
Číslo
CSR 

2016
Názov úlohy Popis úlohy Popis doterajšieho plnenia úlohy Termín Gestor

Spolu 

gestor(i)

1 1 Implementácia eHealth

V priebehu roka 2017 bude prebiehať postupné pripájanie všetkých 

lekárov do prostredia eHealth . Na začiatku roka 2018 majú byť vybrané 

časti eHealth  plne funkčné – Národný portál zdravia, ePreskripcia  a 

eMedikácia, Elektronická zdravotná knižka občana a eAlokácie . 

Prebieha 1. fáza projektu Elektronické služby zdravotníctva 1.1.2018 MZ SR

2 1
DRG – úplná konvergencia 

základných sadzbieb 

V roku 2018 začne päťročný proces konvergencie individuálnych sadzieb 

do jednej celoslovenskej referenčnej základnej sadzby, ktorý sa zavŕši v 

roku 2022.

V roku 2017 bol spustený úhradový mechanizmus naviazaný na diagnostickú 

skupinu (DRG). Platia individuálne sadzby pre jednotlivé nemocnice, aby 

nedošlo k výrazným finančným výkyvom a destabilizácii systému. Každá zo 

zdravotných poisťovní má vlastný systém „záchranných sietí“ v prípade, že 

sa platba nemocnici podľa DRG výrazne odchýli od pôvodného platobného 

mechanizmu. 

31.12.2022 MZ SR

3 1
Analytické kapacity finančnej 

správy
Vybudovanie analytickej jednotky finančnej správy. 31.12.2017 FS SR MF SR

4 1
Ročné zúčtovanie sociálnych 

odvodov 

Do konca roka 2018 sa príjme legislatíva s cieľom zavedenia ročného 

zúčtovania sociálneho poistenia, ako efektívneho nástroja na zamedzenie 

odvodovej optimalizácie subjektov. Platenie preddavkov na sociálne 

poistenie bude možné od januára 2019 a výkon ročného zúčtovania v 

sociálnom poistení v roku 2020 za predošlý rok. 

31.12.2018
MPSVR 

SR

SP, MF 

SR

5 1

Implementácia výsledkov 

revízie výdavkov na 

zdravotníctvo

Budú realizované opatrenia z Revízie výdavkov na zdravotníctvo podľa 

prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 

(uznesenie vlády SR č. 461/2016, úloha C4)

V roku 2016 prebehla revízia výdavkov v zdravotníctve, ktorá identifikovala 

opatrenia v celkovom objeme 174 až 363 mil. eur v roku 2017. 
31.12.2017 MZ SR MF SR

6 1
Implementácia výsledkov 

revízie výdavkov na dopravu 

Budú realizované opatrenia z Revízie výdavkov na dopravu podľa prílohy 

č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 (uznesenie 

vlády SR č. 461/2016, úloha C4)

Revízia výdavkov v doprave identifikovala významný priestor pre zvýšenie 

efektívnosti výdavkov. Efektívnejšie výdavky by prinieslo najmä lepšie 

meranie výsledkov v oblasti hodnotenia, prioritizácie a prípravy investičných 

projektov, dofinancovanie údržby a opráv ciest I. triedy a znižovanie nákladov 

na prevádzku železničnej infraštruktúry. 

31.12.2017 MDV SR MF SR

7 1

Implementácia výsledkov 

revízie výdavkov na 

informatizáciu (IT)

Budú realizované opatrenia z Revízie výdavkov na informatizáciu podľa 

prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 

(uznesenie vlády SR č. 461/2016, úloha C4). 

V roku 2016 prebehla revízia výdavkov v oblasti informatizácie verejnej 

správy. Záverečná správa identifikovala priame úspory vo výške približne 5 
až 9 % IT výdavkov na rok 2017 (22 až 40 mil. eur ročne) v centralizácii 
podporných služieb ako sú telekomunikácie a konektivita, licencie produktov 
Microsoft a efektívnejšie využívanie vládneho cloudu. 

31.12.2017 ÚPPVII MF SR

8 2
Reforma služieb 
zamestnanosti a APTP

V rámci pokračujúcej reformy služieb zamestnanosti sa formou profilácie 
a individualizovaného poradenstva podporí umiestňovanie prioritnej 
skupiny dlhodobo nezamestnaných na trhu práce. Zavedú sa nové 
nástroje APTP na podporu tejto cieľovej skupiny, vrátane vzdelávania a 
rekvalifikácie.

Implementovali sa viaceré zmeny v nástrojoch APTP na podporu 
znevýhodnených skupín UoZ na trhu práce. 

31.12.2017
MPSVR 

SR
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Číslo
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gestor(i)

9 2

Rozšírenie kapacít 
materských škôl a rozvoj 
služieb starostlivosti o deti do 
troch rokov

Zvyšovanie kapacít materských škôl bude pokračovať výstavbou nových 
materských škôl a rozširovaním existujúcich kapacít aj v roku 2017. 
Súčasne prebieha zazmluvňovanie a posudzovanie žiadostí o finančnú 
podporu na rozširovanie kapacít v materských školách s vyšším 
zastúpením detí z MRK. 

Za účelom rozvoja starostlivosti o deti do troch rokov sa pripravujú 
podmienky finančnej podpory pre čerpanie finančných zdrojov v 
programovom období na roky 2014 – 2020. Z IROP a OP Ľudské zdroje 
(OP ĽZ) sa v rokoch 2017-2020 predpokladá vybudovanie 90 zariadení 
služieb starostlivosti s kapacitou 1 800 detí s finančnou alokáciou 40,2 
mil. eur. Podporia sa flexibilné formy starostlivosti o deti pre pracujúce 
matky.

V priebehu roka 2015 sa poskytlo obciam a mestám na rozšírenie kapacít 
materských škôl 14,5 mil. eur. Ku koncu roku 2016 bolo vytvorených 125 
nových tried a 13 tried bolo udržaných v prevádzke. 

V januári 2017 parlament schválil legislatívu (tzv. jasličkový zákon), ktorá s 
účinnosťou od marca 2017 implementuje legislatívny rámec pre činnosť 
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.

31.12.2017

MPSVR 

SR, 

MŠVVŠ 
SR, MPRV 

SR

10 2

Integrácia marginalizovaných 
rómskych komunít 
(vzdelávanie, trh práce 
a sociálna inklúzia)

Vyhodnotí sa praktická implementácia novely školského zákona z roku 
2015, ktorá má predchádzať a zabraňovať zamieňaniu žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré výlučne vyplývajú zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, s tými, ktoré vyplývajú zo 
zdravotného znevýhodnenia. 

V priebehu roka 2017 budú vyhlasené výzvy na viaceré projekty v obciach 
s prítomnosťou MRK zamerané na podporu vzdelávania, zlepšenie 
štandardov bývania, rozvoj komunitných centier, výkon miestnych 
občianskych poriadkových služieb a zlepšenie zdravotnej starostlivosti 
(OP ĽZ).

Spustí sa projekt zameraný na komplexné monitorovanie a hodnotenie 
inkluzívnych politík a vyhodnotenie ich dopadu na MRK.

V roku 2016 sa vyhlásila výzva v sume 25 mil. eur (OP ĽZ) pre národný 
projekt Škola otvorená všetkým, ktorý podporí implementáciu inkluzívneho 
vzdelávania v prostredí materských škôl, základných škôl, neformálne 
vzdelávanie detí z MRK a detí, ktoré sa nachádzajú mimo školského 
systému. Začiatkom roka 2017 bola vyhlásená výzva V základnej škole 
úspešnejší v sume 50 mil. eur (OP ĽZ), v rámci ktorej budú môcť základné 
školy žiadať o finančný príspevok na vlastné projekty určené na vytvorenie 
nových pracovných miest pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a 
inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský psychológ). 

Projekty v gescii MV SR sa zamerajú na podporu rozvoja materských škôl, 
komunitných centier, terénnej sociálnej práce a prístupu k pitnej vode. 
Celková finančná alokácia výziev vyhlásených v roku 2016 dosiahla 121,4 
mil. eur (OP ĽZ). Do marca 2017 boli zatiaľ schválené projekty zamerané na 
výstavbu a rekonštrukciu materských škôl (36 projektov v sume 14,5 mil. eur) 
a komunitných centier (7 projektov v sume 1,1 mil. eur). 

Pokračuje podpora terénnej sociálnej práce a sociálnych služieb (komunitné 
centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a 
rodinu). Projekty sa zameriavajú na zlepšenie sociálnej situácie osôb už 
zasiahnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane ľudí žijúcich v 
MRK, prostredníctvom preventívnych aktivít, pomoci pri príprave na školské 
vyučovanie, poskytovania sociálneho poradenstva a lepšieho prístupu k 
zamestnanosti, či zdravotnej starostlivosti.

31.12.2017

MPSVR 

SR, 

MŠVVŠ 
SR, MV 

SR, 

ÚSVRK
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11 2

Zmeny financovania 

v regionálnom školstve 
a jeho racionalizácia

Rezort školstva plánuje s účinnosťou od januára 2019 pri financovaní 
presnejšie zohľadňovať náklady škôl na platy učiteľov. Finančný vzorec 
bude vychádzať z presného počtu rokov pedagogickej praxe každého 
učiteľa, od ktorej do značnej miery závisí tarifný plat. Prehodnotí sa 
štruktúra a aktualizácia normatívov materiálno-technického a 
priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania stredných odborných 
škôl a konzervatórií. V strednodobom horizonte sa príjmu opatrenia na 
zosúladenie demografie a siete škôl, niekde je to rozširovanie, resp. nové 
kapacity škôl a niekde naopak prehodnotenie ich fungovania.

Vo februári 2017 bol predstavený návrh novely Zákona o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

1.1.2019 MŠVVŠ SR

12 2
Vyššia kvalita a lepšia 
podpora učiteľov

Posilní sa väzba systému odmeňovania učiteľov na kvalitu. V rámci 
zvyšovania platov sa bude podporovať rýchlejší rast v prípade 
začínajúcich učiteľov, aby sa zvýšila atraktívnosť učiteľskej profesie pre 
najtalentovanejších mladých ľudí.

Platy pedagogických zamestnancov rástli od roku 2013, v januári 2016 sa 
zvýšili o 4 % a od septembra 2016 o dodatočných 6 %. 

31.12.2017 MŠVVŠ SR

13 2
Zvýšenie podielu grantového 
financovania VŠ

V rámci štátnej podpory výskumu a vývoja na verejných vysokých školách 
sa bude postupne zvyšovať podiel účelového financovania cez grantové 
agentúry. 

Zámer zvýšiť finančné zdroje na grantové financovanie vedy bol predstavený 
aj v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. 

31.12.2018 MŠVVŠ SR

14 2

Reforma akreditačnej 
komisie a procesu 
akreditácie

Začne sa s implementáciou inštitucionálnej reformy Akreditačnej komisie, 
ktorá požiada o členstvo Európskej asociácie pre zabezpečenie kvality vo 
vysokom školstve (ENQA). 

MŠVVŠ SR pripravuje nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a zároveň novelizuje zákon o vysokých školách.

31.12.2017 MŠVVŠ SR

15 3
Elektronizácia verejnej 
správy

Všetky nové IT projekty nad 10 mil. eur bez ohľadu na zdroj financovania 
budú v roku 2017 posudzované MF SR z pohľadu hodnoty za peniaze. 
ÚPPVII pripravuje detailný Akčný plán informatizácie verejnej správy na 
obdobie 2016-2020. Na rokovanie vlády SR bude predložený návrh 
zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií VS, ktorý 
ustanoví  jednotné pravidlá v oblasti IT od fázy plánovania a organizácie 
až po monitoring a hodnotenie.

31.12.2017

ÚPPVII, 
MS SR, 

MDV SR, 

FS SR

MF SR

16 x Podpora výskumu a inovácií
Vláda podporí investície do výskumu a vývoja výrazným zvýšením 
daňového zvýhodnenia výdavkov na výskum a vývoj vo firmách. 

MF SR

17 x
Transformácia Slovenskej 
akadémie vied (SAV)

Organizácie Slovenskej akadémie vied (SAV) sa transformujú na 
verejnoprávne inštitúcie. SAV v skúšobnom režime zavedie výkonnostný 
model financovania v závislosti od kvality aj na základe čerstvých 
výsledkov nezávislej akreditácie zahraničnými odborníkmi. 

MŠVVŠ SR pripravuje nový zákon o verejných výskumných inštitúciách a 
novelu zákona o SAV.

31.12.2017 MŠVVŠ SR
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18 x
Zefektívnenie verejnej 
osobnej dopravy

Bude zriadená dopravná autorita, ktorá zabezpečí koordináciu osobnej 
vlakovej, prímestskej autobusovej a prípadne i mestskej hromadnej 
dopravy. Plán dopravnej obslužnosti SR, ktorý má byť spracovaný v rámci 
Národného generelu dopravy, bude základným programovým 
dokumentom fungovania dopravnej autority.

MDV SR v súčasnosti pracuje na príprave analýzy stavu harmonizácie 
objednávania výkonov dopravných služieb železničnej osobnej dopravy a 
prímestskej autobusovej dopravy prostredníctvom zriadenia Národnej 
dopravnej agentúry (NADA). Analýza určí spôsob zriadenia organizačnej 
zložky na MDV SR, ktorá by sa mala stať inštitucionálnym základom pre 
zriadenie NADA.

31.12.2018 MDV SR

19 x

Výstavba diaľnic 
a rýchlostných ciest, 
modernizácia ciest I. triedy 
a železničných koridorov

MDV SR bude pokračovať vo výstavbe prioritných úsekov diaľnic a 
rýchlostných ciest, v modernizácii železničných koridorov a vo výstavbe, 
rekonštrukcii, obnovy a údržby ciest I. triedy.

V roku 2015 boli celkové kapitálové výdavky Slovenska na výstavbu diaľnic a 
rýchlostných ciest aj v dôsledku končiaceho sa druhého programového 
obdobia EÚ fondov historicky najvyššie – takmer 850 mil. eur –  v roku 2016 
klesli na 711 mil. eur.  

31.12.2020 MDV SR



 

 

 

Príloha č. 3 k Národnému programu reforiem SR 2017  
 

Odpočet plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2017 

Číslo úlohy 
NPR z AP 

Názov úlohy 
Spôsob implementácie (Zákon č. X, 

vyhláška, uznesenie, opatrenie) 
Popis doterajšieho plnenia úlohy 

Celkové výdavky (mil. eur)1 

2016 2017 2018 2019 

...        

…        

...        

 

 

 
 
 

Príloha č. 4 k Národnému programu reforiem SR 2017  
 

Výdavky na plnenie opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2017 alokované v rozpočte verejnej správy 

Číslo úlohy 
NPR z AP 

Rok 
Kód a názov 
organizácie 

Kód zdroja 
Podpoložka 

EKRK2 
Trieda COFOG3 

Kód programu/časti 
programu 

Výdavky4 (mil. eur) 

...        

...        

...        

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

 

 

                                                           
1 Za minulosť skutočné výdavky. Na bežný rok vyplniť podľa alokácie v aktuálnom upravenom rozpočte verejnej správy (RVS). Za nasledujúce roky vyplniť návrh rozpočtu v zmysle aktuálneho návrhu RVS. 
2 EKRK – ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
3 COFOG – funkčná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
4 Za rok 2016 uviesť skutočné výdavky, za rok 2017 vyplniť podľa alokácie v zmysle aktuálneho návrhu RVS. V prípade úspory je potrebné uviesť zápornú hodnotu (s informáciou oproti čomu bola vypočítaná). 


