


Plán obnovy  

je cesta

ako zvýšiť 

kvalitu života

na úroveň EÚ

SLOVENSKO

POĽSKO

MAĎARSKO

ČESKO
Prečovznikol?
- spoločná reakcia štátov EÚ

- cieľ je pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske  a 

sociálne

škody spôsobené pandémiou Covid-19 a pripraviť sa na 

krízy, ktoré nás v budúcnosti čakajú

1.

2.

3.

4.

SÚLAD S ODPORÚČANIAMIEK PRE SLOVENSKO (CSRs)
vzdelávanie, zdravotníctvo, energetika/zelená ekonomika, výskum, vývoj, inovácie,

digitalizácia, verejná správa, udržateľnosť verejných financií, trh práce, penzie,  

sociálna inklúzia

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA
Odporúčanie z EK: 37%    PO SR: 43% celkovej finančnej alokácie

DIGITÁLNATRANSFORMÁCIA
Odporúčanie z EK: 20%    PO SR: 41% celkovej finančnej alokácie

PLÁN OBNOVYMUSÍ NAPĹŇAŤ PRINCÍP "VÝRAZNE
NENARUŠIŤ" (tzv. "dono significant harm")



6 575 mil. eur 6575
mil. eur

CELKOVÝ SÚČET

OBLASŤ KOMPONENT PLÁNOVANÁ ALOKÁCIA SPOLU

ZELENÁ  

EKONOMIKA

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 232 mil. eur

Obnova budov 741 mil. eur

Udržateľná doprava 801 mil. eur 2 301
mil. eur

Dekarbonizácia priemyslu 368 mil. eur

Adaptácia na zmenu klímy 159 mil. eur

VZDELÁVANIE

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch  

Vzdelávanie pre 21. storočie

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

210 mil. eur

469 mil. eur

213 mil. eur

892
mil. eur

VEDA,VÝSKUM,  

INOVÁCIE

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy,  
výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky

Lákanie a udržanie talentov

633 mil. eur

106 mil. eur

739
mil. eur

ZDRAVIE

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

1 163 mil. eur

105 mil. eur

265 mil. eur

1 533
mil. eur

EFEKTÍVNA

VEREJNÁSPRÁVA

Zlepšenie podnikateľského prostredia 11 mil. eur

Reforma justície

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť  
a ochrana obyvateľstva

255 mil. eur

229 mil. eur
485

mil. eur

Zdravé verejné f inancie 0 mil.eur

DIGITALIZÁCIA
Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet  

pre každého, digitálna ekonomika) 615 mil. eur
615

mil. eur

Rozsiahla

reformná

agenda

sprevádzaná  

investíciami

* sumysúv bežnýchcenách

Čojeplán  

obnovy?



Čakánás 66

ambicióznych

reforiem Q42021

Q42021

Q42021

Q42021

Q42021

Q12022

Q22022

Q42022

Q32022

Q42022

Q12023

Q22023

Q42022

Q42025

kľúčovéreformy

reforma súdnej mapy

reforma riadenia vysokýchškôl

modernizácia policajného zboru

reforma verejnýchvýskumných inštitúcií

optimalizácia sietenemocníc

zefektívnenie boja proti korupcii apraniu špinavýchpeňazí (reforma NAKA)

reforma nakladaniaso stavebným odpadom

reforma verejnej osobnej dopravy

reforma zosúladenia podpornýchmechanizmov obnovy rodinnýchdomov

dôchodkováreforma

kurikulárna reforma

reforma verejného obstarávania

reforma integrácieafinancovaniadlhodobej sociálnej azdravotnej starostlivosti

zavedenie povinného vzdelávania pre deti od5 rokov, 

zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od3 rokov



...a 66

veľkých

investícií Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením -z 30% na 100%

170 novootvorenýchambulancií primárnej starostlivosti

Debarierizácia 252 škôl väčšíchstrednýchškôl

55 skolaudovaných sídiel staníc zdravotnej záchrannej služby bude zmodernizovaných

Rozšírenie bezzásahového územiana 27 000 ha

Dobudovanie kapacít materskýchškôl -12 352 novovybudovaných miest

Zmodernizované skolaudované nemocnicev kapacite minimálne 2 380 lôžok

40 % súčasných nemocníc poskytujúcich akútnu starostlivosť budereprofilizovaných

69 km zrekonštruovaných a zmodernizovaných úsekov tratí

Obnova 30 000 rodinnýchdomov

90 km obnovených vodnýchtokov

Najmenej 262 647 m2 zrekonštruovanej plochy vysokýchškôl ainternátov

100 kmdispečerizovaných úsekov železničnýchtratí

200 kmnovej cyklistickej infraštruktúry

Q42024

Q22025

Q22025

Q22025

Q42025

Q42025

Q42025

Q42025

Q22026

Q22026

Q22026

Q22026

Q22026

Q22026

kľúčovémíľniky aciele



Zákon opláne obnovy

- bližšie upravuje finančné vzťahy mechanizmu na vnútroštátnejúrovni
- stanovuje pôsobnosť a úlohy orgánov, ktoré realizujú plánobnovy
- upravuje finančné toky prostriedkov
- stanovuje jednoduchý a flexibilný proces pre prijímateľov
- zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ

Systém vnútoštátnychmíľnikov

-vnútroštátny monitorovací mechanizmus formou vnútroštátnych  
míľnikov a cieľov
- cieľom je nastaviť štruktúru s jasnouzodpovednosťou

Systém implementácie - metodika

- postupnosť krokov pre naplnenie jednotlivých míľnikova cieľov

Implementácia

plánu

obnovy



https://www.planobnovy.sk/semafor/ziadost-o-platbu-1/

Finančné toky

Rozpočet EÚ

Samostatný  
účet NIKA

predbežné financovanie

-13 % finančného príspevku (do 2 mesiacov od uzavretia Dohody o financovaní)

priebežné platby

- Celkom 10 platieb – 2x ročne na základe žiadosti o platbu predloženej NIKA

- žiadosť o platbu predkladá NIKA po splnení skupiny míľnikov a cieľov

- výška platby ako aj míľniky a ciele sú zadefinované vo Vykonávacom rozhodnutí

Rady a nie sú naviazané na skutočne vynaložené výdavky na splnenie míľnikov a    
cieľov

Implementácia

plánu

obnovy

https://www.planobnovy.sk/semafor/ziadost-o-platbu-1/


https://www.planobnovy.sk/semafor/ziadost-o-platbu-1/

Financovanie I/R

vykonávateľ sám realizuje I/R

- napr. MS SR stavia/rekonštruuje budovy novovzniknutých súdov

- bežné financovanie, ako financovanie iných úloh ministerstva

vykonávateľ poskytuje finančné prostriedky prijímateľovi na základe 

zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – priame vyzvanie

- MDaV SR poskytuje prostriedky mechanizmu ŽSR – nákup vozňov

vykonávateľ poskytuje finančné prostriedky prijímateľovi na základe výzvy

- MŠVVaŠ vyhlási výzvu pre ZŠ a SŠ na podporu doučovania žiakov s horším prospechom

vykonávateľ poskytuje návratným spôsobom finančné prostriedky osobe

vykonávajúcej finančné nástroje

Implementácia

plánu

obnovy

https://www.planobnovy.sk/semafor/ziadost-o-platbu-1/


ÚlohyNIKA
koordinácia
- komunikuje s Európskou komisiou
- koordinuje vypracovanie a zmeny plánuobnovy
- usmerňuje a koordinuje subjekty pri vykonaní plánu

implementácia
- pomáha pri komunikácii plánu obnovyverejnosti
- zabezpečuje komunikáciu s rezortami
- vypracováva systém implementácie plánu, metodiky a vzorovézmluvy
- vykonáva kontrolu, monitorovanie a hodnotenie
- vykonáva krízové riadenie

finančné toky
- vypracováva a predkladá žiadosti o platbu Európskej komisii
-prijíma prostriedky z Európskej komisie a v spolupráci s ministerstvom  
financií ich presúva dorozpočtu Slovenskej republiky
- usmerňuje a riadi finančné toky

Národná  

implementačná  

a koordinačná  

autorita -NIKA




