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Executive summary 
Structured into seven chapters, this document critically analyzes the Slovak Recovery and Resilience 

Plan (RRP). The first two chapters provide a brief introduction to the topic and a zoomed-out analysis 

of the concept of RRPs. The remaining five chapters offer a more zoomed-in analysis by directly 

addressing the components of the Slovak RRP. At the end of every chapter, “best practices” from other 

member states are included. The analysis builds on the authors’ insights, research, and evaluations by 

relevant third-party stakeholders.  

The project of national RRPs is one of unusual magnitude. The EU plans to pour billions of euros into 

the member states until 2026. Initially framed as a response to the economic damages of the 

coronavirus crisis, progressively, it became clear that the project transcends the realm of economic 

recovery. Instead, it became a tool that enabled the EU to shape the member states to its image. The 

most explicit manifestations of this effort are the two criteria that Brussels has made conditional on 

the use of resources: 

• 37% of the allocated funds must be used for "green topics" 

• 20% of the allocated funds must be used for digital transformation 

These conditions apply to all member states, regardless of the specificities of their (economic) 

situation. Furthermore, reforms and investments in the national RRPs had to react to the specific 

recommendations by the EU to the given member state, constituting a further tool for the EU to shape 

member states. These criteria are enforced by the RRPs rules, according to which member states only 

receive the resources after meeting the set objectives. Combined with a tight implementation 

schedule, the policy design may have or has had the following negative implications: 

• Increased EU centralization 

• New taxes with negative consequences 

• An increase in costly bureaucracy 

• Insufficient consultations in the preparation of RRPs 

• The impossibility of effective monitoring 

• Implementation of RRPs limited to the fulfillment of formal criteria 

The Slovak RRP consists of five chapters. In fulfilling all criteria, Slovakia is set to receive approximately 

6 billion euros until 2026. The most significant part of these resources (approximately 2,3 billion euros) 

is allocated to the “Green Economy” chapter. The chapter contains a wide range of measures 

addressing renewable energy sources; energy-efficient building renovation; sustainable 
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transportation; the decarbonization of industry; and measures for adaptation to climate change. The 

key findings of this chapter are: 

• The chapter’s success is largely dependent on Slovakia’s political situation (mainly in terms of 

available political capital for the implementation of reforms) 

• Multiple components seem to be based on outdated documents,  

• Due to the technical complexity and bureaucracy involved, several components may prove 

challenging to implement 

The RRP’s second chapter is called “Quality Education” and has a planned allocation of 892 million 

euros. The policies include an effort to improve the accessibility, development, and quality of inclusive 

education; a curriculum content reform; and a plan to improve the performance of universities. The 

key findings of this chapter are: 

• Slovakia’s preparedness for several reforms is at least questionable due to structural 

deficiencies, deficiencies in human capital, and unclarity in the logic of the preparation of the 

foundational documents 

• The motivation behind certain government actions regarding the reforms of university 

education is unclear or seems to be purely political and intended to meet the goals set in the 

RRP 

The third chapter is titled “Science, research, innovation” and was allocated 739 million euros. The 

included policies’ primary focus is improving management and funding of science, research, and 

innovation and countering brain drain by attracting and retaining talent. The key findings of this 

chapter are: 

• Using a one-off injection to fund recurrent projects can potentially jeopardize funding for 

science, research, and innovation in the long term 

• The scholarship program established to retain talented students is likely to have only minor 

positive effects, ultimately leading to the waste of EU finances; a successful retainment and a 

successful attraction of gifted students will require a more complex improvement of living 

conditions in Slovakia  

The fourth chapter is titled “Better Health” and was allocated approximately 1,5 billion euros. The 

included policies aim to provide humane, modern, and accessible healthcare. Furthermore, the 

chapter focuses on mental health and social health care. A part of this chapter is the development of 

the hospital network, for which the RRP allocated almost 1 billion euros. The key findings of this 

chapter are: 
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• The time reserve for some reforms is minimal or non-existent, and it thus remains unclear 

whether Slovakia will be able to implement all reforms and investments in time 

• The reform of the hospital network can be described as "pouring money into concrete," as it 

lacks vision and reform drive 

• Relevant stakeholders were left out of the preparation of the component; their comments 

were ignored 

The last chapter of Slovakia’s RRP is named “Efficient public administration and digitalization” and 

will receive approximately 1,1 billion euros. The chapter’s scope is relatively broad, aiming to improve 

the business environment; reform the judiciary; fight against corruption and money laundering and 

improve public safety and security; digitalize Slovakia; and improve public finance management. The 

key findings of this chapter are: 

• The chapter lacks ambition, as several policies are more akin to mere “purchases” than 

systemic changes 

• Multiple reforms are difficult to evaluate as of now, as their final form is currently unclear and 

will depend on political decisions and developments; the latter creates the risk of reversing an 

already-achieved objective presently – this would have negative reputational and financial 

consequences for Slovakia 

Besides these chapter-specific findings, several threads interweave large parts of the RRP. Firstly, 

several relevant stakeholders have indicated that their participation in the preparation of the Slovak 

RRP has been significantly limited, and/or their comments have not been considered in preparing the 

RRP’s final version. Moreover, several components of the RRP seem to be based on outdated 

documents.  

Secondly, one must remember that setting the right goals is only part of the process. Maximizing the 

RRP’s positive effects will require an efficient implementation of the planned reforms and investments. 

Given Slovakia’s history regarding funds from the EU (failure to meet deadlines, inefficient spending, 

corruption), concerns are in place regarding the implementation process.  

Thirdly, the fact that multiple components of the Slovak RRP have been on the political agenda for 

some time now suggests that the RRP sometimes becomes a mere vessel for the enforcement of 

proposals lacking the political capital required.  

Lastly, several components appear not ambitious enough and give way to simple “purchases” instead 

of more systemic changes. This significantly reduces the potential positive impact of the Slovak RRP. 
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Analýza slovenského Plánu obnovy a odolnosti 

1. Úvod 

Cieľom tohto dokumentu je analyzovať Slovenský Plán obnovy a odolnosti (ďalej len „Plán obnovy“). 

S výnimkou prvých dvoch kapitol kopíruje štruktúra tohto dokumentu štruktúru Plánu obnovy, ktorý je 

rozdelený na kapitoly a následne na jednotlivé komponenty. Na základe dostupných informácií sú 

analyzované vznik a efektivita Slovenského Plánu obnovy, jeho najväčšie pozitíva, negatíva a 

potenciálne riziká. Toto hodnotenie je potom následne doplnené pozitívne hodnotenými praktikami 

aplikovanými v plánoch obnovy iných členských štátoch.  

Stručná genéza (a kontext) Plánu obnovy 

Politický kapitál pre vznik projektu takých rozmerov, aké sledujeme v prípade Plánu obnovy, priniesla 

pandémia koronavírusu. Využitie prostriedkov z fondu, ktorý pre potreby Plánov obnovy členských 

štátov vznikol, bolo pôvodne prezentované ako slúžiace na zotavenie sa z ekonomických dopadov 

pandémie koronavírusu na členské štáty EÚ. Záber (cieľ) tohto projektu sa však postupom času rozšíril, 

a plány obnovy predložené členskými štátmi okrem opatrení na rýchlu pomoc ekonomike obsahujú aj 

politiky a opatrenia, ktorých dopady bude možné sledovať až v horizonte niekoľkých rokov, a ktoré sú 

úzko spojené aj s inými než ekonomickými témami (súčasťou Slovenského Plánu obnovy je napríklad 

aj reforma justície alebo reforma starostlivosti o duševné zdravie). V konečnom dôsledku teda ide 

o projekt, ktorého cieľom je pretransformovať členské štáty podľa istých vopred určených kritérií.  

Slovenský Plán obnovy bol schválený Európskou komisiou 21. júna 2021, a následne 13.7. 2021 aj 

Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti. Samotná implementácia Plánu obnovy má prebiehať 

v rokoch 2021 až 2026. V tomto období by Slovensko malo v podobe rôznych grantov dostať z fondu 

obnovy približne 6 miliárd1 eur.  

Pripravený Plán obnovy bol posudzovaný na základe kvantitatívnych aj kvalitatívnych kritérií. 

Kvantitatívne kritériá boli dve: 

● 37%2 alokovaných prostriedkov musí byť použitých na „zelené témy“ 

● 20%3 alokovaných prostriedkov musí byť použitých na digitálnu transformáciu 

Tieto kritériá sú doplnené viacerými kvalitatívnymi kritériami4, ktoré zahŕňajú napríklad nasledovné 

body: 

 
1 Plán obnovy – Otázky a odpovede 
2 European Union countries’ recovery and resilience plans 
3 Ibid. 
4 Recovery and Resilience Plans - An Overview 

https://www.planobnovy.sk/otazky-a-odpovede/
https://www.planobnovy.sk/otazky-a-odpovede/
https://www.bruegel.org/dataset/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans
https://www.bruegel.org/dataset/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659657/IPOL_IDA(2021)659657_EN.pdf
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● Plán obnovy musí byť v súlade so špecifickými odporúčaniami5 pre Slovensko za roky 2019 

a 2020 vydaných Európskym parlamentom 

● Plán musí prispievať k posilneniu rastu, odolnosti štátu, a musí mať pozitívny spoločenský vplyv 

● Plán sa musí riadiť princípom „nespôsobiť významnú škodu“ („do no significant harm6“) 

● Plán musí mať dlhodobý vplyv  

● Plán musí byť koherentný 

Pravidlá čerpania zdrojov 

Čerpanie zdrojov z fondu obnovy je podmienené7 priebežným plnením cieľov nastavených v plánoch 

obnovy jednotlivých členských štátov. Prostriedky sú vyplácané postupne, vždy po splnení istej skupiny 

cieľov, maximálne však dvakrát za rok (tzn. že v jednom roku nemôžu existovať viac než dve skupiny 

míľnikov a cieľov). 

Po naplnení istej skupiny cieľov musí štát podať žiadosť k Európskej komisií o vyplatenie finančných 

prostriedkov. Komisia najneskôr do dvoch mesiacov vypracuje hodnotenie plnenia cieľov a požiada 

o stanovisko hospodársky a finančný výbor.   

Ak Európska komisia vyhodnotí, že nie všetky míľniky a ciele spojené s danou splátkou sú uspokojivo 

splnené, môže vykonať čiastočnú platbu. Zvyšok platby splátky (či už pôžičky alebo grantu) sa pozastaví. 

Členský štát môže v takomto prípade pokračovať v realizácii zvyšku plánu. 

Po predložení svojich pripomienok má potom príslušný členský štát šesť mesiacov na to, aby prijal 

potrebné opatrenia na zabezpečenie uspokojivého plnenia čiastkových cieľov a úloh. Ak sa tak nestane 

do šiestich mesiacov, Európska komisia môže znížiť celkovú sumu finančného príspevku vyhradeného 

pre plán obnovy daného štátu. 

Časový rozvrh  

Slovenský Plán obnovy má byť implementovaný podľa nasledujúceho časového rozvrhu: 

● 21. 6. 2021 – Európska komisia pozitívne vyhodnotila8 plán obnovy 

● 13. 7. 2021 – Plán obnovy a odolnosti SR prešiel9 schvaľovaním Rady EÚ pre hospodárske 

a finančné záležitosti 

 
5 Country-Specific Recommendations for 2019, 2020 and 2021 
6 Tzn., že opatrenia v Pláne obnovy nemôžu spôsobiť významné poškodenie životného prostredia/narušiť 

environmentálne ciele EÚ 
7 Questions and answers on the Recovery and Resilience Facility  
8 Plán obnovy – Otázky a odpovede 
9 Ibid.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)651391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/qanda_21_3014
https://www.planobnovy.sk/otazky-a-odpovede/
https://www.planobnovy.sk/otazky-a-odpovede/
https://italiadomani.gov.it/en/Interventi/dnsh.html
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● 13. 10. 2021 – Európska komisia vyplatila10 Slovensku 823 miliónov eur v podobe 13-

percentného predbežného financovania 

● 29. 4. 2022 – prvá žiadosť11 o platbu vo výške 458,3 milióna eur 

● Jeseň 2022 – druhá žiadosť12 o platbu vo výške 814,7 milióna eur 

● Jar 2023 – tretia žiadosť13 o platbu vo výške 814,7 milióna eur 

● 2023 – štvrtá žiadosť14 o platbu vo výške 923,8 milióna eur 

● ? – piata žiadosť15 o platbu vo výške 923,8 milióna eur 

● 2026 – ukončenie16 implementácie opatrení zahrnutých v Pláne obnovy a odolnosti SR 

 

  

 
10 Pravda.sk - Slovensko dostalo takmer 823 miliónov na plán obnovy. Kde budú putovať prvé peniaze 
11 Úrad vlády SR 
12 Plán obnovy - 2. žiadosť o platbu 
13 Denník N – Plán obnovy EÚ 
14 Teraz.sk - Míľnikom k 4. žiadosti o platbu z plánu obnovy je i dôchodková reforma 
15 Plán obnovy – 5. žiadosť o platbu 
16 Plán obnovy – Otázky a odpovede 
 

https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/603762-slovensko-dostalo-takmer-823-milionov-na-plan-obnovy-kde-budu-putovat-prve-peniaze/
https://www.vlada.gov.sk/eheger-slovensko-ziada-prvu-platbu-z-planu-obnovy-vo-vyske-takmer-460-mil-eur/
https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/ziadost-o-platbu-2/
https://dennikn.sk/minuta/2989371
https://www.teraz.sk/ekonomika/financie-milnikom-k-4ziadosti-o-pla/606481-clanok.html
https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/5-ziadost-o-platbu/
https://www.planobnovy.sk/otazky-a-odpovede/
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2. Ekonomické a politické implikácie a teória 

Predtým než prejdeme ku konkrétnemu hodnoteniu jednotlivých častí Slovenského Plánu obnovy, 

považujeme za podstatné aspoň stručne adresovať ekonomické a politické implikácie Plánu obnovy 

(nielen) pre Slovensko, ako aj vlastnosti samotného koncept Plánu obnovy.  Tejto téme sme sa bližšie 

venovali aj v našej publikácií „Next Generation EU: Prečo sa báť balíka obnovy,17“ ktorú je možné nájsť 

online. 

Centralizácia Európskej únie (EÚ) 

Vzťah EÚ s jednotlivými členskými štátmi nemá čisto kolaboratívnu povahu, keďže EÚ má právomoci, 

pomocou ktorých môže ovplyvňovať dianie v členských štátoch. Rozsah týchto právomocí nie je stály, 

a naprieč časom sa vyvíja. Plán obnovy je akýmsi zhmotnením narastajúcej moci EÚ a zároveň sa dá 

predpokladať, že úspešná implementácia Plánu obnovy povedie k ďalšiemu zvýšeniu moci (vplyvu) EÚ. 

Centralizácia môže narásť (v krátkodobom a dlhodobom horizonte) prostredníctvom nasledujúcich 

štyroch mechanizmov. 

1) Centrálne plánovanie Plánu obnovy 

Plán obnovy predstavuje „skryté“ centrálne plánovanie ekonomického vývoja v členských štátoch 

Európskou úniou. EÚ totiž podmienila čerpanie peňazí z fondu obnovy alokáciou 37% prostriedkov na 

„zelené témy“ a 20% prostriedkov na digitálnu transformáciu krajiny. Tieto podmienky musí splniť 

každý členský štát, bez ohľadu na štruktúru danej ekonomiky. EÚ tak prakticky nastavuje hospodárske 

priority členských štátov, pričom však ignoruje rozdiely medzi nimi. Ciele v Pláne obnovy navyše musia 

reagovať na konkrétne odporúčania, ktoré EÚ členským štátom pravidelne dáva. EÚ tak rozhoduje, čo 

by pre členské štáty malo byť najdôležitejšie. 

2) Vytváranie precedensov  

V prípade Plánu obnovy ide – z pohľadu množstva financií určených pre členské štáty – 

o bezprecedentný projekt EÚ. Jeho realizácia búra pomyselné bariéry a uvoľňuje cestu pre podobné 

projekty v budúcnosti. Okrem legitimácie projektov takéhoto rozsahu však naratív, ktorý čerpanie 

zdrojov z Plánu obnovy viaže na ekonomické škody spôsobené pandémiou, vytvára akýsi „návod“ do 

budúcnosti, podľa ktorého sa členské štáty majú pri riešení ekonomických kríz spoliehať na EÚ. Takéto 

vnímanie EÚ posilňuje jej postavenie a centralizuje jej moc. 

3) Použitie európskych zdrojov na financovanie bežného chodu štátu 

 
17 INESS – Next Generation EU: Prečo sa báť balíka obnovy 

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/ngeu_iness.pdf
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Okrem vytvorenia „zvyku“ riešiť ekonomické krízy európskymi financiami môže Plán obnovy ovplyvniť 

hospodárenie členských štátov s financiami aj ďalším spôsobom. Oficiálny naratív EÚ síce je, že financie 

majú byť použité na reštart ekonomiky, ako však čitateľ zistí, vo viacerých bodoch Slovenského Plánu 

obnovy sa dá prinajmenšom polemizovať o tom, či európske financie nesuplujú štátny rozpočet.  

Takéto míňanie európskych financií nutne dá väčšiu moc EÚ. Plán obnovy sa totiž má čerpať do roku 

2026. Nahradenie istých častí štátnych rozpočtov zdrojmi z EÚ je niečo, na čo si politici na úrovni 

členských štátov ľahko zvyknú – zapracovať nové financie do verejnej správy je lákavé, predovšetkým 

v štátoch, kde je prítomný deficit verejných financií a vysoký štátny dlh.  

Návrat k stavu spred Plánu obnovy však bude bolestivý, a to hlavne v prípadoch, keď štáty vo svojich 

rozpočtoch začnú počítať s európskymi zdrojmi. Na príjemné sa zvyká ľahko a niekoľko rokov bude štát 

schopný poskytovať občanom hodnotu, ktorá nezodpovedá tomu koľko daní od nich vyberie. Po 

ukončení projektu však bude pre politikov ťažké odkomunikovať verejnosti, prečo sa zrazu hodnota, 

ktorú od štátu dostáva, znížila napriek tomu, že do štátneho rozpočtu prispievajú rovnakou čiastkou. 

Navyše, ako popisujeme v nasledujúcom bode, Plán obnovy pravdepodobne tak či onak povedie 

k vytvoreniu európskych daní, ktoré občania pocítia na svojich peňaženkách, čo politikom zníži ich 

politickí kapitál a zavedenie nových daní sa stane ešte neatraktívnejšou možnosťou. Logickým 

vyústením takejto situácie potom bude podpora dlhodobého zavedenia podobných finančných 

nástrojov zo strany EÚ18. Moc EÚ sa tak zvýši, keďže bude mať novú a efektívnu „páku“ na členské 

štáty. 

4) Vznik „európskych“ daní 

Okrem vytvorenia rôznych precedensov pravdepodobne povedie balík obnovy k dlhodobej 

koncentrácií moci v EÚ aj kvôli jeho rozsahu. Ide totiž o finančne náročný projekt a prostriedky na jeho 

zaplatenie bude v budúcnosti nutné odniekiaľ zobrať. Európska komisia už pri plánovaní projektu 

predpokladala19 financovanie napríklad zo zavedenia cla20 na dovoz emisií oxidu uhličitého, digitálnych 

daní, a spomínalo21 sa aj zdanenie najväčších firiem pôsobiacich na jednotnom trhu. To, ktoré dane 

a v akej forme budú zavedené zatiaľ nie je jasné, napriek tomu však ide o výrazný posun vo verejnom 

diskurze EÚ, ktorý dlhé dekády „európske dane“ nezhŕňal.  

 
18 Isté množstvo podpory pre dlhodobé zavedenie finančnej pomoci zo strany EÚ už navyše existuje aj 
v súčasnosti. Napríklad Európska centrálna banka už v septembri 2020 vyzvala EÚ, aby z fondu obnovy spravila 
trvalý nástroj. 
19 European Commission - FINANCING THE RECOVERY PLAN FOR EUROPE 
20 Deutsche Welle (DW) - EU to impose carbon emissions tariff on imports 

21 EURACTIV - Will the EU have a new ‘single market tax’ for multinationals? 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_04.06.pdf
https://www.dw.com/en/eu-backs-plan-to-impose-carbon-emissions-tariff-on-imports/a-61139117
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/will-the-eu-have-a-new-single-market-tax-for-multinationals/
https://www.ft.com/content/5bc6dd62-51e3-414c-b815-5f964cb616db
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Negatívne efekty nových daní  

Zatiaľ čo plány obnovy majú byť implementované do konca roku 2026, náklady na ich uskutočnenie sa 

budú pravdepodobne splácať prinajmenšom do roku 2058. V tomto bode však už budú opatrenia 

určené na zaplatenie balíka obnovy existovať niekoľko dekád čo znamená, že v čase keď by teoreticky 

mohlo dôjsť k ich zrušeniu už budú pri moci politici, ktorí si svet bez týchto opatrení budú pamätať len 

matne, prípadne vôbec. V spojení s vytváraním precedensov, ktoré spomína predchádzajúca časť, je 

pravdepodobné, že títo politici budú vnímať ako atraktívnejšiu voľbu zachovanie opatrení a spoliehanie 

sa na EÚ pri riešení (ekonomických) problémov. 

Trvalý nárast daňového zaťaženia predstavuje zlú správu prinajmenšom z dvoch dôvodov: 

1) Väčšia časť z obmedzeného množstva zdrojov v spoločnosti bude kvôli zdaňovaniu využívaná 

neefektívne. K neefektívnemu čerpaniu zdrojov získaných prostredníctvom výberu daní 

dochádza z dvoch dôvodov: 

a. Prvým dôvodom je, že pri zdaňovaní dochádza k neefektívnej alokácii finančných 

zdrojov. Štát nedokáže predpovedať ako by s peniazmi vyzbieranými cez dane bolo 

naložené na trhu, a teda nedokáže povedať, kde by tieto prostriedky boli využité 

najefektívnejšie. Nutne tak bude dochádzať k financovaniu vecí, ktoré spoločnosti 

neprinášajú maximálny možný osoh. 

b. Druhým dôvodom je, že samotný výber daní, rovnako ako proces vedúci k ich 

opätovnému minutiu, si vyžaduje prácu úradníkov. V konečnom dôsledku tak časť 

vybraných daní bude spotrebovaná na to, aby bolo vôbec možné vyberať dane. 

2) Štruktúra daní, o ktorých podľa všetkého EÚ v súčasnosti rozmýšľa, má potenciál spraviť z EÚ 

menej atraktívneho obchodného partnera pre zvyšok sveta. Problematickými by bolo 

napríklad už spomínané clo na dovoz emisií oxidu uhličitého, zdanenie najväčších korporácií na 

trhu, ako aj zavádzanie nových daní pre rýchlo sa rozvíjajúci digitálny sektor. V konečnom 

dôsledku tak EÚ môže za súčasnú finančnú injekciu zaplatiť menším ekonomickým blahobytom 

v nadchádzajúcich dekádach. 

Nárast (drahej) byrokracie 

Vypracovanie a implementácia každého plánu obnovy predstavuje výrazný nárast práce pre štát. Tento 

nárast práce si bude vyžadovať zamestnanie nových úradníkov a byrokratov, ktorí budú zodpovední za 

dosiahnutie cieľov nastavených v pláne obnovy. Takýto vývoj je problematický z dvoch dôvodov: 

1) Zamestnanie nových úradníkov povedie k vyšším štátnym výdavkom. Tie v konečnom dôsledku 

zaplatí občan prostredníctvom zvýšených daní a/alebo nižšej finančnej alokácie pre iné oblasti 

verejnej správy 
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2) Súčasný trend externalizácie niektorých činností verejnej správy nasvedčuje, že 

implementácia Plánu obnovy povedie okrem nárastu počtu štátnych zamestnancov aj 

k rozvoju ekosystému konzultantských firiem a iných poradenských inštitúcií. Nárast 

byrokracie sa tak neprejaví v alikvotnom náraste štátnych zamestnancov, ale náklady sú 

prejavené ako formou nákladov na obstaranie týchto služieb, tak aj nepriamo. Jednotlivci 

pracujúci na štátnych zadaniach budú kvalitní ľudia s dobrým vzdelaním. Cenou míňania 

európskych peňazí tak (okrem iného) bude zamestnávanie ľudí, ktorí by mohli tvoriť väčšiu 

hodnotu pre spoločnosť inde 

 

Dizajn Plánu obnovy a moderná teória tvorby politík  

V súčasnej akademickej literatúre o tvorbe verejných politikách je možné pozorovať dva výrazné 

trendy: 

1) Prvým trendom sú (teoretické) analýzy dochádzajúce k záveru, že žijeme v čoraz 

komplexnejšom svete charakteristickom zvýšeným množstvom tzv. „wicked problems“ – 

problematík, ktoré je ťažké okresať na jednu konkrétnu otázku; pri ktorých neexistujú správne 

riešenia – existujú len lepšie a horšie riešenia; a riešenie ktorých sa deje v prostredí s čoraz 

vyššou úrovňou neistoty 

2) Druhý trend, ktorý sa objavuje v súčasnej akademickej teórií verejných politík, je poznatok, že 

riešenie „wicked problems“ si vyžaduje odklon od klasicko-modernistického prístupu 

vyznačujúceho sa top-down prístupom ku generácií expertízy. Takýto prístup totiž v súčasnosti 

čoraz viac zlyháva v snahe zahrnúť všetky relevantné poznatky potrebné na navrhovanie 

a implementáciu účinných a efektívnych politík. Namiesto toho je presadzovaný presun ku 

„network governance“ – spôsobu verejnej správy s viac horizontálnym, než vertikálnym 

charakterom, v rámci ktorej dominujú konzultácie a kombinácia viacerých typov expertízy22  

Samotná idea, a následne aj dizajn Plánu obnovy, ktorý je charakteristický obrovským množstvom 

financií a krkolomnými časovými termínmi však znemožňuje inovatívny a efektívny prístup k tvorbe 

verejných politík, keďže tieto podmienky neumožňovali dostatočné konzultácie s relevantnými aktérmi 

pri príprave Plánu obnovy. Predpokladom pre hĺbkové konzultácie plánov štátu so zainteresovanými 

aktérmi a odborníkmi z rôznych oblastí je totiž dostatok času a záujem tvorcov politík 

o zakomponovanie externých názorov do svojich plánov.  

 
22 Je však potrebné poznamenať, že aj v prípade úspešnej aplikácie „network governance“ modelu by stále išlo 
o formu centrálneho plánovania (len s viacerými „centrami“), a teda by dochádzalo k neefektívnosti. 
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Ako však vyplynulo z analýz konkrétnych komponentov, absencia (dostatočnej a) efektívnej odbornej 

diskusie je jedným z najčastejšie sa opakujúcich problémov slovenského Plánu obnovy. Tento problém 

naberá tri formy:  

a) Nedostatočná diskusia, prípadne jej úplná absencia 

b) Tokenizmus – diskusia síce prebehne, ale jej výstupy nie sú zobrané do úvahy/zakomponované 

do finálnej podoby politiky 

c) Členovia istej epistemickej komunity sa podieľajú na príprave politík, nie sú si toho však 

vedomí23 

Čo majú všetky tri formy spoločné, je nedostatočná kvalita diskusie. To následne vedie k suboptimálnej 

kvalite vytvorenej verejnej politiky.  

Iné limitácie spôsobené dizajnom Plánu obnovy 

Okrem neumožnenia dostatočnej diskusie pri príprave dokumentu limituje dizajn Plánu obnovy jeho 

efektivitu prinajmenšom dvomi ďalšími spôsobmi: 

1) Rozsah a časové limity Plánu obnovy prakticky znemožňujú efektívne monitorovanie jeho 

implementácie 

 V tomto prípade pritom myslíme predovšetkým monitorovanie externými aktérmi. V demokratickej 

spoločnosti sa politici majú zodpovedať občanom, pre ktorých pracujú. Aby však verejnosť mohla 

kvalifikovane hodnotiť konanie politikov, je potrebné aby o ich činnostiach mali znalosti. V súčasnom 

politickom systéme rolu skúmania konania politikov a následnú komunikáciu zistení verejnosti často 

plnia rôzne neštátne inštitúcie, ako napr. médiá, neziskové a mimovládne organizácie alebo think-

tanky.  

V „bežnom režime“ (t. j. v čase bez megalomanských projektov, akými je napríklad aj Plán obnovy) túto 

úlohu spomínané inštitúcie viac či menej zvládajú. Pridanie Plánu obnovy k bežnej agende politikov 

však monitorovacím inštitúciám prakticky znemožňuje robiť si svoju prácu. Vzhľadom na množstvo 

projektov sa totiž pozornosť zákonite koncentruje na pár tém, ktoré sú pre verejnosť z nejakého 

dôvodu najzaujímavejšie (napr. ich spoločnosť dlhodobo vníma ako problematické, prípadne je na ne 

alokované veľké množstvo finančných prostriedkov). Zvyšok Plánu obnovy – t. j. oblasti, ktoré sú menej 

zaujímavé – však ostáva skrytý verejnosti. To následne znižuje mieru, do ktorej sa politici zodpovedajú 

spoločnosti.  

2) Hraničné termíny môžu viesť k plneniu cieľov „pro forma“ 

 
23 Táto forma nedostatočnej diskusie sa však pri príprave Slovenského Plánu obnovy objavovala najmenej často 
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Časové obdobie, v ktorom má byť celý Plán obnovy implementovaný, rovnako ako termíny, ktoré 

musia byť dodržané pri čiastkových cieľoch, sú v mnohých prípadoch prinajlepšom na hranici 

splniteľnosti – ostatne, na tento fakt upozorňujeme aj na viacerých miestach v analýzach konkrétnych 

kapitol. Navyše, podľa „semaforu24“ priebežného stavu implementácie na oficiálnej webovej stránke 

Plánu obnovy sa pri viacerých cieľoch, ktoré je potrebné naplniť na to, aby Slovensko mohlo požiadať 

o tretiu a štvrtú platbu, predpokladá malé oneskorenie a/alebo čiastočné nesplnenie, a v niekoľkých 

prípadoch aj veľké oneskorenie a/alebo nesplnenie.  

Vládni politici členských štátov aj EÚ však majú veľkú motiváciu nezlyhať. Pre oboch aktérov by totiž 

išlo o politické pohromy – funkcie vládnych politikov by boli ohrozené, a lepšie by na tom 

pravdepodobne nebola ani EÚ. Obojstranná motivácia samozrejme môže viesť k vyššiemu pracovnému 

nasadeniu na oboch koncoch. V prípadoch, keď však napriek všetkým snahám implementácia Plánu 

obnovy nebude stíhať naplánovaným termínom, môže obojstranná motivácia nezlyhať viesť k plneniu 

cieľov len „na papieri“ tak, aby si obaja aktéri zachovali svoju tvár. Takýto vývoj udalostí bude 

skresľovať skutočnú situáciu v konkrétnom členskom štáte a brzdiť skutočný rozvoj.  

Plán obnovy navyše nie je prvou finančnou dotáciou EÚ, ktorá má napomáhať rozvoju v členských 

štátoch – eurofondy tu s nami sú už dlho. Pohľad na historickú (ne)úspešnosť Slovenska v ich čerpaní 

nám však nedáva žiadne dôvody myslieť si, že financie z Plánu obnovy dokážeme čerpať efektívne. 

V minulosti bolo čerpanie eurofondov na Slovensku spojené s korupciou či plytvaním. Desiatky 

miliónov eur boli Slovensku odňaté. Implicitným cieľom sa pri čerpaní európskych financií v mnohých 

prípadoch stalo vyčerpanie peňazí za splnenia formálnych podmienok. Nad dosiahnutou 

(ne)efektivitou použitia európskych financií sa systematicky privierajú oči aj na úrovni EÚ – verejne 

publikované nálezy neefektívneho čerpania by neboli dobrým vysvedčením ani pre tohto aktéra. 

Európsky dvor audítorov prichádza s pravidelnými nálezmi neefektívneho čerpania, dopad týchto 

nálezov na fungovanie systému je však minimálny.  

Plán obnovy prináša pre členské štáty nutnosť v pomerne krátkom období vyčerpať násobne viac 

financií, než doteraz. Je tak takmer isté že väčší objem peňazí prinesie aj pokles efektivity ich čerpania 

a nižšiu hodnotu za peniaze.  

  

 
24 Plán obnovy – 5.žiadosť o platbu 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/5-ziadost-o-platbu/
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3. Zelená ekonomika 

Prvou oblasťou, ktorú Slovenský plán obnovy adresuje, je zelená transformácia ekonomiky. Ide 

o oblasť, ktorá z fondu dostane najväčšiu časť finančných prostriedkov – konkrétne ide o viac ako 2,3 

miliardy eur. Táto suma je ďalej rozdelená medzi päť komponentov: 

Oblasť Komponent Priradené zdroje Zdroje spolu 

Zelená ekonomika 

Obnoviteľné zdroje energie 

a energetická infraštruktúra 
232M € 

2 301M € 
Renovácia budov 741M € 

Udržateľná doprava 801M € 

Dekarbonizácia priemyslu 368M € 

Adaptácia na zmenu klímy 159M € 

Tabuľka 1: Rozdelenie finančných prostriedkov v oblasti „Zelená ekonomika“; podľa komponentov 

Zdroj: Plán obnovy 

Táto kapitola postupne analyzuje každý komponent a poukazuje na (potenciálne) problémy v danej 

oblasti. Následne stručne identifikuje potenciálne zaujímavé komponenty v oblasti zelenej ekonomiky 

v zahraničných Plánoch obnovy. 

 

Obnoviteľné zdroje energie 

Prvým komponentom kapitoly Zelená ekonomika má byť podpora obnoviteľných zdrojov energie 

(OZE). OZE majú byť podporené mixom legislatívnych reforiem a investícií vo výške 232 miliónov eur. 

Najväčšia časť z týchto prostriedkov (103 miliónov25 eur) je určená na výstavbu nových obnoviteľných 

zdrojov, pričom podporené budú výrobné kapacity s výkonom od 10 kilowattov do 50 megawattov. 

Podľa Plánu obnovy26 by tieto prostriedky mali byť „prideľované na základe výsledkov aukcie, pričom 

hlavným kritériom budú náklady na MWh vyrobenej elektriny.“ Investícia by mala byť rozložená medzi 

viac rôzne druhy OZE, nepočíta27 však s podporou vodných elektrární. 

Ďalších 62 miliónov28 eur by malo byť použitých na modernizáciu existujúcich OZE. Táto investícia má 

za cieľ predĺžiť životnosť už existujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie a týka sa predovšetkým 

 

25 Pravda.sk - Viac na OZE: Z plánu obnovy nakoniec na podporu obnoviteľných zdrojov pôjde o 12 miliónov viac 
26 Plán obnovy – Komponent 1 
27 Pravda.sk - Viac na OZE: Z plánu obnovy nakoniec na podporu obnoviteľných zdrojov pôjde o 12 miliónov viac 
28 Ibid.  

https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/585787-viac-na-oze-z-planu-obnovy-nakoniec-na-podporu-obnovitelnych-zdrojov-pojde-o-12-milionov-viac/
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1059/komponent_01_oze_1.pdf
https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/585787-viac-na-oze-z-planu-obnovy-nakoniec-na-podporu-obnovitelnych-zdrojov-pojde-o-12-milionov-viac/
https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/585787-viac-na-oze-z-planu-obnovy-nakoniec-na-podporu-obnovitelnych-zdrojov-pojde-o-12-milionov-viac/
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zariadení na výrobu elektriny z bioplynu, ktorým končí prevádzková podpora v rokoch 2025 až 2028 

a zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie.  

Posledná, tretia, investícia 29 v tomto komponente má opäť alokáciu vo výške 62 miliónov eur a má za 

cieľ „zvyšovanie flexibility energetických sústav pre vyššiu integráciu OZE.“ V praxi to znamená 

podporu technológií baterkových úložísk, zariadení na výrobu vodíka z OZE a tiež projekty 

modernizácie vodných elektrární, ktorých súčasťou bude zvýšenie ich súčasného regulačného výkonu 

najmenej o 25 %.30 

Či už ide o investície do zdrojov OZE, energetickú infraštruktúru alebo priemyselnú a stavebnú 

efektivitu, v prípade OZE prakticky neexistuje limit na množstvo finančných prostriedkov, ktoré dokáže 

tento komponent spotrebovať. Z toho zároveň plynie, že neexistuje objektívne správne množstvo 

financií, ktoré by na tento komponent mali byť pridelené.  

Potvrdzujú to aj viaceré zainteresované strany. Napríklad štátny tajomník Ministerstva hospodárstva 

Karola Galek sa na začiatku roku 2021 vyjadril31, že pôvodný plán bol na energetiku, siete a obnoviteľné 

zdroje použiť finančné zdroje z Plánu obnovy vo výške 950 miliónov eur. Pridelené množstvo zdrojov 

kritizovala aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá tvrdí,32 že „alokácia 220 

miliónov33 eur nie je dostačujúca“ a dodáva, že „Slovensko by pri zelenej transformácií financovanej 

z plánu obnovy a odolnosti malo byť výrazne ambicióznejšie.“ SAPI – podľa ich názoru nedostatočnú – 

výšku alokácie prisudzujú34 faktu, že sa Slovensko uspokojilo s novými číslami o domácej spotrebe 

energie vyrobenej z OZE, podľa ktorých sú ciele v oblasti OZE už dosiahnuteľné aj bez výraznejšej 

snahy. Medziročný nárast o necelé tri percentá v tomto ukazovateli bol pritom spôsobený započítaním 

spaľovania dreva domácnosťami, ktoré predtým započítané nebolo.35  

Na základe týchto vyjadrení je pravdepodobné, že na rozhodnutia ohľadom tohto komponentu 

mala/bude mať výrazný vplyv politická sila zainteresovaných strán. Tento záver podporujú tri 

skutočnosti: 

a) neexistuje objektívne správne množstvo financií, aké by malo byť pridelené tomuto 

komponentu – odôvodniteľné je teda široké spektrum rozhodnutí,  

 
29 Plán obnovy – Komponent 1 
30 Ibid. 
31 Energiazozeme.sk  
32 Engineering.sk 
33 Pôvodne sa pre túto časť Plánu obnovy rátalo so sumou 220 miliónov eur; po pripomienkovom konaní bola 

suma navýšená o 12 miliónov eur 
34 TREND -  Plán obnovy je pre exportérov sklamaním, výrobcovia OZE majú tiež výhrady 
35 EURACTIV -  
Experti: Spaľovať drevo pre splnenie európskych cieľov nie je riešením 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1059/komponent_01_oze_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1059/komponent_01_oze_1.pdf
https://energiazozeme.sk/slovensko/obnovitelne-zdroje-geotermalna-energia/
https://www.engineering.sk/aktuality/18871-eko-sr-plan-obnova-export-sapi-oze-reakcie
https://www.trend.sk/spravy/plan-obnovy-je-pre-exporterov-sklamanim-vyrobcovia-oze-maju-tiez-vyhrady
https://euractiv.sk/section/energetika/news/spalovat-drevo-pre-splnenie-europskych-cielov-nie-je-riesenie-varuju-odbornici/
https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/585787-viac-na-oze-z-planu-obnovy-nakoniec-na-podporu-obnovitelnych-zdrojov-pojde-o-12-milionov-viac/
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b) pôvodne zamýšľaná alokácia bola výrazne vyššia, než aká bola nakoniec schválená,   

c) schopnosť napĺňať centrálne, Bruselom nastavené, ciele sa výrazne mení podľa použitých 

metodických prístupov. 

Komponent OZE si však nevyslúžil kritiku len na základe finančnej alokácie, ale aj aplikovanej politickej 

stratégií (resp. jej absencií). Právničky Ivana Figuli a Dana Mareková z neziskovej organizácie VIA IURIS 

tvrdia,36 že sa Slovenský Plán obnovy opiera o zastarané dokumenty, pričom vláda sa s ich aktualizáciou 

príliš neponáhľa. Projektový manažér spoločnosti PW Energy Michal Mašek zas poukazuje37 na nejasný 

koncept štátu, ktorý nehovorí, ktoré zdroje plánuje podporiť v dlhodobom horizonte. Mašek taktiež 

tvrdí, že aukčný systém, prostredníctvom ktorého budú financie na podporu OZE prideľované, 

zvýhodní fotovoltiku: 

„Jednou z kľúčových podmienok totiž je, že prijímateľ podpory musí do 6 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy podpory predložiť ministerstvu hospodárstva potvrdenie, že 

začal s procesom EIA. Zároveň v lehote od 12 do 22 mesiacov musí byť EIA ukončená. To je 

prirodzene v bežných podmienkach povoľovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie 

pri väčších projektoch často nereálne stihnúť. Pri geotermálnej či veternej elektrárni ide 

o viacročnú záležitosť. 

Šancu zmestiť sa do lehôt majú najmä projekty, ktoré nemusia riešiť pozemky či súvisiacu zmenu 

územného plánu – a to spĺňajú primárne fotovoltické panely na strechách budov či fabrík. Víťaz 

aukcie, v ktorej ide o milióny eur na rozvoj OZE, a na ktorú sa dlhšie čakalo, je teda opäť vopred 

jasný.“ 

Na mixe OZE pritom záleží, keďže rôzne zdroje obnoviteľnej energie majú rôzne pozitívne aj negatívne 

vlastnosti. Fotovoltika má síce vyšší produkčný potenciál a – ako Mašek popisuje – jej inštalácie je 

jednoduchšia, elektrina z geotermálnych zdrojov je zas oveľa stabilnejšia. Navyše okrem výroby 

elektriny geotermálne zdroje produkujú aj teplo využiteľné napríklad na vykurovanie domácností.   

Mašek preto implicitne navrhuje technologicky špecifické aukcie, v ktorých by medzi sebou súperili 

zdroje z rovnakej kategórie a s rovnakou východiskovou pozíciou, a ktoré by umožnili podporu rôznych 

OZE. Poukazuje na fakt, že „geotermálna energia je vo svete výrazne preferovaný zdroj práve pre jej 

vysokú stabilitu, ekologickosť a udržateľnosť“ avšak „na Slovensku v prvej aukcii zastrešenej štátom de 

facto nemá šancu na podporu.“  

 
36 EURACTIV -  
Právničky: Na Slovensku nie je možné presadiť silné klimatické politiky bez sankcií 
37 Denník N – blog - Nový systém na podporu obnoviteľných zdrojov nechal geotermálnu energiu v úzadí 

https://euractiv.sk/section/klima/interview/pravnicky-na-slovensku-nie-je-mozne-presadit-silne-klimaticke-politiky-bez-sankcii/
https://dennikn.sk/blog/2945511/novy-system-na-podporu-obnovitelnych-zdrojov-nechal-geotermalnu-energiu-v-uzadi/


19 
 

Obnova budov 

Druhý komponent časti Zelená ekonomika sa zameriava na renováciu už existujúcich budov. Tento 

komponent je súčasťou zelenej časti Plánu obnovy z dôvodu vysokej energetickej náročnosti mnohých 

starých budov na Slovensku. Zníženie energetickej náročnosti má byť dosiahnuté38 zlepšením 

tepelnoizolačných vlastností, výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciou 

adaptačných opatrení na zmenu klímy. Na tieto opatrenia je vyčlenených 741 miliónov eur. Okrem 

primárneho dôvodu začlenenia tohto komponentu do Plánu obnovy (ochrany životného prostredia) sa 

relevancia renovácie budov zvýšila aj kvôli nutnosti zníženia závislosti na ruských palivách.  

Väčšina finančných zdrojov – 528 miliónov39 eur – určených na obnovu budov má byť investovaných 

do obnovy rodinných domov. Podľa Plánu obnovy40 sa „pri vyhodnocovaní projektov [...] musí [...] 

striktne vyžadovať dosahovanie v priemere minimálne 30% úspory primárnej energie obnovovaných 

budov.“ Cieľom je do roka 2026 zrekonštruovať až 30 000 rodinných domov tempom41 4000 až 8000 

domov ročne. Maximálna výška príspevku na jeden dom bude 50 %42 nákladov a maximálne do výšky 

16 600 eur, druhú polovicu si teoreticky musí žiadateľ zaplatiť sám. Slovenská agentúra životného 

prostredia (SAŽP) však v spolupráci s komerčnými bankami predstavili možnosť43 lacných pôžičiek 

(úroky okolo jedného percenta)44 od slovenských bánk, ktoré dostanú krytie od Európskej banky pre 

obnovu a rozvoj. Podľa riaditeľa SAŽP Michala Maca by navyše až 70% pôžičky mohlo byť splatených 

z úspor z vykurovania. Možnosť spolufinancovania z úveru môže pomôcť predovšetkým menej 

majetným žiadateľom, ktorí sú často najviac postihnutý energetickou chudobou. Dodávame, že priama 

spätná väzba v podobe reálne ušetrenej energie neexistuje. Staršia analýza INESS45 (2013) uvádza, že 

návratnosť zateplenia niektorých Domovov sociálnych služieb dosiahla v extrémnych prípadoch 150 

rokov. 

Okrem rodinných domov sa majú z prostriedkov Plánu obnovy renovovať aj verejné historické 

a pamiatkové budovy. Podľa Euractivu46 je na Slovensku približne 15 000 takýchto budov, pričom 

renováciu potrebuje až 75 % z nich. V prípade obnovy verejných historických  budov je maximálna 

výška príspevku z Plánu obnovy 6 miliónov47 eur.  

 
38 Plán obnovy – Kompletný plán obnovy 
39 Plán obnovy – Komponent 2 
40 Plán obnovy – Kompletný plán obnovy 
41 Hlina.sk 
42 ASB – Zelená obnova 
43 Pravda.sk - Pomoc pre najslabších 
44 Ibid.  
45 INESS - Monitoring čerpania štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti v období 2007-2011 
46 EURACTIV -  
Väčšina verejných budov sa obnoví len v minimálnom štandarde 
47 Plán obnovy – Kompletný plán obnovy 

https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/zelena-ekonomika/
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1060/komponent_02_obnova-budov_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/zelena-ekonomika/
https://hlina.sk/stat-by-mohol-dat-peniaze-na-obnovu-30-tisic-rodinnych-domov/
https://www.asb.sk/aktualne/dotacie-na-obnovu-30-tisic-rodinnych-domov-co-vsetko-o-nich-uz-vieme
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/609204-masivna-dotacia-na-obnovu-domov-je-o-krok-blizsie-ludia-nemusia-mat-vlastne-peniaze-pomozu-banky/strana-2/
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/609204-masivna-dotacia-na-obnovu-domov-je-o-krok-blizsie-ludia-nemusia-mat-vlastne-peniaze-pomozu-banky/strana-2/
http://iness.sk/media/file/files/Monitoring_Fondov_INESS.pdf
https://euractiv.sk/section/budovy/news/vacsina-verejnych-budov-sa-obnovi-len-v-minimalnom-standarde/
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/zelena-ekonomika/


20 
 

Plán obnovy v prípade sektoru budov uvádza „orientačné míľniky“ pre odhadovanú spotrebu energie 

a odhadované emisie CO2 do roku 2050: 

 

Tabuľka 2: Sektor budov - odhadovaná spotreba energie (TWh) - orientačné míľniky 

Zdroj: Plán obnovy 

 

Tabuľka 3: Sektor budov – odhadované emisie CO2 (MtCO2) – orientačné míľniky 

Zdroj: Plán obnovy 

V oboch prípadoch však ide skôr o odhady a prognózy, než o ciele. Plán obnovy uvádza, že v prípade 

rodinných domov je cieľom už spomínané obnovenie 30 000 rodinných domov. V prípade historických 

budov je cieľom uvedeným v Pláne obnovy „podporiť v priemere aspoň stredne hlbokú obnovu [t. j. 

úspora primárnej energie o 30 % až 60 %] aspoň 117 000 m2 celkovej podlahovej plochy historických 

a pamiatkovo-chránených verejných budov.“ Pri oboch kategóriách budov je zároveň cieľom 

dosiahnutie minimálnej priemernej úspory primárnej energie obnovovaných budov vo výške 30 %.  

Samotné obnovovanie budov vnímajú viacerí analytici/experti ako dobrý nápad. Hlavný analytik 

portálu finstat.sk Pavol Suďa vníma48 „komplexnú rekonštrukciu energeticky najnáročnejších verejných 

budov“ a „investície do zateplenia“ ako „najúčelnejšie využitie európskych peňazí.“ S týmto názorom 

sa stotožňuje aj súčasný minister hospodárstva a energetický analytik Karel Hirman, ktorý zároveň 

vysvetľuje, že obnova budov, „vrátane zateplenia a využitia lokálnej zelenej energie dokáže nielen 

zásadne znížiť spotrebu tepla a energií, a teda aj emisie poškodzujúce klímu a životné prostredie, ale 

 
48 Denník E - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 

https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
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aj citeľne zvyšuje kvalitu bývania, zlepšuje sociálnu situáciu obyvateľstva a znižuje náklady štátneho 

rozpočtu a rozpočtov verejnej správy a samosprávy.“  

Problematickou však môže byť implementácia tohto komponentu, a to aj v kontexte dlhodobej 

neschopnosti Slovenska čerpať financie z EÚ.  Ministerstvo životného prostredia síce tvrdí49, že si štát 

implementačnú náročnosť uvedomuje a je na ňu pripravený, Peter Robl z platformy Budovy pre 

budúcnosť tvrdí, že napriek záujmu renovácie budov sa ľudia obávajú podať žiadosť o dotácie, keďže 

byrokratický proces vnímajú ako komplikovaný.  

Pomáhať ľuďom s podávaním žiadostí má 1050 regionálnych kancelárií v 10 mestách Slovenska, 

v ktorých žiadatelia dostanú informácie ohľadom možností čerpania dotácií na renováciu. Pracovníci 

týchto centier budú zároveň chodiť do regiónov. Tieto kancelárie majú byť zriadené spoločne 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a SAŽP. Problémom tak môže byť, že 

jednotlivci, ktorí sa obávajú byrokracie, tieto centrá nevyužijú z dôvodu ich zriadenia štátom, ktorý im 

už spomínanú byrokraciu evokuje. Na potenciálne riešenie poukazuje Robl, podľa ktorého by riešením 

tohto problému mohlo byť zapojenie súkromných spoločností do technickej a informačnej podpory pre 

žiadateľov, ktoré by poskytlo alternatívnu k „štátnej ceste“ a zároveň rozšírilo podporné kapacity. 

Vyššia kapacita navyše môže pomôcť v dodržaní naplánovaného tempa renovácie domov. 

Udržateľná doprava 

Komponent udržateľná doprava dostal alokáciu 801 miliónov eur. Z týchto zdrojov má byť 

rekonštruovaných51 vyše 69 kilometrov železníc, dispečerizovaných vyše 100 kilometrov železníc 

a vystavaných 200 kilometrov novej cyklodopravnej infraštruktúry. Najväčšia časť prostriedkov – viac 

ako 500 miliónov52 eur – by malo ísť na rozvoj železničnej dopravy. Za zmienky stojí, že národný 

dopravca ZSSK bude53 priamo určený prijímateľ prostriedkov z plánu obnovy. Rezort dopravy to 

odôvodnil tým, že ZSSK ako národný dopravca zabezpečuje rozhodujúcu časť železničnej dopravnej 

obsluhy územia SR a zároveň je jediným dopravcom prevádzkujúcim železničnú verejnú dopravu v SR 

na elektrifikovaných tratiach. 

Investície komponentu udržateľná doprava majú za cieľ zvýšiť54: 

● dostupnosť dopravy, 

 
49 EURACTIV -  
Obnova 30 tisíc domov z plánu obnovy začne v najbližších týždňoch 
50 Ibid.  
51 Plán obnovy – Kompletný plán obnovy 
52 Transport.sk - Plán obnovy a rozvoj cyklodopravy 
53 Ibid.  
54 Denník N - Posunie Plán obnovy dopravu na Slovensku konečne do 21. storočia 

https://euractiv.sk/section/budovy/news/obnova-30-tisic-domov-z-planu-obnovy-zacne-v-najblizsich-tyzdnoch/
https://euractiv.sk/section/budovy/news/obnova-30-tisic-domov-z-planu-obnovy-zacne-v-najblizsich-tyzdnoch/
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/zelena-ekonomika/
https://transport.sk/spravy/cestna-doprava/plan-obnovy-a-rozvoj-cyklodopravy/
https://transport.sk/spravy/cestna-doprava/plan-obnovy-a-rozvoj-cyklodopravy/
https://dennikn.sk/blog/2353811/posunie-plan-obnovy-dopravu-na-slovensku-konecne-do-21-storocia/
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● podiel ekologických a finančne efektívnych foriem dopravy, 

● objem tovaru prepravovaného v ekologickej intermodálnej doprave, 

● množstva cestujúcich v železničnej a verejnej osobnej doprave, 

● podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. 

 

Tieto opatrenia zabezpečia „čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší dopravný sektor.“  

Hodnotenia cieľov tohto komponentu Plánu obnovy sa však líšia. Zatiaľ čo člen predstavenstva SPOLU 

a odborník na dopravu Martin Pekár vníma55 ciele ako legitímne a potrebné k posunu Slovenska 

bližšie k „európskej úrovni“, iní sú skeptickejší. Riaditeľ Inštitútu strategických analýz SAV Juraj 

Draxler poukazuje56 na nezodpovedané otázky Plánu obnovy: 

„[Plán obnovy by si žiadal] trochu presnejší opis budúcnosti. [...] chceme aj nejaké nové pravidlá 

v infraštruktúrnej politike či urbanizácií, ktoré zabezpečia efektívnejšie využívanie priestoru 

a dopravných tepien?  

Teda aby sme nemali naďalej problém [...] s dopravnými zápchami, akurát, že zloženými 

z elektromobilov.“ 

Výber cieľov kritizuje aj hlavný analytik portálu finstat.sk Pavol Suďa, ktorý si myslí57, že komponent 

udržateľnej dopravy by sa mal viac orientovať na oxidy dusíka, ktoré by mali mať väčšiu prioritu než 

CO2. Predovšetkým by sa však podľa Suďu mal Plán obnovy v časti dopravy sústrediť na presun 

diaľkovej kamiónovej dopravy, ktorá predstavuje najväčšiu záťaž pre cestnú infraštruktúru aj ovzdušie, 

na železnice.  

Komplikácie však môžu nastať (resp. už do istej miery nastali) aj pri implementácií nastavených cieľov. 

Zatiaľ čo Martin Pekár vníma obsah komponentu pozitívne, je skeptický ohľadom dostupného 

politického kapitálu, ktorý bude nevyhnutný pri implementácii reforiem: 

„Najväčšou prekážkou v realizácií navrhnutých reforiem budú zainteresované orgány štátnej 

správy. Riadiť implementáciu budú vládni politici, ktorí presadia náročné reformné kroky len ak 

ich podporí parlament. Musia byť jednotní, motivovaní a odborne zdatní. Nepôjde to, ak bude 

ich hlavným cieľom naháňať politické body. Do skutočných reforiem sa totiž nikomu nechce.“ 

 
55 Denník N - Posunie Plán obnovy dopravu na Slovensku konečne do 21. storočia 
56 Denník N - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 
57 Ibid.  

https://dennikn.sk/blog/2353811/posunie-plan-obnovy-dopravu-na-slovensku-konecne-do-21-storocia/
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
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Pri súčasnej politickej situácií pritom nie je nepredstaviteľné, že dôjde k (čiastočnej) paralýze 

potrebných inštitúcií, resp. že nebudú reformy Plánu obnovy vytláčané z agendy inými témami.  

Implementácia tohto komponentu sa pritom stretáva s istými problémami už aj v súčasnosti. Výzva na 

rozvoj cyklodopravy bola predĺžená o jeden mesiac (do konca septembra 2022) z dôvodu nedostatku 

podaných žiadostí. Objem prostriedkov na cyklodopravu pritom presahuje 100 miliónov eur. Podľa 

ministra dopravy Andreja Doležala môže58 za nízkym záujmom byť slabá pripravenosť samospráv 

a/alebo nedostatočné povedomie o možnosti čerpania zdrojov.  

Nízky záujem však môže byť spôsobený aj nastavením kritérií59 určujúcich oprávnenosť podať žiadosť 

o financie z tejto výzvy. Prostriedky na rozvoj cyklodopravy totiž môžu čerpať len mestá s viac ako 

20 000 obyvateľmi (plus 5 kilometrová zóna okolo týchto miest). V praxi to znamená, že napríklad 

v Prešovskom samosprávnom kraji sa o zdroje z Plánu obnovy môže uchádzať len 6 miest a v Košickom 

kraji len 4 mestá. Oba kraje pritom majú vytvorené stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky, 

ktoré však rátajú s prepájaním viacerých miest cyklochodníkmi. Nasledujúce mapy ilustrujú rozdiel 

medzi pripravenou koncepciou Prešovského kraja a možnosťou výstavby cyklotrás podľa kritérií Plánu 

obnovy: 

 

Mapa 1: stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom samosprávnom kraji 

Zdroj: Prešovská bicyklová skupina 

 
58 Transport.sk 
59 Kostritras.sk  

https://transport.sk/spravy/cestna-doprava/rozvoj-cyklodopravy-z-planu/
http://kostitras.sk/plan-obnovy/
http://kostitras.sk/plan-obnovy/
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Mapa 2: mestá oprávnené žiadať o prostriedky z Plánu obnovy (+ 5 kilometrová zóna okolo) 

Zdroj: Prešovská bicyklová skupina 

Nie je pritom vylúčené, že na podobné technické prekážky žiadatelia narazia aj pri ďalších výzvach. Ide 

však o problémy, ktoré je len s veľkou ťažkosťou možné predpovedať a je pravdepodobnejšie, že vyjdú 

na povrch až pri začatí implementačného procesu. O to väčšiu rolu môžu pri ich riešení zohrávať časové 

limitácie. Cyklotrasy jednoznačne plnia významnú rekreačnú úlohu a podporujú cestovný ruch, ich 

„emisný“ efekt je však nejasný, keďže chýbajú ex-post merania presunu z áut na bicykle.  

Podľa novej Metodiky posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry60, ktorej 

vypracovanie bolo súčasťou reformy 1 v tomto komponente, má byť „výsledkom podpory [...] 

vybudovanie novej cyklistickej infraštruktúry v dĺžke aspoň 200 km do 30. 6. 2026, s dôrazom na 

budovanie bezpečnej segregovanej infraštruktúry s najväčším potenciálom na zvýšenie podielu 

cyklistickej dopravy na deľbe celkovej prepravnej práce.“ Okrem samotných cyklotrás majú byť 

budované aj bezpečné parkovacie miesta pre bicykle v stojiskách na železničných staniciach 

a zastávkach. Takýchto parkovacích miest má byť približne 5000, pričom 1 parkovacie miesto sa 

započítava ako 0,004 kilometra  cyklotrasy. 

Dekarbonizácia priemyslu 

Štvrtý z piatich komponentov kapitoly Zelená ekonomika dostal finančnú dotáciu vo výške 368 

miliónov eur. Drvivá väčšina tejto sumy (približne 362,7 milióna eur) je určená61 na samotnú 

dekarbonizáciu priemyslu, zvyšné prostriedky (približne 5,2 milióna eur) budú použité na zabezpečenie 

fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) naviazaných na dekarbonizáciu, 

 
60 Transport.sk  
61 Plán obnovy – Komponent 4 

http://kostitras.sk/plan-obnovy/
https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Cyklistick%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra/Metodika%20v2.0.docx
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1062/komponent_04_dekarbonizacia_priemyslu_1.pdf
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čo zahŕňa zefektívnenie vykonávania operatívnych činností (kontroly, odbery, merania) a úpravu 

existujúcej infraštruktúry.  

Kritika tohto komponentu sa týka prevažne dvoch oblastí – procesu prípravy tohto komponentu 

a implementačných kapacít.  

Z hľadiska procesu prípravy je spomínaná absencia dostatočnej diskusie a problémy spojené 

s dokumentmi, na ktorých komponent stojí. Slovenská obchodná a priemyselná komora poukazuje62 

na fakt, že „kvalita plánu utrpela neštandardne nízkym zapojením tých, ktorých sa bezprostredne 

dotýka, a ktorí mali skutočný záujem na participácií.“ K tejto kritike sa pridávajú63 aj viaceré 

mimovládne organizácie, podľa ktorých pri príprave plánu prebehla len minimálna odborná diskusia. 

Skupina CEE Bankwatch64 zas ako jeden z najkritickejších problémov65 vníma fakt, že komponent 

Dekarbonizácia priemyslu je postavený na Integrovanom energetickom a klimatickom pláne, ktorý 

však podľa CEE Bankwatch bol neaktuálny už v čase jeho zverejnenia v roku 2020. Dokument bol 

kritizovaný aj Európskou komisiou, ktorá ho v hodnotení z októbra 2020 viackrát označila za 

neambiciózny a poukázala na jeho chýbajúce časti.  

Nejde však o jediný problematický dokument. V máji 2022 bola zverejnená štúdia66, ktorú vypracovali 

štátni analytici (ÚHP, IEP) v spolupráci s BCG, a ktorá sa snaží odhadnúť náklady dekarbonizácie 

slovenského priemyslu. Táto štúdia však obsahuje minimum vstupov a informácií o postupe výpočtu 

capex a opex jednotlivých opatrení. Mnohé z nich v horizonte 8 rokov podľa štúdie vychádzajú 

negatívne – to znamená, že investori investíciami nielen znížia emisie, ale aj ušetria oproti súčasnosti. 

Keďže však štúdií chýbajú predpoklady sú tieto závery ťažko overiteľné. Navyše, aj z tých predpokladov, 

ktoré štúdia spomína, sú niektoré prinajmenšom sporné. Štúdia napríklad tvrdí, že k zníženiu emisií 

z výroby cementu by mohlo dôjsť zvýšením využívania alternatívnych palív. Ako príklad/vzor uvádza 

štúdia Rakúsko, kde alternatívne palivá (spaľovanie odpadu) predstavujú 80% všetkých palív. V štúdií 

sa však už neuvádza, že takýto vysoký podiel je spôsobený výrazne vyššími skládkovými daňami než 

aké sú na Slovensku. Výška týchto daní síce v Rakúsku zvyšuje motiváciu spaľovať odpad, avšak zvýšenie 

slovenskej daňovej sadzby na výšku porovnateľnú s Rakúskom je z politického hľadiska ťažko 

presaditeľné.  

 
62 SITA webnoviny -  Plán obnovy rieši množstvo ambicióznych cieľov, podľa SOPK ich nebude možné všetky 
naplniť 
63 Aktuality.sk - Mimovládne organizácie žiadajú doplniť Plán obnovy a odolnosti SR 
64 CEE Bankwatch Network 
65 EURACTIV -  
Slovenský plán obnovy je založený na zastaraných klimatických cieľoch, upozorňujú aktivisti 
66 Inštitút environmentálnej politiky – Diskusné štúdie - Decarbonization of the Slovak economy by 2030 

https://www.webnoviny.sk/plan-obnovy-riesi-mnozstvo-ambicioznych-cielov-podla-sopk-ich-nebude-mozne-vsetky-naplnit/
https://www.aktuality.sk/clanok/855390/mimovladne-organizacie-ziadaju-doplnit-plan-obnovy-a-odolnosti-sr/
https://bankwatch.org/publication/assessment-of-slovakia-s-draft-recovery-and-resilience-plan
https://euractiv.sk/section/klima/news/slovensky-plan-obnovy-je-zalozeny-na-zastaranych-klimatickych-cieloch-upozornuju-aktivisti/
https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/decarbonization-slovak-economy-2030.html
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Dokumenty, z ktorých opatrenia vychádzajú, a nedostatočná debata pri príprave plánu však nie sú 

jediným problémom tohto komponentu – problém môže predstavovať aj nedostatočná 

implementačná kapacita na nižších úrovniach verejnej správy. Riaditeľ združenia Priatelia Zeme – CEPA 

Juraj Zamkovský sa vyjadril67 nasledovne: 

„Na Slovensku neexistuje žiadna regionálna energetická politika a bez nej sa národné ciele splniť 

nedajú. Od obcí a regiónov nikto nemôže očakávať, že budú schopné systematicky plánovať 

regionálnu energetiku bez energetikov. Darmo budú vyhadzovať peniaze za energetické 

stratégie, keď s nimi nebude mať kto pracovať.“ 

Neistá kvalita implementácie naplánovaných projektov nie je špecifická len pre dekarbonizáciu 

priemyslu, týka sa však aj tohto komponentu. K Zamkovského pripomienke sa pridáva aj ekonóm 

Martin Kahanec, ktorý taktiež poukazuje68 na potrebu dostatočných „administratívnych 

a implementačných kapacít“ aby sa predišlo opakovaniu scenáru neefektívneho čerpania európskych 

zdrojov, ktorý sme už veľakrát zažili v súvislosti s eurofondmi.  

Adaptácia na zmenu klímy 

Komponent adaptácia na zmenu klímy je posledným – piatym – v kapitole Zelená ekonomika. 

S finančnou alokáciou 159 miliónov eur je zároveň finančne najskromnejším komponentom z tejto 

kapitoly. Podľa Plánu obnovy69 majú tieto prostriedky byť použité na zvýšenie dlhodobej odolnosti 

ekosystémov v krajine „rozširovaním bezzásahových častí chránených území a národných parkov 

s najvyšším stupňom ochrany, renaturáciou vodných tokov a znižovaním vplyvu prírodných katastrof.“ 

Podobne ako v prípade ďalších komponentov kapitoly Zelená ekonomika, ani príprava tohto 

komponentu sa nevyhla kritike. Slovenská lesnícka komora (SLK) ešte v marci 2021 v rámci 

pripomienkového konania trvala70 na prepracovaní celého komponentu, keďže predložená verzia 

podľa organizácie bola založená na „účelovo skreslených informáciách, zavádzajúcich tvrdeniach, 

zámerne zamlčaných skutočnostiach a neopodstatnených návrhoch opatrení, ktoré nemajú logickú 

postupnosť.“ Ministerstvo životného prostredia uvádza, že ciele tohto komponentu sú „v súlade s 

národnou Stratégiou environmentálnej politiky do roku 2030 [...] a tiež stratégiami a dlhodobými cieľmi 

Európskej únie, predovšetkým Európskou zelenou dohodou.“ Podľa SLK je však práve samotná 

Stratégia environmentálnej politiky do roku 2030 problematická, keďže nekorešponduje s platnými 

 
67 EURACTIV -  
Slovenský plán obnovy je založený na zastaraných klimatických cieľoch, upozorňujú aktivisti 
68 Denník E - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 
69 Plán obnovy – Kompletný plán obnovy 
70 SITA -   Komponent Adaptácia na zmenu klímy treba zamietnuť a prepracovať, podľa lesníkov je dokument 
zavádzajúci 

https://euractiv.sk/section/klima/news/slovensky-plan-obnovy-je-zalozeny-na-zastaranych-klimatickych-cieloch-upozornuju-aktivisti/
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/zelena-ekonomika/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/komponent-adaptacia-na-zmenu-klimy-treba-zamietnut-a-prepracovat-podla-lesnikov-je-dokument-zavadzajuci/
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a uplatňovanými európskymi stratégiami a smernicami. Pripomienky poukazujúce na túto skutočnosť 

vznesené počas pripomienkového stratégie podľa SLK neboli akceptované.  

Proces prípravy tohto komponentu, ako aj jeho prijatú verziu, kritizujú aj viacerí ďalší odborníci. 

Riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Šteiner poukazuje71 na to, že medzi hlavnými 

podkladmi, na základe ktorých bol tento komponent vypracovaný, chýba Stratégia adaptácie 

Slovenskej republiky na zmenu klímy, dokument, na ktorom štyri roky pracovali desiatky odborníkov 

z rôznych oblastí. V konečnom dôsledku sa tak do tohto komponentu dostali opatrenia, ktoré „s 

adaptáciou súvisia len sekundárne alebo terciárne, a nie sú ani dostatočne zdôvodnené.“ 

Prijatá verzia komponentu podľa Šteinera rieši72 skôr ochranu životného prostredia než jeho adaptáciu. 

Ochrana prírody síce súvisí s odolnosťou územia voči dopadom zmeny klímy, avšak pre komplexnú 

povahu adaptácie nie je dostatočná. Šteiner tiež kritizuje, že komponent neobsahuje reformu procesu 

plánovania, ktorá by smerovala ku „klimatickému plánovaniu“ – t. j. plánovaniu, ktoré berie do úvahy 

súčasné a opakované dopady zmeny klímy. Absencia takejto reformy posilňuje už existujúci silný 

sektorový prístup, ktorý neumožňuje komplexnejšie adresovanie témy adaptácie na zmenu klímy, 

ktorá si vyžaduje aj ekonomické a sociálne úvahy.  

V neposlednom rade Šteiner argumentuje, že „adaptácia na zmenu klímy v krajine, bez súčasne 

riešenej adaptácie urbanizovaného územia (a naopak), je iba čiastkovým riešením a z hľadiska dopadov 

zmeny klímy nie dostatočným.“ Na tento bod reflektuje73 aj europoslanec Martin Hojsík. Zatiaľ čo 

pozitívne hodnotí ochranu biodiverzity, ktorú komponent obsahuje, poukazuje na nedostatočné 

zahrnutie reforiem „pre adaptáciu na zmeny klímy v mestách a obehovej ekonomike.“ Podľa Hojsíka 

komponentu taktiež chýbajú zásadné reformy a koncepčné (resp. strategické) poňatie témy.  

Za zmienku stojí aj kritika niektorých cieľov – konkrétne vytvorenie bezzásahových oblastí – ktoré sa 

do komponentu dostali. S vytvorením bezzásahových oblastí je spojené plánované majetkové 

vyrovnanie na najvýznamnejších pozemkoch v národných parkoch. Ekológ a aktivista Erik Baláž však 

majetkové vysporiadanie vníma74 ako potenciálne problematické keďže „väčšina súkromných 

pozemkov je súčasťou urbariátov, kde je výkup problematický vzhľadom na podielnické vlastníctvo.“ 

Táto situácia podľa Baláža predstavuje veľké riziko nevyčerpania dostupných finančných zdrojov. 

Podobným spôsobom môžu byť ohrozené aj plánované revitalizácie riek. 

 
71 EURACTIV -  
Plán obnovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy nepotešil 
72 Ibid.  
73 Teraz.sk - M. Hojsík: Plán obnovy mal byť ambicióznejší v ochrane klímy 
74 .týždeň -  Plán obnovy napumpuje miliardy do životného prostredia. Aké bude Zelené Slovensko? 

https://euractiv.sk/section/budovy/news/plan-obnovy-v-oblasti-adaptacie-na-zmenu-klimy-nepotesil/
https://euractiv.sk/section/budovy/news/plan-obnovy-v-oblasti-adaptacie-na-zmenu-klimy-nepotesil/
https://www.teraz.sk/import/m-hojsik-plan-obnovy-mal-byt-ambici/533581-clanok.html
https://www.tyzden.sk/politika/73047/plan-obnovy-napumpuje-miliardy-do-zivotneho-prostredia-ake-bude-zelene-slovensko/
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Reakcie nad rámec piatich komponentov 

Predchádzajúce časti tejto kapitoly sa venovali jednotlivým komponentom kapitoly Zelená ekonomika. 

Posledná časť ponúka stručnú kritickú analýzu kapitoly Zelená ekonomika v širšom kontexte Plánu 

obnovy. 

Prvý bod analýzy sa týka financovania Plánu obnovy. V súvislosti s masívnou finančnou injekciou 

z európskych zdrojov je podstatné zmieniť jeden zo záverov štúdie75 Inštitútu environmentálnej 

politiky, ktorá sa venovala ekonomickému potenciálu a možnostiam financovania národných parkov. 

Podľa tejto štúdie, zverejnenej v auguste 2022, je súčasné financovanie ochrany prírody neudržateľné, 

keďže je do istej miery závislé na financiách z EÚ. Pretrvávanie takéhoto stavu, ktorý môže byť ešte 

posilnený prílevom zdrojov z Plánu obnovy, vytvára riziko76, že sa členské štáty vrátane Slovenska začnú 

čoraz viac spoliehať na zdroje (a teda aj rozhodovanie) EÚ. V prípade ukončenia (resp. omeškania alebo 

dočasného výpadku) dotácií z EÚ by však štát nebol schopný ochranu prírody financovať.  

Druhý bod analýzy sa týka výberu strategických cieľov v kapitole Zelená ekonomika. Hlavný analytik 

portálu Finstat Pavol Suďa by priorizoval iné – evidentnejšie – ekologické problémy než boj 

skleníkovými plynmi. Konkrétne spomína klčovanie lesov a následné odvodňovanie a vysúšanie krajiny, 

odpady vo vodných tokoch a chemické znečistenie podzemných vôd. Vo všetkých prípadoch navyše 

ide o investične náročné problémy, ktoré by dokázali poňať veľký objem európskych zdrojov. Juraj 

Draxler zas poukazuje na celkovú absenciu vízie tejto kapitoly: 

„Ak napríklad hovoríme o zelenom Slovensku, žiadalo by sa povedať presnejšie, čo by to malo 

znamenať. Len nákup modernejších technológií na spracovanie odpadu či výmenu spaľovacích 

motorov za elektrické a viac investícií do železníc? 

 

Ak áno, aj to by si žiadalo trochu presnejší opis budúcnosti. Alebo chceme aj nejaké nové 

pravidlá v infraštruktúrnej politike či urbanizácii, ktoré zabezpečia efektívnejšie využívanie 

priestoru a dopravných tepien?“  

Zhrnutie 

Zistenia týkajúce sa komponentu Obnoviteľné zdroje energie je možné zhrnúť do troch hlavných 

bodov: 

 
75 Inštitút environmentálnej politiky – diskusné štúdie - Národné parky pre 21. storočie 
76 LESmedium 

https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/narodne-parky-21-storocie.html
https://www.lesmedium.sk/aktualne/financovanie-ochrany-prirody-je-trvalo-neudrzatelne-hrozi-nebezpecenstvo-ze-stat-ho-nebude-schopny
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1) Nemožnosť objektívne určiť množstvo zdrojov, ktoré by malo byť na tento komponent určené, 

pravdepodobne povedie k situácií, keď na rozhodnutia ohľadom týchto financií bude mať 

výrazný vplyv politický kapitál zainteresovaných strán 

2) Dokumenty, z ktorých politiky komponentu vychádzajú, sú do veľkej miery neaktuálne 

3) Dizajn aukcií, na základe ktorých budú financi prideľované rôznym druhom OZE, uprednostňuje 

isté typy OZE a znižuje tak rôznorodosť energetického mixu 

Zistenia týkajúce sa komponentu Obnova budov je možné zhrnúť do dvoch hlavných bodov: 

1) Zámer renovácie budov je možné hodnotiť pozitívne; tento komponent má potenciál výrazne 

zlepšiť energetickú situáciu na Slovensku 

2) Problematická môže byť implementácia, ktorá pravdepodobne bude skomplikovaná  

a. pomerne náročnou byrokraciou  

b. faktom, že dotácie budú maximálne vo výške 50% nákladov obnovy 

Zistenia týkajúce sa komponentu Udržateľná doprava je možné zhrnúť do troch hlavných bodov: 

1) Hodnotenie politík komponentu je rôznorodé, niektorí ich vnímajú pozitívne, iní považujú ciele 

za nedostatočne ambiciózne a príliš všeobecné 

2) Implementácia politík si bude vyžadovať efektívnu prácu politických inštitúcií, vrátane 

fungujúceho parlamentu 

3) Implementácia bude ovplyvnená aj technikalitami a konkrétnou podobou kritérií 

v jednotlivých výzvach 

Zistenia týkajúce sa komponentu Dekarbonizácia priemyslu je možné zhrnúť do dvoch hlavných 

bodov: 

1) Príprava komponentu: 

a. Bola z veľkej časti založená na neaktuálnych a často neoveriteľných dokumentoch 

b. Nebola spojená s dostatočnou odbornou diskusiou 

2) Implementácia komponentu môže byť ohrozená nedostatočnými implementačnými 

kapacitami, predovšetkým na nižších úrovniach verejnej správy 

Zistenia týkajúce sa komponentu Adaptácia na zmenu klímy je možné zhrnúť do dvoch hlavných 

bodov: 

1) Súbor dokumentov, na základe ktorých bol komponent pripravený: 

a. Obsahuje problematické dokumenty 

b. Opomína relevantné dokumenty  
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2) Ciele nie sú dostatočne komplexné a adresujú skôr ochranu prírody než adaptáciu na zmenu 

klímy 

Kapitola si taktiež vyslúžila kritiku za podporu dlhodobo neudržateľného financovania niektorých 

aktivít štátu, nestrategickosť a nedostatočnú víziu. 

„Best practices“ v iných členských štátoch 

Vzhľadom na povinnosť prítomnosti „zeleného“ komponentu v Plánoch obnovy všetkých členských 

štátov, je možné niektoré oblasti slovenského Plánu obnovy porovnať s ich zahraničnými ekvivalentmi. 

Táto sekcia stručne popisuje spôsob využívania financií v Belgicku a poňatie rozvoju cyklistickej 

infraštruktúry v iných častiach EÚ. 

Belgicko – decentralizácia alokovaných zdrojov 

Belgicko na svoj Plán obnovy dostalo alokáciu77 vo výške 5,92 miliardy eur, podľa Green Recovery 

Tracker bude na zelené reformy a investície minutých 41% týchto zdrojov. Zaujímavosťou je, že na 

federálnej úrovni bude investovaných len približne 20% všetkých zdrojov (1,25 miliardy eur). Federálna 

úroveň tak v porovnaní s regiónmi zohráva len vedľajšiu úlohu.  

Dva z troch regiónov navyše dostanú viac financií, než koľko bude minutých na federálnej úrovni – 

Flámsky región dostane 2,25 miliardy eur, Valónsky región dostane 1,48 miliardy eur a Bruselský región 

a frankofónne a germanofónne spoločenstvá dostanú 940 miliónov eur.  

Ide o zaujímavý model aj vzhľadom na to, že časť kritiky Slovenského Plánu obnovy sa venovala 

nedostatočným implementačným kapacitám na nižších úrovniach verejnej správy. V Slovenskom Pláne 

obnovy sa totiž udáva, že MŽP SR bude vystupovať ako implementačný subjekt, pričom do 

implementácie bude zapojená aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Práve pre SIŽP je 

určených viac ako 5 miliónov eur, pričom tieto peniaze majú byť použité napríklad na: 

● Obnovu vozového parku SIŽP (nedostatočnosti vozového parku sa Plán obnovy pri tejto 

investícií venuje pomerne extenzívne) 

● Rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu 

materiálneho vybavenia a techniky pre zvýšené množstvo terénnych prác 

● Zmenu pomeru kancelárskej a terénnej práce v prospech terénnych prác. Viacero najmä 

administratívnych úkonov súvisiacich s vykonávaním kontrol sa má realizovať priamo v teréne, 

čo ušetrí čas a umožní efektívnejšiu prácu. 

 
77 Green Recovery Tracker – Belgium  

https://www.greenrecoverytracker.org/country-reports/belgium
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V tomto pláne a investícii teda ide o posilnenie centrálnej inštitúcie, aby mohla operovať vo väčšom 

okruhu. Časť peňazí by pritom mohla byť – podobne ako v Belgicku – pridelená priamo nižším úrovniam 

verejnej správy. Je síce možné, že počiatočné investície na budovanie implementačných kapacít by 

celkovo boli o niečo vyššie, než v súčasnej podobe Plánu obnovy. Tieto vyššie náklady by však mohli 

byť prevýšené vyššou hodnotou za investované peniaze, keďže by implementácia na nižších úrovniach 

profitovala zo znalosti miestnych pomerov. Navyše by vybudované kapacity mohli byť využívané aj 

v budúcnosti.   

Iné členské štáty – cyklistická infraštruktúra 

Ako už bolo pri komponente Udržateľná doprava spomenuté, podmienky výzvy na výstavbu cyklistickej 

infraštruktúry sú nastavené veľmi reštriktívnym spôsobom – kritériá pôsobia dojmom, že cyklodoprava 

sa do Plánu obnovy dostala len preto, aby Slovensko zapadlo do akéhosi Európskeho trendu 

a v skutočnosti neexistuje záujem Slovensko v tomto smere rozvinúť. V tejto sekcií preto stručne 

popisujeme, ako môžu investičné a reformné plány v tejto oblasti vyzerať.  

Zatiaľ čo Slovenský plán v tejto oblasti je obmedzený na výstavbu cyklotrás v mestách a ich blízkom 

okolí, napríklad Dánsko, Malta a Rakúsko už myslia aj na elektrické bicykle, ktorých využívanie chcú 

podporiť či už výstavbou infraštruktúry na dobíjanie elektrických bicyklov, aby bolo možné bicykel 

používať aj na dlhšie vzdialenosti (Dánsko)78 alebo incentivizovaním nákupu elektrických bicyklov 

(Malta, Rakúsko).79  

V kontraste so Slovenským prístupom je napríklad aj belgický plán na prepájanie80 miest s vidieckymi 

oblasťami prostredníctvom takzvaných „cyklistických koridorov.“ Treba samozrejme uznať, že Belgicko 

je v ohľade cyklistickej infraštruktúry určite rozvinutejšie, než Slovensko. Lenže aj napríklad Rumunsko 

uvádza cieľ vybudovať stredne dlhé a dlhé cyklistické trasy, čo povedie k vytvoreniu národnej siete.  

Logická úvaha nás na Slovensku síce môže priviesť k záveru, že najväčší potenciál má cyklistická 

infraštruktúra v mestách. Realita nám však ukazuje, že centrálne plánovanie založené na tomto 

princípe nás priviedlo do situácie, kedy už pripravené plány ostanú nevyužité napriek tomu, že aktéri 

oprávnení čerpať zdroje z Plánu obnovy nejavia dostatočný záujem.  

 
78 Denmark's Recovery and Resilience Plan – The Danish Goverment 
79 ECF - Final analysis: Cycling becomes mainstream in EU member states’ COVID-19 recovery plans 

80 Ibid.  

https://en.fm.dk/media/18774/denmarks-recovery-and-resilience-plan-accelerating-the-green-transition_web.pdf
https://ecf.com/news-and-events/news/final-analysis-cycling-becomes-mainstream-eu-member-states-covid-19-recovery
https://ecf.com/news-and-events/news/final-analysis-cycling-becomes-mainstream-eu-member-states-covid-19-recovery
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Prvá výzva81 na výstavbu cyklistickej infraštruktúry je už uzavretá (po tom, čo bola predĺžená do konca 

Septembra), avšak na stránke Ministerstva dopravy je v súčasnosti (16. 11. 2022) v sekcií82 venovanej 

tejto výzve možné sa dostať len k zoznamu podaných žiadostí a ich vyhodnoteniu (prijaté/odmietnuté). 

Nie je však možné sa dostať k hodnoteniu jednotlivých projektov a nie je tak jasné, nakoľko došlo 

k využitiu financií určených na túto výzvu. 

  

 
81 Plán obnovy - Výzvy 
82 Ministerstvo dopravy SR - Výzva č. 1: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej 

infraštruktúry 

 

 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/?keyword=&stav_vyzvy=&oblast=&komponent=2732&vykonavatel=&od_mesiac=&od_rok=&do_mesiac=&do_rok=&vyzvy_vyhladavanie_submit=Filtrova%C5%A5&_submitKey=3%3Avyzvy_vyhladavanie%3AS3p3PBaBkBe5DwkoG6ZfWPpMUBl7%3A3208560#calls-list
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/plan-obnovy-a-odolnosti-poo/vyzvy-a-priame-vyzvania/vystavba-stavebne-upravy-alebo-rekonstrukcie-cyklistickej-infrastruktury
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4. Kvalitné vzdelávanie 

Druhou oblasťou, ktorú Slovenský plán obnovy adresuje, je zlepšenie výsledkov vzdelávania. Táto časť 

Plánu obnovy dostala finančnú alokáciu vo výške 892 miliónov eur. Táto suma je ďalej rozdelená medzi 

tri komponenty: 

Oblasť Komponent Priradené zdroje Zdroje spolu 

Kvalitné vzdelávanie 

Dostupnosť, rozvoj a kvalita 

inkluzívneho vzdelávania 
210M € 

892M € Vzdelávanie pre 21. storočie 469M € 

Zvýšenie výkonnosti 

slovenských vysokých škôl 
213M € 

Tabuľka 4: Rozdelenie finančných prostriedkov v oblasti „Kvalitné vzdelávanie“; podľa komponentov 

Zdroj: Plán obnovy 

Táto kapitola postupne analyzuje každý komponent a poukazuje na (potenciálne) problémy v danej 

oblasti. Následne stručne identifikuje potenciálne zaujímavé komponenty v oblasti vzdelávania 

v zahraničných Plánoch obnovy. 

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 

Prvý komponent kapitoly Kvalitné vzdelávanie dostal finančnú alokáciu 210 miliónov eur. Tieto zdroje 

majú byť použité na rozšírenie kapacít materských škôl (135,4 milióna eur), debarierizáciu väčších83 

stredných škôl (27,2 milióna eur), pilotné overenie ranej starostlivosti v prostredí marginalizovaných 

rómskych komunít (MRK) (6,1 milióna eur), vypracovanie a implementáciu modelu nárokovateľných 

podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a pilotné overenie vybraných opatrení (22,5 milióna eur), 

kompenzačné opatrenia vo vzdelávaní v súvislosti s pandémiou (13 miliónov eur) a administratívne 

náklady spojené s investíciami do kapacít materských škôl a debarierizácie (5,7 milióna eur). 

Investícia sa teda v komponente nachádza len jedna – debarierizácia väčších stredných škôl. To je 

vcelku pochopiteľné, keďže inkluzivita v školstve môže byť zlepšením materiálnych podmienok zvýšená 

len do istej miery. Dáva preto zmysel, že je tento komponent bohatý primárne na reformy, na ktoré 

bude zároveň minutá väčšina finančných prostriedkov.  

Zo strategického, resp. metodického, hľadiska si tento komponent vyslúžil kritiku od Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP). SNSĽP kritizuje,84 že v časti venujúcej sa desegregácií 

 
83 Hranica je nastavená na školy s 275 a viac žiakmi 
84 Blog.sme.sk - Deklaruje Slovenská republika záujem dosiahnuť skutočne inkluzívny vzdelávací systém? 

https://blog.sme.sk/preludskeprava/nezaradene/deklaruje-slovenska-republika-zaujem-dosiahnut-skutocne-inkluzivny-vzdelavaci-system
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Plán obnovy spomína len deti z MRK a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa SNSĽP by sa však 

štát mal zamerať aj na desegregáciu detí so zdravotným znevýhodnením, keďže segregácia týchto detí 

pre nich predstavuje bariéru v začlenení sa do väčšinovej spoločnosti.  

Politiky tohto komponentu skúmalo aj Centrum vzdelávacích analýz (CVA), ktoré samotné nápady 

pretavené do opatrení vníma85 pozitívne. Ako problematické však CVA vníma niektoré technické 

stránky, resp. implementáciu opatrení. Prvá výhrada sa týka spôsobu zvyšovania počtu pomocných 

vychovávateľov v materských školách. Táto pozícia sa totiž ešte len začína overovať v čase, keď už je 

pre 5-ročné deti návšteva predškolského ročníka materskej školy povinná. Podľa CVA to znamená „že 

päťročné deti so znevýhodnením nastúpili do škôlok bez toho, aby mali systémovo zabezpečenú 

dostatočnú podporu.“ Zavedenie tejto povinnosti pritom podľa štúdie86 ÚHP, IVP a ISP zvyšuje 

v materských školách práve počet detí predovšetkým so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.  

Ďalším potenciálnym rizikom pre tento projekt je nedostatok ľudských zdrojov. Ako CVA vysvetľuje: 

„Na pozíciu pomocného vychovávateľa sa [...] vyžaduje stredoškolské vzdelanie ukončené 

maturitou a takúto požiadavku podľa dostupných87 údajov88 spĺňa len 17,3 % ľudí z prostredia 

marginalizovaných rómskych komunít.“ 

Riešením nedostatku pomocných vychovávateľov by mohlo byť zníženie vyžadovanej kvalifikácie. 

Pozíciu by napríklad mohli zastávať ľudia s ukončeným základným vzdelaním, ktorí by absolvovali 

potrebné (pre)školenie.  

Tretím opatrením, ktoré CVA vníma pozitívne, ale poukazuje na (potenciálne) problematickú 

implementáciu je snaha zvýšiť počet znevýhodnených detí v školských kluboch detí (ŠKD). Účasť 

znevýhodnených detí v ŠKD je vo všeobecnosti nízka, podľa niektorých štúdií89 však inštitúcie ako ŠKD 

majú pozitívny vplyv na rozvoj rozumových, sociálnych aj emocionálnych zručností detí. Preplácanie 

poplatkov pre tieto deti – opatrenie, ktoré je súčasťou Plánu obnovy – môže odstrániť významnú 

bariéru v prístupe sociálne znevýhodnených detí do ŠKD. Potenciálne problematický je však fakt, že 

toto opatrenie najľahšie dosiahne na deti, ktoré v ŠKD už zapísané sú. Sociálne znevýhodnené rodiny, 

ktoré o ŠKD pre svoje deti zatiaľ záujem neprejavili, by tak bolo potrebné motivovať aj inými cestami 

 
85 Ibid. 
86 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo 
sociálnym vylúčením 
87 Rozvojový program OSN (UNDP) - Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010  
88 Je však potrebné poznamenať, že publikácia, z ktorej CVA čerpá, pochádza z roku 2012 
89 Joseph A. Durlak,Roger P. Weissberg,Molly Pachan: 
A Meta-Analysis of After-School Programs That Seek to Promote Personal and Social Skills in Children and 
Adolescents 

https://blog.sme.sk/preludskeprava/nezaradene/deklaruje-slovenska-republika-zaujem-dosiahnut-skutocne-inkluzivny-vzdelavaci-system
https://www.minedu.sk/data/att/15944.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/undp-sprava-2010_na-web.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1007/s10464-010-9300-6
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Durlak%2C+Joseph+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Weissberg%2C+Roger+P
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Pachan%2C+Molly
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(napr. informačná kampaň s podporou terénnych pracovníkov, komunikácia medzi školou a rodičmi, 

a pod.). 

Že implementácia opatrení v tomto komponente môže byť problematická naznačuje aj fakt, že podľa 

aktuálnych90 informácií uverejnených na stránke91 Plánu obnovy budú dva ciele splnené s istým 

oneskorením, resp. ostanú do istej miery nenaplnené. Prvým z nich je vykonanie legislatívnych zmien 

týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku 

na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov – 

pri tejto reforme Plán obnovy očakáva veľké oneskorenie a/alebo nesplnenie. Malé oneskorenie 

a/alebo čiastočné nesplnenie je očakávané pri dosiahnutí cieľu v počte detí vo veku päť rokov 

navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelania (cieľ v Pláne obnovy je miera zaškolenosti detí vo 

veku 5 rokov: 95% do Q3 2022). Oba ciele sú súčasťou tretej žiadosti o platbu.  

Vzdelávanie pre 21. storočie 

Druhý komponent kapitoly Kvalitné vzdelávanie dostal z troch komponentov kapitoly najväčšiu 

finančnú alokáciu (469 miliónov eur). Tieto zdroje majú byť použité na reformu obsahu a formy 

vzdelávania (99,7 milióna), prípravu a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (50,4 milióna), 

digitalizáciu v školách (187,2 milióna) a dobudovanie školskej infraštruktúry (123,3 milióna).  

Z kapitoly Kvalitné vzdelávanie ide o komponent s najširším potenciálnym dopadom. Zahrnuté politiky 

totiž majú reformovať obsah učebných osnov na školách a zároveň pripraviť učiteľov na prechod nielen 

na nový obsah učiva, ale aj na nové formy výučby (ide predovšetkým o výraznejšie využívanie 

digitálnych technológií pri výučbe a inkluzívnejší a individuálnejší prístup ku žiakom). Kvalitná reforma 

vzdelávania navyše môže z dlhodobého hľadiska posunúť Slovensko výrazne vpred. 

Na nové kurikulum majú základné školy povinne prejsť od školského roku 2026/27, prví absolventi 

celého vzdelávacieho cyklu tak zo základných škôl vyjdú v roku 2035. Konkrétna forma nového obsahu 

vzdelávanie je stále v procese prípravy, Ministerstvo školstva však už zverejnilo základné dokumenty, 

ktoré predstavujú východiská k plánovaným zmenám. Tieto dokumenty nám tak poskytujú istú 

predstavu o tom, akým smerom sa reforma bude uberať.    

Výsledkom reforiem má byť – stručne povedané – väčšia flexibilita, prepojenosť učiva a koncepčný 

prístup ku vzdelávaniu. Školy napríklad dostanú možnosť vyučovať viaceré predmety, ktoré doteraz 

boli oddelené, integrovane (tzn. že napríklad biológia, fyzika a chémia by mohli byť zlúčené do jedného 

predmetu) a štát bude definovať, čo majú žiaci vedieť nie na konci každého ročníka, ale na konci troch 

 
90 Údaje z 13. 10. 2022 
91 Plán obnovy – 3. žiadosť o platbu 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/3-ziadost-o-platbu/
https://vzdelavanie21.sk/aktuality/uvodne-dokumenty-kurikularnych-zmien/
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novovzniknutých cyklov92.93 Navyše bola zadefinovaná funkcia základnej školy (vnútorne ucelená 

inštitúcia, ktorá vytvára podmienky na rozvoj každého dieťaťa, má spoločenskú zodpovednosť 

a zároveň disponuje potrebnými odbornými kapacitami) – doteraz takáto definícia chýbala.  

Zatiaľ čo zámer vyššie spomenutých krokov vníma CVA pozitívne, problém podľa centra nastáva, keď 

príde94 na „rozmieňanie na drobné.“ Zverejnené východiskové dokumenty sú totiž do veľkej miery 

postavené na teoretickom rámci zloženom z takzvaných „spôsobilostí.95“ Nie je však jasné, podľa akej 

logiky boli tieto spôsobilosti vybrané (CVA sa prikláňa k názoru, že logika ich výberu neexistuje). CVA 

taktiež upozorňuje, že nie je jasné v akom vzťahu je koncept spôsobilostí ku konceptu „gramotností“ – 

ďalšiemu termínu, na ktorý sa dokumenty odvolávajú. Spôsobilosti sú navyše nejasne previazané 

s cieľmi jednotlivých vzdelávacích oblastí.  

Ďalší problém v spôsobe, akým sú dokumenty s koncepčnými východiskami a cieľmi jednotlivých 

vzdelávacích oblastí pripravené, spočíva podľa CVA v tom, že dokumenty neposkytujú porovnanie so 

súčasným stavom. V konečnom dôsledku tak nie je úplne zrejmé, ktoré časti súčasného systému 

ostanú prítomné, ktoré budú odstránené, a čo pribudne.  

Vzhľadom na rozsah a náročnosť reformy bude okrem samotnej reformy potrebné pripraviť aj akýsi 

podporný ekosystém, ktorý umožní, aby bola reforma úspešne implementovaná. V praxi to znamená 

nutnosť zabezpečiť efektívnu spolupráca s učiteľmi a školami, ktorí v konečnom dôsledku reformu 

budú implementovať. Za týmto cieľom majú vzniknúť96 tzv. centrá podpory učiteľom, ktoré vytvoria 

akúsi sieť lokálnych mentorov. Takýchto centier97 má na Slovensku vzniknúť 4098 (každé s 10-členným 

tímom), a budú spolupracovať s učiteľmi na konkrétnych zmenách vo vyučovaní. Mentori pracujúci 

v týchto centrách by podľa Petry Fridrichovej, členky tímu pripravujúceho zmeny vo vzdelávaní, mali99 

byť učitelia z praxe z daného regiónu. Či sa však podarí nájsť dostatok učiteľov na tieto pozície je 

otázne, Fridrichová sa odvoláva na atraktivitu pozícií pre učiteľov túžiacich po kariérnej zmene.  

 
92 Prvý cyklus – prvý až tretí ročník; druhý cyklus – štvrtý a piaty ročník; tretí cyklus – šiesty až deviaty ročník 
93 Postoj.sk -  Spoluautorka reformy vzdelávania Prvý stupeň sa predĺži, učiteľom chceme dať väčšiu slobodu pri 
usporiadaní učiva 
94 Denník N - Školský týždeň: Poznáme základné východiská, čo sa deti budú učiť od roku 2026 
95 „Základná cieľová kategória vzdelávania, ktorou sa definujú učebné výstupy v jednotlivých vzdelávacích 

oblastiach a predmetoch pre jednotlivé vzdelávacie cykly“ 
96 Postoj.sk -  Spoluautorka reformy vzdelávania Prvý stupeň sa predĺži, učiteľom chceme dať väčšiu slobodu pri 
usporiadaní učiva 
97 Výzva na prvých 16 centier už bola vyhlásená aj vyhodnotená, pričom cieľový počet mentorov sa pohybuje od 

7 do 20 
98 Postoj.sk -  Branislav Pupala Na matematike veľa meniť netreba, vyrovnať sa musíme s občianskou náukou 
99 Postoj.sk -  Spoluautorka reformy vzdelávania Prvý stupeň sa predĺži, učiteľom chceme dať väčšiu slobodu pri 
usporiadaní učiva 

https://www.postoj.sk/97765/nechceme-bezbreho-skrtat-ucivo-ale-nechat-ucitelov-nech-si-ho-lepsie-zoradia
https://dennikn.sk/2696614/skolsky-tyzden-pozname-zakladne-vychodiska-co-sa-deti-budu-ucit-od-roku-2026/?ref=list
https://www.postoj.sk/97765/nechceme-bezbreho-skrtat-ucivo-ale-nechat-ucitelov-nech-si-ho-lepsie-zoradia
https://www.postoj.sk/100973/na-matematike-vela-menit-netreba-vysporiadat-sa-musime-s-obcianskou-naukou
https://www.postoj.sk/97765/nechceme-bezbreho-skrtat-ucivo-ale-nechat-ucitelov-nech-si-ho-lepsie-zoradia
https://dennikn.sk/2763509/skolsky-tyzden-chudobne-deti-v-kosiciach-su-segregovane-do-niekolkych-zakladnych-skol/?cst=2eaa1e067f868cf9b7e397161b3a229a2f5cc8ea
https://www.minedu.sk/data/att/24042.pdf
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CVA hodnotí100 zámer vzniku takýchto centier pomerne pozitívne. Keďže centrá majú poskytnúť 

podporu učiteľom, existuje podľa CVA nádej, že implementácia reformy dopadne lepšie, než ako 

dopadla reforma z roku 2008. Navyše je potrebné upozorniť na fakt, že centrá nebudú zriaďované 

ministerstvom alebo niektorou z jeho organizácií – zriaďovateľom budú môcť byť rôzne inštitúcie 

(obec, občianske združenie, nezisková organizácia, atď.) ak preukážu, že sa venujú „vzdelávaniu alebo 

rozvoju učiteliek a učiteľov, prípadne neformálnemu vzdelávaniu a podpore vzdelávania žiakov 

a žiačok na základných školách.“101 Ide o netradičný model, pri ktorom je možné nájsť argumenty za 

(využitie skúseností, odbornosti a lokálnych väzieb existujúcich organizácií) aj proti (zložité 

odhadovanie, či sa v každom regióne nájde dostatočne kvalitná organizácia so záujmom do projektu 

vstúpiť – aktuálna situácia nie je zmapovaná). 

V neposlednom rade treba spomenúť, že reforma školstva bude, vzhľadom na jej časový rámec, citlivá 

na politické dianie v krajine. Efektívna implementácia reforiem si bude vyžadovať čo najväčšiu 

personálnu kontinuitu v zapojených inštitúciách. Kontinuita totiž bude znamenať možnosť vybudovať 

efektívnu komunikáciu medzi zapojenými inštitúciami a predíde úniku vedomostí, ktoré budú počas 

implementácie vznikať.  

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 

Posledný komponent kapitoly Kvalitné vzdelávanie dostal z Plánu obnovy pridelených 213 miliónov 

eur. Tieto zdroje majú byť použité na zvýšenie výkonnosti vysokých škôl (VŠ), čo podľa Plánu obnovy 

znamená „skvalitnenie vzdelávania, vedeckej výkonnosti a podporu konkurencieschopnosti 

ekonomiky cez spoluprácu vysokých škôl s podnikmi.“ Proklamovaným dlhodobým cieľom tohto 

komponentu je dosiahnuť umiestnenie jednej slovenskej VŠ medzi 500 najlepšími VŠ globálne 

a umiestnenie ďalších medzi 1000 najlepšími VŠ102 (dokument popisujúci tento komponent pritom 

nešpecifikuje, aký časový úsek označuje slovo „dlhodobý“).  

Jedným z najvýznamnejších (a najambicióznejších) cieľov tohto komponentu je spájanie VŠ. Tento krok 

má podľa Plánu obnovy vytvoriť väčšie celky, „ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencií a zároveň 

budú dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie.“ Týmto spôsobom sa majú potom VŠ 

posúvať na vyššie priečky v medzinárodných hodnoteniach. V súčasnosti sa hovorí103 predovšetkým 

o spájaní Trnavskej univerzity v Trnave s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

 
100 Denník N 
101 Podmienkou je taktiež preukázať, že daná inštitúcia má partnerstvo aspoň s dvomi ZŠ v regióne 
102 Podľa rebríčka QS World University Ranking pre rok 2023 nemalo Slovensko žiadnu VŠ v top 500, a malo päť 

VŠ v top 1000. Na porovnanie, Česko malo tri VŠ v top 500 a ďalších osem VŠ v top 1000. 
103 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Schválená cestovná mapa spájania do roku 2026 

 

https://dennikn.sk/2763509/skolsky-tyzden-chudobne-deti-v-kosiciach-su-segregovane-do-niekolkych-zakladnych-skol/?cst=2eaa1e067f868cf9b7e397161b3a229a2f5cc8ea
https://www.minedu.sk/schvalena-cestovna-mapa-spajania-do-roku-2026-trnavska-univerzita-v-trnave/
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Tento plán vyvoláva hneď niekoľko otázok. V prvom rade nie je jasné, prečo a ako vznikol predpoklad, 

že zlúčením dvoch univerzít s istou kvalitou vznikne jedna univerzita, ktorej kvalita bude vyššia 

v prípade, že to bude jediná zmena, ku ktorej dôjde. Aj za predpokladu, že by vo vzniknutej univerzite 

ostali len najlepšie prvky z oboch škôl (čo je taktiež odvážna premisa), je otázne nakoľko by to pomohlo, 

keď ani jedna z týchto univerzít sa nedostala ani do globálnej top 1500 rebríčku QS World University 

Ranking pre rok 2023. 

V druhom rade je (alebo minimálne dosiaľ bol) proces, ktorý má k tomuto spojeniu viesť, 

prinajmenšom zvláštny. Slovensko totiž koncom apríla 2022 poslalo prvú žiadosť o zdroje z Plánu 

obnovy, pričom súčasťou žiadosti bolo aj splnenie cieľu104 „začiatok spájania vysokých škôl do väčších 

celkov.“ Naplnenie tohto cieľu spočívalo v príprave tzv. cestovnej mapy spájania vysokých škôl, ktorá 

hovorí o spájaní spomínaných trnavských univerzít. Podľa vyjadrení105 rektorov oboch VŠ však (aspoň 

zatiaľ) nejde o iniciatívu ani jednej z nich. Vypracovanie cestovnej mapy tak s najväčšou 

pravdepodobnosťou nebolo skutočnou iniciatívou dvoch univerzít, ale nadprácou ministerstva 

školstva, ktoré potrebovalo splniť míľnik. Za zmienku stojí aj to, že pod samotným dokumentom je 

podpísaný len štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis. Taktiež nie je jasné prečo si 

ministerstvo vybralo práve projekt trnavských univerzít a prečo k nemu vypracovalo cestovnú mapu.  

Ďalšou zmenou, ktorú tento komponent prináša, je reforma systému riadenia vysokých škôl. Táto 

reforma mala niekoľko cieľov:  

● posilniť kompetencie rektora či rektorky a správnej rady 

● zreformovať zloženie správnej rady a zmeniť spôsob rektorskej voľby 

● otvoriť mechanizmus funkčných miest (t. j. obsadzovanie docentských a profesorských miest 

bez potreby mať príslušný vedecko-pedagogický titul) 

● zjednodušiť požiadavky na vnútorné usporiadanie akademickej samosprávy 

Prijatá novela106 zákona o vysokých školách všetky tieto body skutočne adresuje a viaceré jej časti 

vníma CVA pozitívne – napr. odstránenie podmienky mať docentský alebo profesorský titul z kritérií na 

obsadenie týchto miest alebo prevedenie kompetencie určiť riadiacu štruktúru VŠ zo štátu na samotnú 

VŠ. Niektoré súčasti novely sú však problematickejšie.  

CVA ako najotáznejšie vníma „zmeny, ktoré sa týkajú obsadzovania správnej rady, posilnenia jej 

kompetencií a voľby rektora či rektorky vysokej školy.“ Zatiaľ čo základná myšlienka (väčší vplyv 

externých odborníkov pri riadení VŠ) je v súlade so zahraničnou praxou, novela vychádza zo 

 
104 Plán obnovy – 1. žiadosť o platbu 
105 Denník SME – 120 miliónov z plánu obnovy má ísť na zlučovanie univerzít. Tie to však nechcú 

106 Národná rada SR – Návrh zákona 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/ziadost-o-platbu-1/
https://domov.sme.sk/c/22907713/uradnici-slubili-v-plane-obnovy-zlucovanie-univerzit-tie-to-vsak-nechcu.html
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=822
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zahraničných praktík len v niektorých častiach – napríklad správna rada bude vytváraná podobne ako 

v Rakúsku, ale rektor bude volený inak. Dopad týchto zmien je v súčasnosti časté odhadnúť.  

S istotou sa však dá povedať, že sa prijatie tejto zmeny stretlo s pomerne veľkým odporom. Univerzita 

Komenského presunula107 rektorské voľby na skorší dátum, aby sa voľby uskutočnili podľa ešte 

nezmenených pravidiel. Najväčšie obavy Univerzity Komenského spočívali v zapojení správnej rady to 

voľby rektora – pred prijatím novely volili rektora len reprezentanti akademickej obce.  

Zatiaľ čo CVA pristupuje108 k hodnoteniu tejto zmeny vcelku opatrne, bez vynášania definitívnych 

súdov, poukazuje na niekoľko faktorov, ktoré sa javia ako problematické. V zahraničí existujú oba druhy 

systémov – so zapojením externých aktérov, ale aj také, v ktorých je voľba rektora výlučne v rukách 

akademickej obce. Neexistuje však štúdia, ktorá by naznačovala, ktorý zo systémov zvyšuje šancu na 

zvolenie dobrého rektora. Slovenská novela sa pri spôsobe vytvárania správnej rady inšpirovala 

rakúskym modelom (kde je externý vplyv pomerne výrazný), toto rozhodnutie však neodôvodnila. 

Taktiež treba spomenúť, že v prípade samotnej voľby rektora už rakúsky model uplatňovaný nie je.  

Poslednou zmenou, ktorej sa CVA venuje, je zmena vo financovaní VŠ. Zavedené majú byť tzv. 

výkonnostné zmluvy. V praxi táto zmena bude znamenať, že do zmlúv, na základe ktorých VŠ už 

v súčasnosti dostávajú dotácie, budú pridávané merateľné ukazovatele, ktoré bude musieť VŠ napĺňať. 

Tieto ukazovatele majú byť nastavené na obdobie troch rokov a vychádzať109 „z dlhodobého zámeru v 

oblasti vysokých škôl a potrieb krajiny.“ Plnenie ukazovateľov má byť podmienkou poskytnutia dotácie. 

Oproti súčasnej metodike financovania by nový model mal zabezpečiť adresnejšie odmeňovanie VŠ.  

Z medzinárodného110 hľadiska ide o pomerne zaužívanú politiku, v Slovenskej verzií ostáva pri 

viacerých faktoroch otáznik. Zatiaľ napríklad nie je jasné111, ako budú konkrétne ukazovatele vyzerať. 

Taktiež hrozí riziko, že zavedenie ukazovateľov bude pre akademických pracovníkov znamenať zvýšenú 

mieru byrokracie. A v neposlednom rade môže neoptimálne nastavenie ukazovateľov viesť ku 

„gamingu“ – snahe obohrať systém. V tomto prípade by sa napĺňanie ukazovateľov neviedlo 

k zvyšovaniu kvalitu ale stalo by sa čistou formalitou.  

 
107 Denník N - Školský týždeň: Spor o voľbu rektora Univerzity Komenského prišiel aj preto, že štát pretláča 
zmenu silou 
108 Ibid. 
109 Plán obnovy – Komponent 8 
110 Center for Higher Education Policy Studies - Report for the Ministry of Education, Culture and Science 
111 Denník N - Školský týždeň: Opatrenia na podporu materských škôl v súvislosti s príchodom detí z Ukrajiny sú 
nedostatočné 

https://dennikn.sk/2751839/skolsky-tyzden-spor-o-volbu-rektora-univerzity-komenskeho-prisiel-aj-preto-ze-stat-pretlaca-zmenu-silou/?ref=list
https://dennikn.sk/2751839/skolsky-tyzden-spor-o-volbu-rektora-univerzity-komenskeho-prisiel-aj-preto-ze-stat-pretlaca-zmenu-silou/?ref=list
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5139542/jongbloed+ea+performance-based-funding-and-performance-agreements-in-fourteen-higher-education-systems.pdf
https://dennikn.sk/2802429/skolsky-tyzden-opatrenia-na-podporu-materskych-skol-v-suvislosti-s-prichodom-deti-z-ukrajiny-su-nedostatocne/?ref=list
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Reakcie nad rámec troch komponentov 

Okrem analýzy kapitoly Kvalitné vzdelávanie si pozornosť zaslúžia aj tie reformy/politiky, ktoré by do 

tohto celku tematicky zapadali, ale do finálnej verzie sa nedostali. Finálna verzia Plánu obnovy totiž 

nezahŕňa112 napríklad komplexnejšie poňatie témy celoživotného vzdelávania. Pôvodná verzia (ktorá 

do prijatia ešte prešla zmenami) celoživotné vzdelávanie zahŕňala. Investovať sa (okrem iného) malo 

do individuálnych vzdelávacích účtov, ktoré by umožnili bezplatný prístup ku školeniam. Táto reforma 

je pritom v komunite vzdelávateľov dospelých už dlhšie diskutovaná a pozitívne vnímaná. 

Prijatý Plán obnovy taktiež nezhŕňa113 snahy o zatraktívnenie učiteľskej profesie alebo financie na 

zvýšenie platov učiteliek a učiteľov, zaplatenie odborných zamestnancov a pedagogických asistentov 

či na prevádzku škôl.  Kritiku si ďalej vzdelávacia časť Plánu obnovy vyslúžila114 aj od hlavného analytika 

VÚB banky Zdenka Štefanidesa, ktorý navrhnuté riešenia vníma ako málo ambiciózne. Hlavný analytik 

portálu finstat.sk Pavol Suďa sa zas vyjadril nasledovne:  

„V oblasti vzdelávania väčšina priorít súvisí s navýšením personálnych nákladov, čo by sa malo 

financovať z bežného rozpočtu rezortu, nie z investičných zdrojov EÚ.“ 

Potrebu vyhodnocovania reforiem pripomína115 Maroš Ovčarik z Partner Investments, ktorý si myslí, 

že by tejto činnosti by malo byť venované viac pozornosti – vo svojom hodnotení spomína napríklad 

zdieľanie pozitívnych príkladov a skúseností naprieč Slovenskom, prípadne nastavovanie 

a porovnávanie istých benchmarkov. Tieto praktiky by viedli k detailnejšiemu obrazu o efektoch 

zavedených politík (pričom tieto vedomosti by následne mohli byť využité na ich ďalšie skvalitňovanie) 

a rovnomernejšiemu progresu vďaka zdieľaniu tzv. „best practices.“ 

Zhrnutie 

Zistenia týkajúce sa komponentu Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania je možné 

zhrnúť do troch hlavných bodov: 

1) Komponent používa oklieštenú definície segregácie, keď v skupine segregovaných detí 

opomína deti so zdravotným znevýhodnením 

2) Zámery navrhovaných politík je možné hodnotiť vo všeobecnosti pozitívne, problematická sa 

javí najmä ich implementácia: 

a. Možný nedostatok ľudských zdrojov 

 
112 Plán obnovy už nezahŕňa oblasť celoživotného vzdelávania – Európska komisia  
113 Denník N - Školský týždeň: Najdôležitejšou udalosťou roka 2021 v školstve boli zatvorené školy 
114 Denník E - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 
115 Ibid.  

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/plan-obnovy-uz-nezahrna-oblast-celozivotneho-vzdelavania
https://dennikn.sk/2658341/skolsky-tyzden-najdolezitejsou-udalostou-roka-2021-v-skolstve-boli-zatvorene-skoly/?ref=inc&cst=394e5d5af60167f82c7a4fbd381769dab2a3dbe9
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
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b. Zavádzanie politík, pre ktoré nie sú vytvorené podmienky (povinnosť návštevy 

predškolského ročníka materskej školy) 

c. Nedostatočná adresnosť niektorých politík 

3) Ak sa naplní predpoklad omeškania sa implementácie niektorých cieľov, negatívne to ovplyvní 

ďalšie platby z fondu obnovy 

Zistenia týkajúce sa komponentu Vzdelávanie pre 21. storočie je možné zhrnúť do troch hlavných 

bodov: 

1) Ciele, ktoré sa navrhované politiky snažia dosiahnuť (vyššia flexibilita vo vzdelávaní, koncepčný 

prístup, nové učebné metódy) je vo všeobecnosti možné hodnotiť pozitívne 

2) Pri implementácií existujú riziká v podobe: 

a. nejasnej logiky prípravy základných dokumentov 

b. uskutočniteľnosti zámeru vytvoriť podporný ekosystém pre implementáciu reformy 

3) Ide o dlhodobú reformu, čo znamená, že: 

a. jej implementácia bude citlivá na politické dianie v krajine 

b. časový rámec, po ktorom bude možné dopady reformy komplexne zhodnotiť, 

presahuje jednu dekádu 

Zistenia týkajúce sa komponentu Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl je možné zhrnúť do 

troch hlavných bodov: 

1) Štát pretláča niektoré politiky silou, napriek výhradám cieľových aktérov (zlučovanie 

Trnavských univerzít; spôsob voľby rektora) 

2) Proces, vedúci k tvorbe niektorých politík, je nejasný 

a. Prečo práve Trnavské univerzity? 

b. Absencia odôvodnenia finálneho dizajnu obsadzovanie správnej rady a voľby rektora 

3) Na konkrétnej podobe výkonnostných zmlúv bude závisieť, či zmena financovania VŠ povedie 

k lepším výsledkom, alebo len zvýšenej byrokracií a gamingu 

Kapitola si kritiku vyslúžila aj za neambicióznosť a spôsob financovania. Neadresované ostávajú témy 

celoživotného vzdelávania a zatraktívnenia učiteľskej profesie. 

„Best practices“ v iných členských štátoch 

Zavádzanie systémov hodnotenia 

Napriek dlhodobému charakteru viacerých reforiem v oblasti vzdelávania a komplikovanosti 

posudzovania ich vplyvov nie je v Slovenskom Pláne obnovy zahrnutý hodnotiaci rámec špecifický pre 



42 
 

vzdelávanie. Táto sekcia preto identifikuje takéto rámce116 vo viacerých krajinách, ktoré ich do svojich 

Plánov obnovy zahrnuli.  

Španielsky Plán obnovy zahŕňa mechanizmy zamerané na hodnotenie pri viacerých komponentoch. 

Tamojší plán má napríklad v úmysle zaviesť viaceré zákony o minimálnych požiadavkách na základné 

vzdelávanie, povinné stredoškolské vzdelávanie a maturitu. Zahrnuté majú byť aj metodické 

usmernenia pre vyučovanie na základe učebných osnov založených na kompetenciách a zahŕňajúcich 

"mäkké“ zručnosti („soft skills“). Súčasťou týchto zákonov má byť aj vytvorenie rámca na hodnotenie 

dosiahnutých výsledkov (úroveň osvojenia si kompetencií žiakmi a celkové dopady opatrení 

podporujúcich pokroky žiakov). Na tvorbe týchto zákonov, vrátane hodnotiaceho rámca, sa má 

podieľať minimálne 100 externých odborníkov.  

Posilniť hodnotiaci element má v úmysle aj chorvátsky Plán obnovy, ktorý podporu programov 

celoživotného vzdelávania spája so zavedením mechanizmu pre hodnotenie poskytovateľov týchto 

programov. A na hodnotenie úrovne vzdelávania sa zameral aj Plán obnovy z Litvy, v rámci ktorého má 

dôjsť k prijatiu indikátorov, na základe ktorých sa bude hodnotiť výkonnosť školstva. Takisto má dôjsť 

k úprave systémov externého hodnotenia školských vzdelávacích programov.  

Vzdelávanie dospelých  

Vzdelávanie dospelých, prípadné celoživotné vzdelávania, je element, ktorý v Slovenskom Pláne 

obnovy pôvodne bol zahrnutý, do finálnej verzie sa však nakoniec nedostal. Táto sekcia preto 

identifikuje krajiny, ktoré tento komponent do svojho Plánu obnovy zahrnuli.117  

Chorvátsky Plán obnovy obsahuje reformu, ktorá má za cieľ zvýšiť úroveň vzdelávania pre dospelých 

prostredníctvom zosúladenia programov vzdelávania pre dospelých s kvalifikačnými štandardmi 

Chorvátskeho kvalifikačného rámca. Táto zmena má viesť k jednoduchšiemu uznávaniu vedomostí 

a schopností nadobudnutých v týchto programoch. Taktiež má dôjsť k vytvoreniu individuálnych 

vzdelávacích účtov, aby sa každý mohol zapojiť do programov vzdelávania pre dospelých. 

V neposlednom rade reforma zahŕňa zavedenie systému hodnotenia poskytovateľov vzdelávania 

dospelých.  

Vzdelávanie dospelých sa dostalo do Plánu obnovy aj vo Švédsku, kde tento typ vzdelávania vnímajú 

ako spôsob zvýšenia ľudského kapitálu medzi nezamestnanými. Švédsky Plán obnovy preto obsahuje 

aj investíciu do vytvorenia nových miest v regionálnom odbornom vzdelávaní pre dospelých.  

 
116 Excerpts from the national and resilience plans for education: Country Cards Agile Collection of Information 

 
117 Excerpts from the national and resilience plans for education: Country Cards Agile Collection of Information 

http://www.eun.org/documents/411753/7847910/Excerpts+from+the+national+and+resilience+plans+for+education+Country+Cards/d6b5895b-2ecd-46d4-ab0e-94e1ac046ce0
http://www.eun.org/documents/411753/7847910/Excerpts+from+the+national+and+resilience+plans+for+education+Country+Cards/d6b5895b-2ecd-46d4-ab0e-94e1ac046ce0
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V neposlednom rade grécky Plán obnovy obsahuje komponent zavádzajúci novú stratégiu 

celoživotného vzdelávania. Reforma má zaviesť systém rekvalifikácie založený na výsledkoch, ktorý 

bude poskytovať stimuly a incentívy pre poskytovateľov aj účastníkov odbornej prípravy. Grécky Plán 

obnovy uvádza:118  

„Prepojením finančného odmeňovania poskytovateľov s výsledkami dosiahnutými v odbornej 

príprave a na trhu práce, ako aj zabezpečením vysokých certifikačných noriem, reforma 

poskytuje stimuly na podporu prijímania a rozširovania osvedčených postupov, čo vedie k 

systémovému zlepšeniu výsledkov odbornej prípravy a trhu práce. Reforma je spojená s 

horizontálnym programom zvyšovania kvalifikácie, ktorého cieľom je rozvíjať zručnosti finančnej 

gramotnosti - najmä digitálne a ekologické zručnosti a zručnosti obyvateľstva v produktívnom 

veku a budovať udržateľnejšiu pracovnú silu.“  

  

 
118 Next Generation EU – Greece – National recovery and resilience plan 

https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/NRRP_Greece_2_0_English.pdf
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5. Veda, výskum, inovácie 

Treťou oblasťou, ktorú Slovenský Plán obnovy adresuje, je oblasť vedy, výskumu a inovácií. Táto 

kapitola dostala finančnú alokáciu vo výške 739 miliónov eur, čo z nej robí časť Plánu obnovy 

s najmenšou finančnou dotáciou. Táto suma je ďalej rozdelená medzi dva komponenty: 

Oblasť Komponent Priradené zdroje Zdroje spolu 

Veda, výskum, 

inovácie 

Efektívnejšie riadenie a 

posilnenie financovania 

výskumu, vývoja a inovácií 

633M € 

739M € 

Lákanie a udržanie talentov 106M € 

Tabuľka 5: Rozdelenie finančných prostriedkov v oblasti „Veda, výskum, inovácie“; podľa komponentov 

Zdroj: Plán obnovy 

Táto kapitola postupne analyzuje oba komponenty a poukazuje na (potenciálne) problémy v daných 

oblastiach. Následne stručne identifikuje potenciálne zaujímavé komponenty v oblasti vedy, výskumu 

a inovácií v plánoch obnovy iných členských štátov. 

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 

Prvý z dvoch komponentov tejto kapitoly dostal finančnú alokáciu 633 miliónov eur. Tieto prostriedky 

sú ďalej rozdelené medzi sedem investícií: 

● Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT (46,5 

milióna eur) 

● Podpora spolupráce firiem, akademického sektoru a organizácií výskumu a vývoja (178,6 

milióna eur) 

● Excelentná veda (143,3 milióna eur) 

● Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky (78,7 milióna eur) 

● Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky (134 milióna eur) 

● Finančné nástroje na podporu inovácií (42,5 milióna eur) 

● IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja (6,6 milióna eur) 

Cieľom investície „Excelentná veda“ (z ktorej názvu nemusí byť jasné, čo konkrétne táto investícia 

obnáša) je vytvorenie prostredia atraktívneho z hľadiska platov ako aj výskumných schém, ktoré by 

prilákalo špičkových výskumníkov. Okrem siedmich investícií sú súčasťou komponentu aj dve reformy: 

● Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií   
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● Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä 

Slovenskej akadémie vied (SAV) 

Jedným z najväčších problémov Slovenskej vedy a výskumu, na ktorý poukazovala119 napríklad 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), a ktorý sa spomína aj priamo v Pláne 

obnovy, je značná roztrieštenosť v tejto oblasti, spojená so slabou spoluprácou a koordináciou 

zainteresovaných inštitúcií. SOVVA pripravila rozsiahlu analýzu120 siete aktérov a legislatívneho rámca 

v tomto sektore, v ktorej konštatuje, že „navrhované opatrenia na zlepšenie [riadenia výskumného a 

inovačného systému] ostávajú na papieri a v posledných rokoch sa vôbec nerealizovali.“ Okrem 

roztrieštenosti systému poukazuje analýza aj na „absenciu ucelenej podoby výskumnej a inovačnej 

stratégie.“ Posledným spomínaným nedostatkom v oblasti vedy, výskumu a inovácii na Slovensku je 

nedostatočný podnikateľský výskum, ktorý je dlhodobo hodnotený ako jeden z najslabších v EÚ. Ak 

chce Slovensko úspešne konkurovať aj rozvinutejším členským štátom, spolupráca súkromného 

a verejného sektora je nevyhnutná.  

Efektívnejšie riadenie verejného sektora vedy a výskumu majú zabezpečiť už spomínané reformy. Prvá 

z nich má za cieľ zlepšiť koordináciu medzi tromi ministerstvami, medzi ktorými sú rozdelené 

kompetencie v tejto oblasti – ministerstvo školstva má v gescií vedu a výskum, ministerstvo 

hospodárstva zastrešuje politiku inovácií, a prierezové politiky má v kompetencií ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Medzirezortná koordinácia má byť zlepšená 

posilnením kompetencií Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI). Komunikácia sa cez túto 

inštitúciu presunie na Úrad vlády ako agenda na úrovni premiéra. RVVTI zároveň doteraz chýbala silná 

výkonná zložka, ktorá by zabezpečovala prípravu strategických a analytických materiálov. Po novom by 

mala preto RVVTI dostať svoj sekretariát121, ktorý by mal túto úlohu plniť.  

 
119 Denník N - Ako funguje systém výskumu a vývoja na Slovensku? 
120 SOVVA - Vnútorná štruktúra a fungovanie systému výskumu a vývoja na Slovensku  
121 Národná kancelária Horizontu; eraportal.sk 

https://dennikn.sk/blog/2403557/2403557/
https://www.sovva.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vnu%CC%81torna%CC%81-s%CC%8Ctruktu%CC%81ra-a-fungovanie-syste%CC%81mu.pdf
https://eraportal.sk/aktuality/co-obsahuje-plan-obnovy-v-oblasti-vedy-vyskumu-a-inovacii/
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Graf 1: Riadenie výskumu a inovácií 

Zdroj: Plán obnovy 

Druhá reforma sa týka organizácie a financovania (predovšetkým) SAV. Pred reformou fungovala122 

SAV a jej jednotlivé ústavy ako rozpočtové, resp. príspevkové organizácie štátu, ktoré nevlastnia 

majetok a nemôžu s ním vstupovať do výskumnej a podnikateľskej spolupráce so súkromným 

sektorom. Reforma premenila (s platnosťou od 1. 1. 2022) SAV na verejnoprávnu formu hospodárenia 

(verejné výskumné inštitúcie), podobnú verejným vysokým školám, stimulujúcu viaczdrojové 

financovanie a spoluprácu so súkromným sektorom.  

Reakcie samotnej SAV na reformy sú zmiešané123. Na jednej strane v SAV „vítajú predstavu o tom, že 

riadenie vedy, výskumu a inovácií by malo byť pod jednou strechou“ Zároveň však pociťujú obavy 

z toho, „či to bude absolútna priorita premiéra a či bude mať čas venovať sa takémuto systému riadenia 

na 100 percent.“ Na dosiahnutie reálneho progresu v oblasti riadenia vedy, výskumu a inovácií bude 

potrebné, aby sa nové kompetencie RVVTI prejavili aj v skutočnosti a neostali len na papieri. Navyše 

bude mať táto reforma limitovaný dopad, ak nebude spojená aj s ďalšími zmenami – vedúci Inštitútu 

strategických analýz SAV Juraj Draxler sa k transformácií SAV vyjadril124 v zmysle, že premena ústavov 

na novú právnu formu „samo osebe žiadnu výraznejšiu zmenu fungovania akadémie nezabezpečí.“ 

 

 
122 Ibid. 
123 SITA webnoviny.sk -  SAV má výhrady k plánu obnovy, v časti investícii jej chýba reflexia na jej transformáciu 
124 Denník E - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 

https://eraportal.sk/aktuality/co-obsahuje-plan-obnovy-v-oblasti-vedy-vyskumu-a-inovacii/
https://www.webnoviny.sk/sav-ma-vyhrady-k-planu-obnovy-v-casti-investicii-jej-chyba-reflexia-na-jej-transformaciu/
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
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V reakcií na právnu reformu SAV zároveň pripravila svoj vlastný „Plán obnovy.“ Napriek tomu, že 

projekty zahrnuté v tomto pláne nie sú oficiálne súčasťou Slovenského Plánu obnovy, považujeme za 

relevantné ich aspoň v bodoch spomenúť, keďže sú priamym následkom reformy zahrnutej v Pláne 

obnovy. Obsahom Plánu obnovy SAV125, ktorý „vychádza z očakávanej zmeny legislatívneho rámca,“ 

má byť: 

● V Bratislave – Revitalizácia areálu na Patrónke za cieľom vytvoriť podmienky pre excelentný 

interdisciplinárny výskum v šiestich oblastiach súvisiacich s civilizačnými vplyvmi, priamou 

podporou zelených opatrení, digitalizácie, informatizácie a sociálnej inklúzie 

● V Košiciach – Vytvorenie inovačného centra Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New 

Industry Cluster – CNIC), ktorého súčasťou bude priemyselná zóna s laboratóriami, dielňami, 

knižnicou, sociálnou a oddychovou infraštruktúrou 

● V Banskej Bystrici – vytvorenie otvoreného výskumno-inovačného centra, ktoré by v rámci 

pilotného projektu koordinovane umožnilo využitie modernej infraštruktúry existujúcej 

v akademickom prostredí pre potreby rozvoja inovatívneho priemyslu v kraji 

Okrem reforiem sa časť pozornosti v súvislosti s vedou v Pláne obnovy orientovala aj na širšie chápanie 

financovania tejto oblasti. Napriek tomu, že ide o časť Plánu obnovy s najmenšou finančnou dotáciou, 

stále ide o nezanedbateľné množstvo financií. Ich využitie načrtnuté v Pláne obnovy však miestami 

pripomína „suplovanie“ štátu vo financovaní vedy a výskumu. Jednorazové investície síce majú 

potenciál túto oblasť naštartovať, ako však ministerstvo školstva uviedlo126, „z hľadiska dlhodobej 

udržateľnosti je [...] nevyhnutné vyriešiť problém stagnujúceho financovania výskumu a vývoja práve 

zo štátneho rozpočtu.“  

Príkladom môžu byť napríklad investície za cieľom väčšieho zapojenie Slovenska do projektov Horizont 

Európa a EIT. Peniaze z Plánu obnovy majú byť (okrem iného) použité napríklad na zvýšenie počtu 

podaných projektov, umožnenie väčšej účasti slovenských inštitúcií vo výskumných a inovačných 

partnerstvách programu Horizont Európa, podporu projektov, ktoré boli EÚ pozitívne ohodnotené, ale 

zostali bez grantu, alebo „matching“ granty pre výskumné inštitúcie alebo firmy ku zdrojom získaným 

v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Snaha podporiť kvalitné Slovenské projekty 

a internacionalizovať slovenskú vedu a výskum je síce pochopiteľná a chvályhodná, lenže využitie 

financií z Plánu obnovy môže byť z dlhodobého hľadiska problematické. 

 
125 SAV - Aktuality 
126 .týždeň -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu si uvedomuje pozitíva, ale i riziká financovania vedy 
cez plán obnovy 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9589
https://www.tyzden.sk/politika/85866/ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-si-uvedomuje-pozitiva-ale-i-rizika-financovania-vedy-cez-plan-obnovy-/
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Plán obnovy totiž síce je jednorazová finančná injekcia, avšak vzhľadom na to, že celý program skončí 

až v roku 2026, existuje reálna šanca, že si na tieto prostriedky politici „zvyknú.“ Ak sa prostriedky 

použijú na procesy, ktoré by mali byť financované zo štátneho rozpočtu, a štátny rozpočet to bude 

reflektovať znížením zdrojov priradených na túto oblasť, môže sa slovenská veda a výskum po ukončení 

Plánu obnovy ocitnúť v rovnakej, prípadne horšej situácií, ako pred ním. Táto možnosť je ešte 

znásobená faktom, že (najneskôr) v roku 2024 čakajú Slovensko voľby, počas ktorých pravdepodobne 

dôjde k istým zmenám v zložení parlamentu aj vlády. Pre politikov, ktorí po voľbách nastúpia do 

funkcie, bude financovanie niektorých oblastí vedy a výskumu z Plánu obnovy už „bežným stavom.“ 

Vzhľadom na obmedzený počet zdrojov, ktorý má spoločnosť – a teda aj vláda – k dispozícií, môže byť 

náročné financie z Plánu obnovy nahradiť, keďže by si to vyžadovalo skresanie výdavkov štátu v inej 

oblasti alebo zvýšenie daní. V oboch prípadoch ide o politicky nepopulárne kroky.  

V analýze SOVVA sa navyše uvádza127:  

„Podľa údajov v Rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 mala mať kapitola MŠVVŠ SR na 

rok 2020 k dispozícii celkové výdavky na vedu a techniku vo výške 450,3 mil. eur, z toho 85,15 

mil. eur malo smerovať do Slovenskej akadémie vied. V rozpočte na rok 2021 bol schválený 

pokles výdavkov na 442,21 mil. eur.“ 

Dôvod poklesu nie je možné jednoznačne určiť, faktom však ostáva, že pokles (aj keď mierny) koreluje 

so začiatkom implementácie Plánu obnovy. Počas najbližších rokov by pritom podobné postupné 

znižovanie financovania pritom mohlo byť „zakryté“ práve prílevom financií z tohto projektu. 

V neposlednom rade je potrebné poznamenať, že (v čase písania tejto analýzy) sa predpokladá128 veľké 

oneskorenie a/alebo nesplnenie jednej zo siedmich investícií tohto komponentu. Konkrétne ide 

o podporu jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj. Tento systém by mal umožniť 

zjednotenie a zrýchlenie systému hodnotenia projektov, vrátane možnosti komunikácie s hodnotiteľmi 

v anglickom jazyku, využívanie hodnotenia medzinárodným panelom alebo využívanie hodnotení 

Európskej komisie. Úspešná implementácia investície by tak mohla viesť k efektívnejšiemu čerpaniu 

grantov a teda zlepšeniu materiálnych podmienok v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. V súčasnosti 

je však možné, že Slovensko prostriedky na túto investíciu od EÚ nedostane. 

Lákanie a udržanie talentov 

Druhý komponent tejto kapitoly dostal finančnú alokáciu vo výške približne 106 miliónov eur. Tieto 

prostriedky majú byť použité na vytvorenie politík na podporu študijnej a pracovnej mobility a aktívne 

 
127 SOVVA - Vnútorná štruktúra a fungovanie systému výskumu a vývoja na Slovensku  
128 Plán obnovy – 4. žiadosť o platbu 

https://www.sovva.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vnu%CC%81torna%CC%81-s%CC%8Ctruktu%CC%81ra-a-fungovanie-syste%CC%81mu.pdf
https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/4-ziadost-o-platbu/
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motivovanie vysokokvalifikovaných expertov zo zahraničia, vrátane navrátilcov zo Slovenska, 

študentov, či podnikateľov k príchodu na Slovensko. Cieľom je zmierniť narastajúci demografický tlak 

a prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. V horizonte piatich rokov je cieľom 

zvýšiť podiel vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia na celkovom počte pracujúcich na Slovensku 

z 0,5% na 1% a vyrovnať saldo odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov na slovenské vysoké školy. 

Zo 106 miliónov eur pridelených na tento komponent má až 77,5 milióna eur byť použitých na štipendiá 

pre najlepších domácich a zahraničných študentov a odmeny pre vysoké školy, ktoré týchto študentov 

získajú. Ročný počet oprávnených štipendistov je 1600: 

● 200 študentov zo zahraničia  

● 400 talentovaných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

● 1000 najtalentovanejších maturantov v danom ročníku  

Štipendisti budú po dobu troch rokov mesačne dostávať štipendium 300€, ďalších 2000€ ročne dostane 

vysoká škola ako odmenu za každého získaného štipendistu. Primárnym cieľom tejto investície podľa 

Plánu obnovy je „motivovať tieto skupiny, aby študovali a neskôr sa uplatnili na Slovensku a zvyšovali 

aj kvalitu štúdia pre všetkých študentov (peer efekt).“  

Táto politika je problematická hneď z niekoľkých dôvodov129. Prvým z nich je, že je zameraná len na 

študentov bakalárskych programov. Vzhľadom na súčasnú klímu na Slovensku, v rámci ktorej sa za 

„skutočne vysokoškolsky vzdelaných“ považujú len jednotlivci s dokončeným (aspoň) magisterským 

štúdiom je pomerne pravdepodobné, že študenti s bakalárskym titulom budú pokračovať aj na 

magisterské štúdium, ktoré však už Plán obnovy nepokrýva. Študentom čerpajúcim štipendium počas 

bakalárskeho štúdia po ukončení tejto úrovne vzdelávania nič nebráni odísť za magisterským štúdiom 

do zahraničia.  

Druhým problémom je, že takéto nastavenie štipendijného programu nezabezpečí, aby sa financie 

naozaj dostali k tým študentom, ktorí by v prípade absencie štipendijného programu odišli do 

zahraničia. Pokojne sa môže stať, že štipendium dostanú (aj) študenti, ktorí by na Slovensku ostali aj 

bez neho. Rovnaký scenár je možný u zahraničných študentov, ktorí prídu na Slovensko a budú čerpať 

štipendium – neexistuje spôsob akým zistiť, či štipendium v jednotlivých prípadoch zmenilo situáciu 

oproti scenáru, v ktorom by tento program neexistoval. 

Tretím problémom je, že motivácia k štúdiu na Slovensku nezabezpečí, aby študenti – či už slovenskí 

alebo zahraniční – na Slovensku ostali aj pracovať a žiť. Scenár, v ktorom štipendisti po ukončení 

vzdelávania odídu do zahraničia, predstavuje najneefektívnejšie využitie financií, keďže v ňom daňoví 

 
129 INESS blog - Keď to nevieš spraviť, kúp si to. Značka: vzdelanie 

https://www.iness.sk/sk/ked-nevies-spravit-kup-si-znacka-vzdelanie
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poplatníci zaplatia štúdium jednotlivcovi, ktorí následne odíde produkovať hodnotu inam. Tento scenár 

pravdepodobne bude nastávať predovšetkým v prípade zahraničných študentov, ktorí na Slovensku 

budú čerpať štipendium.  

Štvrtý problém nastane v scenári, keď štipendium naozaj presvedčí talentovaného študenta, ktorý by 

inak išiel na kvalitnejšiu školu do zahraničia, aby ostal študovať na Slovensku. Ak prijmeme premisu, že 

kvalitnejšie štúdium umožní študentovi rýchlejšie a/alebo do vyššej miery naplniť svoj potenciál, 

znamená to, že v takomto scenári študent za 300€ mesačne prakticky predá časť svojho potenciálu. 

Menej kvalitná škola totiž povedie k nižšiemu rozvoju schopností študenta, ktorý následne bude pre 

spoločnosť vytvárať menej hodnoty, než by potenciálne mohol.  

Pri snahe udržať talentovaných ľudí na Slovensku nesmieme zabúdať, že talentovaní jednotlivci budú 

(v priemere) mať v každom bode svojho života väčšie možnosti, než zvyšok populácie. 300€ mesačne 

počas troch rokov ich života pravdepodobne nebude mať žiadne, alebo len krátkodobé benefity. 

Paradoxne sa tak zdá, že najväčší potenciál v udržaní talentovaných jednotlivcov na Slovensku, resp. 

prilákaní ďalších zo zahraničia, má zvyšok Plánu obnovy. Lívia Vašáková a Štefan Kišš z Ministerstva 

financií, ktorí pracovali na príprave Plánu obnovy, sa na tému udržania a prilákania talentov vyjadrili130 

v zmysle, že pomôcť môže „zvýšiť dôveru v štát a inštitúcie,“ „zjednodušovať administratívu a prepájať 

univerzity či firmy,“ a skvalitniť vysoké školy. Vyše 85 %131 študentov, ktorí odchádzajú na vysoké školy 

do zahraničia, totiž uvádza ako dôvod odchodu práve lepšie renomé zahraničných škôl. Dôležitejšie než 

krátkodobá finančná motivácia tak bude vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre život. 

Zhrnutie 

Zistenia týkajúce sa komponentu Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja 

a inovácií je možné zhrnúť do štyroch hlavných bodov: 

1) Doteraz roztrieštené fungovanie slovenskej vedy, výskumu a inovácií má byť skonsolidované 

posilnením kompetencií Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie – pre maximalizovanie 

dopadov tejto reformy však bude potrebné, aby nové kompetencie RVVTI neostali len na 

papieri 

2) Bola zmenená právna forma SAV a jej ústavov, skutočné zlepšenie fungovania týchto inštitúcií 

však bude podmienené zavedením aj iných zmien a súčinnosťou iných orgánov verejnej správy 

3) Použitie jednorazovej finančnej injekcie na financovanie opakujúcich sa projektov môže 

potenciálne ohroziť financovanie vedy, výskumu a inovácií z dlhodobého hľadiska, ak začnú 

prostriedky z Plánu obnovy byť vnímané ako náhrada financií zo štátneho rozpočtu 

 
130 Forbes.sk -  Lepší život na Slovensku za 6 miliárd eur z Únie. Čo bude najväčšou výzvou plánu obnovy? 
131 Pravda.sk -  Ako získať talenty pre Slovensko? 

https://www.forbes.sk/lepsi-zivot-na-slovensku-za-6-miliard-eur-z-unie-co-bude-najvacsou-vyzvou-planu-obnovy/
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/582583-ako-ziskat-talenty-pre-slovensko/
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4) Podľa v súčasnosti dostupných informácií je možné, že Slovensko nedostane všetky očakávané 

prostriedky z Plánu obnovy kvôli nesplneniu/omeškanému naplneniu niektorých cieľov 

Zistenia týkajúce sa komponentu Lákanie a udržanie talentov je možné zhrnúť do dvoch hlavných 

bodov: 

1) Väčšina financií komponentu má byť minutá na štipendiá, ktoré majú slovenské a zahraničné 

talenty motivovať k štúdiu na Slovensku. Táto politika je však problematická zo štyroch 

dôvodov: 

a. Je zameraná na študentov bakalárskych programov, pričom týmto študentom nebráni 

absolvovať magisterské štúdium v zahraničí 

b. Štipendiá sa môžu dostať aj ku študentom, ktorí by na Slovensku študovali aj v scenári, 

v ktorom by tento program neexistoval 

c. Štipendiá nijako nezabezpečujú, že jednotlivci, ktorí celé štúdium absolvujú na 

Slovensku, tu ostanú aj pracovať 

d. Primätie talentovaného jednotlivca k uprednostneniu menej kvalitného štúdia znižuje 

hodnotu, ktorú v budúcnosti dokáže vyprodukovať 

2) Návrat a dlhodobé udržanie talentovaných jednotlivcov na Slovensku si bude vyžadovať 

komplexné zlepšenie podmienok na život 

„Best practices“ v iných členských štátoch 

Identifikácia a podpora špecifických oblastí výskumu, vedy a inovácií 

Slovensko vo svojom Pláne obnovy síce má dve investície, ktoré nie sú zamerané na vedu celkovo (ide 

o investície 4 a 5 v prvom komponente kapitoly), avšak zameranie oboch investícií je stále pomerne 

všeobecné. Konkrétne ide o výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky, teda dve 

oblasti, ktoré členské štáty dostali „predpísané“ od EÚ.  Tieto oblasti sa v zahraničných plánoch obnovy 

objavujú pomerne často, viaceré členské štáty však vo svojich plánoch špecifikujú aj iné oblasti vedy 

a výskumu, na ktoré sa chcú zamerať.  

Česko napríklad plánuje investovať vyše 200 miliónov132 eur do rozvoja vedy a výskumu 

v zdravotníctve. Investícia zároveň počíta s vytvorením najmenej štyroch výskumných konzorcií, ktoré 

sa zamerajú na oblasti s vysokou úmrtnosťou (pôjde o výskum napr. v oblasti infekčných chorôb, 

onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, a pod.), vrátane výskumu socioekonomických dopadov 

zdravotných rizík. Plány obnovy zo Španielska a Belgicka zahŕňajú133 investície na podporu činností v 

oblasti výskumu a inovácií v celom hodnotovom reťazci vodíka. Ide napríklad o financovanie projektov 

 
132 Národní plán obnovy – Česká republika 
133 Next generation EU – analysis – Recovery and Resilience Scorebord 

https://www.planobnovycr.cz/vyzkum-vyvoj-a-inovace
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/scoreboard_thematic_analysis_research_and_innovation.pdf
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v oblasti výskumu a inovácií, vývoj nových testovacích a demonštračných zariadení pre spoločnosti 

(prototypy) a zvýšenie inovačnej kapacity spoločností prostredníctvom podporovania prenosu 

technológií. Rakúsko zas plánuje134 investície v oblasti kvantovej výpočtovej techniky, ktoré zahŕňajú 

financovanie príslušných výskumných infraštruktúr a výskumnej spolupráce. Cieľom investície je 

rozšíriť vedomostnú základňu pre vývoj technológií pre kvantové vedy, najmä hardvéru a softvéru pre 

kvantové výpočty, simulácie a komunikáciu. A špecifické oblasti výskumu si vybralo aj Nemecko, ktoré 

sa plánuje135 zamerať na výskum a inovácie v oblastiach vodíka, mikroelektroniky a cloudových 

technológií.  

Taliansko – Podpora ľudského kapitálu vo vede a výskume 

Zatiaľ čo Slovensko sa rozhodlo svoje financie na udržanie talentov na Slovensku pretaviť do podpory 

maturantov, Taliansko zvolilo iný prístup. Prostredníctvom viacerých politík sa Taliansko snaží 

posilniť136 množstvo a kvalitu (mladých) ľudí, ktorí sa rozhodnú pre kariéru v oblasti vedy a výskumu. 

Tamojší plán obnovy napríklad ráta137 so zvýšením počtu doktorandských štipendií (nielen) v oblasti 

kultúrneho dedičstva a verejnej správy a vytváraním kariérnych príležitostí pre absolventov 

doktorandského štúdia. Taktiež je vyčlenených 600 miliónov138 eur špeciálne na projekty mladých 

výskumných pracovníkov. Juniorskí výskumníci majú byť podporení139 aj prostredníctvom dotácií pre 

firmy, ktoré týchto výskumníkov budú dočasne najímať. V neposlednom rade bude časť prostriedkov 

použitá na programy zahŕňajúce migráciu (a teda zdieľanie vedomostí) výskumných pracovníkov 

naprieč Talianskom, prípadne spoluprácu so zahraničnými inštitúciami.  

  

 
134 Ibid.  
135 Ibid.  
136 Italiadomani - Education and research 
137 Ministry of University and Research - Research in the National Recovery and Resilience Plan 
138 Italiadomani - Funding of projects submitted by young researchers 
139 Italiadomani - Introduction of innovative doctorates responding to the innovation needs of companies and 
promotion of recruiting researchers from businesses 
 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/scoreboard_thematic_analysis_research_and_innovation.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/scoreboard_thematic_analysis_research_and_innovation.pdf
https://italiadomani.gov.it/en/il-piano/missioni-pnrr/istruzione-e-ricerca.html
https://researchitaly.mur.gov.it/en/2022/04/19/research-in-the-national-recovery-and-resilience-plan/
https://italiadomani.gov.it/en/Interventi/investimenti/finanziamento-di-progetti-presentati-da-giovani-ricercatori.html
https://italiadomani.gov.it/en/Interventi/investimenti/introduzione-di-dottorati-innovativi.html
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6. Lepšie zdravie 

Štvrtou oblasťou, ktorú Slovenský Plán obnovy adresuje, je oblasť zdravotníctva. Táto kapitola dostala 

finančnú alokáciu vo výške viac ako 1,5 miliardy eur, čo z nej robí časť Plánu obnovy s druhou najväčšou 

finančnou dotáciou. Táto suma je ďalej rozdelená medzi tri komponenty: 

Oblasť Komponent Priradené zdroje Zdroje spolu 

Lepšie zdravie 

Moderná a dostupná zdravotná 

starostlivosť 
1 163M € 

1 533M € 
Humánna, moderná a dostupná 

starostlivosť o duševné zdravie 
105M € 

Dostupná a kvalitná dlhodobá 

sociálno-zdravotná starostlivosť 
265M € 

Tabuľka 6: Rozdelenie finančných prostriedkov v oblasti „Lepšie zdravie“; podľa komponentov 

Zdroj: Plán obnovy 

Táto kapitola postupne analyzuje jednotlivé komponenty a poukazuje na (potenciálne) problémy 

v daných oblastiach. Následne stručne identifikuje potenciálne zaujímavé komponenty v oblasti 

zdravotníctva v plánoch obnovy iných členských štátov. 

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 

Viac ako 75% všetkých prostriedkov pridelených kapitole Lepšie zdravie má dostať jej prvá časť, 

komponent Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Plán obnovy uvádza, že cieľom komponentu 

je zabezpečiť “modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú 

starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie“ a taktiež 

„zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete 

nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej 

starostlivosti o pacienta.” Dosiahnuť tieto ciele má šesť reforiem a šesť investícií. Pridelené finančné 

prostriedky sú medzi investície rozdelené nasledovným spôsobom:  

● Projektová príprava a projektové riadenie investícií – 58 miliónov eur 

● Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie – 998 miliónov eur 

● Digitalizácia v zdravotníctve – 41 miliónov eur 

● Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) – 32 miliónov eur 

● Obnova vozového parku ZZS – 23 miliónov eur 
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● Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach – 

11 miliónov eur 

Komponent Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť si vyslúžil pomerne ostrú kritiku. Ekonóm 

a expert na zdravotníctvo Peter Pažitný sa o nej vyjadril140 v zmysle, že to „nie je reforma, ale nalievanie 

miliardy do betónu.“ Časť Plánu obnovy o zdravotníctve podľa Pažitného vznikla „len preto, lebo máme 

nejaký Plán obnovy,“ pričom však reformy majú vznikať opačným spôsobom (mať víziu, na ktorú sa 

potom nájdu zdroje). Výsledkom je, že reforma uvedená v Pláne obnovy ani nedefinuje svoj cieľ (napr. 

zvýšená efektivita, inklúzia, a podobne). Na absenciu definovania paradigmy, ku ktorej má 

zdravotníctvo smerovať, okrem Pažitného poukazuje141 napríklad aj vedúci Inštitútu strategických 

analýz Juraj Draxler.  

Pažitný kritizuje, že v tejto časti Plánu obnovy absentujú tri elementy, bez ktorých „sa nedá hovoriť 

o reforme.“ Prvým elementom je zakomponovanie role pacienta ako spotrebiteľa – dôraz na to, aby 

mal pacient nejaké nástroje a možnosť rozhodovať sa. Druhým elementom je rola zdravotných 

poisťovní.  Tretím elementom je sektor ambulantnej starostlivosti – tento sektor hrá podľa Pažitného 

v Pláne obnovy len marginálnu úlohu. Vzhľadom na opomenutie týchto troch faktorov je reforma 

limitovaná na kategorizáciu nemocníc a zmenu lôžkovej starostlivosti.  

V prípade role pacienta Pažitný poukazuje na fakt, že Plán obnovy nerieši zodpovednosť pacientov. 

Absentuje napríklad definícia role pacienta z pohľadu finančnej spoluúčasti alebo z pohľadu 

starostlivosti pacientov o svoje zdravie, predovšetkým chronických chorôb.  

V prípade zdravotných poisťovní zas Pažitný argumentuje, že Plán obnovy absolútne nepochopil, akú 

rolu majú v systéme zdravotníctva tieto inštitúcie zohrávať. Poisťovne by podľa Pažitného mali určovať 

sieť nemocníc a kontrahovať zdravotnú starostlivosť. Poukazuje na množstvo dát o pacientoch (o ich 

pohybe, správaní, čerpaní starostlivosti, nákladnosti pacientov, atď.), ktoré poisťovne majú k dispozícií, 

a ktoré musia tvoriť základ pri robení rozhodnutí. Taktiež upozorňuje na to, že nárok pacienta ide cez 

poisťovňu, a mala by to byť táto inštitúcia, ktorá ho má zabezpečovať. 

Práve nárok pacienta je ďalším bodom, kvôli ktorému Pažitný Plán obnovy kritizuje. Časť Plánu obnovy 

sa síce nárok snaží definovať, Pažitný však neschvaľuje spôsob, akým k tomuto kroku predkladatelia 

pristupujú. Predložený návrh totiž „rieši iba nejaký zoznam výkonov,“ podľa Pažitného je však pri 

definovaní nároku potrebné definovať aj finančné a časové aspekty nároku.  

 
140 Denník Postoj -  Analytik Pažitný o reforme zdravotníctva Toto ani nie je reforma, len nalievanie miliardy do 
betónu 
141 Denník N - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 

https://www.postoj.sk/94695/toto-ani-nie-je-reforma-len-nalievanie-miliardy-do-betonu
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
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V prípade ambulantného sektora Pažitný poukazuje na fakt, že bez posilnenia tejto oblasti nebude 

možné výraznejšie znížiť tlak na nemocnice. Práve v ambulantnej sfére totiž začína starostlivosť o 

chronické choroby, ktoré v dnešnej spoločnosti predstavujú142 veľký problém. Investícia výlučne do 

nemocníc tak predstavuje nepochopenie a neobsiahnutie celého problému. Ambulantná a ústavná 

starostlivosť zároveň predstavujú „spojené nádoby,“ na Slovensku však fungujú ako dva separátne 

systémy. Takéto usporiadanie neumožňuje transformáciu Slovenského zdravotníctva smerom k 

modelu integrovanej starostlivosti, ktorý predstavuje medzinárodný trend posledných rokov.  

V neposlednom rade Pažitný upozorňuje na paradoxný prístup ku digitalizácií v zdravotníctve. Súčasné 

zdravotníctve je podľa neho „analógové,“ a EÚ explicitne žiadala zahrnutie prvkov digitalizácie do 

Plánov obnovy. Napriek tomu je však z prostriedkov Plánu obnovy na digitalizáciu nemocníc určených 

len 41 miliónov eur z celkovej alokácie komponentu vo výške takmer 1,2 miliardy. 

Aj to, čo sa do Plánu obnovy dostalo, však podľa Pažitného bude zložité realizovať. Konkrétne 

poukazuje na krátky časový limit, v ktorom chce štát pridať avizované množstvo postelí. Zároveň 

pripomína, že vyplatenie peňazí od EÚ je podmienené splnením cieľov – ich nenaplnenie povedie 

k zmenšeniu objemu zdrojov, ktoré Slovensko z Plánu obnovy naozaj dostane.  

V súčasnosti dostupné informácie navyše obavy z implementácie len prehlbujú. V máji 2022 

samosprávy kritizovali143, že nedisponujú dostatočnými informáciami o reforme nemocníc. Podľa BBSK 

chýba pravidelná a otvorená komunikácia v troch oblastiach, o ktorých územné celky žiadajú viac 

informácií: 

● rozvoj ambulantnej siete 

● stav realizácie reformy nemocníc 

● stav čerpania Plánu obnovy v oblasti zdravotníctva 

Nespokojnosť s komunikáciou ohľadom plánovaných reforiem a investícií vyjadrili aj zástupcovia 

menších územných celkov, komunikácia teda očividne absentuje na viacerých úrovniach.  

Ešte vo februári 2022 sa pritom premiér Heger vyjadril144, že ho „veľmi teší, že [ministerstvá 

a samosprávy pokračujú] v intenzívnom dialógu a [nachádzajú] riešenia, ako vďaka plánu obnovy 

zlepšiť zdravotnú starostlivosť a kvalitu sociálnych služieb na Slovensku,“ keďže „štát a samospráva sú 

ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať.“ Disonancia medzi týmito dvoma vyjadreniami 

poukazuje buď na rýchlu zmenu situácie, alebo politickú snahu niektorých inštitúcií zlepšiť svoj verejný 

 
142 Denník N - Prevencia chronických chorôb – investícia alebo náklad? 
143 Priekopník.sk 
144 Denník SME - Ministri rokovali so samosprávami o investíciách do zdravotníctva z plánu obnovy 
 

https://dennikn.sk/blog/2598363/prevencia-chronickych-chorob-investicia-alebo-naklad/
https://www.priekopnik.sk/spravodajstvo/samospravam-chybaju-informacie-o-planoch-v-oblasti-zdravotnictva/
https://domov.sme.sk/c/22842406/ministri-rokovali-so-samospravami-o-investiciach-do-zdravotnictva-z-planu-obnovy.html
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obraz. Obe možnosti sú problematické – prvá, keďže znamená výrazné zhoršenie komunikácie a druhá, 

keďže verejnosti komplikuje hodnotenie a orientáciu v politických aktivitách. 

Informáciami však podľa všetkého často nedisponujú ani samotné nemocnice – vtedajší podpredseda 

BBSK Ondrej Lunter sa vyjadril nasledovne:  

„Predpokladom pri reforme nemocníc bolo, že lekári a lekárky zo zrušených oddelení a od 

zrušených lôžok prejdú do ambulantnej siete a posilnia ambulantnú sieť všeobecných lekárov a 

ambulantnú sieť špecialistov. Lenže ako sa to má diať, keď máme pomaly pol roka za sebou, a 

nikto nevie, čo sa deje, čo sa bude rušiť, čo sa bude rekonštruovať a kto sa má na čo pripravovať.“ 

Nedostatočná komunikácia je problematická, keďže neumožňuje samosprávam plánovať svoju činnosť, 

a zároveň bude komplikovať implementáciu Plánu obnovy. Okrem zdieľania potrebných informácií 

totiž implementácií môžu napomôcť aj korektné a pozitívne vzťahy medzi jednotlivými úrovňami 

verejnej správy. 

Implementácia podľa všetkého môže byť ohrozená aj z časového hľadiska. Bývalý riaditeľ Investičnej 

autority na Útvare Hodnoty za Peniaze Juraj Mach začiatkom roka 2022 napísal analýzu145, ktorej 

súčasťou je aj nasledujúci odsek venujúci sa (ne)pravdepodobnosti stihnutia časových horizontov 

uvedených v Pláne obnovy: 

„Plán obnovy počíta do roku 2026 s dostavaním lôžok v hrubej stavbe nemocnice na Rászochách. 

Takéto stavebné práce budú trvať asi 2 roky. Začať sa teda musí najneskôr na začiatku roka 2025. 

Verejné obstarávanie pre takúto náročnú stavbu môže trvať aj rok. Pred ním musí stavba 

s veľkou pravdepodobnosťou prejsť procesom [posudzovania] vplyvov na životné prostredie 

(jeden rok) a získať súhlas stavebných úradov (jeden rok). Pre pohodlnú prípravu a realizáciu 

stavby by teda museli prípravné práce začať pred pol rokom.“ 

Mach zároveň priznáva, že „v prípade, že najmä [proces posudzovania vplyvov na životné prostredie] 

a prípravy stavebného konania budú čiastočne paralelné, sa [...] výstavba stále dá stihnúť.“ Napriek 

tomu však budú potrebné „rýchle rozhodnutia, málo zdržaní a rázny postup v projektovej príprave.“ Či 

sa tieto predpoklady podarí naplniť však ostáva, aj vzhľadom na súčasnú politickú situáciu, 

prinajmenšom otázne. 

Mach taktiež poukazuje na fakt, že víťaz obstarávania pre nemocnicu Rázsochy nemá146 výraznejšie 

skúsenosti so stavbou nemocníc. Väčšia z dvoch firiem – Amberg Engineering je známa najmä 

 
145 Denník N - Do nemocníc budeme investovať ako ešte nikdy. S peniazmi príde veľa nástrah 
146 Ibid. 

https://e.dennikn.sk/2669648/kam-pojde-zdravotnicka-miliarda-eur-z-planu-obnovy-a-co-sa-pritom-este-moze-pokazit/
https://e.dennikn.sk/2669648/kam-pojde-zdravotnicka-miliarda-eur-z-planu-obnovy-a-co-sa-pritom-este-moze-pokazit/
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projektovaním ciest a tunelov. Menšia CED Consulting s priemernými ročnými tržbami zhruba 250-tis. 

eur (odhadovaný náklad celej zákazky je 17,5 mil. eur) taktiež takéto referencie neuvádza. 

Popri veľkých projektoch nových koncových nemocníc v Bratislave a Martine sa ráta s investíciami 

v regionálnych nemocniciach v sume 286 miliónov eur. Vytvorenie relevantných výziev však značne 

meškalo, prvá v sume 212 miliónov eur vytvorená bola až na začiatku novembra 2022. To pre 

potenciálnych uchádzačov predstavuje značný problém, keďže sa tým skráti čas na realizáciu projektov. 

Tým, že dopredu neboli ani známe kritéria, na základe ktorých sa budú môcť nemocnice o peniaze 

uchádzať, nebolo možné projekty hĺbkovo predpripraviť. Hoci dlho bolo otázne, či sa do výziev budú 

môcť zapojiť aj súkromní prevádzkovatelia nemocníc, sú to práve súkromníci, ktorí sú na výzvu 

najlepšie pripravení147– aj z toho dôvodu, že jeden z nich nemocnicu už staval a môže projekt 

recyklovať.  

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 

V tomto komponente nájdeme päť základných okruhov: 

● Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia  

● Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť pre všetky skupiny pacientov s dôrazom na 

komunitné riešenia  

● Moderné diagnostické a liečebné postupy  

● Moderné vzdelávanie personálu  

● Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 

Každý z týchto okruhov zahŕňa viacero reforiem a/alebo investícií. Pridelených 105 miliónov z Plánu 

obnovy je pomerne rovnomerne rozdelených medzi jednotlivé časti, najväčšiu položku predstavuje 

vytvorenie detenčných zariadení (37,5 milióna eur). Cieľom celého komponentu je podľa Plánu obnovy 

„vytvoriť modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na silnej medzirezortnej 

spolupráci. Špecificky je potrebné zmodernizovať systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-

sociálnej starostlivosti, posilniť podporu duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch, posilniť 

zdravotno-sociálnu starostlivosť a zvýšiť jej dostupnosť.” 

Podľa spoluautora reformy duševného zdravia Viktora Svetského148 sa z pohľadu „dodržania termínov 

v rámci reformy duševného zdravia [...] ide na doraz a je otázne, nakoľko sa [...] ešte podarí realizovať.“ 

Za posledné dva roky totiž vo verejnej správe došlo ku viacerým zmenám v oblasti riadenia duševného 

zdravia (napr. vznik Rady vlády SR pre duševné zdravie, následné začlenenie agendy odboru do odboru 

 
147 Pravda.sk -  Kým štát čaká, Penta stavia. Heger: Súkromníkov z plánu obnovy vyradiť nemôžeme 
148 Denník Postoj -  Spoluautor reformy duševného zdravia Zase sme zaradili spiatočku, v starostlivosti o 
duševné zdravie vládne marazmus 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/647042-heger-nemozeme-vyradit-pentu-z-planu-obnovy/
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/lepsie-zdravie/
https://www.postoj.sk/98502/zase-sme-zaradili-spiatocku-v-starostlivosti-o-dusevne-zdravie-vladne-marazmus
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zdravotnej starostlivosti), motivovaným aj osobnými nezhodami149. Svetský  spomínaný presun agendy 

interpretuje ako zrušenie odboru, čo malo negatívne následky aj pre Plán obnovy: 

„Stratili sme jeden z kľúčových útvarov, čo sa týka procesovania a implementovania Plánu 

obnovy. So zrušením odboru sa automaticky na viac ako tri mesiace zastavila činnosť výboru pre 

kvalitu starostlivosti o duševné zdravie rady vlády. Takto bol ohrozený celý komponent Plánu 

obnovy, na ktorý boli viazané financie.“ 

Na ministerstve bolo následne založené oddelenie modernizácie psychologickej a psychiatrickej 

starostlivosti, čo Svetský vníma ako krok späť, keďže psychiatria a psychológia sú len jednou z častí 

starostlivosti o duševné zdravie. Oblasť totiž zahŕňa aj psychoterapeutov, liečebných pedagógov, 

logopédov, sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry a ďalších. Z inštitucionálneho pohľadu si 

„ministerstvo vyčlenilo, že ide spolupracovať len so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou 

a Slovenskou komorou psychológov. Odignorovali Slovenskú komoru iných zdravotníckych 

pracovníkov, Slovenskú psychoterapeutickú spoločnosť a rôzne ďalšie odborné spoločnosti mimo 

rezortu zdravotníctva, ktorých sa táto téma tiež týka.“ V konečnom dôsledku tak vznikol útvar, ktorý je 

v rozpore s cieľmi uvedenými v Pláne obnovy. Navyše táto reorganizácia podľa Svetského viedla ku 

strate štyroch až piatich mesiacov času, ktoré mali byť investované do nastavovania procesov. Časová 

rezerva sa tak zmenšila na minimum, a je otázne, nakoľko sa plány podarí realizovať.  

Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského však ani to, čo sa do Plánu obnovy dostalo, 

nie je ideálne. Jeho kritiku150 je možné rozdeliť do dvoch hlavných bodov 

Prvým z nich je neefektívne míňanie peňazí z EÚ. Vršanský poukazuje napríklad na fakt, že štát zriadil 

za približne 600-tisíc eur vlastnú linku na podporu duševného zdravia v čase, keď už existujúce 

a zabehnuté linky trpeli nedostatkom zdrojov na rozširovanie svojich služieb tak, aby vykryli rastúci 

dopyt počas pandémie. Ide síce o pomerne malú položku vzhľadom na celkový rozsah komponentu, 

stále však ide o vyplytvanie peňazí. Podľa tvorcov linky bolo napríklad potrebné vytvoriť štandardy, na 

tie sa však bolo možné opýtať neziskových organizácií, ktoré podobné linky prevádzkujú už dekády. 

Nezmyselné zriadenie linky je tak symbolom komponentu, do ktorého boli „povyberané časti 

potenciálnej reformy, ktoré však podľa Vršanského neboli zharmonizované s odbornou verejnosťou, 

nemajú nadväznosť na iné časti doteraz neprijatej celkovej reformy a podľa jeho názoru sú z veľkej 

časti nerealizovateľné, dokonca nezmyselné.“ 

 
149 Aktuality.sk - Lengvarského rezort zrušil odbor duševného zdravia v čase započatej reformy. Hovorí o 
organizačných zmenách 
150 .týždeň - Šimon Jeseňák: Plán obnovy duševného zdravia 

https://www.aktuality.sk/clanok/907346/lengvarskeho-ministerstvo-zrusilo-odbor-dusevneho-zdravia-v-case-zapocatej-reformy-hovori-o-organizacnych-zmenach/
https://www.tyzden.sk/zdravotnictvo/87811/simon-jesenak-plan-obnovy-dusevneho-zdravia/
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Druhým bodom kritiky je absencia diskusie pri tvorbe obsahu tohto komponentu. Podľa Vršanského 

„pravou príčinou potenciálneho neúspechu implementácie komponentu Plánu obnovy o duševnom 

zdraví je vytrvalé odmietanie pripomienok a návrhov odbornej verejnosti aj našej organizácie počas 

jeho tvorby.“ Diskusia, ktorá prebehla, tak prebehla len „pro forma.“ Následky zhodnotil Vršanský 

nasledovne: 

„Slovensku tak hrozí riziko, že ostane na chvoste EÚ z hľadiska transformácie systému 

starostlivosti o duševné zdravie na moderný dostupný systém založený na komunitnej 

starostlivosti nielen v oblasti psychiatrie, ale aj celého duševného zdravia. Vedľajším a 

mimoriadne negatívnym efektom tohto procesu je obnovená dezilúzia odbornej verejnosti, 

ktorá predtým začala veriť, že systém sa darí rozhýbať a reformu spustiť.“ 

Na nedostatočnú participáciu externých aktérov poukazuje151 aj prezidentka Slovenskej psychiatrickej 

spoločnosti (SPS) Ľubomíra Izáková. Izáková zapojenie SPS do prípravy komponentu Plánu obnovy 

o duševnom zdraví opísala nasledovne:  

„Komponent 12 nebol napísaný v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou. Je 

možné, že sme sa na niektorých témach jeho obsahu podieľali, ale nevediac, čo pripravujeme. 

Dozvedeli sme sa o ňom v štádiu, kedy sa už s ním nedalo nič urobiť, aj keď sme ho 

pripomienkovali a uvádzali svoje argumenty na všetkých fórach. Realita je taká, že plán obnovy 

je schválený vládou SR a Európskou komisiou.“ 

Izáková kritizuje aj časové nastavenie cieľov komponentu, ktoré podľa nej nie je realistické.  

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 

Posledný komponent kapitoly Lepšie zdravie dostal finančnú alokáciu vo výške 265 miliónov eur. Tieto 

zdroje majú byť využité na tri reformy a tri investície. Suverénne najviac – 193 miliónov eur – má byť 

investovaných do rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (87 miliónov má byť použitých 

na ambulantné zariadenia, 70 miliónov eur na komunitné pobytové zariadenia, a 36 miliónov eur na 

nízkokapacitné zariadenia sociálno-zdravotnej starostlivosti). Cieľom investícií a reforiem je podľa 

Plánu obnovy „pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej 

a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosť.“ Dôjsť má k zvýšeniu 

inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti ako aj miery ich sociálnej ochrany. „Zároveň 

sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej 

starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.“ 

 
151 mediweb.hnonline.sk 

https://mediweb.hnonline.sk/zdn/rozhovory/24346043-hlavna-odbornicka-pre-psychiatriu-plan-obnovy-napisali-bez-nas-no-reforma-ma-zelenu
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Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) Anna Ghannamová vidí152 na 

komponente viacero pozitív. Ghannamová oceňuje, že  „ide vôbec o prvý dokument, ktorý 

neprikrášľuje realitu a otvorene pomenováva hlavné nedostatky a príčiny súčasného zlého stavu 

dlhodobej starostlivosti v SR a poníma ich v rámci tohto plánu ako výzvy na riešenie so stanovenými 

cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť konkrétnymi reformami a investíciami.“ Ako pozitívny vníma aj 

„záväzok v pláne, podľa ktorého majú reformy priniesť do života legislatívu, ktorá klientom ZSS 

zabezpečí poskytovanie ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia 

v rovnakom rozsahu, kvalite a štandarde, ako ostatnej populácii.“ V neposlednom rade APSS kladne 

hodnotí „že vôbec prvýkrát na odbornej úrovni zaznieva nutnosť dohľadu kvality poskytovanej služby 

aj pre neformálnu starostlivosť opatrovateľov a asistentov v domácom prostredí, lebo APSS v SR sa 

doteraz cítila v upozorňovaní na tento fakt značne osamotená.“ 

Ghannamová však poukazuje aj na niekoľko nedostatkov tohto komponentu: 

„Nemilo nás prekvapila pri pomenovávaní nedostatkov a deformácií v systéme dlhodobej 

starostlivosti absencia stále existujúcej diskriminácie prijímateľov sociálnych služieb 

v uplatňovaní nároku na rovný diel samosprávnych finančných zdrojov, nepomenovanie 

porušovania zákonných povinností si samosprávy voči odkázaným občanom.“ 

Okrem pohľadu priamo na obsah komponentu je však dôležité vnímať ho v širšom kontexte. 

Ghannamová poukazuje na fakt, že komponent by mohol mať reformnejší charakter: 

 „Vo vymenovaných reformách chýba nutnosť reformy decentralizácie kompetencií, napriek 

tomu, že odborná prax vyše 11 rokov upozorňuje na to, že 80% obcí a miest kompetencie 

v súvislosti so zabezpečením sociálnych služieb nezvláda a ani nie sú ochotné ich zvládať, 

prípadne sa ich vzdať.“ 

Na širší kontext sociálno-zdravotnej starostlivosti poukazuje153 aj Andrea Škripeková, primárka 

Oddelenia paliatívnej medicíny na Národnom onkologickom ústave, ktorá argumentuje, že financie 

z Plánu obnovy sú samozrejme veľmi dôležité, úspešná zmena v oblasti sociálno-zdravotnej 

starostlivosti si však bude vyžadovať predovšetkým legislatívne zmeny, zmeny v pracovných postupoch 

a ďalšie štrukturálne zmeny. V neposlednom rade bude dôležité mať k dispozícií dostatočné ľudské 

zdroje.   

 
152 ŠANCA – osvetový sociálny občasník 
153 Štandard - Primárka Škripeková: Stretnutie so smrťou nás robí citlivými a súcitnými 

https://apssvsr.sk/wp-content/uploads/Sanca_jun_nahlad.pdf
https://standard.sk/202059/primarka-skripekova-stretnutie-so-smrtou-nas-robi-citlivymi-a-sucitnymi/


61 
 

Zhrnutie 

Zistenia týkajúce sa komponentu Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť je možné zhrnúť do 

dvoch hlavných bodov: 

1) Komponent je možné popísať ako „nalievanie peňazí do betónu,“  chýba mu vízia a reformný 

náboj. Nedostatočne adresuje/neadresuje: 

a. Osobnú zodpovednosť pacientov 

b. Rolu poisťovní v zdravotnom systéme 

c. Nárok pacienta 

d. Ambulantný sektor 

e. Digitalizáciu zdravotníctva 

2) Implementácia cieľov zahrnutých v komponente bude náročná, a to z dvoch hlavných 

dôvodov: 

a. Hraničné časové limity 

b. Očividne nedostatočná komunikácia zo strany Ministerstva zdravotníctva 

k samosprávam a nemocniciam 

Zistenia týkajúce sa komponentu Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie je 

možné zhrnúť do troch hlavných bodov: 

1) Implementácia je ohrozená z časového hľadiska v dôsledku personálneho a organizačného 

chaosu na Ministerstve zdravotníctva v posledných dvoch rokoch 

2) Peniaze z tohto komponentu podľa všetkého nie sú využívané efektívne – prichádza k ich 

míňaniu na veci, ktoré už dnes zabezpečujú mimovládne organizácie 

3) V príprave komponentu boli opomenutí relevantní aktéri a boli ignorované ich pripomienky 

Zistenia týkajúce sa komponentu Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť je 

možné zhrnúť do dvoch hlavných bodov: 

1) Na komponente je možné nájsť aj pozitíva (ide predovšetkým o otváranie doteraz neriešených 

tém), niektoré aspekty situácie však ostávajú opomenuté 

2) Len implementácia komponentu bude mať limitovaný dopad, na výraznejší progres v tejto 

oblasti naň bude nutné nadviazať ďalšími štrukturálnymi zmenami 

„Best practices“ v iných členských štátoch 

Francúzsko a Belgicko – Digitalizácia zdravotníctva 

Napriek tomu, že digitalizácia je cieľom, ktorý bol EÚ predpísaný všetkým členským štátom, 

v zdravotníckej časti Slovenského Plánu obnovy sa digitalizácia nachádza len minimálne (41 miliónov 
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eur z celkovej alokácie viac ako 1,5 miliardy). Pre príklad výraznejšieho zamerania sa na digitalizáciu 

v zdravotníctve preto musíme zájsť do iných členských štátov.  

Napríklad Francúzsko sa zaviazalo154 zrealizovať komplexný súbor investícií na posilnenie digitalizácie 

v zdravotníctve, pričom celková suma balíka má dosiahnuť približne 2 miliardy eur. Investície majú 

smerovať do nasledujúcich štyroch oblastí: 

1) urýchlenie zavádzania štátnych informačných systémov vrátane zdieľaných zdravotných 

záznamov, digitálnej zdravotnej platformy a jednotného kontaktného miesta pre všetky 

digitálne služby pre zdravotníckych pracovníkov 

2) modernizáciu existujúceho softvéru, ktorý sa už používa vo verejnom a súkromnom sektore, 

aby bol kompatibilný s potrebnými požiadavkami na interoperabilitu a bezpečnosť, čím sa 

podporí výmena zdravotných údajov, ako sú prepúšťacie dokumenty z nemocníc, biologické 

správy, rádiologické správy a snímky, recepty a spojovacie listy. Táto časť zapadá do širšej témy 

používania dát v zdravotníctve, ktorému sme sa bližšie venovali aj v našej stručnej publikácií 

„Dáta v globálnom zdravotníctve155“ 

3) podpora zdravotníckych pracovníkov pri prechode na digitálne technológie 

4) vybavenie zariadení sociálnej medicíny digitálnou infraštruktúrou, ako sú internetové 

pripojenia, počítače a softvér 

Digitalizácií v zdravotníctve sa výraznejšie venuje aj Belgicko. Belgický plán obnovy a odolnosti zahŕňa 

cielené investície do riešení elektronického zdravotníctva, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu, rýchlosť a 

pružnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom digitalizácie zdravotníckych procesov. Kľúčové 

opatrenia sa týkajú rozšírenia možností elektronického predpisovania liekov, zlepšenia kvality 

receptov, vývoja systémov na podporu klinického rozhodovania a zavedenia telekonzultácií do praxe. 

Fínsko a Cyprus – Zvyšovanie hodnoty za peniaze minuté v zdravotníctve 

Fínsky Plán obnovy sa chce zamerať156 na zvyšovanie efektívnosti svojho zdravotníckeho systému. Za 

týmto cieľom zahŕňa opatrenia na zlepšenie nákladovej efektívnosti systému prostredníctvom 

posilnenia vedomostnej základne a rozhodovania založeného na dôkazoch („evidence-based decision 

making“). Očakáva sa, že nákladová efektívnosť sa zlepší najmä prostredníctvom navrhovaných 

investícií a reforiem zlepšujúcich kvalitu dát a dôkazovú základňu pre rozhodovanie, a prostredníctvom 

plánovaných digitálnych a telefonických služieb. Riešenia v oblasti manažmentu zahŕňajú vývoj a 

implementáciu pokročilých riešení v oblasti riadenia znalostí a analytiky. 

 
154 Next generation EU – analysis – Recovery and Resilience Scorebord 
155 INESS - Dáta v globálnom zdravotníctve 

156 Next generation EU – analysis – Recovery and Resilience Scorebord 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
https://iness.sk/sk/data-v-globalnom-zdravotnictve
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
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Podobne ako Fínsko, aj Cyprus má v pláne zrealizovať reformy a investície vedúce k vyššej efektívnosti 

zdravotníctva. Kľúčové reformy sa zameriavajú napríklad na zriadenie Národného centra pre klinickú 

dokumentáciu, rozvoj e-health riešení a postupný posun rámca poskytovania a úhrady zdravotnej 

starostlivosti smerom k modelom založeným na hodnote („value-based models“). 

Česká republika – viac pridanej hodnoty 

Slovenský plán obnovy v zdravotníctve z povahy väčšiny komponentov len pláta existujúcu kapitálovú 

dieru. Výstavba a úpravy existujúcich nemocníc by mali byť každodennou súčasťou bežného 

fungovania systému. Česká republika z Plánu obnovy tiež buduje, ale s vyššou pridanou hodnotou.  

Okrem iného plánuje: 

● Vybudovanie Českého onkologického institutu 

● Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infraštruktúry pre inovatívnu a podpornú 

starostlivosť.  

● Vznik simulačného centra intenzívnej medicíny 

● Vybudovanie centra kardiovaskulárnej a transplantačnej medicíny 

Toto sú investície, ktoré existujúci stav posúvajú vpred a nielen replikujú existujúce veci.  
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7. Efektívna verejná správa a digitalizácia 

Piatou a poslednou oblasťou, ktorú Slovenský Plán obnovy adresuje, je oblasť verejnej správy, spojená 

s digitalizáciou. Táto kapitola dostala finančnú alokáciu vo výške 1,11 miliardy eur. Táto suma je ďalej 

rozdelená medzi päť komponentov: 

Oblasť Komponent Priradené zdroje Zdroje spolu 

Efektívna verejná 

správa a digitalizácia 

Zlepšenie podnikateľského 

prostredia 
11M € 

1 110M € 

Reforma justície 255M € 

Boj proti korupcii a praniu 

špinavých peňazí, bezpečnosť 

a ochrana obyvateľstva 

229M € 

Digitálne Slovensko 615M € 

Zdravé verejné financie – 

Tabuľka 7: Rozdelenie finančných prostriedkov v oblasti „Efektívna verejná správa a digitalizácia“; 

podľa komponentov 

Zdroj: Plán obnovy 

Táto kapitola postupne analyzuje jednotlivé komponenty a poukazuje na (potenciálne) problémy 

v daných oblastiach. Následne stručne identifikuje potenciálne zaujímavé komponenty v oblasti 

verejnej správy a/alebo digitalizácie v plánoch obnovy iných členských štátov. 

Zlepšenie podnikateľského prostredia 
Prvý komponent tejto kapitoly je zložený z troch investícií a troch reforiem. Komponent dostal alokáciu 

vo výške 11 miliónov eur, pričom viac ako polovica týchto prostriedkov (6 miliónov eur) má byť 

použitých na investíciu 2 – „Digitalizácia procesov insolvenčného konania.“ Cieľom komponentu je 

znížiť „nadmerné administratívne a regulačné zaťaženie podnikateľov.“ Konkrétne má ísť o zníženie 

času a nákladov potrebných pre ukončenie podnikania, zjednodušenie a zrýchlenie procesu verejného 

obstarávania a zvýšenie jeho transparentnosti. 

Najznámejším bodom je pravidlo „1in-2out.“ Podstatou pravidla je, že pri zavádzaní každej novej 

regulácie má dôjsť k vyčísleniu jej záťaže (v eurách). Zavedenie regulácie má byť potom sprevádzané 

odstránením regulačnej záťaže vo výške dvojnásobku záťaže spôsobenej novou reguláciou. Potreba 

tohto pravidla bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a bolo aj v Programovom 

vyhlásení vlády SR 2021 – 2024. Plán obnovy cieľoval jeho zavedenie na Q1 2022, čo bolo aj splnené. 

Tento príklad však demonštruje, že mnohé politiky zahrnuté v Pláne obnovy nie sú skutočnými 

novinkami. 
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Podobne ako pri viacerých iných komponentoch, aj v prípade Zlepšenia podnikateľského prostredia 

podľa všetkého chýbala dostatočná konzultácia so zainteresovanými aktérmi. Poukázal157 na to 

tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták, ktorý zároveň tvrdí, že podklady, 

ktoré odborná verejnosť iniciatívne dodala, sú v Pláne obnovy zohľadnené len čiastočne. Hošták 

dodáva, že „tento nedostatok nemohli nahradiť ani konferenčné okrúhle stoly k jednotlivým 

komponentom návrhu.“ 

Podnikatelia pritom Plán obnovy kritizovali158 už v marci 2021, pred jeho finálnym schválením EÚ. 

Výkonný riaditeľ Podnikateľskej Aliancie Slovenska Peter Serina vtedy predstavený plán zhodnotil 

nasledovne: 

„Suma vyčlenená priamo na zlepšenie podnikateľského prostredia je smiešne nízka. Radšej to 

viac nebudem komentovať. Tie tri veci nie sú reformami, pretože za 10 mil. eur nespravíte 

reformu.“  

Finálna verzia komponentu napokon dostala o jeden milión eur viac, ide však o zanedbateľný rozdiel. 

Reforma justície  
Druhý komponent poslednej kapitoly sa týka prakticky výlučne reformy súdnej mapy. Z finančných 

zdrojov vo výške 255 miliónov eur je viac ako 212 miliónov určených na investície do budov 

(rekonštrukcie, zabezpečenie nových priestorov) a reorganizáciu súdov. Zvyšných necelých 43 miliónov 

má byť použitých na podporné nástroje reformy súdnej mapy (digitalizácia nástrojov, modernizácia IT 

vybavenia a analytické kapacity). Plán obnovy uvádza, že „hlavným zámerom reformy súdnej mapy je 

zavedenie špecializácie sudcov, a tým vytvorenie priestoru pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia 

súdov.“ 

Reforma súdnej mapy je už od predstavenia tejto myšlienky predmetom nielen politických, ale aj 

odborných sporov. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák napríklad reformu hodnotí159 pozitívne a 

hovorí, že „Slovensko nevyhnutne potrebuje nové organizačné usporiadanie okresných a krajských 

súdov.“ Podľa Mazáka majú súčasné problémy Slovenského súdnictva pôvod ešte v roku 1997, keď 

bola zavedená nová organizácia súdnictva, ktorá však bola výsledkom čisto politických rozhodnutí, 

ktoré neboli založené na žiadnych analýzach.  

Z problémov, ktoré súčasné súdnictvo zažíva, sú podľa Mazáka najvýznamnejšie zbytočné prieťahy, 

pričom „zásadným činiteľom je to, že jednotlivé okresné súdy a krajské súdy sú nerovnomerne 

 
157 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR 
158 SITA webnoviny -  Na zlepšene podnikania má ísť z plánu obnovy 10 miliónov eur, podnikatelia to považujú 
za smiešne 
159 Pravda.sk -  ZA (Mazák) - PROTI (Burda): Súdna mapa 

https://www.azzz.sk/zamestnavatelia-ziadaju-dopracovat-plan-obnovy-a-odolnosti-sr-p595.htm
https://www.webnoviny.sk/na-zlepsene-podnikania-ma-ist-z-planu-obnovy-10-milionov-eur-podnikatelia-to-povazuju-za-smiesne/
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/624253-za-mazak-proti-burda-sudna-mapa/
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zaťažené súdnou agendou.“ K riešeniu problémov by mala nová súdna mapa dopomôcť vyváženejším 

a rovnomernejším zaťažením „všetkých sudkýň a sudcov redukciou okresných súdov, vytvorením 

pracovísk a zriadením mestských súdov v Bratislave a v Košiciach,“ zvýšenou špecializáciou sudcov 

a sudkýň, a znížením administratívnej náročnosti správy a riadenia justície.  

Iný pohľad na reformu však má dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. Ten sa 

síce s Mazákom zhoduje na tom, že bežný človek pociťuje nedostatky súdneho konania najviac v jeho 

rýchlosti, nemyslí si však, že k jeho skráteniu dopomôže sceľovanie obvodov niekoľkých súdov do 

jedného súdneho obvodu. Ďalej Burda pripúšťa istý pozitívny efekt reformy špecializácie sudcov, ktorý 

je však podľa neho limitovaný faktom, že „právny poriadok predstavuje pomerne zložitý systém 

súvislostí a špecializácia sudcov nesmie byť dôvodom na to, aby im v konkrétnom prípade unikli 

súvislosti dôležité pre rozhodovanie.“ Burda k špecializácií sudcov ďalej dodáva: 

„Navyše, reforma súdnej mapy sa má týkať nielen tých maličkých okresných súdov, ktoré naozaj 

na špecializáciu sudcov nemajú priestor, a v prípade ktorých by ich spojenie mohlo zrýchliť 

i skvalitniť konanie, ale aj väčších okresných súdov a krajských súdov, ktoré rozhodujú ako 

odvolacie súdy a disponujú dostatkom sudcov potrebných na rozumnú špecializáciu i na 

dôsledné zabezpečenie systému náhodného prideľovania spisov.“ 

V konečnom dôsledku tak podľa Burdu súdna mapa míňa cieľ a stáva sa „reformou pre reformu.“ 

Potenciálne negatívne dopady navyše vidí aj v podobe (dočasného) spomalenia práce súdov kvôli 

presadeniu reformy, s ktorou veľká časť odbornej verejnosti nesúhlasí, a dočasne zvýšenému 

množstvu práce pre súdnych úradníkov. 

Príprava a implementácia tejto reformy navyše zatiaľ neprebieha hladko ani z politického hľadiska. Vo 

februári 2022 televízia TA3 informovala160, že súdna mapa ohrozuje prvú žiadosť o platbu z Plánu 

obnovy. Dnes už vieme, že Slovensko túto platbu od EÚ nakoniec úspešne obdržalo161. Ako sme však 

spomínali v druhej kapitole tohto dokumentu, je otázne, či sa splnenie cieľu neodohralo predovšetkým 

na papieri, resp. či by súdna mapa bola akceptovaná v rovnakej forme aj v situácií, keď by neohrozovala 

európske milióny. 10. novembra 2022 totiž poslanci schválili162 návrh na odklad reformy, ktorá miesto 

januára 2023 bude spustená až v júni toho roku. Súčasný minister spravodlivosti Viliam Karas odloženie 

reformy odôvodnil163 nasledovne: 

 
160 Ta3 / TASR  - Súdna mapa ohrozuje prvú žiadosť o platbu z plánu obnovy. Štát očakáva veľké oneskorenie 
161 Tvnoviny.sk - Slovensko dostalo prvú platbu z plánu obnovy. Založená je na výkonnosti 
162 Pravda.sk -  Poslanci schválili odklad reformy súdnej mapy, spustiť sa má už v júni 
163 Pravda.sk -  Kolíkovej reforma súdnej mapy sa pre nepripravenosť odkladá 

https://www.ta3.com/clanok/227676/sudna-mapa-ohrozuje-prvu-ziadost-o-platbu-z-planu-obnovy-stat-ocakava-velke-oneskorenie
https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/230013-slovensko-dostalo-prvu-platbu-z-planu-obnovy-zalozena-je-na-vykonnosti
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/646761-poslanci-schvalili-odklad-reformy-sudnej-mapy-spustit-sa-ma-uz-v-juni/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/642858-sudna-mapa-sa-pre-nepripravenost-odklada/
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„Súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, 

aby sme reformu mohli s čistým svedomím spustiť od januára. V hre je totiž základné právo ľudí 

na efektívny prístup k súdnej ochrane. Vytvorenie dodatočného časového priestoru v trvaní päť 

mesiacov je nevyhnutné na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov pre 

postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci.“ 

Za komplikácie pri tvorbe a implementácií reformy podľa Karasa môže aj nedostatočná komunikácia 

zo strany jeho predchodkyne Márie Kolíkovej. Toto tvrdenie je v súlade s predchádzajúcimi 

vyjadreniami predstaviteľov justície, ktorí sa sťažovali, že reforma je pretláčaná nasilu a bez 

koordinácie so zástupcami súdnej moci. 

S odložením reformy však nesúhlasia všetci. Organizácia VIA IURIS napríklad tvrdí164, že minister Karas 

nepomenoval žiadne dôvody, pre ktoré by od prvého januára 2023 nemohli fungovať podľa novej 

súdnej mapy krajské, okresné či mestské súdy. VIA IURIS hovorí, že celá reforma je odložená 

predovšetkým kvôli jednej jej časti – spusteniu správnych súdov – čo podľa organizácie nie je vhodný 

postup. Za relevantný dôvod na odloženie reformy VIA IURIS nepovažuje ani nesúhlas časti sudcov, 

ktorý bol zreteľný už od prvých návrhov reformy a zásadne sa nezmenil ani po diskusiách a úpravách 

návrhu.  

V konečnom dôsledku je tak pomerne zložité zhodnotiť, aké dopady súdna mapa bude mať. Na 

procese, ktorým súdna mapa zatiaľ prešla, je však možné pozorovať viaceré charakteristiky Plánu 

obnovy, ktoré sa objavujú aj pri iných komponentoch – politické nezhody, schvaľovanie pod časovým 

tlakom spojeným s včasným naplnením cieľov a zmiešané hodnotenie zmien odbornou verejnosťou. 

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 
Tretí komponent poslednej kapitoly Plánu obnovy dostal alokáciu vo výške približne 229 miliónov eur. 

Za cieľ si tento komponent stanovuje: 

• zaviesť efektívne proaktívne finančné vyšetrovanie s náležitými personálnymi a informačnými 

kapacitami 

• zefektívniť boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí nástrojmi na ich predchádzanie 

a odhaľovanie 

• znížiť mieru nedôvery v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou, zlepšením analytických 

zručností aj prostredníctvom zvýšenej miery odhalenej trestnej činnosti a poskytovaním 

pomoci obetiam trestných činov 

• zvýšiť odolnosť v krízových situáciách a modernizovať systém krízového riadenia.  

 
164 TREND -  Súdna mapa by mala byť implementovaná bez zbytočných odkladov, vyzýva Via Iuris 

https://www.trend.sk/spravy/sudna-mapa-mala-byt-implementovana-bez-zbytocnych-odkladov-vyzyva-via-iuris
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• posilniť koordináciu politík a profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe 

Ciele majú byť dosiahnuté prostredníctvom troch reforiem a štyroch investícií, pričom najväčší obnos 

peňazí (81,5 milióna eur) má byť určený na investíciu do modernizácie a budovania odborných kapacít 

Policajného zboru. Táto investícia zahŕňa napríklad aj nákup165 viac ako 700 nových elektromobilov 

a plug-in hybridov. 

Tento komponent neušiel166 pozornosti nadácie Zastavme korupciu, ktorej reakcie na plánované 

zmeny boli zmiešané. Nadácia viacero častí komponentu vníma pozitívne – napríklad posilnenie 

finančného vyšetrovania, keďže ide o oblasť, v ktorej Slovensko dlhodobo zaostáva. Nadácia taktiež 

pozitívne hodnotí vybudovanie centrálneho registra bankových účtov, ktorý vníma ako efektívny 

nástroj pri vyšetrovaní ekonomických trestných činov. Takisto však ocenila ustúpenie štátu od 

pôvodného plánu viesť v registri aj informáciu o zostatkoch na účtoch. V neposlednom rade nadácia 

víta aj vyčlenenie necelých dvoch miliónov eur na vznikajúci Úrad na ochranu oznamovateľov.  

Menej pozitívne však už nadácia hodnotí spôsob využitia peňazí určených pre policajný zbor. Tie majú 

byť využité na „technické vybavenie, rekonštrukciu budov, nový vozový park, či systém odhaľovania 

porušení pravidiel cestnej premávky.“ Problém polície však podľa nadácie Zastavme korupciu spočíva 

v dlhodobo nedostatočnej personálnej kapacite v požadovanej kvalifikácií. Komponent síce vyčlenil 

isté zdroje na vzdelávanie zamestnancov a plánuje aj otvorenie analytického centra NAKA, podľa 

nadácie to však nevyrieši (všetky) problémy polície. Analytik Martin Suchý sa na túto tému vyjadril 

nasledovne: 

„V pláne nám chýba dlhodobá koncepcia s cieľom zvýšiť záujem kvalitných ľudí o prácu v 

policajnom zbore, najmä v analytickej oblasti. Viac ako do budov by mohla vláda investovať do 

policajtov a expertov.” 

V neposlednom rade stojí za zmienku aj zahrnutie167 centier zdieľaných služieb do tohto komponentu. 

V súčasnosti je totiž Slovenská samospráva výrazne rozdrobená – na Slovensku existuje 2978 

samospráv, z ktorých však až 2261 má menej ako 3000 obyvateľov. Existencia množstva malých 

samospráv má za následok nedostatočnú personálnu a odbornú kapacitu na poskytovanie 

a zabezpečovanie administratívnych kapacít v mnohých z nich. Experti chýbajú v oblastiach ako 

napríklad obstarávanie, ochrana osobných údajov, posudková činnosť, či projektový manažment. 

Nedostatočné kapacity navyše vedú aj k problematickému prístupu menších obcí k eurofondom.  

 
165 Pravda.sk -  Polícia bude mať nové eko-autá za takmer 40 miliónov 
166 Zastavmekorupciu.sk 
167 EURACTIV -  
Dedinám a menším obciam chýbajú ľudia. Pomôcť im majú centrá zdieľaných služieb 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/641588-policia-bude-mat-nove-hybridne-vozidla-za/
https://zastavmekorupciu.sk/nezaradene/plan-obnovy-mysli-aj-na-boj-proti-korupcii-peniaze-pojdu-najma-na-budovy-auta-a-it/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/dedinam-a-mensim-obciam-chybaju-ludia-pomoct-im-maju-centra-zdielanych-sluzieb/
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Centrá zdieľaných služieb by mali zvýšiť kapacity dostupné pre takéto samosprávy. Malo by ísť 

o centrá, ktoré budú k dispozícií viacerým obciam, a ktoré budú poskytovať služby, ktoré zrovna 

obce budú potrebovať. Podľa predsedu Združenia miest a obcí Branislava Trégera by mohlo ísť 

napríklad o územné rozhodnutia, stavebné konania, posudzovanie v rámci sociálnych služieb, 

školské obvody či predprimárne vzdelávanie.  

Podobné centrá sa začali zavádzať aj v Česku, kde ich v posledných rokoch vzniklo 85. Vďaka 

centrám sa úspešne podarilo zrealizovať rôzne menšie aj väčšie projekty, vrátane napríklad vzniku 

domovu pre dôchodcov alebo škôlky. 

Plán obnovy taktiež zahrňuje opatrenia a investície, ktoré majú za cieľ zefektívniť procesy v boji 

proti korupcií a praniu špinavých peňazí. Na štrukturálnej úrovni ide napríklad o reorganizáciu 

štruktúr polície s presunom kapacít na nové špecializované oddelenia finančného vyšetrovania 

vrátane regionálnej úrovne. Súčasťou reforiem je aj rozšírenie centrálneho analytického pracoviska 

NAKA a vytvorenie regionálnych analytických pracovísk. Väčší dôraz má byť taktiež kladený na 

využívanie „dostupných a nových digitálnych a forenzných nástrojov a postupov na systémové 

finančné vyšetrovanie pri každom podozrení z výnosu z trestnej činnosti.“ Ide o nástroje napríklad 

na zaisťovanie majetku, údajov o majetku a finančných tokoch (Centrálny register účtov) a finančné 

spravodajské informácie zo zahraničia spolu s identifikáciou podozrivých transakcií.  

Vybudovanie nástrojov a útvarov potrebných na uskutočnenie týchto zmien je taktiež zahrnuté 

v tomto komponente. 21,1 milióna eur má byť použitých napríklad na vytvorenie Centrálneho 

registra účtov (3,3 milióna), zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

(1,7 milióna z Plánu obnovy) a technické vybavenie pre efektívne finančné vyšetrovanie (13,9 

milióna). Predpoklady pre efektívne predchádzanie korupcií, resp. jej vyšetrovanie, tak vytvorené 

(minimálne do istej miery) budú. Kľúčové však bude, aby policajti a vyšetrovatelia mali pri svojej 

práci rozviazané ruky a mohli naplno využiť potenciál týchto reforiem a investícií. 

Digitálne Slovensko 
Na štvrtý komponent bolo vyčlenených 615 miliónov eur, čo predstavuje viac ako 50 % celkovej 

alokácie tejto kapitoly. Z tejto sumy má byť viac ako polovica (309 miliónov eur) použitá na zlepšenie 

elektronických služieb štátu (eGovernment), ďalších 183 miliónov eur je určených na rozvoj ekonomiky 

a digitálnych inovácii, 69 miliónov eur má pomôcť rozvíjať digitálne schopnosti dôchodcov 

a znevýhodnených skupín, a posledných 54 miliónov eur má byť použitých na podporu kybernetickej 

a informačnej bezpečnosti.  
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V hodnotení indexu digitálnej spoločnosti a ekonomiky (DESI) sa Slovensko dlhodobo umiestňuje na 

nelichotivých priečkach. Navyše, ako upozorňuje spoluzakladateľ združenia Slovensko.Digital Michal 

Truban, v digitalizácií sa Slovensku v posledných rokoch vzďaľujú už aj okolité krajiny V4: 

 

Graf 2: Porovnanie vývoja DESI medzi krajinami V4 

Zdroj: fontech.startitup.sk 

Je tak možné hodnotiť pozitívne zámer Plánu obnovy posilniť výkonnosť Slovenska v tejto oblasti. 

Dôležitým však bude aj spôsob, akým sa Plán obnovy bude snažiť vylepšiť postavenie Slovenska. 

Povšimnutiahodné je napríklad rozdelení financií v rámci komponentu, v ktorom dominuje digitalizácia 

verejnej správy. Prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš to vníma168 ako nešťastné rozhodnutie 

a myslí si, že väčší objem peňazí mal byť určený na digitalizáciu slovenských firiem:  

„Istá časť prostriedkov je venovaná výskumnému potenciálu v oblasti digitálnych technológií. 

Odhadom 10 percent  z celkového digitálneho komponentu sa dá priradiť k digitalizácii 

slovenských firiem. Považujem to za nedostatočné a nedosiahne sa tým ani obnova, ani odolnosť 

slovenskej ekonomiky.“ 

Fitoš tiež upozorňuje, že bude veľmi záležať na tom, akým spôsobom bude verejná správa 

digitalizovaná. V súčasnej podobe totiž slovenský eGovernment často spočíva predovšetkým v práci 

s klasickými byrokratickými formulármi v elektronickej podobe, a zlepšuje sa len navigácia na 

webových stránkach, podpora pre používateľov a prehľadnosť a zrozumiteľnosť štátnych služieb 

a webov. Podľa Fitoša by však reforma eGovernmentu mala vyzerať inak: 

„Efektívnejší je úplne nový koncept digitálnej verejnej správy – rozhodnutia sa robia na základe 

dát, ktoré má štát či samospráva zaevidované. Vďaka tomu môžete vytvárať služby, ktoré 

nevyžadujú dodatočné dokladovanie informácií, ktoré už štát má, čím sa odbúra behanie po 

 
168 TREND -  Digitalizácia musí byť efektívna. Štátu chcú pomôcť aj firmy 

https://fontech.startitup.sk/v-digitalizacii-patrime-medzi-najhorsie-krajiny-v4-sa-nam-opat-vzdialila/
https://www.trend.sk/biznis/digitalizacia-musi-byt-efektivna-statu-chcu-pomoct-aj-firmy
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úradoch. Konania sa začínajú automaticky a ukončenie procesu v jednom rezorte automaticky 

naštartuje proces v inom rezorte.“ 

Komponent Digitálne Slovensko sa však okrem výraznej podpory eGovernmentu zameriava aj na 

digitalizáciu malých a stredných podnikov (MSP). Práve kvôli nízkej úrovni digitalizácie MSP totiž klesá 

digitálna konkurencieschopnosť celej krajiny. Podľa Anny Brziakovej zo spoločnosti Civitta má Plán 

obnovy (spolu s inými grantovými nástrojmi EÚ) potenciál169 posunúť Slovensko v tomto smere 

dopredu. Podľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) si však naplnenie potenciálu 

bude vyžadovať čo najjednoduchší prístup MSP k pripraveným financiám. SAPIE poukazuje na fakt, že 

„častými prekážkami pri uchádzaní sa podnikov o verejné zdroje sú najmä administratívna náročnosť a 

verejné obstarávanie.“ Vkladajú však nádej do Plánu obnovy, ktorý by mal byť z pohľadu administratívy 

jednoduchší ako klasické eurofondy.  

V neposlednom rade sa holisticky na celý komponent pozrel170 hlavný analytik portálu finstat.sk Pavol 

Suďa. Suďovi v tejto časti Plánu obnovy chýba viacero dodatkov: 

„Keď hovoríme o digitalizácii, chýba mi konkrétny plán na rozvoj verejných onlinových registrov, 

ako je moderný obchodný a živnostenský register (s jednoduchšie prístupnou zbierkou listín), 

jednotný register majetkových priznaní verejných funkcionárov, ktorý by nadväzoval na zákon 

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, či prístupnejší kataster nehnuteľností, 

ktorý by odbornej verejnosti umožňoval preverovanie majetku verejne činných osôb minimálne 

na takej úrovni ako v Českej republike.“ 

V konečnom dôsledku je tak možné konštatovať, že komponent Digitálne Slovensko ide dobrým 

smerom keď adresuje oblasť, v ktorej sa Slovensko jednoznačne musí posunúť vpred. Podobne ako iné 

komponenty by však mohol byť ambicióznejší a/alebo obsiahlejší. Taktiež platí, že ešte nič nie je 

„vyhrané“ a hodnota, ktorú investície prinesú, bude závisieť od spôsobu a efektivity implementácie. 

Na jej maximalizáciu bude potrebné zvládnuť tri faktory, ktoré identifikoval171 štátny tajomník 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ján Hargaš, a ktoré v minulosti brzdili 

rozvoj Slovenska v tejto oblasti: 

• predchádzať korupcií 

• zabezpečiť dostatočné IT kapacity na zvládnutie veľkých projektov 

 
169 Teraz.sk - SAPIE: Plán obnovy môže pomôcť pri digitalizácii, kľúčové budú výzvy 
170 Denník N - Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, Vašáková či 
Kažimír 
171 Finreport.sk -  Ján Hargaš: Nechcem generovať nové digitalizačné vízie. Prioritou je poskytovať proaktívne 
služby 

https://www.teraz.sk/najnovsie/sapie-plan-obnovy-moze-pomoct-pri/609308-clanok.html
https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/?fbclid=IwAR3j9UFSc2lPOFa7InVza3p5rKLgNygB09W1gjV5Ie5QXwNXtxoTLNphQqs
https://www.finreport.sk/lidri/jan-hargas-nechcem-generovat-nove-digitalizacne-vizie-prioritou-je-poskytovat-proaktivne-sluzby/
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• vnímať projekty nielen z pohľadu IT, ale aj z pohľadu občanov 

Zdravé verejné financie 
Posledný komponent slovenského Plánu obnovy je zároveň jediným, ktorý nedostal žiadnu finančnú 

alokáciu. Neobsahuje tak žiadne investície a je založený na štyroch reformách: 

1) Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému 

2) Posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu zavedením výdavkových stropov 

3) Reforma riadenia verejných investícií 

4) Pro-rastový daňový mix 

Tieto reformy sú síce súčasťou jedného komponentu, ide však o štyri (do veľkej miery) separátne témy. 

Preto sa v nasledujúcich odsekoch venujeme každej z reforiem samostatne. 

1) Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému 

Dôchodková reforma, ktorú vláda schválila, obsahuje lepšie aj horšie komponenty. Medzi tie lepšie172 

je možné zaradiť presunutie peňazí šetrených v druhom pilieri do investičných fondov, keďže takáto 

stratégia peniaze sporiteľov s najväčšou pravdepodobnosťou zhodnotí viac. Na druhej strane 

dôchodková reforma obsahuje aj úpravu prístupu sporiteľov k svojim peniazom. Pôvodne bolo 

navrhované úplné zamedzenie prístupu k úsporám v druhom pilieri, napokon bol prijatý návrh, podľa 

ktorého bude predčasný výber možný, avšak bude zdanený173.  

Takáto verzia je akýmsi politickým kompromisom. Poslanec NR SR Peter Cmorej v rozhovore174 pre 

Trend opisuje kontext vzniku tohto upraveného návrhu: 

„Predkladateľom pozmeňujúceho návrhu je poslanec za OĽaNO Peter Kremský. Ten chcel 

pôvodne len zachovať možnosť jednorazového výberu. Lenže mu oznámili, že buď sa 

jednorazový výber zdaní, alebo jeho návrh nebude mať podporu Sme rodina a možnosť 

jednorazového výberu sa úplne zruší.“ 

Dá sa oceniť snaha nechať sporiteľom aspoň nejakú formu možnosti jednorazového výberu úspor. 

Napriek tomu však platí, že presadená zmena nie je dobrá. V ankete175, ktorej sa zúčastnilo 63 

vybraných osobností Slovenskej ekonomiky, až 87,3 % respondentov na otázku, či súhlasia so 

zdanením jednorazového výberu peňazí z druhého piliera, odpovedalo „skôr nie“ alebo „nie.“ 7,9 % na 

otázku odpovedalo „áno,“ 4,8 % zaznačilo možnosť „neviem/nevyjadrujem sa/iné.“ Respondenti 

 
172 Pravda.sk -  Analytik Radovan Ďurana: Zmena v II. pilieri prinesie ľuďom viac peňazí 
173 TREND -  Súhlasíte so zdanením jednorazového výberu peňazí z druhého piliera? 
174 TREND -  Vážna obava bývalého koaličného poslanca. Vláda v tichosti pracuje na znárodnení II. piliera 
175 TREND -  Súhlasíte so zdanením jednorazového výberu peňazí z druhého piliera? 

https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/640093-analytik-r-durana-zmena-v-ii-pilieri-prinesie-ludom-viac-penazi/
https://www.trend.sk/spravy/suhlasite-zdanenim-vyberu-penazi-druheho-piliera
https://www.trend.sk/trend-archiv/vazna-obava-byvaleho-koalicneho-poslanca-vlada-tichosti-pracuje-znarodneni-ii-piliera
https://www.trend.sk/spravy/suhlasite-zdanenim-vyberu-penazi-druheho-piliera
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spadajúci do skupiny, ktorá s reformou nesúhlasí, ako dôvody uvádzali nelogickosť a neférovosť 

návrhu, menenie vopred dohodnutých podmienok fungovania druhého piliera, a celkové znižovanie 

atraktivity druhého piliera.  

Radovan Ďurana z INESS nazval túto daň „Trest pre sporiteľov v II. pilieri176“: Zavedenie dane na vybraté 

úspory tak nie je ničím iným, len trestom. Nechcete sa svojimi úsporami podieľať na spoločenskom 

úžitku? Chceli by ste vyšší úžitok zo svojich peňazí, ako tí, ktorí nasporili málo, alebo sú odkázaní len na 

prvý pilier? Zaplatíte daň. To, že doteraz nikto z týchto analytikov nezverejnil „spoločenské“ náklady 

slobodného výberu, je druhoradé. Aj to, že takáto daň skončí vo všeobecnej kase na financovanie 

všetkého. Problém vidím v zmene prístupu.“ Reagoval tým na blog analytika Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť Viktora Novysedláka177, ktorý programový výber v kontexte dôchodkového systému 

spochybňoval.  

Podľa Cmoreja navyše v celom procese prípravy zmeny dôchodkového systému chýbala178 diskusia. 

Komisia, ktorú si za týmto účelom zostavil sám minister Krajniak, zasadla len raz a všetky dôležité 

zmeny pripravilo ministerstvo. Navyše bolo v legislatívnom procese ignorované veľké množstvo 

pripomienok. V konečnom dôsledku tak vláda vyprodukovala zmenu, ktorá pravdepodobne bude mať 

výhradne negatívne dopady na fungovanie druhého piliera. 

Okrem menenia podmienok nakladania s úsporami v druhom pilieri je významným obsahom reformy 

aj naviazanie dôchodkového veku na predlžovanie strednej dĺžky života, čím sa rušia doteraz platné 

dôchodkové stropy. Túto zmenu by bolo možné hodnotiť pozitívne, keby nebola spojená aj so 

zavedením tzv. rodičovského bonusu. Pôjde o ďalší komponent dôchodku, ktorý bude závisieť od toho, 

či daný človek má pracujúce deti, a koľko tieto deti zarábajú. Ako však vysvetľuje179 poslanec NR SR 

Jozef Mihál, pracujúcim deťom kvôli rodičovskému bonusu nebude siahnuté na ich plat čo však 

znamená, že sociálna poisťovňa bude musieť „nájsť“ 300 miliónov eur, ktoré budú na rodičovské 

bonusy potrebné. Okrem spomínaného zvyšovania dôchodkového veku podľa Mihála štát na túto 

zmenu nájde prostriedky vďaka zmene vo vzorci novo priznávaného dôchodku (noví dôchodcovia 

dostanú dôchodok o niekoľko eur nižší ako v scenári bez zmien) a sprísneniu pravidiel pre požiadanie 

o predčasný dôchodok. Tieto zmeny sú taktiež súčasťou schváleného balíčka.  

 
176 INESS blog - Trest pre sporiteľov v II. pilieri 
177 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - blog 
178 TREND -  Vážna obava bývalého koaličného poslanca. Vláda v tichosti pracuje na znárodnení II. piliera 
179 Pravda.sk -  Mihál o zmenách v penziách: Rodičovský bonus a 14. dôchodok. Všetko príde naraz, budú to 
pekné Vianoce 

https://iness.sk/sk/trest-pre-sporitelov-v-ii-pilieri
https://www.rrz.sk/nerobme-z-2-piliera-co-nema-byt/
https://www.rrz.sk/nerobme-z-2-piliera-co-nema-byt/
https://www.trend.sk/trend-archiv/vazna-obava-byvaleho-koalicneho-poslanca-vlada-tichosti-pracuje-znarodneni-ii-piliera
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/646157-mihal-o-zmenach-v-penziach-rodicovsky-bonus-13-a-14-dochodok-vsetko-pride-naraz-budu-to-pekne-vianoce/
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V reforme dôchodkového systému sa tak nachádzajú elementy, ktoré jeho udržateľnosti napomáhajú 

(napr. zvýšenie dôchodkového veku), sprevádzané sú však novinkami, ktoré potenciálne pozitíva 

noviniek môžu vynulovať, prípadne prevážiť. 

2) Posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu zavedením výdavkových stropov 

Slovensko sa kvôli výdavkovým stropom v súčasnosti nachádza v ošemetnej situácií. Ako totiž 

upozorňoval Euractiv180 už začiatkom novembra 2022, a ako najnovšie upozorňuje Denník N181, 

Slovensku hrozí zvrátenie míľnika Plánu obnovy, keďže doteraz nebolo schopné schváliť výdavkové 

stropy. Vo vládnom návrhu, ktorý je v súčasnosti v parlamente, je o výdavkových stropoch len stručná 

zmienka pod čiarou, ktorá navyše hovorí len o tom, že chýba dohoda, ako sa tieto stropy vypočítajú.  

Výdavkové stropy sú pritom jedným z míľnikov v Pláne obnovy, vďaka ktorým Slovensko získalo 

približne 400 miliónov eur v prvej platbe od EÚ. Vláda ho totiž vykázala ako splnený, keďže výdavkové 

stropy schválila v bežnom zákone. Lenže k potenciálnemu schváleniu rozpočtu bez výdavkových limitov 

sa EÚ vyjadrila nasledovne: 

„Európska komisia informovala slovenskú stranu, že schválenie rozpočtu verejnej správy na rok 

2023 bez výdavkových limitov bude predstavovať zvrátenie plnenia míľnika, ktorý bol pozitívne 

hodnotený v prvej žiadosti o platbu.“ 

Aké konkrétne následky by to pre Slovensko malo, nateraz nie je jasné, keďže by išlo o precedens. 

Odborníci zo sekcie plánu obnovy na úrade vlády však pripomínajú, že na kladné posúdenie ďalších 

žiadostí Slovenska Európskou komisiou nie je možné zvrátiť míľnik alebo cieľ, ktorý bol súčasťou 

predchádzajúcich žiadostí o platbu. Druhú platbu, o ktorú Slovensko požiadalo182 koncom októbra 

2022, by sme tak v prípade neschválenie výdavkových stropov pravdepodobne nedostali.  

Spôsobov, ako výdavkové stropy do rozpočtu zapracovať, je viacero, ministerstvo financií zatiaľ 

neuviedlo, ako to plánuje spraviť. Treba však zmieniť, že ak by v parlamente neprešiel riadny rozpočet 

a prvé mesiace roku 2023 by bolo rozpočtové provizórium, výdavkové limity by jeho súčasťou neboli. 

O návrhu rozpočtu, ktorý je v súčasnosti v parlamente, sa bude hlasovať už na najbližšej183 

parlamentnej schôdzi 29. novembra 2022.  

 
180 EURACTIV -  
Pre chýbajúce výdavkové limity je ohrozené čerpanie peňazí z plánu obnovy 
181 Denník N - Brusel potvrdil, že rozpočet bez výdavkových limitov by znamenal zvrátenie míľnika plánu 
obnovy. Hrozia aj finančné následky 
182 Plán obnovy - aktuality 
183 Národná rada SR - harmonogram 

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/pre-chybajuce-vydavkove-limity-je-ohrozene-cerpanie-penazi-z-planu-obnovy/
https://e.dennikn.sk/3113169/brusel-potvrdil-ze-rozpocet-bez-vydavkovych-limitov-by-znamenal-zvratenie-milnika-planu-obnovy/
https://www.planobnovy.sk/aktuality/slovensko-si-ziada-o-dalsich-815-milionov-eur-z-planu-obnovy/
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=501880
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Výdavkové stropy sa tak stávajú ďalšou z politík, ktorých tvorbu a implementáciu ovplyvnilo naviazanie 

na Plán obnovy. Interpretácia je do istej miery na čitateľovi – zavádzanie výdavkových stropov 

v kontexte Pláne obnovy je možné vnímať pozitívne, keďže Plán obnovy vytvoril dodatočné incentívy 

pre zavedenie limitov (t. j. obdržanie financií z EÚ v prípade ich zavedenia, resp. medzinárodná potupa 

a ukrátenie o financie, s ktorými Slovensko rátalo v prípade nezavedenia), čím sa zvyšuje 

pravdepodobnosť ich presadenia. Táto perspektíva nadobúda na sile najmä v svetle faktu, že 

výdavkové stropy sa do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti dostali184 už v roku 2011.  

Na druhej strane takéto presadzovanie výdavkových stropov zosobňuje viaceré problémy dizajnu Plánu 

obnovy, ktoré boli načrtnuté už v kapitole „Ekonomické a politické implikácie a teória.“ Umožňuje totiž 

EÚ formovať politickú agendu v členských štátoch a vytváraním (časového) tlaku „neprirodzene“ 

formuje politický proces. 

3) Reforma riadenia verejných investícií 

Táto reforma je reakciou na doterajšiu slabú výkonnosť slovenských investičných projektov, ktorých 

hodnota podľa Plánu obnovy185 zväčša len tesne prekročila ich náklady. Napríklad vo Veľkej 

Británií sú za dobré považované investičné projekty, ktoré dosiahnu benefit-cost ratio (BCR) väčšie ako 

2, na Slovensku však takúto úroveň dosiahli len približne 3 % projektov financovaných ministerstvom 

financií.  

V Pláne obnovy sa uvádza, že efektivita investícií má byť zvýšená prostredníctvom dôsledného 

aplikovania princípov hodnoty za peniaze, identifikovaním dobrých projektov hneď na začiatku celého 

procesu (na úrovni stratégie), a zaradením len pripravených a návratných projektov do rozpočtu. 

Najväčšie projekty navyše majú byť sledované aj po spracovaní súťažných podkladov. Vytvorená má 

byť aj centrálna koordinačná autorita na ministerstve financií za cieľom kvalitnejšieho a efektívnejšieho 

manažmentu sledujúceho najlepšiu zahraničnú prax.  

Pri tejto časti komponentu Zdravé verejné financie sa navyše uvádza aj viacero krokov, ktoré sa už 

realizujú, prípadne boli zrealizované: 

• Povinnosť prípravy štúdie uskutočniteľnosti investorom pri investičných projektoch nad 40 

miliónov eur s DPH, resp. 10 miliónov eur s DPH v IT 

• Povinné posudzovanie investícií s predpokladanými celkovými výdavkami vyššími ako 1 milión 

eur s DPH ministerstvom financií 

• Príprava metodiky priorizácie plánovaných investícií pre všetky kapitoly štátneho rozpočtu 

 
184 TREND -  Výdavkové stropy roky meškajú, mali tu byť už dávno 
185 Plán obnovy – Komponent 18 

https://www.trend.sk/trend-archiv/vydavkove-stropy-roky-meskaju-mali-tu-byt-davno
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1056/komponent_18_zdrave_verejne_financie_1.pdf
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• Zaradenie len preukázateľne spoločensky návratných a pripravených projektov do rozpočtu 

verejnej správy na roky 2021 až 2023 (okrem pokračujúcich projektov) 

• Príprava metodického materiálu186, ktorý zadefinuje podrobnosti postupov pri príprave 

investičných projektov 

Reforma riadenia verejných investícií tak pozostáva predovšetkým z „poctivejšieho“ posudzovania 

investičných projektov za pomoci novovytvorených metodických materiálov. Takejto reforme je ťažké 

niečo vytknúť, kľúčové bude, aby boli nové pravidlá úspešne implementované do fungovania verejnej 

správy a poctivo dodržiavané. 

Problém je skôr v samotnej logike verejných investícií, ktorých ekonomické rácio sa musí „vtesnať“ do 

rámca rôznych výziev, pridružených cieľov (príkladom je samotný plán obnovy, ktorý automaticky 

požaduje digitalizáciu a zelené ciele ako pridružené ciele), rozpočtu a časového rámca. Na rozdiel od 

trhu sú pri štátnych investíciách oddelené rozhodovanie a peniaze, straty zo zlých investícií znášajú 

anonymní daňoví poplatníci, často s veľkým časovým odstupom.  

4) Pro-rastový daňový mix 

Poslednou časťou posledného komponentu Slovenského Plánu obnovy je uskutočniť „zásadnú daňovú 

reformu smerujúcu ku konkurencieschopnému pro-rastovému daňovému mixu, zníženiu viac 

škodlivých daní pre ekonomický rast a zvýšeniu majetkových a environmentálnych daní.“ Pri reforme 

sa uvádza niekoľko výziev, ktoré podľa Plánu obnovy treba adresovať – napr. „zníženie zaťaženia práce, 

ktoré od krízy 2009 rástlo najrýchlejším tempom v EÚ“ alebo „odklon od hospodárstva „montážnej 

haly“ k priemyslu 4.0.“ Upozorniť však pri tejto časti treba predovšetkým na sekciu „Implementácia,“ 

pri ktorej Plán obnovy uvádza „bude špecifikované na základe vnútropolitického konsenzu.“ Bližšie 

informácie vrátane časového rozvrhu v Pláne obnovy chýbajú, „keďže kvôli potrebe nájsť 

vnútropolitický konsenzus je predčasné špecifikovať detaily reformy.“  

Dá sa však polemizovať o tom, či v súčasnom politickom kontexte Slovenska je možné očakávať 

kvalitnú reformu v tejto oblasti. V novembri 2021 totiž súčasný minister financií Igor Matovič predstavil 

„daňovú revolúciu,“ na ktorej neexistovala187 dohoda v koalícii, a ktorá si vyslúžila masívnu kritiku188, 

okrem iného kvôli: 

• Centralizácií moci štátu prostredníctvom odobrania zdrojov samosprávam a zlúčenia 

sociálneho a zdravotného poistenia 

 
186 Ministerstvo financií SR - Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov 
187 INDEX SME - Brusel nás kritizuje za dane a Matovičov bonus problém nerieši 
188 TREND -  5 dôvodov, prečo je Matovičova daňová „revolúcia“ spoločenskou tragédiou 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/88/Metodika-pripravy-a-hodnotenia-investicnych-projektov.pdf
https://index.sme.sk/c/22919804/danovy-mix-nam-vycita-aj-eu-danovy-bonus-to-neriesi.html
https://www.trend.sk/ekonomika/5-dovodov-preco-je-matovicova-danova-revolucia-tragediou-pokracovanie
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• Nedostatku vízie – Matovičova reforma chcela podporiť rodiny nezmysleným rozdávaním 

hotovosti a kreditov na krúžky namiesto vytvorenia systematickejších zmien vo vzdelávaní 

• Návrhu zrušenia odvodového stropu a zavedenia milionárskych daní na Slovensku, ktoré podľa 

rôznych zdrojov patrí189 medzi krajiny s najrovnomernejšou distribúciou bohatstva 

• Nedostatočnému zapojeniu odborníkov, či už z radov stakeholderov alebo relevantných 

štátnych inštitúcií typu Útvar hodnoty za peniaze alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 

Vo svetle doterajšej politiky Igora Matoviča a celej koalície a už predstavenej daňovej revolúcie (ktorá 

má mnoho chýb a navyše nezahŕňa ekologické dane, na ktoré sa Slovensku odporúčala sústrediť EÚ) 

tak tvorba nového daňového mixu spôsobuje skôr obavy než radostné očakávania. 

V diskusii o daniach absentuje decentralizácia a možnosť prenesenia niektorých daňových kompetencií 

na obce. Radovan Ďurana to pre Trend komentoval190: „„Mali by to byť samosprávy, vystavené priamej 

spätnej väzbe voličov, ktoré sa rozhodnú o daňovom mixe. Zdanenie majetku predstavuje viacnásobné 

zdanenie príjmov. Takisto ako iné dane, aj táto daň deformuje motivácie a rozhodovanie občanov.” 

Zhrnutie 
Zistenia týkajúce sa komponentu Zlepšenie podnikateľského prostredia je možné zhrnúť do dvoch 

hlavných bodov: 

• Niektoré časti komponentu ako napr. systém 1in-2out je možné hodnotiť pozitívne. Samotný 

Plán obnovy však neprináša nové myšlienky a slúži skôr na presadenie už dlhšie existujúcich 

nápadov, ktorým doteraz chýbal politický kapitál 

• Podľa viacerých relevantných aktérov komponentu chýba ambicióznosť a jeho príprave 

predchádzala nedostatočná diskusia 

Zistenia týkajúce sa komponentu Reforma justície je možné zhrnúť do dvoch hlavných bodov: 

• Odborná verejnosť sa pri hodnotení súdnej mapy rozchádza, pre niektorých predstavuje 

reforma pozitívnu zmenu, iní ju kritizujú 

• Politickú časť procesu implementácie reformy sprevádzajú komplikácie (v dôsledku ktorých 

bola reforma odložená) a je možné, že ju vopred posúva predovšetkým riziko stratenia 

miliónov eur z EÚ v prípade nenaplnenia cieľov 

Zistenia týkajúce sa komponentu Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 

obyvateľstva je možné zhrnúť do dvoch hlavných bodov: 

 
189 ibid 
190 TREND - Máte nízke dane z majetku, plaťte viac, odkazuje OECD. Matovič drží bobríka mlčania, vie prečo 

https://www.trend.sk/ekonomika/5-dovodov-preco-je-matovicova-danova-revolucia-tragediou-pokracovanie
https://www.trend.sk/ekonomika/mate-nizke-dane-majetku-platte-viac-odkazuje-oecd-matovic-drzi-bobrika-mlcania-vie-preco
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• Viaceré časti komponentu je možné hodnotiť pozitívne, chýbajú však systémovejšie zmeny, 

ktoré by z dlhodobého hľadiska zvýšili záujem o prácu v policajnom zbore, predovšetkým na 

analytických pozíciách 

• Pozitívne dopady môže mať vybudovanie centier zdieľaných služieb, ktoré majú potenciál 

zefektívniť fungovanie samospráv a napríklad aj zlepšiť ich prístup k eurofondom 

Zistenia týkajúce sa komponentu Digitálne Slovensko je možné zhrnúť do troch hlavných bodov: 

• Komponent adresuje oblasť, v ktorej Slovensko dlhodobo zaostáva, navrhované zmeny sú 

však často len „povrchové“ 

• V komponente (z pohľadu finančnej alokácie) dominuje digitalizácia verejnej správy, na 

digitalizáciu slovenských podnikov je vyčlenená len pomerne malá časť financií 

• Na získanie maximálnej hodnoty za investované zdroje bude potrebné, aby sa Slovensko 

vyvarovalo chybám, ktoré sa v minulosti spájali so štátnymi IT projektmi (korupcia, 

nedostatočné kapacity, absencia pro-občianskeho pohľadu) 

Zistenia týkajúce sa komponentu Zdravé verejné financie je možné zhrnúť do štyroch hlavných 

bodov: 

• Dôchodkový systém: 

o  Zmeny sú akýmsi mixom opatrení zvyšujúcich (zvyšovanie dôchodkového veku, nový 

vzorec na výpočet dôchodkov) a znižujúcich (rodičovský bonus) udržateľnosť systému 

o  Pri príprave zmien chýbala dostatočná diskusia 

o  Sporiteľom v druhom pilieri sa zhorší následkom zdanenia prístup k ich úsporám 

• Doterajšie neschválenie výdavkových stropov vytvára riziko zvrátenia už splneného cieľa, čo 

by znamenalo negatívne reputačné a finančné následky pre Slovensko 

• Reforma riadenia verejných investícií sľubuje vyššie BCR, kľúčové však bude riadiť sa 

novovytvorenými metodickými materiálmi 

• Reforma daňového mixu zatiaľ nemá finálnu podobu; návrh Igora Matoviča z novembra 2021 

si však vyslúžil substantívnu kritiku 

„Best practices“ v iných členských štátoch 

Grécko – Digitalizácia verejnej správy  

Ako sme uviedli pri komponente Digitálne Slovensko, zmeny týkajúce sa Slovenského eGovernmentu 

často ostávajú „na povrchu“ problematiky. Príklad toho, aké kroky by mohli viesť k hĺbkovejšej 

digitálnej transformácií štátnej správy však môžeme nájsť191 napríklad v Gréckom Pláne obnovy. 

 
191 Next generation EU – analysis – Recovery and Resilience Scorebord 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/2_Digital.pdf
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Cieľom Grécka je vylepšiť svoj prevádzkový model a umožniť poskytovanie vysokokvalitných služieb 

občanom a podnikom. Tento cieľ má byť dosiahnutý vďaka: 

• digitálnej transformácii organizácií verejného sektora, vrátane digitalizácie archívov a 

rozšíreniu digitálnych služieb 

• zvýšenej interoperabilite medzi systémami a dátami 

• rozsiahlym stratégiám a politikám kybernetickej bezpečnosti a správy údajov 

• rozšírenému využívaniu moderných technológií, akými sú napríklad sú „cloud computing“ a 

„big data“ 

Práve procesy založené na dátach a rozširovanie digitálnych služieb poskytovaných štátom sú niečím, 

čo v Slovenskom Pláne obnovy podľa prezidenta IT Asociácie Slovenska Emila Fitoša chýba192.  

Portugalsko – Podpora malých a stredných podnikov (MSP) 

Niektoré krajiny stavili na intenzívnu finančnú podporu MSP. Portugalský Plán obnovy obsahuje193 balík 

investícií v hodnote 450 miliónov eur na podporu digitalizácie MSP – oblasť, ktorej sa komponent 

Digitálne Slovensko v Slovenskom Pláne obnovy venuje len okrajovo. Tieto zdroje majú byť použité na 

viacero investícií: 

• Program na podporu podnikov pri zavádzaní moderných digitálnych technológií 

• Voucherový systém pre start-upy zameraný na podporu rozvoja digitálnych a ekologických 

obchodných modelov 

• Vouchere pre inkubátory a akcelerátory na podporu ich rozvoja vrátane zavádzania nových 

digitálnych technológií 

• Vytvorenie národnej siete testovacích miest pre MSP na testovanie nových produktov a služieb 

a urýchlenie ich digitálnej transformácie. Cieľom je vytvoriť 30 infraštruktúr testovacích miest 

a otestovať aspoň 3600 pilotných projektov 

Otázkou však je, či voucherové systémy nevytvárajú umelý dopyt, ktorý následne kriví trh služieb 

a správanie firiem.  

 

  

 
192 TREND - Digitalizácia musí byť efektívna. Štátu chcú pomôcť aj firmy 
193 Next generation EU – analysis – Recovery and Resilience Scorebord 

https://www.trend.sk/biznis/digitalizacia-musi-byt-efektivna-statu-chcu-pomoct-aj-firmy
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/2_Digital.pdf
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Panel expertov: Ktoré reformy by vybrali experti a čo odkazujú koalícii? Odpovedá Mikloš, Draxler, 

Vašáková či Kažimír ,11. októbra 2020, Denník E, https://e.dennikn.sk/2082415/ktore-reformy-by-

vybrali-experti-a-co-odkazuju-koalicii-odpovedaju-miklos-draxler-vasakova-ci-kazimir/  

Peter Bielik: Mihál o zmenách v penziách: Rodičovský bonus a 14. dôchodok. Všetko príde naraz, budú 

to pekné Vianoce, 2022 Pravda.sk https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/646157-mihal-o-

zmenach-v-penziach-rodicovsky-bonus-13-a-14-dochodok-vsetko-pride-naraz-budu-to-pekne-vianoce/  

Peter Maľa: Plán obnovy už nezahŕňa oblasť celoživotného vzdelávania, 2021, Európska komisia: 

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/plan-obnovy-uz-nezahrna-oblast-celozivotneho-vzdelavania  

Plán obnovy – 3. žiadosť o platbu – Úrad vlády SR: https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/3-

ziadost-o-platbu/  

Plán obnovy – 4. žiadosť platby – Úrad vlády SR https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/4-

ziadost-o-platbu/  

Plán obnovy – Kompletný plán obnovy, Úrad vlády SR, https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-

obnovy/zelena-ekonomika/  

Plán obnovy – Komponent 1, Úrad vlády SR, 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1059/komponent_01_oze_1.pdf  

Plán obnovy - Komponent 18 – Úrad vlády SR 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1056/komponent_18_zdrave_verejne_financie_1.pdf  

Plán obnovy – Komponent 2, Úrad vlády SR, 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1060/komponent_02_obnova-budov_1.pdf  

Plán obnovy – Komponent 4, Úrad vlády SR, 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1062/komponent_04_dekarbonizacia_priemyslu_1.pdf  

Plán obnovy – Komponent 8 – Úrad vlády SR: 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf  

Plán obnovy – Otázky a odpovede, Úrad vlády SR, https://www.planobnovy.sk/otazky-a-odpovede/  

Plán obnovy – Semafor - 5. žiadosť o platbu, Úrad vlády SR,  

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/5-ziadost-o-platbu/  

Plán obnovy – Semafor - 2. žiadosť o platbu, Úrad vlády SR, 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/ziadost-o-platbu-2/  

Plán obnovy – Výzvy - Úrad vlády SR: 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/?keyword=&stav_vyzvy=&oblast=&komponent=2732&

vykonavatel=&od_mesiac=&od_rok=&do_mesiac=&do_rok=&vyzvy_vyhladavanie_submit=Filtrovať&

_submitKey=3%3Avyzvy_vyhladavanie%3AS3p3PBaBkBe5DwkoG6ZfWPpMUBl7%3A3208560#calls-

list  

Plán obnovy a rozvoj cyklodopravy, 29.4.2022, Transport.sk, https://transport.sk/spravy/cestna-

doprava/plan-obnovy-a-rozvoj-cyklodopravy/  

Plán obnovy EÚ, Denník N, 30.8.2022, https://dennikn.sk/minuta/2989371  
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Plán obnovy je pre exportérov sklamaním, výrobcovia OZE majú tiež výhrady, (TASR), Engineering.sk, 

Bratislava 10. marca, https://www.engineering.sk/aktuality/18871-eko-sr-plan-obnova-export-sapi-

oze-reakcie  

Plán obnovy je pre exportérov sklamaním, výrobcovia OZE majú tiež výhrady, TASR, 10.3.2021, 

Trend.sk, https://www.trend.sk/spravy/plan-obnovy-je-pre-exporterov-sklamanim-vyrobcovia-oze-

maju-tiez-vyhrady   

Plán obnovy myslí aj na boj proti korupcii, peniaze pôjdu najmä na budovy, autá a IT, 2021  Zastavme 

Korupciu, https://zastavmekorupciu.sk/nezaradene/plan-obnovy-mysli-aj-na-boj-proti-korupcii-

peniaze-pojdu-najma-na-budovy-auta-a-it/  

Plán obnovy rieši množstvo ambicióznych cieľov, podľa SOPK ich nebude možné všetky naplniť, SITA 

webnoviny, 21. 04. 2021, https://www.webnoviny.sk/plan-obnovy-riesi-mnozstvo-ambicioznych-

cielov-podla-sopk-ich-nebude-mozne-vsetky-naplnit/  

Plán obnovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy nepotešil, Autor: Andrej Steiner | EURACTIV.sk,  25. 

3. 2021, https://euractiv.sk/section/budovy/news/plan-obnovy-v-oblasti-adaptacie-na-zmenu-klimy-

nepotesil/  

Plán obnovy: aktuality - SLOVENSKO SI ŽIADA O ĎALŠÍCH 815 MILIÓNOV EUR Z PLÁNU OBNOVY 

https://www.planobnovy.sk/aktuality/slovensko-si-ziada-o-dalsich-815-milionov-eur-z-planu-

obnovy/  

Poslanci schválili odklad reformy súdnej mapy, spustiť sa má už v júni, Pravda.sk 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/646761-poslanci-schvalili-odklad-reformy-sudnej-mapy-

spustit-sa-ma-uz-v-juni/  

Právničky: Na Slovensku nie je možné presadiť silné klimatické politiky bez sankcií, Autor: Irena 

Jenčová | EURACTIV.sk, 17. 2. 2022, https://euractiv.sk/section/klima/interview/pravnicky-na-

slovensku-nie-je-mozne-presadit-silne-klimaticke-politiky-bez-sankcii/  

Pre chýbajúce výdavkové limity je ohrozené čerpanie peňazí z plánu obnovy. Autor: EURACTIV 

Slovensko a TASR | EURACTIV.sk  9. 11. 2022 https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-

euro/news/pre-chybajuce-vydavkove-limity-je-ohrozene-cerpanie-penazi-z-planu-obnovy/  

Prvý stupeň sa predĺži, učiteľom chceme dať väčšiu slobodu pri usporiadaní učiva, 2022 Denník Postoj: 

https://www.postoj.sk/97765/nechceme-bezbreho-skrtat-ucivo-ale-nechat-ucitelov-nech-si-ho-

lepsie-zoradia  

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Nerobme z 2. piliera, čo nemá byť (Blog), 2022 

https://www.rrz.sk/nerobme-z-2-piliera-co-nema-byt/  

Radovan Ďurana, Jana Duháčková, Jakub Betinský, Barbora Burajová: Monitoring čerpania 

štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti v období 2007-2011. 2013, INESS, 

https://iness.sk/sites/default/files/media/file/files/Monitoring_Fondov_INESS.pdf  

Radovan Ďurana: Trest pre sporiteľov v II. Pilieri, 2022 INESS https://iness.sk/sk/trest-pre-sporitelov-

v-ii-pilieri  

Recovery and Resilience Plans - An Overview, Economic Governance Support Unit (EGOV), 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659657/IPOL_IDA(2021)659657_EN.p

df  
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Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov 

v Bratislave - Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010: 

https://www.employment.gov.sk/files/undp-sprava-2010_na-web.pdf  

Robert Chovanculiak: Keď to nevieš spraviť, kúp si to. Značka: vzdelanie, 2022 INESS 

https://www.iness.sk/sk/ked-nevies-spravit-kup-si-znacka-vzdelanie  

Robert Juriš: Ján Hargaš: Nechcem generovať nové digitalizačné vízie. Prioritou je poskytovať 

proaktívne služby, finreport.sk https://www.finreport.sk/lidri/jan-hargas-nechcem-

generovat-nove-digitalizacne-vizie-prioritou-je-poskytovat-proaktivne-sluzby/  

Ronald Lžip: 5 dôvodov, prečo je Matovičova daňová „revolúcia“ spoločenskou tragédiou, 2021 

TREND, https://www.trend.sk/ekonomika/5-dovodov-preco-je-matovicova-danova-revolucia-tragediou-

pokracovanie  

Samosprávam chýbajú informácie o plánoch v oblasti zdravotníctva, 23. mája 2022 Spravodajstvo, 

Priekopník.sk, https://www.priekopnik.sk/spravodajstvo/samospravam-chybaju-informacie-o-

planoch-v-oblasti-zdravotnictva/  

SAPIE: Plán obnovy môže pomôcť pri digitalizácii, kľúčové budú výzvy, 2022 teraz.sk 

https://www.teraz.sk/najnovsie/sapie-plan-obnovy-moze-pomoct-pri/609308-clanok.html  

SITA: SAV má výhrady k plánu obnovy, v časti investícii jej chýba reflexia na jej transformáciu, 2021 

webnoviny, https://www.webnoviny.sk/sav-ma-vyhrady-k-planu-obnovy-v-casti-investicii-jej-chyba-

reflexia-na-jej-transformaciu/  

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Deklaruje Slovenská republika záujem dosiahnuť 

skutočne inkluzívny vzdelávací systém? 2022, blog SME, 

https://blog.sme.sk/preludskeprava/nezaradene/deklaruje-slovenska-republika-zaujem-dosiahnut-

skutocne-inkluzivny-vzdelavaci-system  

Slovensko dostalo prvú platbu z plánu obnovy. Založená je na výkonnosti, 2022 tvnoviny.sk 

https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/230013-slovensko-dostalo-prvu-platbu-z-planu-obnovy-
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