Plán obnovy a odolnosti
Konferencia Nezávislý život 2021 – Máme plány (?)
16. jún 2021

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI
• je spoločnou reakciou krajín EÚ
na silný pokles ekonomiky v dôsledku
pandémie.
• hlavným cieľom je podporiť REFORMY
A INVESTÍCIE, ktoré Slovensku
umožnia začať opäť dobiehať životnú
úroveň priemeru EÚ.

ČO OČAKÁVA EURÓPSKA KOMISIA
OD PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI?
• Reakcia na výzvy, ktoré EK identifikovala v pravidelných správach v
rámci EU Semestra (Country report, Country Specific Recommendations)
• Podpora prechodu na zelenú ekonomiku (37 %)
• Podpora digitalizácie (20 %)

1. AKÉ REFORMY POTREBUJEME UROBIŤ a
2. AKÉ INVESTÍCIE SÚ NA PODPORU REFORIEM
POTREBNÉ?

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA PLÁN OBNOVY A
ODOLNOSTI?
Európska komisia

Slovensko

• Pracovná skupina na zotavenie a
odolnosť (RECOVER) pod
generálnym sekretariátom
Európskej komisie
• Spolupráca s Generálnym
riaditeľstvom Komisie pre
hospodárske a finančné
záležitosti

• Ministerstvo financií SR,
Sekcia plánu obnovy
• Spolupráca s jednotlivými
ministerstvami
• www.planobnovy.sk

ČO OBSAHUJE SLOVENSKÝ PLÁN OBNOVY A
ODOLNOSTI za 6 575 miliónov eur
Zelené Slovensko
Lepšie vzdelanie
Veda, výskum,
inovácie

Zdravý život
Efektívny štát a
digitalizácia

5 komponentov
(obnoviteľné zdroje energie, doprava, adaptácia na zmenu
klímy,....)
3 komponenty

2 komponenty
(riadenie a financovanie vedy, lákanie talentov,...)

3 komponenty

5 komponentov
(reforma justície, boj proti korupcii, zdravé verejné
financie, štát v mobile, kybernetická bezpečnosť,...)

2 332 miliónov eur

892 miliónov eur
892 miliónov eur

1 533 miliónov eur

1 110 miliónov eur

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25932/1 - celý materiál schválený na vláde koncom apríla

KOMPONENT 6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita
inkluzívneho vzdelávania
Odhadované náklady 210 mil. eur
Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu
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

Q4 2022 - Q4 2025

Rozšírenie kapacít materských škôl – časť reformy č. 1
Debarierizácia väčších stredných škôl – investícia č. 1

135,4 mil. eur
Q1 2023

27,2 mil. eur

Pilotné overenie ranej starostlivosti v prostredí MRK – časť reformy
č. 1;

6,1 mil. eur

Administratívne náklady spojené s investíciami do kapacít
materských škôl a debarierizácie.

5,7 mil. eur

KOMPONENT 6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita
inkluzívneho vzdelávania
Odhadované náklady 210 mil. eur
Reforma 2: Nový model nárokovateľných podporných opatrení vo
výchove a vzdelávaní

Q4 2022 - Q4 2025

Vypracovanie a implementáciu nového modelu nárokovateľných
podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a pilotné overenie
vybraných opatrení – reforma č. 2;

22,5 mil. eur

Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a
zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory
duševného zdravia detí, žiakov a študentov.

Q1 2023

Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného
ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov.

Q1 2023 - Q2 2025

Reforma 5: Podpora desegregácie škôl

Q3 2023 - Q3 2025

Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov
pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl

Q4 2022

13 mil. eur

KOMPONENT 7 Vzdelávanie pre 21. storočie /
REFORMY
Odhadované náklady 469 mil. eur (aj s investíciami)
Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a
učebnicová reforma)

Q2/2021 – Q3/2026

Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy
výučby (zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie
profesijného rozvoja učiteľov)

Q1/2021 – Q3/2023

Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách

Q2/2022 - Q4/2024

187,2 mil. eur

Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry

Q4/2021 – do konca

123,3 mi. eur

KOMPONENT 11 Moderná a dostupná
zdravotná starostlivosť / REFORMY
Optimalizácia siete nemocníc

Q4 2025

Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve

Q2 2021

Centralizácia riadenia najväčších nemocníc

Q2 2025

Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti

Q4 2021

Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Q2 2022

Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o
dospelých, deti a dorast

Q2 2022

KOMPONENT 11 Moderná a dostupná
zdravotná starostlivosť / INVESTÍCIE
Projektová príprava a projektové riadenie
investícií

Q3 2021

58 mil. eur

Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a
vybavenie (cca 2400 - 2600 lôžok)
Digitalizácia v zdravotníctve (ERP systém, liečba

Q4 2025

998 mil. eur

Q4 2025

41 mil. eur

Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej
služby, obnova vozového parku (55)

Q2 2025

55 mil. eur

Podpora otvárania nových ambulancií primárnej
starostlivosti v nedostatkových oblastiach (150)

Q4 2025

11 mil. eur

fibrilácie srdcových predsiení)

KOMPONENT 12 Duševné zdravie /
REFORMY
Koordinovaná medzirezortná spolupráca a
regulácia
• Rada vlády pre duševné zdravie
• Národný program duševného zdravia a akčný plán
• Komora pracovníkov vykonávajúcich psychologickú
činnosť

Q2 2025

Rozvoj akútne poddimenzovaných oblastí
Koncepty pre modernejšiu liečbu
Modernizácia vzdelávania personálu

Q1 2021
Q4 2021
Q4 2022

2 mil. eur

KOMPONENT 12 Duševné zdravie /
INVESTÍCIE
Výstavba detenčných a komunitných zariadení
• 150 lôžok / 2 detenčné zariadenia
• 56 komunitných zdravotno-sociálnych centier
starostlivosti o duševné zdravie: psycho-sociálnych
centier, denných stacionárov a PAS zariadení
Modernizácia diagnostických metód
Obnova materiálno-technického vybavenia

Q4 2025

75 mil.
eur

Q4 2021
Q4 2023

8 mil. eur
1 mil. eur

• 244 lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti, z toho 44
sieťových postelí nahradených 44 izolačnými miestnosťami

Q4 2025

11 mil.
eur

Vzdelávanie personálu
Národná linka podpory duševného zdravia

Q2 2026
Q2 2021

7 mil. eur
1 mil. eur

Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
REFORMY
Reforma integrácie a financovania
dlhodobej sociálno-zdravotnej
starostlivosti
Reforma posudkovej činnosti
Reforma dohľadu nad sociálnou
starostlivosťou

Q4 2025

Q1 2023

2 mil. eur

Q1 2022

9 mil. eur

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
REFORMY
Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti

Q4 2025

• Nová legislatíva upravujúceho oblasť dlhodobej a paliatívnej
starostlivosti (MZ SR) a úprava financovania paliatívnej a
ošetrovateľskej starostlivosti (MZ SR)

• Q1 2023

• Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na
verejnú diskusiu (MPSVR SR)

• Q4 2023

• Schválenie novej legislatívy v oblasti financovania sociálnych
služieb - zavedenie osobného rozpočtu (MPSVR SR)

• Q4 2025

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
REFORMY
Reforma posudkovej činnosti
• Schválenie novej legislatívy o
zjednotení posudkovej činnosti z
rozpočtu (MPSVR SR)

Q1 2023

2 mil. eur

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
REFORMY
Reforma dohľadu nad sociálnou
starostlivosťou

Q1 2022

• Schválenie nového zákona v oblasti
dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

• Q1 2022

• Vytvorenie nového orgánu pre dohľad
s 8 pobočkami

• Q1 2024

9 mil. eur

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
INVESTÍCIE
Rozšírenie a obnova kapacít komunitnej
sociálnej starostlivosti
• Rozšírenie kapacít pobytových služieb
komunitného charakteru (1 000) a
zdravotno-sociálnych nízkokapacitných
zariadení (480)
• Rozšírenie kapacít ambulantných
služieb (2580)

Q2 2026

193 mil. eur

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
INVESTÍCIE
Rozšírenie a obnova kapacít následnej a
ošetrovateľskej starostlivosti
• Rozšírenie a obnova poskytovateľov
domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(11 nových a dovybavenie 80 existujúcich ADOS)

• Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti
rekonštrukciou existujúcich akútnych a
chronických lôžok (650)

Q2 2026

32 mil. eur

KOMPONENT 13 Dlhodobá starostlivosť /
INVESTÍCIE
Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej
starostlivosti
• Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej
paliatívnej starostlivosti (270)
• Rozšírenie a obnova siete mobilných
hospicov (26)

Q3 2025

20 mil. eur

