia rozpočtového vplyvu (v tis.EUR)
2008

2009

2010

Vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy:
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
0
Vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy:
0,332
6 664
4 980
Z toho finančné prostriedky zo zdrojov EÚ:
0
4 980
3 332
Čistý rozpočtový vplyv (príjmy – výdavky):
- 0,332
- 6 664
- 4 980
Poznámka: Finančné prostriedky z EÚ neboli zatiaľ poskytnutné, v rámci OPIS bude MSSR žiadať o pridelenie týchto prostriedkov na rozvoj eGovernmentu.

/107/

(2014)

2011

3 332
2 490
- 3 332

