Príloha č. 2: Akčný plán Národného programu reforiem SR 2013
Číslo

Názov úlohy

Spôsob realizácie úlohy

Stav plnenia

Popis doterajšieho plnenia úlohy

Termín

Gestor

Zvolenie členov fiškálnej rady

Uznesenie NR SR

Splnené

NR SR zvolila členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dňa 27. júna 2012.

30/06/2012

NR SR

CSR1 1

Prvý balík konsolidačných
opatrení

Prvý balík konsolidačných opatrení (DPPO,
DPFO, zdanenie dividend, registračný
poplatok, zjednotenie max. vymeriavacích
základov)

Predloženie legislatívnych
návrhov na rokovanie vlády
SR

Splnené

Prvý balík konsolidačných opatrení bol schválený vládou a väčšina z legislatívy bola schválená 08/07/2012
v NR SR. Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcii a zákona o
osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach bola schválená v NR SR dňa
26.7.2012, novela zákona o sociálnom poistení dňa 10.8.2012, novela zákona o správnych
poplatkoch a novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov dňa 11.9.2012.

MF SR

Odhadovaný vplyv
CSR1 1
konsolidačných opatrení
v roku 2013 je 909 207
tis. eur

Druhý balík konsolidačných
opatrení

Druhý balík konsolidačných opatrení

Predloženie legislatívnych
návrhov na rokovanie vlády
SR

Splnené

Vláda SR schválila novelu zákona o dani z príjmu, o odvode z hazardných hier,
znovuzavedenie koncesionárskych poplatkov, či zavedenia zdravotného poistenia z dividend.

MF SR

Odhadovaný vplyv
CSR1 1
konsolidačných opatrení
v roku 2013 je 909 207
tis. eur

Fiškálna politika a verejné financie
Zvolenie členov fiškálnej rady

Spolugestor(i)

Rozpočtové dopady
(tis. eur; ročne, ak nie CSR
je uvedené inak)

Popis úlohy

EU2020

1

2

3

Odstránenie niektorých výnimiek Odstránenie niektorých výnimiek pre SZČO a Zákonník práce, zákon o dani Splnené
pre SZČO a zrušenie dohôd s
zrušenie dohôd s výnimkou študentov
z príjmu, zákon o sociálnom
výnimkou študentov
poistení, zákon o zdravotných
odvodoch

Novela zákona o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená v 15/09/2012
NR SR dňa 10. 8. 2012. V zmysle uvedenej novely sa približuje miera zaťaženia príjmov z
dohôd a SZČO k miere zaťaženia u príjmov zo zamestnania. V prípade odvodovej povinnosti z
dohôd sa ponechali v platnosti určité výnimky, napr. v prípade študentov stredných škôl s
príjmom menším ako 66 eur (resp. do 8,39 % priemernej mzdy t-2) do konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku a študentov vysokoškolského štúdia s príjmom
menším ako 155 eur (resp. 19,72 % priemernej mzdy t-2) do konca kalednárneho roka, v
ktorom študent dovŕši 26 rokov veku u jedného zamestnávateľa, kde zostane zachovaný
súčasný stav neplatenia odvodov z týchto príjmov. Zároveň MZ SR predložilo novelu zákona č.
580/2004 Z. z. (účinnosť od 1. 1. 2013), ktorou sa odstraňujú výnimky a pre všetky príjmy,
vrátane príjmov z dividend sa zavádza jednotná sadzba zdravotného poistenia 14%.

MF SR,
MPSVR SR,
MZ SR

Odhadovaný vplyv
CSR2 1
konsolidačných opatrení
v roku 2013 je 909 207
tis. eur

Úprava priebežne financovaného Úprava priebežne financovaného
Novela zákona o sociálnom
dôchodkového systému
dôchodkového systému z dôvodu zlepšenia poistení
jeho dlhodobej udržateľnosti (postupná zmena
spôsobu zvyšovania dôchodkových dávok na
percentuálnu valorizáciu dôchodkových dávok
v závislosti od inflácie za domácnosti
dôchodcov, zavedenie väzby medzi úpravou
zákonom ustanoveného dôchodkového veku a
strednou dĺžkou života).

Splnené

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bola schválená v NR SR dňa 10. 8. 2012 31/08/2012
zákonom č. 252/2012 Z. z. S účinnosťou od 1.1. 2013 sa ustanovila valorizácia dôchodkových
dávok pevnou sumou s postupným prechodom na zvyšovanie dôchodkových dávok o
dôchodcovskú infláciu. Od roku 2017 sa bude automaticky upravovať dôchodkový vek v
závislosti od priemernej strednej dĺžky života.

MPSVR SR

CSR3 1

Úpravy starobného
dôchodkového sporenia

Splnené

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení bola schválená v NR SR
31/08/2012
dňa 10. 8. 2012 zákonom č. 252/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013, na základe ktorej sa
zúžil počet povinne vytváraných dôchodkových fondov zo štyroch na dva. Popri týchto dvoch
povinne vytváraných dôchodkových fondoch je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená
vytvárať a spravovať akýkoľvek počet iných garantovaných alebo negarantovaných
dôchodkových fondov. Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bola
znížená z 9 % na 4% z vymeriavacieho základu, pričom od roku 2017 do roku 2024 postupne
vzrastie na konečných 6%. Súčasne sa umožnilo sporiteľom platiť si dobrovoľné príspevky v
akejkoľvek výške, pričom štát poskytuje daňové zvýhodnenie na tieto dobrovoľné príspevky
maximálne do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane), a to do konca roku 2016.

MPSVR SR

666 998

CSR3 1

Ekonomická analýza zavedenia uhlíkovej dane na Slovensku je v konenčej fáze prípravy.

MF SR

0

CSR2 1, 17,
18, 19,
20

4

5

6

7

15/09/2012

Parametrické úpravy starobného
novela zákona o starobnom
dôchodkového sporenia z dôvodu
dôchodkovom sporení
zabezpečenia jeho životaschopnosti
(vytvorenie predpokladov pre racionalizáciu
počtu dôchodkových fondov a zreálnenie
sadzby príspevkov do II. piliera v kontexte
udržateľnosti celého dôchodkového systému a
verejných financií).

Analýza možnej uhlíkovej dane Analýza možnej uhlíkovej dane na Slovensku Analýza MF SR
na Slovensku

30/06/2013

Akčný plán boja proti daňovým
podvodom - I. balík

Akčný plán boja proti daňovým podvodom - I. Novela zákona o dani z
balík
pridanej hodnoty

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty bol
schválený vládou SR dňa 31.05.2012. V NR SR bol schválený dňa 26. 7. 2012. Rušenie
registrácie platiteľov DPH o nekomunikujúce a nekontaktné osoby, zavedenie zábezpeky v
rámci registrácie DPH, zavedenie spoločného a nerozdielneho ručenia za daň, definovanie
nových trestných činov – daňových podvodov a marenie výkonu správy daní.

31/05/2012

MF SR

MS SR

Akčný plán boja proti daňovým
podvodom - II. balík

Realizácia opatrení z prvej a druhej etapy
akčného plánu na zlepšenie výberu dane z
pridanej hodnoty predložením legislatívnych
návrhov na rokovanie vlády SR a inými
opatreniami nelegislatívneho charakteru.
Zavedenie kontrolného výkazu na tuzemské
dodávky, zavedenie verejného ratingu
daňových subjektov.

Zriadenie daňovej kobry, zákaz platieb v hotovosti nad určitý limit, posilnenia analytických
nástrojov a boj proti korupcii.

01/10/2013

MF SR

MS SR, MV SR Odhadovaný pozitívny CSR2 2
dopad zvýšenia
efektívnosti výberu daní
v roku 2013 je 150 000
tis. Eur

Akčný plán boja proti daňovým
podvodom - III. Fáza

Realizácia tretej etapy akčného plánu formou
opatrení na zlepšenie výberu daní
predložením legislatívnych návrhov na
rokovanie vlády SR a inými opatreniami
nelegislatívneho charakteru. Prepojiť
informačné systémy finančnej správy so
systémami bánk, stavebných úradov,
registrami motorových vozidiel a obyvateľov,
mýtnym systémom a zabezpečiť špecializáciu
súdov.

01/10/2014

MF SR

MS SR

Akčný plán boja proti daňovým
podvodom – nové opatrenia v
príprave ako doplnok AP2012

Vzhľadom na to, že Akčný plán nie je
uzavretým dokumentom pripravuje sa jeho
rozšírenie o ďalšie opatrenia na prevenciu
únikov v oblastiach ochrany vnútroštátneho
základu dane, koncepcia v oblasti
medzinárodného zdaňovania a zabezpečenia
automatického nahlasovania informácií zo
strany finančných inštitúcií v SR finančnej
správe SR. Príprava legislatívnych a
organizačných opatrení zameraných voči
cezhraničným daňovým plánovaniam.
Organizačné opatrenia na zabezpečenie
fungujúci mechanizmus na výkon súčasných
kompetencií FR SR v oblasti transferového
oceňovania. Analýza možnosti zabezpečenia
automatického nahlasovania informácií zo
strany finančných inštitúcií v SR finančnej
správe SR.
Poskytovanie informácií fyzickým osobám a
právnickým osobám je jedným zo
strategických cieľov Finančnej správy, ktorý
prispeje k zlepšeniu plnenia povinností
fyzických osôb a právnických osôb
vyplývajúcich z daňových a colných
predpisov. Lotéria pokladničných dokladov je
zámer ktorý, by organizovala štátna lotériová
spoločnosť Tipos prostredníctvom svojej
siete. Kampaň na zainteresovanie všetkých
zamestnancov štátu a verejnej správy, aby
pomáhali pri zlepšovaní výberu daní, od
ktorého bude závisieť aj rast ich miezd.
Z pohľadu daňovej spravodlivosti je
optimálnym riešením nastaviť systém tak, aby
bol základ dane naviazaný na trhovú hodnotu
nehnuteľnosti. Takto nastavený systém by
zabezpečil, že daňová základňa by sa menila
spolu s trhovou cenou nehnuteľnosti a
efektívne zdanenie pri nezmenenej sadzbe by
bolo konštantné.

01/10/2015

MF SR

CSR2 2

01/10/2015

MF SR

CSR2 2

Ministerstvo financií v súčasnosti analyzuje možné alternatívy nastavenie systému zdaňovania, 01/01/2015
ktorý by bol založený na trhovej hodnote nehnuteľností. Konkrétne návrhy by mohli byť hotové
v priebehu roku 2013 a nový systém by mohol byť zavedený od roku 2015.

MF SR

CSR2 1

8

9

10

11

Zvýšenie efektívnosti výberu
daní

12

Zdaňovanie nehnuteľností na
základe trhovej hodnoty

13

Predloženie legislatívnych
návrhov na rokovanie vlády
SR

Novela zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Odhadovaný pozitívny CSR2 2
dopad zvýšenia
efektívnosti výberu daní
v roku 2013 je 150 000
tis. Eur

CSR2 2

14

15

16

Prioritizovanie rastových
Prioritizovanie rastové výdavkové politiky v
výdavkov v rozpočte – vzdelanie, rozpočte – vzdelanie, výskum a vývoj,
výskum a vývoj, infraštruktúra
infraštruktúra

Návrh rozpočtu verejnej
správy na roky 2014-2016

15/10/2013

MF SR

Implementácia pravidiel "Fiscal
compact"

Implementovanie pravidiel "Fiscal compact"

Novela zákona o rozpočtových
pravidlách

30/09/2013

MF SR

-

CSR1 1

Prijatie pravidiel pre výdavkové
stropy

Prijatie pravidiel pre výdavkové stropy

Novela zákona o rozpočtových
pravidlách

30/09/2013

MF SR

-

CSR1 1

Realokácia neefektívnych
výdavkov

Identifikácia výdavkových titulov, ktoré
Návrh rozpočtu verejnej
nespĺňajú ciele vládnych politík, na ktoré sú správy na roky 2014-2016
určené. Tento krok zároveň otvorí možnosť
presunúť časť týchto výdavkov na produktívne
štátne programy.

priebežne

MF SR

Všetky rezorty

-

-

1

Výsledkové indikátory pre VS

Vláda vytvorí do konca 2013 súbor
Súbor indikátorov pre VS,
ukazovateľov pre verejnú správu, ktoré
Zákon o štátnom rozpočte
umožnia hodnotiť výsledky a úspešnosť nielen
prierezových cieľov vlády SR, ale aj činností
ministerstiev, príspevkových organizácií atď.

31/10/2013

MF SR

Všetky rezorty

-

-

1, 12, 15

Úprava vyplácania dôchodkov

Komplexná právna úprava vyplácania
dôchodkov zo systému starobného
dôchodkového sporenia a vytvorenie
predpokladov pre ich vyplácanie.

Novela zákona o starobnom
dôchodkovom sporení

31/12/2013

MPSVR SR

CSR3 1

Skúšobná prevádzka
Integrovaného informačného
systému Finančnej správy

Spustenie skúšobnej prevádzky
Integrovaného informačného systému
Finančnej správy

Paralelná prevádzka
pôvodným informačným
systémom

01/07/2014

MF SR

CSR2 2,14

Integrovaný informačný systém
Finančnej správy

Riadna prevádzka Integrovaného
informačného systému Finančnej správy

31/12/2015

MF SR

CSR2 2,14

17

18

19

20

21

22

23

CSR1 3, 4, 6,
7, 8, 9,
10, 12

Zlepšenie komunikácie
Zlepšenie komunikácie Finančnej správy s
Finančnej správy s verejnosťou a verejnosťou a prepojenie elektronických
prepojenie elektronických
portálov
portálov

Portál Colného riaditeľstva Centrálny elektronický
priečinok

31/05/2014

MF SR

CSR2 2,14

Zlepšenie komunikácie
Zlepšenie komunikácie Finančnej správy s
Finančnej správy s verejnosťou a verejnosťou a prepojenie elektronických
prepojenie elektronických
portálov
portálov

Portál Finančnej správy

31/03/2015

MF SR

CSR2 2,14

Vzdelávanie, veda a inovácie

Celodenný výchovný systém - 1. Vytvorenie a praktické overenie celodenného Realizuje sa v rámci projektu
fáza
výchovného systému - 1. fáza
Vzdelávaním pedagogických
zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych
komunít

Splnené

V roku 2012 pracovná skupina expertov v rámci národného projektu Vzdelávaním
31/12/2012
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít vypracovala
návrh Pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom. Pedagogický model
školy s CVS prešiel verejnou oponentúrou za účasti domácich aj zahraničných expertov. Počas
dvoch školských rokov 2012/2013 a 2013/2014 bude realizovaný na 200 základných školách,
ktoré navštevuje minimálne 20% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Minimálna
miera účasti žiaka na popoludňajších aktivitách je 4 hodiny týždenne. Kladie sa dôraz na
previazanosť vzdelávacích a záujmových aktivít žiakov. Ako súčasť Pedagogického modelu
školy s CVS sú vypracované učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány 21
voliteľných predmetov pre I. stupeň a 39 voliteľných predmetov pre II. stupeň základnej školy.
Od 1. septembra 2012 na 200 základných školách zapojených do národného projektu zaradilo
do svojich ŠkVP nové voliteľné predmety v celkovom rozsahu 1186 hodín týždenne. Podľa
takto vytvorených školských vzdelávacích programov sa na týchto školách vzdeláva 26 383
žiakov z toho 16 407 žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

MŠVVŠ SR

-

CSR6 4,11

Materiál "Materská škola pre
každé dieťa"

Príprava štandardov a ich pilotov zlepšenie
predškolského vzdelávania

Príprava materiálu

Splnené

ŠPÚ spracovalo analýzu vzdelávacích štandardov súčasného Štátneho vzdelávacieho
programu pre materské školy a pracovná skupina pracuje na ich inovácii, aktualizácii a
doplnení.

31/12/2012

MŠVVŠ SR

-

CSR6 3,4,11

Zvýšenie zaškolenosti detí v
materských školách

Rozšírenie kapacít materských škôl,
rozšírenie existujúcich foriem výchovy a
vzdelávania o prípravné triedy materskej školy
a zvýšenie časovej dotácie pre predškolské
vzdelávanie.

Novela vyhlášky MŠ SR č.
Plní sa
306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení vyhlášky MŠ SR
č. 308/2009 Z. z., projekt
"Inkluzívny model výchovy na
predprimárnom stupni školskej
sústavy"

Priebežne sa, v závislosti od finančných možností zriaďovateľov, rozšírili kapacity materských
škôl, najmä pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Oproti školskému
roku 2011/2012 sa zvýšil počet tried v materských školách zo 7 277 na 7 395. Počet tried v
materských školách vzrástol o 118.

31/12/2014

MŠVVaŠ SR zriaďovatelia
-7372 za národný
materských škôl projekt "Inkluzívny
model výchovy na
predprimárnom stupni
školskej sústavy"

CSR4 3,4,10,1
1

Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

Projekty vzdelávania pedagogických a
odborných zamestnancov s cieľom osvojiť si
profesijné kompetencie pre vzdelávanie detí
pochádzajúcich z MRK

Národné projekty v rámci OP Čiastočne
Vzdelávanie: "Vzdelávanie
splnené
pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít"

Úloha sa plní priebežne prostredníctvom akreditovaných programov, ktorými MPC vzdeláva
31/12/2013
pedagogických zamestnancov. Bolo akreditovaných 7 programov kontinuálneho vzdelávania.
Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa upravujú podmienky a kritéria na
priznávanie príplatku učiteľom za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so
žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súlade s § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia
zabezpečí pedagogickým alebo odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne
psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný
na predchádzanie a zvládanie agresivity, spoznávania a riešenie konfliktov. Vypracovanie
modelu profesijných štandardov na jednotlivé kariérové pozície pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov.

MŠVVaŠ SR

CSR6 3,4,11

Zlepšenie predprimárneho
vzdelávania

Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

Prijatie metodického pokynu

31/12/2013

MŠVVaŠ SR

CSR6 3,4,11

31/12/2014

MŠVVaŠ SR

CSR6 4,11

31/12/2013

MŠVVŠ SR

CSR6 4,11

31/05/2013

MŠVVaŠ SR

24

25

26

27

-25 989

28

29

Celodenný výchovný systém - 2. Vytvorenie a praktické overenie celodenného Novela zákona č. 245/2008 Z.
fáza
výchovného systému - 2. fáza
z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Vydávanie učebníc a učebných
textov v slovenskom a v
rómskom jazyku

Vydávanie učebníc a učebných textov
v slovenskom a v rómskom jazyku

Edičný plán MŠVVŠ SR

Hodnotenie kvality škôl

Systém interného aj externého hodnotenia
Projekt NÚCEM z prostriedkov
kvality vzdelávania v základných a stredných ESF, projekt Štátnej školskej
školách
inšpekcie

30

31

Plní sa

Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom jazyku sa zabezpečuje priebežne. Na
tvorbu, vydanie a nákup učebníc v rómskom jazyku sa pripravuje verejné obstarávanie. V roku
2012 bolo školám dodaných 69 titulov nových reformných učebníc. Na tvorbu, vydanie, nákup
učebníc v rómskom jazyku sa pripravuje verejné obstarávanie, ku ktorému bolo zverejnené
predbežné oznámenie v publikačných prostriedkoch EÚ a ÚVO.

-7 829

CSR5 3

Zlepšenie kvality učiteľov

Skvalitnenie výberu uchádzačov o učiteľské
povolanie a ich prípravy

Vypracujú sa profesijné
štandardy začínajúcich
učiteľov zamerané na prípravu
na učiteľské povolanie (úprava
opisov príslušných študijných
odborov), a tiež bude
zabezpečený dostatočný
objem praktického vyučovania
pri príprave budúcich učiteľov
(pedagogická prax by mala
tvoriť 20 – 40% štúdia)

31/12/2013

MŠVVaŠ SR

Efektívne zabezpečovanie
Zabezpečenie ďalších licencií na
učebníc a elektronických učebníc sprístupnenie digitálnych rozmnoženín nových
reformných učebníc a tiež zabezpečenie
elektronických verzií ďalších nových
reformných učebníc pre slabozrakých a
nevidiacich žiakov; uvoľňovanie trhu s
učebnicami
Prepájanie odborného
Lepšie zapojenie zamestnávateľov
vzdelávania s praxou
a zamestnávateľských zväzov do systému
odborného vzdelávania a prípravy, podpora
odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo
v podnikoch a posilnenie nástrojov pre
podporu a zabezpečenie kvality štúdia v
odboroch, ktoré sú požadované trhom práce
fromou motivačných štipendií na podporu
štúdia v preferovaných študijných odboroch
v rámci metodiky rozpisu dotácií pre rok 2014

Zabezpečenie licencií

31/12/2013

MŠVVaŠ SR

Národný projekt „Rozvoj
stredného odborného
vzdelávania“ z prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ

Čiastočne
splnené

Ku koncu roku 2012 bol schválený zákon č. 324/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

31/10/2015

MŠVVŠ SR

Posilňovanie kvality odborného
vzdelávania I.

Posilnenie nástrojov pre podporu a
zabezpečenie kvality štúdia v odboroch, ktoré
sú požadované trhom práce definovaním
výsledkov vzdelávania a zaradením do úrovní
kvalifikačného rámca.

Národný projekt "Národná
sústava kvalifikácií" z
prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ

Plní sa

Projekt je v štádiu realizácie, zmluva je účinná od 01.03.2013.

Posilňovanie kvality odborného
vzdelávania II.

32

33

34

-

CSR5 11

-43 999

CSR5 10

31/10/2015

MŠVVaŠ SR MPSVR SR, MH -24 000
SR

CSR5 10

Podpora nadobudnutia odborného vzdelania a Národný projekt "Dielne
praxe vo vybraných odboroch
praktického výcviku" z
prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ

31/12/2015

MŠVVŠ SR

CSR5 10

Reforma normatívneho
financovania - regionálne
školstvo

Reforma normatívneho financovania s väčším Novela zákonov
dôrazom na uplatnenie absolventov na trhu
práce a na ekonomickú náročnosť štúdia

31/12/2013

MŠVVŠ SR

CSR5 3

Reforma normatívneho
financovania - vysoké školstvo

Reforma normatívneho financovania s väčším Novela zákonov
dôrazom na kvalitatívne výsledky

31/12/2013

MŠVVŠ SR

CSR5 5

Posilňovanie kvality
vysokoškolského vzdelávania

Posilnenie vnútorného systému
zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania, reforma akreditácie a sprísnenie
kritérií pre získanie titulov profesor a docent

Ku koncu roku 2012 bola novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov schválená NR SR.

31/12/2013

MŠVVaŠ SR Vysoké školy,
Akreditačná
komisia

CSR5 5

Uznávanie výsledkov
neformálneho vzdelávania

Uľahčenie prístupu dospelých k nadobudnutiu Legislatívna úprava uznávania Čiastočne
novej kvalifikácie na základe predošlej praxe výsledkov neformálneho
splnené
alebo absolvovania vzdelávacích programov vzdelávania
ďalšieho vzdelávania

Novela zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bola 21. 9. 2012 schválená NR SR.

31/12/2014

MŠVVŠ SR

CSR6 9,10

35

36

37

CSR5 3

MH SR

38

39

40

Tvorba vnútorných systémov Čiastočne
zabezpečovania kvality
splnené
poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania
a kritériá pre jeho
posudzovanie a posudzovanie
jeho implementácie

SMSEZ

Podpora kariérového
poradenstva pre dospelých

Poskytovanie kariérneho poradenstva v rámci
národného projektu Ďalšie vzdelávanie
a poradenstvo pre dospelých, ako nástroj
lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

30/09/2015

MŠVVaŠ SR

-27 994

CSR6 9,10

Program budovania pracovísk
transferu vedecko-technických
poznatkov

Plán budovania pracovísk pre transfer
Programový dokument OP VVI
vedecko-technických poznatkov zo štátnych
inštitúcií do súkromného sektora. Rozhodnutie
o počte pracovísk a ich umiestnení, spôsobe
financovania a harmonograme ich vytvárania.

31.6.2013

MŠVVaŠ SR

0

-

8

Legislatívna úprava zákonov č.
172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu
a vývoja a zákona č.185/2009
Z. z. o stimuloch pre výskum
a vývoj a ďalších súvisiacich
právnych predpisov

31/12/2013

MŠVVaŠ SR MH SR, MF SR 0

-

7

Zákon č. 172/2005 Z. z. o
organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja, programové
dokumenty OP 2014-2020

31/12/2013

MŠVVaŠ SR MH SR, MF SR 0

-

7

Analýza koncentrácie pracovísk Analýza možnosti odborového alebo iného
Analýza koncentrácie
vedy a výskumu
sústredenia vedeckých a výskumných
pracovísk vedy a výskumu
inštitúcií v národných znalostných klastroch a
univerzitných parkoch s cieľom podporiť
efektívnosť výskumu a spoluprácu so
súkromným sektorom.

28/02/2014

MŠVVaŠ SR

0

-

8

Podmienky pre efektívny
manažment spolupráce
súkromného sektora a verejných
výskumných organizácií

31/03/2014

MŠVVaŠ SR MH SR, MF SR 0

-

8

30.04.2013
31.03.2014
(podľa
nástrojov)

MF SR

-

7,8,10

41

42

43

44

45

Reforma financovania výskumu Komplexná zmena grantového a podporného
a vývoja
systému s dôrazom na kvalitu, koncentráciu
zdrojov na kvalitné projekty a motivácie
spolupracovať so súkromným sektorom.
Sytematická podpora každej fázy vedeckého
bádania (základný výskum, aplikovaný
výskum, experimentálny vývoj v rámci
univerzít aj firiem).
Zníženie byrokratickej záťaže
Evaluácia súčasného programovacieho
čerpania ŠF EÚ
obdobia a príprava ďalšieho tak, aby
administrácia štrukturálnych fondov nebola
neprimeranou záťažou pre vedecké tímy
čerpajúce európsku podporu. Potreba
administratívnych kapacít na tvorbu projektov
pre ŠF EÚ.

46

Podpora MSP prostredníctvom
inovatívnych finančných
nástrojov a rizikového kapitálu
(JEREMIE - SZRF)

47

Vytvoria sa podmienky, ktoré umožnia lepšiu
finančnú, organizačnú aj ľudsko-kapitálovú
spoluprácu súkromného sektora a verejných
výskumných organizácií cez partnerstvá, joint
ventures a dlhodobé kontrakty. Prehodnotia
sa pravidlá a postupy ochrany duševného
vlastníctva s dôrazom na ich efektivitu
a predvídateľnosť. Legislatíva sa upraví tak,
aby zjednodušila a jednoznačne upravila
ochranu duševného vlastníctva v prostredí
akademických inštitúcií a verejných inštitúcií
výskumu a vývoja. Predovšetkým by sa
takýmto organizáciám malo umožniť vlastniť a
licencovať patenty a úžitkové vzory, vkladať
ich do samostatných právnych subjektov,
v ktorých majú majetkovú účasť,
aSpustenie
neobmedzene
z nich
tvoriť zisk.záruk prvej
nástroja
portfóliových

Rozšírenie funkcií
Informačného systému
ďalšieho vzdelávania,
rozširovanie siete
poradenských inštitúcií

Plní sa

Úloha je súčasťou riešenia národného projektu na podporu ďalšieho vzdelávania. Projekt je v
štádiu pripomienkovania riadiacim orgánom.

Zákon č. 172/2005 Z. z. o
organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja, Zákon o
vysokých školách, Zákon o
Slovenskej akadémii vied,
Zákon o patentoch a
dodatkových ochranných
osvedčeniach

Pokračovanie implementácie
straty a fondov rizikového kapitálu,
JEREMIE, spustenie všetkých
financovaných s podporou zdrojou EŠIF, na nástrojov a neskoršie
prelome 1. a 2. štvrťroka 2013 a spustenie
pokračovanie implementácie.
nástroja portfóliových úverov zdieľaného rizika
začiatkom roka 2014 po výbere finančných
sprostredkovateľov (FS). Pokračovanie
iniciatívy v programovom období 2014-2020 s
navýšenými zdrojmi.

Výber FS pri dvoch nástrojoch, príprava štruktúry nástroja portfóliového úveru zdieľaného
rizika, príprava výberu FS pri nástroji portfóliového úveru, príprava alokácie z EŠIF.

MH SR, MPaRV -100 000
SR, MVVaŠ SR,
SZRB, SZRF

Inovačné vouchere

Vláda implementuje schému inovačných
Spustenie programu
voucherov, ktoré budú môcť malé a stredné
podniky vymeniť za určité množstvo
výskumných a vývojových aktivít v štátnych
výskumných inštitúciách. Nástroj bude firmy
motivovať nadviazať prvotný kontakt so
štátnymi vedecko-výskumnými organizáciami
a zhodnotiť inovačné možnosti vlastného
podnikania.

31/12/2013

MH SR

Stratégia inteligentnej
špecilaizácie SR

Vláda pripraví stratégiu na roky 2014 – 2020, Stratégia inteligentnej
ktorá na základe analýzy stavu a potrieb
špecilaizácie SR
hospodárstva vytvorí sadu navzájom sa
dopĺňajúcich opatrení na podporu inovácií a
inovačného procesu. Stratégia bude v súlade
so štruktúrou a prioritami operačných
programov štrukturálnych fondov EÚ na roky
2014 až 2020.

31/08/2013

MH SR

MŠVVaŠ, MF
SR

Zjednodušenie administratívy
pre výstavbu innovatívnych
podnikov

Zjednodušenie administratívy výstavby
Novela zákona 175/1999 alebo
inovatívnych podnikov úpravou vydávania
iného vhodného predpisu.
stavebných povolení a územného plánovania.

31/12/2013

Podpora rozvoja klastrov

Podporí sa vznik a fungovanie inovatívnych
klastrov pomocou finančných a nefinančných
nástrojov, ktoré budú podporovať zlepšovanie
sieťovania, zapájania sa do medzinárodných
projektov a zvyšovanie konkurencieschopnosti
členov klastrovej organizácie.

MH SR v spolupráci so SIEA vypracovalo Schému podpory klastrových organizácií.

SBIR

Cez medzinárodne úspešný a v mnohých
Spustenie programu
krajinách implementovaný programom
podpory malých firiem (v USA nazývaného
program SBIR) sa umožní experimentálny
vývoj a realizácia inovatívnych riešení. Tento
program poskytne začínajúcim podnikom
granty pre vypracovanie štúdie
uskutočniteľnosti („proof of concept“) a
nízkoúročené finančné prostriedky na vývoj
prototypu.

MH SR v spolupráci so SIEA vypracovalo Schému podpory inovačných riešení smerom k
podnikaniu (schéma de minimis typu SBIR), ktorá je navrhnutá v záujme podpory
komercionalizácie výsledkov vedecko-výskumného procesu, pričom je ňou možné zároveň
stimulovať mladých ľudí, absolventov škôl, pre vstup do podnikania.).

Rozvoj technických odborov na
VŠ

Vláda podporí rozvoj technicky zameranej
Zákon o vysokých školách, OP
pracovnej sily, ktorá je nevyhnutná pre rast
Vzdelávanie
inovatívnych a high-tech podnikov. Vzhľadom
na to, že na Slovensku je relatívne veľa
absolventov technických odborov vysokých
škôl, aktivity sa zamerajú predovšetkým na
zvýšenie kvality týchto odborov a adekvátne
technické vybavenie.

48

49

50

51

52

53

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Úprava systému dávok I.

54

Úprava systému dávok - 1. fáza

Novela zákona o pomoci v
hmotnej núdzi

MH SR vypracovalo a MF SR zaevidovalo Schému pomoci na podporu spolupráce malých a
stredných podnikov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma
de minimis).

Splnené

-400

-

7,8

0

-

7,8

MH SR

MDVRR, obce a 0
samosprávy

-

8

31/12/2013

MH SR

MŠVVaŠ

31/12/2013

MH SR

-

8

31/10/2014

MŠVVaŠ SR MH SR

-

5,8

MPSVR SR

CSR4 9,10,11

V novembri 2012 schválený zákon č. 393/2012 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 599/2003 31/08/2012
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Novelou s účinnosťou od 1. januára 2013 sa spresňujú a
sprísňujú podmienky pre vznik nároku na ochranný príspevok a príspevok na bývanie a to tak,
aby nedochádzalo k ich zneužívaniu. Upravujú sa podmienky posudzovania hmotnej núdze, ak
do okruhu osôb spoločne posudzovaných patrí dieťa, ktoré je zverené do striedavej
starostlivosti rodičov. Novelou sa ďalej vylučuje možnosť poskytovania aktivačného príspevku
zaopatreným neplnoletým deťom, ak sa zúčastňujú vykonávania menších obecných služieb.

-350

8

55

Podpora zamestnanosti mladých Realizácia projektov na podporu vzniku
Národné projekty, dopytovo
I.
pracovných miest vo verejnom i súkromnom orientované projekty
sektore projektmi pre zamestnávateľov, ktorí
vytvoria preukázateľne nové pracovné miesta
pre mladých ľudí, s dôrazom na regióny s
najvyššou mierou nezamestnanosti.

Splnené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako Riadiaci orgán pre Operačný program
31.2.2013
Zamestnanosť a sociálna inklúzia podporuje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu dva
projekty na podporu vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29
rokov. Projekty sa realizujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (okrem
Bratislavského kraja) od novembra 2012. MH SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporuje na základe uznesenia vlády č. 170/2012 a
č. 191/2012 a realokovaných finančných prostriedkov v rámci operačných programov
národného strategického referenčného rámca podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí
do 29 rokov (ako aj zintenzívnenie podpory MSP). V súčasnosti sú vyhlásené tri výzvy.

MPSVR SR

MH SR

Akčný plán pre mládež

Prijatie akčného plánu pre mládež

Akčný plán pre mládež

Splnené

MPSVR SR v spolupráci s MŠVVŠ SR pripravilo a na spoločnom pracovnom rokovaní
29.10.2012 prijalo Akčný plán pre mládež. Obsahuje 7 opatrení zameraných najmä na kvalitu
a význam vzdelávania vrátane odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú vykonávané v
pôsobnosti MPSVR SR a MŠVVŠ SR.

31.10.2012

MPSVR SR

MŠVVŠ

CSR5 9,10

Zjednodušenie systému APTP

Zjednodušenie systému aktívnych politík trhu
práce (APTP) najmä obmedzením počtu
nástrojov a znížením administratívnej
náročnosti pri ich implementácii; zníženie
administratívnej zaťaženosti kapacít verejných
služieb zamestnanosti

Novela zákona o službách
zamestnanosti, zákon o
štátnom rozpočte SR na r.
2013

MPSVR SR pripravilo v roku 2012 návrh zákona o službách zamestnanosti. Národná rada SR 31/12/2012
20.3.2013 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti. Novela ruší 11 nástrojov APTP.
Súčasne sa 7 obligatórnych, právne nárokových AOTP nahrádza fakultatívnymi, právne
nenárokovými AOTP. Znižuje sa administratívna zaťaženosť úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny. Získaná kapacita sa využije v prospech zlepšenia zamerania navrhovania a hodnotenia
aktívnych politík trhu práce. Návrh obsahuje aj individualizáciu odborných a poradenských
služieb zamestnanosti pre znevýhodnených uchádzačov.

MPSVR SR

MF SR

CSR4 9,10

Centralizácia databázy
uchádzačov o zamestnanie
a poberateľov sociálnych dávok,
kompletizácia a prepojenie
s relevantnými inštitúciami

Centralizácia databázy uchádzačov o
zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok,
kompletizácia a prepojenie s relevantnými
inštitúciami

Projekt služieb zamestnanosti
a riadenia sociálnych dávok,
novela zákona o službách
zamestnanosti, novela zákona
o orgánoch štátnej správy v
oblasti sociálnych vecí, a
rodiny a služieb zamestnanosti

V súčasnosti sa dolaďujú automatizované prepojenia IS služieb zamestnanosti a IS riadenia
31/03/2013
sociálnych dávok. Okrem toho predmetnou vládnou novelou zákona o službách zamestnanosti
sa navrhuje vytvoriť legislatívny rámec zabezpečujúci zber, spracúvanie, prepojenie a vzájomné
poskytovanie údajov.

MPSVR SR

MF SR, MŠVVŠ
SR, MV SR, ŠÚ
SR

CSR4 9,10

Modifikácia absolventskej praxe Modifikácia absolventskej praxe za účelom
Novela zákona o službách
zvýšenia efektivity tohto nástroja APTP a jej zamestnanosti
výrazne posilnenie o prvky odbornej prípravy
vrátane odborného dohľadu (inštruktáže)
počas jej výkonu.

V rámci už uvedenej novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá bola schválená NR SR sa 31/12/2012
zavádza modifikácia absolventskej praxe (AP), a to zavedením princípu nadväznosti AP na
povolania, pre ktoré sa absolventi vo vzdelávacom systéme pripravovali. Zavedením tohto
princípu sa odhaduje nielen vyššia účinnosť tohto nástroja APTP na získavaní odborných
zručností a praktických skúseností absolventov škôl, ale aj posilnenie prvkov odbornej
prípravy.

MPSVR SR

zamestnávatelia -18 941 (v roku 2012), -9 CSR5 9,10
327 ( v roku 2013)

Systém stimulov pre mladých

Zaviesť systém stimulov pre mladých ľudí
Novela zákona o službách
s nízkou kvalifikáciou, ktorí sú uchádzačmi
zamestnanosti
o zamestnanie alebo zamestnancami,
k podpore ich účasti na vzdelávaní a príprave
pre trh práce z vlastnej iniciatívy.

Podpora účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce z vlastnej iniciatívy je súčasťou novely
zákona o službách zamestnanosti.

31/12/2012

MPSVR SR

MŠVVŠ SR,
-836 (v roku 2013)
zamestnávatelia

Prepojenie vzdelania a trhu
práce

Zvýšenie dôrazu na vzdelávacie programy a
poradenstvo; nastavenie systému vzdelávania
a prípravy pre trh práce tak, aby sa
zabezpečila vyššia flexibilita uchádzačov o
zamestnanie na trhu práce; podpora
vzdelávania uchádzačov o zamestnanie bude
priamo naviazaná na vytvárané/ponúkané
pracovné miesta pre potreby konkrétnych
zamestnávateľov
Zvýšenie manažérskych a komunikačných
zručností pracovníkov vo verejnej správe s
dôrazom na zamestnancov na klientskych
pracoviskách kvalitnými vzdelávacími
programami

Novela zákona o službách
zamestnanosti, národný
projekt, dopytovo orientované
projekty

Novela zákona o službách zamestnanosti zvyšuje dôraz na vzdelávacie programy a
poradenstvo.

31/12/2012

MPSVR SR

-9 027 (v roku 2012) a -8 CSR6 9,10
356 (v roku 2013)

Implementácia projektov v
rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna
inklúzia v prioritnej osi č.4 "
Budovanie kapacít a zlepšenie
kvality verejnej správy"

Od začiatku programového obdobia sa k 31.12.2012 v rámci prioritnej osi č.4 Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia úspešne implementovalo celkovo 157 projektov
v sume takmer 60 mil. EUR. (z toho 17 národných projektov v sume cca 36 mil. EUR a 140
dopytovo – orientovaných projektov z výziev v sume 24 ml. EUR). Z uvedeného počtu bolo
k 31.12.2012 riadne ukončených 47 projektov. Všetky tieto projekty prispievajú k napĺňaniu
cieľov prioritnej osi č.4.

31/12/2012

MPSVR SR

-60 000 (2007-2012)

56

57

58

59

60

61

Zvýšenie manažérskych a
komunikačných zručností
pracovníkov vo verejnej správe

62

-3 102 (2012)

CSR5 9,10

CSR5 9,10

CSR7 -

63

64

65

66

67

Implementácia mechanizmu
Komplexná rezortná úprava na zabezpečenie Zásady MPSVR SR
poskytovania, kontroly a
jednotného postupu pri implementácii
vyhodnocovania nástrojov APTP systému aktívnych opatrení trhu práce
založeného na fakultatívnosti,
transparentnosti a posilnení

30/06/2013

MPSVR SR

MF SR

CSR4 9,10

Implementácia novely zákona o Prioritizovanie poradenských a
Projekty služieb zamestnanosti
službách zamestnanosti
individualizovaných verejných služieb
zamestnanosti vrátane zvýšenia ich
administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia
prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo
nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou
kvalifikáciou, starších ľudí a žien - 1. fáza

31/12/2013

MPSVR SR

MF SR

CSR6 9,10

31/12/2013

MPSVR SR

MF SR

CSR4 9,10

Pokračovanie dvoch projektov na podporu vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov 31/12/2013
o zamestnanie do 29 rokov.

MPSVR SR

MH SR

31/12/2013

MPSVR SR

MŠVVŠ SR

CSR5 9,10

31/12/2014

MPSVR SR

MŠVVŠ, MH,
-6 978 (na roky 2013MPRV, MDVRR, 2015)
MK, MZ, MŽP,
orgány štátnej
správy, územná
samospráva

CSR4 9,10

Analýza čistej účinnosti
a efektívnosti výdavkov
jednotlivých opatrení aktívnej
politiky trhu práce

Podpora zamestnanosti mladých Pokračovanie podpory vzniku pracovných
Národné projekty, dopytovo
II.
miest vo verejnom i súkromnom sektore pre orientované projekty
mladých ľudí do 29 rokov s dôrazom na
regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti 2. fáza

Novela zákona č. 5/2004 Z.z., sprísptupňovanie databázy údajov.

Podpora zamestnanosti mladých Príprava a prijatie systému záruk pre mladých Záruky pre mladých
III.
ľudí do 25 rokov.

Motivácie pre dlhodobo
nezamestnaných

Vláda bude aj naďalej hľadať spôsoby
aktivácie dlhodobo nezamestnaných
a motivácie zamestnávateľov prijímať
takýchto uchádzačov o prácu. Takéto
opatrenia obnovia pracovné návyky dlhodobo
nezamestnaných a vytvoria podmienky pre ich
trvalé uplatnenie na trhu práce

31/12/2016

MPSVR SR

Úprava systému dávok II.

Cieľom je zabezpečiť lepšiu adresnosť,
Nový zákon o pomoci v
zásluhovosť a odmeňovanie tých, ktorí sa
hmotnej núdzi
snažia zamestnať aj za nízku mzdu alebo sa
aktivujú. V spojitosti s APTP by sa posilnil
efekt motivácie poberateľov sociálnych dávok
nájsť si zamestnanie. Zároveň novela
zabezpečí efektívnejšie pokrytie najnižších
príjmových skupín obyvateľstva.

30/09/2013

MPSVR SR

CSR4 9,10,11

Úprava systému dávok III.

Úprava systému dávok podpory rodín s deťmi Nový zákon o prídavku na
zefektívnením doterajších nástrojov.
dieťa, novela zákona o
rodičovskom príspevku a
novela zákona o príspevku pri
narodení dieťaťa

30/09/2013

MPSVR SR

CSR4 9,10,11

70

Novela zákona o službách zamestnanosti vytvára legislatívny rámec na zriaďovanie
sektorových rád, ktoré budú pôsobiť ako dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenia
zástupcov sociálnych partnerov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, orgánov štátnej správy
a územnej samosprávy s cieľom identifikácie sektorovej potreby zručností a dopytu po
kvalifikovanej pracovnej sile. V rámci národného projektu Národná sústava povolaní bola
využitá analýza špecifík jednotlivých odvetví hospodárstva pri tvorbe sektorových rád.

CSR5 9,10

Identifikácia sektorovej potreby zručností na
trhu práce a dopytu po kvalifikovanej
pracovnej sile prostredníctvom Národnej
sústavy povolaní (NSP) s podporou
Informačného systému - NSP III

69

Národný projekt

-66 898 (na roky 20132015)

Národná sústava povolaní

68

71

Návrhom novely zákona o službách
Analýza MPSVR SR
zamestnanosti sa upravuje nová povinnosť
úradu PSVR vyhodnocovať uplatňovanie
APTP v rámci svojho územného obvodu a
predkladať správu ústrediu PSVR. Súčasne
novou kompetenciou ústredia bude predkladať
MPSVR SR správu o vyhodnotení
uplatňovania APTP za SR.

-15 000 (2013-2015)

CSR4 9,10

Zlepšovanie adresnosti
sociálnych dávok

S cieľom ďalšieho zvyšovania adresnosti
sociálnych dávok a vytvárania pozitívnych
motivácií pre poberateľov zúčastňovať sa na
trhu práce bude vláda priebežne analyzovať
možnosti lepšieho a efektívnejšieho cielenia
sociálnych dávok.

MPSVR SR

CSR4 9,10,11

73

Podpora rovnováhy medzi
zamestnaním rodičov a
starostlivosťou o deti I.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa
opätovne zaradí na ďalšie programové
obdobie 2014-2020.

30/09/2013

MPSVR SR

CSR6 9,10,11

74

Podpora rovnováhy medzi
zamestnaním rodičov a
starostlivosťou o deti II.

Podpora budovania nových zariadení služieb Programy fondov EÚ
starostlivosti o dieťa, prioritne vo veku 0-3

31/12/2014

MPSVR SR

MŠVVŠ SR

CSR6 9,10,11

Rozvoj životných podmienok
Národný program orientovaný na
Predloženie národného
osôb so zdravotným postihnutím zabezpečenie maximálnej úrovne sociálnej
programu na rokovanie vlády
inklúzie osôb so zdravotným postihnutím a ich SR
rodín prostredníctvom uplatňovania práv
takýchto osôb, vytváraním podmienok pre
uplatňovanie rovnosti príležitostí, prijímania
opatrení na prevenciu a prekonávanie
znevýhodnení, boja proti diskriminácii na
základe zdravotného postihnutia.

30/09/2013

MPSVR SR

všetky rezortné
ministerstvá,
mimovládne
organizácie

CSR6 11

Zabezpečenie dostupnosti a
kvality sociálnych služieb I.

30/09/2013

MPSVR SR

CSR6 11

30/09/2013

MPSVR SR

CSR6 11

72

75

76

Zabezpečenie dostupnosti a
kvality sociálnych služieb II.

77

Zabezpečenie dostupnosti a
kvality sociálnych služieb III.

Zlepšenie profesijného zabezpečenia výkonu Nový zákon o sociálnej práci,
sociálnej práce
o podmienkach výkonu
sociálnej práce a o
podmienkach výkonu
odborných čínností v oblasti
sociálnych vecí a rodiny
Kvalita a dostupnosť sociálnych služieb sa
Novela zákona o sociálnych
zlepší zefektívnením viaczdrojového
službách
financovania sociálnych služieb a objektívnym
hodnotením kvality poskytovanej sociálnej
služby.
Naďalej sa budú plniť opatrenia Stratégie
deinštitucionalizácie systému sociálnych
služieb a náhradnej starostlivosti.

Plnenie opatrení Stratégie
deinštitucionalizácie systému
sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej
republike

Zámerom stratégie je náhrada inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí v špecializovaných
priebežne
zariadeniach alternatívnym modelom siete spolupracujúcich a navzájom prepojených
sociálnych služieb poskytovaných v integrovaných domácich podmienkach miestnych komunít.

MPSVR SR

Sociálne služby: -81
CSR6 11
(Fondy EÚ) a -14 (ŠR);
Náhradná starostlivosť: 4 740 (Fondy EÚ) a -836
(ŠR); Podpora
opatrovateľskej služby: 23 800 (Fondy EÚ) a -4
200 (ŠR)

Národný projekt
„Štandardizácia služieb a
rozširovanie siete komunitných
centier pre marginalizované
rómske komunity“

Hlavným cieľom národného projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v
komunitách s osobitným dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom
rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.

31/03/2013

MPSVR SR

Podpora komunitných
CSR6 4,11
centier: -10 516 (Fondy
EÚ) a -1 856 (ŠR)

Rómske marginalizované
Vytvorí sa právne prostredie na zastavenie
Návrh zákona o sociálne
komunity - školské a predškolské nárastu počtu rómskych marginalizovaných vylúčených spoločenstvách
vzdelávanie II.
komunít a postupnú integráciu do spoločnosti
na základe princípov zásluhovosti a
individuálnej zodpovednosti.

30/06/2014

MPSVR SR

Rómske marginalizované
Zlepší sa finančná gramotnosť a prístup k
Akčný plán Oblasť finančného
komunity - finančná gramotnosť finančným službám rómskych
začlenenia na roky 2013 –
marginalizovaných skupín. Zvýši sa ochrana 2015
pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi
praktikami úverových spoločností a podporí sa
rozvoj mikrofinančných programov v
marginalizovaných oblastiach.

31/05/2013

MV SR –
ÚSVRK
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79

80

81

Novela zákona o príspevku na
starostlivosť o dieťa

Rómske marginalizované
Podpora a vytváranie širších predpokladov
komunity - školské a predškolské pre zlepšenie prístupu zraniteľných skupín,
vzdelávanie I.
vrátane Rómov, k školskému a
predškolskému vzdelávaniu lepšej kvality

CSR6 11

FSR, UNDP, MF
SR, MPSVaR,
ZMOS , MS SR,
MH SR, ÚSVRK,
MNO, finančné
inštitúcie a
zamestnávatelia

CSR6 11

Rómske marginalizované
komunity - komunikácia

Iniciatíva s ambíciou odstraňovať
stigmatizáciu rómskeho obyvateľstva jeho
cieleným začleňovaním do spoločnosti.
Osvetou a výchovou majoritnej populácie má
zároveň prispieť k objektívnemu spoznávaniu
rómskej populácie a následne aj ich prijatiu.

Akčný plán Oblasť prístupov
smerom k väčšinovej
spoločnosti – Iniciatíva
integrácie Rómov
prostredníctvom komunikácie

31/05/2013

83

Podpora udržateľného bývania
pre nízkopríjmové domácnosti
štátnou politikou bývania

V súvislosti s budovaním nájomného bývania Nová právna úprava (finančná
sa priamo finančne podporia nízkopríjmové
podpora udržania bývania pre
domácnosti za účelom zníženia chudoby a
nízkopríjmové domácnosti)
sociálneho vylúčenia.

84

Posúdenie zlepšenia adresnosti Vláda posúdi možnosť posudzovania príjmu
štátnej prémie na stavebné
pri pridelovaní štátnej prémie, podobne ako
sporenie
pri niektorých sociálnych dávkach.

82

Analýza adresnosti ostatných
nástrojov podpory bývania
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CSR6 11

MDVRR SR

CSR6 11

31.9.2013

MF SR

MDVRR SR

0

CSR6 11

31/12/2013

MF SR

MDVRR SR

0

CSR6 11

Rokovania s Príprava nových nástrojov.
partnermi,
pokračovanie v
príprave
nových
nástrojov.

31.12.2013
(presadenie
záväzku)

MF SR

Riadiace orgány

-

-

Príprava
alokácie z
EŠIF,
pokračovanie
konzultácií s
partnermi.

31.06.2014

MF SR

MDVaRR SR,
MŽP SR

-

-

-250 000 z ESF v rokoch 2015-2020

-

-

-

Zákon o stavebnom sporení

Vykoná sa analýza možností zvýšenia
adresnosti ďalších nástrojov štátnej podpory
bývania ako sú bonifikácia hypoték pre
mladých a programy Štátneho fondu rozvoja
bývania.

Podnikateľské prostredie
Zmena v systéme formy pomoci
z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov (EŠIF) z
nenávratnej na návratnú

86

Poradný orgán
USVRK pre
médiá a
komunikáciu,
MVO, miestna
samospráva a
verejná správa,
ÚV SR, MV SR,
MK SR…

31/12/2014

MV SR,
ÚSVRK, ÚV
SR, MK SR,
MŠVVaŠ SR,
MPSVaR, MZ
SR, MS SR,
a priamo
riadené
organizácie
ministerstiev
zodpovedným
i za realizáciu
politík inklúzie
MPSVR SR

Potreba väčšieho zapojenia návratných foriem
pomoci v podobe inovatívnych finančných
nástrojov pri čerpaní prostriedkov z
Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) v programovom období 20142020 z dôvodu obmedzených možností
verejných investícií a zlyhaní trhu, s podporou
Európskej komisie.
Podpora strategických investícií V spolupráci s Európskou
prostredníctvom poskytovania
komisiou, relevantnými rezortmi a s partnermi
dlhodobého financovania
zo súkromného sektora pripraviť analýzu trhu,
(Slovenský fond na podporu
prehľad potenciálnych projektov v oblasti
rastu)
infraštruktúry a životného prostredia, štruktúru
fondu a alokáciu z EŠIF. Príprava právnej
dokumentácie, výber manažéra fondu,
pritiahnutie súkromných inštitucionálnych
investorov a založenie fondu.

Presadenie záväzku použitia
5% prostriedkov z EŠIF na
návratné formy pomoci,
zároveň pokračovanie v
implementácii inovatívnych
finančných nástrojov a
implementácia nových
nástrojov.
Založenie Slovenského fondu
na podporu rastu (SFPR).

Príprava štruktúry fondu, konzultácie s partnermi.

Podpora sociálne prospešných
mikropodnikov prostredníctvom
rozvojového kapitálu (Fond
sociálnych fondov rozvojového
kapitálu)

V spolupráci s Európskou
Založenie Fondu sociálnych
komisiou, relevantnými rezortmi a s partnermi fondov rozvojového kapitálu
zo súkromného a mimovládneho sektora
(FOSFOR).
pripraviť analýzu trhu, prehľad potenciálnych
projektov v oblasti sociálne prospešných
mikropodnikov a alokáciu z EŠIF. Príprava
právnej dokumentácie, výber manažéra fondu,
príprava nástrojov a založenie fondu.

Príprava
Príprava prvých návrhov štruktúry fondu.
alokácie z
EŠIF, začiatok
konzultácií s
partnermi.

31/12/2014

MF SR

MPSVaR SR

Posilnenie podpory MSP
prostredníctvom posilnenia
SZRB

Posilnenie úlohy SZRB v programovom
období 2014-2020 v rámci implementácie
iniciatív JEREMIE a JESSICA s cieľom
vybudovania bankovej finančnej inštitúcie,
ktorá by dokázala intenzívnejšie plniť ciele
hospodárskej politiky štátu.

Príprava na
nové
programové
obdobie.

2014-2020
priebežne

MF SR

SZRB

Zapojenie SZRB do štruktúry
JESSICA, pokračovanie účasti
v implementácii JEREMIE,
využitie existujúcich resp.
modifikovaných záručných a
úverových programov SZRB.

Zapojenie SZRB do implementácie iniciatívy JEREMIE.

Návrhu politiky vlády SR na
zlepšenie podnikateľského
prostredia v SR
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91

92

93

94

95

Stratégia vlády na zníženie administratívnej
záťaže podnikateľov a zlepšienie
podnikateľského prostredia. Obsahuje 94
legislatívno-deregulačných opatrení. Umožní
sa vydávanie elektronických výpisov z listu
vlastníctva a zabezpečí sa rozšírenie obsahu
katastra nehnuteľností o údaje o cenách
nehnuteľností uvádzaných vo verejných a
iných listinách predložených na zápis do
katastra. Vláda okrem toho zjednoduší
administratívne vykazovanie podnikov
zvýšením hranice na povinný audit účtovných
závierok a vytvorením komplexného
portálového riešenia umožňujúceho
elektronické hlásenie všetkých náležitostí
Obmedzenie povinnosti
Verejne dostupný portál pre nahlasovanie
webový portál
poskytovať VS informáciu, ktorú duplicitných informačných povinností
už ma niektorý z jej subjektov
vyplývajúcich podnikateľom z legislatívy.

ostatné ÚOŠS

0

MH SR

-

12

-

12

Vyhodnotenie transpozície vybraných
európskych právnych aktov do národnej
legislatívy s cieľom zistiť naplnenie
predpokladu EÚ - zníženie administratívneho
zaťaženia európskej legislatívy o 30,5%.

31/12/2013

MH SR

MDVRR SR, MV
SR, MF SR,
MPRV SR, MZ
SR, MPSVR SR,
MŽP SR, ŠÚ SR

-

12

Analýza postavenia SR v
hodnotení Index regulácie trhu
produktov

Analýza postavenia SR v hodnotení OECD
„Index regulácie trhu produktov 2013“ a
navrhnúť potrebné opatrenia.

31/01/2014

MH SR

ostatné ÚOŠS

-

13

01/07/2014

MDVRR SR

-

12

-

12

Reforma územného plánovania a Komplexné riešenie problematiky územného
stavebného poriadku
plánovania a stavebného poriadku,
zjednodušenie a urýchlenie povoľovacích
procesov pri zachovaní kvality povoľovaných
a realizovaných stavieb

Nový stavebný zákon (zákon o
územnom plánovaní a
výstavbe)

Zmena metodiky posudzovania
vplyvov na podnikateľské
prostredie

Aktualizácia Jednotnej metodiky na
Jednotná metodika na
posudzovanie vybraných vplyvov vrátanie
posudzovanie vybraných
zavedenia systému RIA (Regulatory Impact vplyvov
Assessment) do procesu hodnotenia vplyvov
prijímanej legislatívy.

31/12/2014

MH SR

Vyčíslenie administratívnych
nákladov

Zmapovanie celej legislatívy SR, vyčíslenie
celkových administratívnych nákladov a
celkovej administratívnej záťaže a návrh
opatrení na jej zníženie.

31/12/2014

MH SR

ostatné ÚOŠS

-

12

30/06/2013

MH SR

MF SR

-

12

31/10/2013

MH SR

MDVRR SR, MZ 0
SR, ÚRSO

-

12, 13

Zmena pravidiel určovania výšky Prostredníctvom rozšírenia povinných
investičnej pomoci
vstupných údajov vytvoriť nástroj, pomocou
ktorého sa výška potenciálne schválenej
štátnej pomoci stane pre investora
predvídateľná v závislosti od objektívnych a
vopred známych vstupných hodnôt.
Regulácia

98

MH SR

Vyhodnotenie traspozície
legislatívy EÚ na znižovanie
administratívnej záťaže

96

97

V súčasnosti je splnených 54 opatrení. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí skrátenie 5–dňovej 31/12/2016
lehoty pri vydaní živnosti na 3 dni, skrátenie lehoty registrového súdu na zápis spoločnosti do
obchodného registra z 5 dní na 2 dni (účinné od 1.1.2014), vypustenie povinnosť vypracovať
vnútorný predpis o pitnom režime, vypracovanie a zverejnenie prehľadného návodu, ako
postupovať pri príprave a podávaní daňových priznaní k DPH a vytvorenie komplexného
portálového riešenia náležitostí vyžadovaných od podnikateľských subjektov (najmä vybavenie
daňových priznaní a prípadných opráv chybných údajov). Boli vytvorené a zverejnené
štandardizované vzory pre malých a stredných podnikateľov, ak spoločnosť zakladá jediný
spoločník alebo akcionár. Zmenilo sa kritérium na poverenie zodpovednej osobu dohľadom nad
ochranou osobných údajov a zaviedol tzv. systém samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích
štátov (účinné od 1.1.2014). Bola vytvorená platforma najmä pre malých a stredných
podnikateľov pre overovanie bonity zmluvných partnerov (Hospodársky register, spustený
1.7.2011). V legislatívnych pravidlách vlády bola zavedená povinnosť stanovovať primeranú
legisvakančnú lehotu pri daňovo-odvodových zákonoch a ostatných zákonoch, ktoré podstatne
ovplyvňujú podnikanie, podľa možnosti stanoviť účinnosť k 1. januáru kalendárneho roka.
01/04/2013

Vyhláška MH SR, ktorou sa
ustanovuje vzor formulára na
finančnú analýzu investičného
zámeru a podrobnosti o
informačnej tabuli

Vláda sa bude zaoberať spôsobom, akým by Analýza potreby zníženia
mali firmy zbierať, spracovávať a
regulačného zaťaženia a
sprístupňovať informácie o kvalite,
ďalšej liberalizácie
poplatkoch, celkových nákladoch a
jednotkových cenách. Súbežne vykoná
analýzu potreby zníženia regulačného
zaťaženia a ďalšej liberalizácie regulovaných
trhov. Ide napríklad o dodávku plynu a
elektriny.

Dopravná infraštruktúra a telekomunikácie
Analýza rozsahu a stavu
Návrh zásad postupnej redukcie
Analýza MDVRR SR
využívania dopravnej
nadbytočných častí infraštruktúry s cieľom
infraštruktúry
dlhodobého zníženia nákladov na prevádzku
a údržbu, resp. uvoľnenia zdrojov na
99
primeranú údržbu perspektívnej infraštruktúry

-

31/12/2014

MDVRR SR

-657 752

-

-

Modernizácia ciest I. triedy

Modernizácia a obnova ciest I. triedy
zameraná na zvýšenie bezpečnosti a komforu
cestovania, výstavby nových úsekov ciest I.
triedy – obchvatov a preložiek

Verejné investície do výstavby
cestnej infraštruktúry zo
zdrojov - fondy EÚ a štátny
rozpočet

31/12/2014

MDVRR SR

-205 638

-

-

Zefektívnenie verejnej osobnej
dopravy

Odstránenie súbehov medzi prímestskou
autobusovou a železničnou regionálnou
osobnou dopravou, vzájomné previazanie
obidvoch módov do jednotného systému

Zákon o dopravnej autorite

01/01/2015

MDVRR SR

-

-

Národná stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy a
cykloturistiky

Opatrenia na podporu cyklodopravy tvorby
nových noriem a technických predpisov,
budovanie cyklotrás, vytvorenia finančného
mechanizmu)

Stratégia MDVRR SR

30/04/2013

MDVRR SR

-

-

Spoplatnenie využívania
frekvenčných pásiem

Predaj licencií na používanie frekvenčných
pásiem s cieľom zlepšenia pokrytia
obyvateľstva SR mobilným širokopásmovým
prístupom ku komunikačným službám

Výberové konanie v gescii
Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky

31/12/2013

MDVRR SR

-

-

31/12/2012

MV SR

Celý program ESO
CSR7 2013 - 2016 vo verejnej
správe na - 513 mil. eur,
z toho 2013 - 130 mil.
eur, 2014 - 173 mil. eur

31/12/2013

MV SR

Celý program ESO
CSR7 2013 - 2016 vo verejnej
správe na - 513 mil. eur,
z toho 2013 - 130 mil.
eur, 2014 - 173 mil. eur

MV SR

Celý program ESO
CSR7 2013 - 2016 vo verejnej
správe na - 513 mil. eur,
z toho 2013 - 130 mil.
eur, 2014 - 173 mil. eur

Modernizácia verejnej správy
Efektívna, spoľahlivá a otvorená Zrušenie orgánov špecializovaných miestnej
štátna správa - Program ESO - štátnej správy na úrovni krajov,ich integrácia
1. etapa
do obvodných úradov v sídlach krajov, resp.
105
do špecializovaných obvodných úradov v
sídlach krajov.

107

-

Verejné investície do výstavby
cestnej infraštruktúry zo
zdrojov - fondy EÚ a štátny
rozpočet

102

106

MDVRR SR

Pokračovanie stavby štyroch úsekov hlavného
diaľničného ťahu SR - diaľnice D1, pri
Martine, Levoči a Prešove v rozsahu 46 km,
pokračovanie výstavby 14 km rýchlostnej
cesty R4 južne od Košíc. Rozbehnutie
výstavby približne 120 km diaľnic a
rýchlostných ciest - úseky diaľnic D1, D3 a
rýchlostnej cesty R2.

101

104

S cieľom zníženia nákladov na prevádzku a údržbu železničných tratí bola vypracovaná štúdia 28/02/2013
prúdov jednotlivých tratí, ktorej výsledky sa pretransformovali do zmien grafikonu vlakovej
dopravy pre roky 2013/2014, ktorý už nepočíta so železničnou dopravou (regionálnou osobnou)
na 5 úsekoch tratí (Spišské Vlachy - Spišské Podhradie, Nitrianske Pravno – Prievidza, Lipany Stará Ľubovňa, Jesenské - Turňa nad Bodvou, Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany).

Rozvoj siete diaľnic a
rýchlostných ciest

100

103

Splnené

Zákon 345/2012 o niektorých Splnené
opatreniach v miestnej štátnej
správe

Efektívna, spoľahlivá a otvorená Integrácia pôsobnosti špecializovanej
Doplnenie zákona 345/2012 o Plní sa
štátna správa - Program ESO - miestnej štátnej správy na úrovni
niektorých opatreniach v
2. etapa
špecializovaných obvodných úradov do
miestnej štátnej správe
obvodných úradov, integrácia ďalších
subjektov špecializovanej miestnej štátnej
správy do obvodných úradov, vybudovanie
kontaktných administratívnych miest občanov
Efektívna, spoľahlivá a otvorená Optimalizácia procesov výkonu verejnej moci Novelizácia zákona
štátna správa - Program ESO - v rámci integrovanej miestnej štátnej správy a 345/2012 o niektorých
ďalšie etapy
optimalizácia podporných procesov
opatreniach v miestnej štátnej
správe

Zrušenie orgánov špecializovaných miestnej štátnej správy na úrovni krajov,ich integrácia do
obvodných úradov v sídlach krajov, resp. do špecializovaných obvodných úradov v sídlach
krajov

-45 000

108

Grantový program pre posilnenie Grantový program finančne podporí štúdium Vytvorenie grantového
analytických kapacít vo VS
na renomovaných zahraničných univerzitách programu
vybraným štipendistom. Ako protihodnotu sa
absolventi na istý čas zaviažu pracovať vo
verejnej správe, čo v konečnom dôsledku
posilní vysokokvalifikované odborné kapacity.

110

111

114

115

-

MF SR

CSR7 -

31/12/2013

MDVRR SR

CSR7 12,14

Elektronizácia stavebného
poriadku

Program elektronizácie činnosti stavebných Projekt e-STAK
úradov, druhostupňových odvolacích orgánov
a MDVRR SR

Vytváranie rámca interoperability
prostredníctvom štandardov pre
informačné systémy verejnej
správy

Implementácia štandardov pre informačné
systémy verejnej správy vytvára nástroje pre
eliminovanie možných rizík a problémov pri
vytváraní interoperabilného prostredia
informačných systémov v oblasti verejnej
správy a vo všeobecnosti zakladá podmienky
pre znižovanie nákladov pri výkone verejnej
správy.

Aktualizácia výnosu č.
312/2010 Z. z. o štandardoch
pre informačné systémy
verejnej správy

Aktualizácia výnosu je v príprave.

31/12/2013

MF SR

CSR7 14

Zabezpečenie vyššej úrovne
bezpečnosti sietí a informácií

Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany voči
incidentom, rizikám a hrozbám v oblasti
sieťovej a informačnej bezpečnosti v SR.

Návrh zákona o informačnej
bezpečnosti predložený na
rokovanie vlády SR

Návrh zákona je v príprave.

30/06/2014

MF SR

CSR7 14

Rozvoj funkcionalít Ústredného
portálu verejnej správy

V rámci projektov budú vybudované a
integrované centrálne komponenty a moduly
eGovernmentu na Slovensku. Dobudovaný
Ústredný portál verejnej správy a služby
spoločných modulov ÚPVS budú vytvárať
efektívny elektronický kanál pre komunikáciu
verejnosti s verejnou správou.

Elektronické služby
spoločných modulov
Ústredného portálu verejnej
správy a prístupových
komponentov (fáza 1 a 2) a
Elektronické služby
spoločných modulov
Ústredného portálu verejnej
správy a prístupových
komponentov (fáza
3 a 4).
Nadobudnutie
platnosti
zákona

Dva projekty implementované v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti:
Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových
komponentov (fáza 1 a 2) a Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu
verejnej správy a prístupových komponentov (fáza 3 a 4).

31/07/2014

Úrad vlády
SR

Vytvorenie legislatívneho rámca Úlohou je vytvorenie legislatívneho rámca a
pre výkon elektronickej verejnej zadefinovanie podmienok pre všeobecný
o elektronickom výkone
správy
elektronický prístup k základným verejným
verejnej moci.
službám s navzájom prepojenými registrami
verejnej správy a umožnenie úplnej
elektronickej výmeny údajov medzi občanmi,
verejným a súkromným sektorom.

Návrh zákona je po MPK.

31/12/2014

MF SR

CSR7 14

Vytvorenie a nasadenie
Cieľom opatrenia je vytvorenie a nasadenie
fungujúceho modelu prevádzky fungujúceho a trvalo udržateľného modelu
Integrovaných obslužných miest prevádzky Integrovaných obslužných miest
(ďalej IOM) tak, aby verejné služby boli
dostupné viacerými elektronickými kanálmi.

Implementácia národného
projektu Integrované obslužné
miesta v rámci operačného
programu Informatizácia
spoločnosti.

Príprava procesu verejného obstarávania.

31/12/2015

MF SR

CSR7 14

Transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva

Okrem už existujúceho Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií sa zatiaľ podarilo
31/12/2014
vytvoriť analytické útvary na Ministerstve životného prostredia (Odbor ekonomických nástrojov
a analýz), Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (analytické centrum) a Ministerstve
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (Inštitút stratégie), Ministerstve zdravotníctva (Odbor
analýz, koncepcií a stratégií v zdravotníctve) a najnovšie aj na Ministerstve škosltva, vedy,
výskumu a športu (Inštitút vzdelávacej politiky).

-

Budovanie a skvalitňovanie analytických
jednotiek na strategických rezortoch

112

113

MŠVVŠ SR

Posilnenie analytických kapacít

109

Vybudovanie novej analytickej Čiastočne
jednotky na Ministerstve
splnené
školstva, vedy, výskumu a
športu (Inštitút vzdelávacej
politiky).

31/12/2013

Národná
agentúra pre
elektronické a
sieťové služby

CSR7 14

Elektronický súdny spis

116

Hlavným cieľom projektu Elektronický súdny
spis je rozšírenie funkcionality informačných
systémov súdov o také funkcionality, ktoré
umožnia vedenie súdneho spisu počas celého
jeho životného cyklu v plne elektronickej
podobe.

Začatý proces
verejného
obstarávania

31/08/2014

MS SR

CSR7 15

Skrátenie dĺžky súdneho konania Skrátenie dĺžky súdneho konania

Revízia občianskeho súdneho Legislatívny
Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného predložený do MPK, ktoré bolo
poriadku
zámer
ukončené dňa 13.3.2013
prerokovaný
Legislatívnou
radou vlády SR
dňa 16.4.2013.

30/09/2014

MS SR

CSR7 15

Skrátenie dĺžky súdneho konania Skrátenie dĺžky súdneho konania – 2. fáza
II.

Novela Exekučného poriadku Pripomienkové Úloha bude realizovaná v skoršom ako pôvodne plánovanom termíne, ale bude rozdelná na dve 30/06/2014
konanie k
fázy - statusová časť a procesná časť.
statusovej časti
začne
18.4.2013 k
prvej časti
novelizácie.

MS SR

CSR7 15

31/12/2015

MS SR

CSR7 15

117

118

119

Realizácia projektu
Elektronický súdny spis
vrátane potrebných
legislatívnych zmien

Zavedenie elektronickej Zbierky Cieľom úlohy je digitalizácia Zbierky zákonov Realizácia projektu Slov-Lex
zákonov Slovenskej republiky
Slovenskej republiky vrátane úplných znení vrátane potrebných
všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívnych zmien
zlepšenie prístupu k platnému právu.

Začatý proces
verejného
obstarávania.

Insolvenčný register

Cieľom úlohy je zefektívnenie a sprehľadnnie Realizácia projektu
procesu uspokojovania veriteľov.
Elektronického insolvenčného
registra vrátane potrebných
legislatívnych zmien

30/06/2014

MS SR

CSR7 15

Register diskvalifikácií

Vytvorenie registra diskvalifikácií povedie k
zlepšeniu podnikateľského prostredia v
Slovenskej republike tým, že z podnikania
vylúči osoby, ktoré závažným spôsobom
porušujú svoje povinnosti.

30/06/2014

MS SR

CSR7 15

Posilnenie kvality zdravotníckej
výučby

Posilnenie kvality odbornej praktickej výučby Novela zákona
vo vyššom odbornom vzdelávaní pri príprave o poskytovateľoch zdravotnej
žiakov na výkon zdravotníckeho povolania (t.j. starostlivosti
bude uskutočňovaná najmenej vo fakultných
nemocniciach).

31/12/2012

MZ SR,
MŠVVaŠ SR

CSR5 16

01/01/2014

MZ SR

01/01/2015

MZ SR

120

121

Realizácia projektu Registra
diskvalifikovaných osôb
vrátane potrebných
legislatívnych zmien

Zdravie

122

123

124

Zavedenie unitárneho systému Tranformácia súčasného usporiadania
verejného zdravotného poistenia systému verejnho zdravotného poistenia,
ktorý je založený na tržnom princípe na
systém s jediným štátnym platiteľom (vo
svojej podstate národná zdravotná služba
financovaná z daní).
Investície do nových nemocníc
poskytujúcich akútnu
starostlivosť

Dobrovoľné odkúpenie
súkromných zdravotných
poisťovní, alebo ich
vyvlastnenie na základe
Transformačného zákona

Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich Spolupráca viacerých
zariadení.
zainteresovaných skupín do
precizovania finálnej podoby
projektov a ich následná
realizácia

Požiadavka zakomponovania odbornej praktickej výučby vo vyššom odbornom vzdelávaní pri
príprave žiakov na výkon zdravotníckeho povolania vo fakultných nemocniciach bude
predmetom najbližšej novely zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
v roku 2013.

MF SR

-

16

-

16

126

127

Zlepšenie finančného riadenia a Nastavenie pilierov finančného riadenia tak,
hospodárenia poskytovateľov
aby bola odmeňovaná produktivita a
zvyšovanie efektívnosti. Zabezpečenie
systematického zberu, sledovania a
vyhodnocovania relevantných ukazovateľov.

01/01/2015

MZ SR

-

16

Zjednotenie liečebných postupov Štandardné postupy liečby pre rovnaké
Vydanie jednotnej kodifikácie
diagnózy bez ohľadu na zariadenie, v ktorom liečebných postupov
je liečba realizovaná.

01/01/2016

MZ SR

-

16

Platby za diagnostickú skupinu
DRG

Zavedenie systému platieb za liečbu, ktorý
Technická špecifikácia
zohľadňuje náročnosť diagnózy, komplikácie a modelov oceňovania liečby,
dĺžku hospitalizácie (tzv. case-mixu). Týka sa ktorú má v gescii ÚDZS
lôžkových zariadení.

01/01/2016

MZ SR

-

16

Rezidenčný program pre
všeobecných lekárov

Cieľom je vytvorenie reálneho programu na
rozvoj kvality a udržateľnosti poskytovania
primárnej zdravotnej starostlivosti v SR. Ten
by mal zatraktívniť odbor pre absolventov
lekárskych fakúlt a ponúknuť odborné
uplatnenie mladým všeobecným lekárom
a pediatrom na Slovensku.

Implementácia rezidenčného
programu prostredníctvom
vzdelávania medikov,
absolventov lekárskych fakúlt
a ich zapojenie do liečebného
procesu na úrovni
všeobecného lekára

31/12/2014

MZSR

-

16

Vyrovnané hospodárenie
fakultných a univerzitných
nemocníc

Prostedníctvom efektívnejšieho riadenia,
optimalizáciou počtu pracovníkov a
centralizovaním nákupov dosiahnuť
vyrovnané hospodárenie vo fakultných a
univerzitných nemocniciach

Implementácia kontrolingových
nástrojov, optimalizácia
lôžkového fondu a personálu

31/12/2015

MZSR

-

16

Dostupnosť zdravotnej
starostlivosti - čakacie listiny

Zvýšenie transparentnosti zaraďovania
poistencov na poskytnutie plánovanej
zdravotnej starostlivosti do zoznamu
zdravotnej poisťovne.

Čakacie lehoty budú poisťovne
povinné zverejňovať podľa
jednotlivých poskytovateľov,
čím sa umožní ich
porovnateľnosť.

30/06/2014

MZ SR

Revízia relevantných skupín
liekov podľa
farmakoekonomických kritérií.

Revízia relevantných skupín liekov, ktoré sú
súčasne uhrádzané z verejného zdravotného
poistenia na základe vyhodnotenia plnenia
farmakoekonomických kritérií.

priebežne

MZ SR

?

-

16

Zverejňovanie predkladaných
farmakoekonomických analýz

Zverejňovanie výsledkov farmakoekonomickej zverejňovanie na webovom
analýzy predloženej kategorizačnej komisii
sídle MZSR
navrhovateľom/žiadateľom. Zverejňovanie
celého posudzovaného dokumentu v rámci
odborných odporúčaní.

priebežne

MZ SR

?

-

16

Implementácia prvej fázy ehealth eSO1

Národný portál zdravia, ePreskripcia a
eMedikácia, Elektronická zdravotná knižka
občana, eAlokácie

128

129

130

131

132

133

134

135

Informovanosť pacientov o
Zavedenie systému merania kvality a
kvalite poskytovateľov zdravotnej akreditácie poskytovateľov vrátane nemocníc.
starostlivosti
Prijatie nového rozšíreného zoznamu
indikátorov kvality aj pre ďalšie medicínske
odbory a terapeutické a diagnostické výkony.

Environmentálna udržateľnosť a energetika

Zmena interných riadiacich
smerníc v jednotlivých
nemocniciach, ktoré budú
záväzné aj pre zmluvné
podmienky riadiacich
pracovníkov

Prijatie zákona o e-healthe,
postupná implementácia u
poskytovateľov

Hodnoty indikátorov ako aj
rebríčky kvality poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti budú
zverejnené minimálne raz
ročne v užívateľsky prijateľnej
podobe. Raz za tri roky bude
zoznam indikátorov
revidovaný.

Prebieha

16

Odovzdanie všetkých integrovaných častí diela prebehne v druhej polovici roka 2013 s tým, že 01/01/2016
testovacia prevádzka bude prebiehať do konca roku 2015 s ostrým spustením systému
začiatkom roka 2016

MZSR

-

16

31/12/2013

MZSR

-

16

Príprava novej Environmentálnej Vypracovanie podkladových materiálov
stratégie SR
a analýz pre zabezpečenie a vypracovanie
novej Environmentálnej stratégie SR.

Príprava materiálov a analýz

31/12/2013

MŽP SR

Všetky
relevantné
rezorty (najmä
MF SR, MH SR,
MPRV SR,
MDVRR SR, MZ
SR, MŠVVŠ SR,
MPSVR SR)

-

17, 18,
19, 20

V úzkej spolupráci príslušných ministerstiev Stratégie adaptácie SR na
a odborných inštitúcií bude pripravený
nepriaznivé dôsledky zmeny
komplexný dokument, ktorý navrhne, na
klímy
základe objektívnej analýzy nepriaznivých
dôsledkov zmeny klímy, princípy a nástroje na
minimalizovanie negatívnych dopadov zmeny
klímy na eko-systémy, sociálnu
a hospodársku oblasť (proaktívna adaptácia,
prevencia a riadenie rizík).

31/12/2013

MŽP SR

MPRV SR, MZ
SR,MDVRR SR,
MV SR, MŠVVŚ
SR, ÚVZ SR

-

17, 18,
19, 20

Analýza možností plnenia
V spolupráci s relevantnými rezortmi
Analýza možností plnenia
prísnejších redukčných cieľov do a odbornými inštitúciami a na základe
prísnejších redukčných cieľov
roku 2030
aktuálnych vstupných údajov (prognózy rastu do roku 2030
HDP, politiky a opatrenia na znižovanie emisií
v sledovaných sektoroch) vypracovať „Impact
Assessment“ očakávaných vplyvov na
hospodárstvo SR do roku 2050.

01/06/2014

MŽP SR

MF SR, MH SR,
MDVRR SR,
MPRV SR

-

Nízkouhlíková stratégia

Vytvorenie citlivostnej analýzy pre vybrané
Nízkouhlíková stratégia
parametre (ceny palív, investičná náročnosť)
a projekcií emisií skleníkových plynov aj
krivky marginálnych nákladov znižovania
emisií. Vytvorenie súhrnu opatrení pre
redukciu emisií skleníkových plynov
voblastich, ktoré nie sú pokryté EÚ ETS.

31/12/2014

MŽP SR

MF SR, MH SR,
MDVRR SR,
MPRV SR

-

17, 18,
19, 20

Podpora energetickej
efektívnosti bytových jednotiek
prostredníctvom inovatívnych
finančných nástrojov (JESSICA ŠFRB)

Podpora financovania zatepľovania bytových Spustenie nástroja a neskoršie
jednotiek prostredníctvom úverového nástroja pokračovanie implementácie.
s pomocou zdrojov EŠIF, pokračovanie
implementácie v programovom období 20142020 s navýšenými zdrojmi.

30/04/2013

MPaRV SR

MDVaRR SR,
ŠFRB

-

19

Implementácia smernice o
energetickej efektívnosti

Slovensko implementuje smernicu EÚ o
energetickej efektívnosti, ktorej cieľom je
dosiahnuť do roku 2020 zníženie konečnej
spotreby o 20 %. Úspora sa bude týkať
verejných budov, domácností aj priemyslu.
Zlepšiť by sa mala aj informovanosť občanov
o svojej spotrebe energie.

Novela zákona 476/2008 o
energetickej efektívnosti,
Akčný plán energetickej
efektívnosti na roky 20142016, tepelná mapa SR,
analýza potenciálu úspor
energie z vysoko účinnej
kombinovanej výroby elektriny
a tepla a efektívneho
Prechod od skládkovania k zhodnocovaniu
Vypracovanie legislatívneho
odpadov – energetickému i materiálovému.
zámeru návrhu zákona o
Využijú sa ekonomické nástroje na stimuláciu odpadoch, predloženie na
obyvateľstva znižovať produkciu odpadu a
rokovanie vlády
recyklovať.

31/12/2015

MH SR

-

19

30/06/2013

MŽP SR

-

20

Prechod od skládkovania k zhodnocovaniu
Návrh nového zákona
odpadov – energetickému i materiálovému.
o odpadoch
Využijú sa ekonomické nástroje na stimuláciu
obyvateľstva znižovať produkciu odpadu a
recyklovať.

31/12/2013

MŽP SR

-

20

136

Príprava Stratégie adaptácie SR
na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy – ex ante kondicionalita
OP ŽP 2014-2020

137

138

139

140

141

142

143

Zmena v systéme odpadového
hospodárstva a nakladania
s odpadmi - 1. fáza.

Zmena v systéme odpadového
hospodárstva a nakladania
s odpadmi - 2. fáza.

Príprava
Príprava štruktúry nástroja a stratégie.
zmluvy o
financovaní
medzi MPaRV
SR a ŠFRB.

-11 529

144

145

146

Stratégia vodného hospodárstva Vypracovanie stratégie vrátane štúdie
dopadov na hospodárstvo SR

Prehodnotenie nástrojov podpory Tempo podpory plnenia cieľov sa zmení tak,
OZE
aby bola väčšina podpory najmä na výrobu
elektriny cielená bližšie k roku 2020. Zavedie
sa jednotný výkupca podporovanej elektriny z
OZE a KVET, čo stransparentní využívanie
tejto elektriny a umožní lepšie nastavenie
verejnej podpory.

Novela zákona č. 309/2009 Z.
z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby

Optimalizácia podpory uhoľného Vláda SR bude hľadať optimálne spôsoby
Uznesenie vlády SR
baníctva
podpory ťažby uhlia na Slovensku do
budúcnosti s cieľom minimalizovať dosahy na
cenu elektriny pre domácnosti, podnikateľov a
životné prostredie.

31/12/2014

MŽP SR

MPRV SR

-

20

31/10/2013

MH SR

MŽP

-

12,18

31/12/2013

MH SR

-

12,17,18
,20

