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STRATÉGIA LÁKANIA MOZGOV

ZDRAVOTNÉ SESTRY
A REFORMA KOMPETENCIÍ

NOVÉ NÁSTROJE PODPORY
PRE VÝSKUM A INOVÁCIE
LEPŠÍ PRÍSTUP
K MEDZINÁRODNEJ
VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

NEMOCNICE
DLHODOBÁ
STAROSTLIVOSŤ

Ekonomický rast

Udržateľnosť

Zamestnanosť

Konkurencieschopnosť

Zelené

Digitálne

Trh práce a sociálna
udržateľnosť
INTEGRÁCIA MARGINALIZ.
RÓMSKYCH KOMUNÍT
FORMÁLNA STAROSTLIVOSŤ
O DETI DO 3 ROKOV
ZEFEKTÍVNENIE SLUŽIEB
ZAMESTNANOSTI
PODPORA BÝVANIA
ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI
ĽUDÍ SO ZDRAVOT. POSTIH.

Verejné inštitúcie
a regulácie
BOJ PROTI KORUPCII
A REFORMY V SÚDNICTVE
REGULÁCIE
PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA
REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY

Späť na výber

TBD To bude doplnené

Vzdelávanie
DOSTUPNÉ MATERSKÉ ŠKOLY
MODERNÉ ŠKOLY
A MOTIVOVANÍ UČITELIA
POSILNENÉ VZDELÁVANIE
DOSPELÝCH
REFORMA VYSOKÝCH ŠKÔL

Digitalizácia
CENTRÁLNE RIADENIE
LEPŠIE DIGITÁLNE SLUŽBY
PRE OBČANOV A PODNIKATEĽOV
ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA
ULTRA RÝCHLEHO INTERNETU
ZVYŠOVANIE ÚROVNE
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Fiškálne reformy
OBLASŤ / problémy

MÍĽNIK DO

RIEŠENIA

UDRŽATEĽNÉ A FÉROVÉ PENZIE

2020

Starnutie populácie: dnes
na dôchodcu pripadajú
4 produktívni, o 10 rokov už len 3.

Pružnejší odchod do dôchodku so zohľadnením strednej dĺžky života.

2020

Eliminácia špekulácii pri získavaní nároku
na minimálny dôchodok.

Súčasný systém umožňuje
špekulovať, platiť nízke odvody
a získať rovnaký dôchodok.

2020

Transparentné porovnávanie výkonnosti
fondov v II. pilieri voči zahraničiu.

2020

Nízke výnosy a zle informovaní
sporitelia v druhom pilieri.

Predvolené investičné stratégie v II. pilieri.

2020

Pravidelne zasielaný výpis o očakávanej
výške dôchodku.

PRORASTOVÝ DAŇOVÝ SYSTÉM

2020

Ekonomická aktivita je viac
daňovo zaťažená ako ekologické
náklady a majetok.

Zdanenie fyzických osôb, ktoré presúvajú
zisky do schránok v daňových rajoch.

2021

Zdanenie emisií CO2 pri autách a vyššie
dane z negatívnych externalít.

FINANČNÁ POTREBA

2022

Superodpis produktových investícií a
inovácií.

Systém nemotivuje ﬁrmy inovovať
a investovať do transformácie
ekonomiky.

2022

Daňová reforma na zníženie zdanenia práce.

2023

Férové zdanenie nehnuteľnosti podľa ich
hodnoty.

BOJ PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM

2020

Slovensko má 5. najhoršiu
úspešnosť výberu DPH v EÚ.

Každoročný verejný odpočet zlepšenia
fungovania FS SR.

2021

Posilnenie analytických kapacít
a digitalizácia procesov FS SR.

2022

Posilnenie kontrolných činností FS SR
výdavkov a prínosov.

ROZPOČTOVÁ DISCIPLÍNA

2020

Slovensko vo svojej histórii nemalo
ani raz vyrovnaný rozpočet.

Ukotvenie výdavkových stropov
v ústavnom zákone.

2020

Skutočné strednodobé rozpočtovanie.

2020

Reforma programového rozpočtovania.

2024

Implementácia opatrení z revízie
výdavkov a daní.

Súčasné nastavenie podporuje
optimalizáciu.

Finančná správa SR (FS SR) nerobí
odpočet efektívnosti v boji proti
daňovým únikom.

REFORMA
8 745 mil. eur

DOPADY
HDP

Zabezpečí sa udržateľnosť
dôchodkového systému.

2024 Zvýši sa priemerné zhodnotenie
úspor v II. pilieri.

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

Slabá disciplína a zlé plánovanie
rozpočtu.

2024 Podiel viac škodlivých daní pre
ekonomický rast sa zníži na úroveň
priemeru EÚ.
2024 Klesne zaťaženie práce
jednotlivcov, obzvlášť
nízkokvaliﬁkovaných.

Ekonomický rast
a zvýšenie zamestnanosti.

Zvýši sa férovosť v zdanení a daňová
spravodlivosť.

REFORMA
8 745 mil. eur

HDP

Vyššia spravodlivosť
pri platení daní.

Zvýši sa ochota dobrovoľne priznávať
dane.

8 745 mil. eur

REFORMA
HLAVNÝ PRÍNOS
Vyrovnaný rozpočet.

2024 Zníži sa medzera vo výbere DPH
na úroveň mediánu EÚ.

Štát získa dodatočné zdroje na
zníženie daní alebo ﬁnancovanie
výdavkových priorít.

HLAVNÝ PRÍNOS

Ochota platiť dane je nízka.

Slabá proti-cyklická ﬁškálna
politika.

2024 Zníži sa riziko dlhodobej
udržateľností z vysokého na stredné.

Ochránia sa budúce generácie pred
nadmerným zadĺžením.

HLAVNÝ PRÍNOS

REFORMA
8 745 mil. eur

VÝSLEDKY

HDP

Zdroje ušetrené v dobrých časoch
štát využije na podporu ekonomiky
v horších časoch.
Vyššia transparentnosť pri riadení
a vyhodnotení rozpočtu.
Vyššia hodnota za peniaze v rozpočte
vrejnej správy.

Zelená ekonomika
OBLASŤ / problémy

MÍĽNIK DO

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

2024

120 tisíc domácností kúri starými
kotlami na tuhé palivá silno
znečisťujúce ovzdušie.

Výmena domácich kotlov na tuhé
palivá.

2026

Komplexné renovácie verejných
a súkromných budov.

2026

Znižovanie objemu tepla
vyrobeného z uhlia.

2022

Reforma triedeného zberu
a povinný množstvový zber.

2025

Dostupné centrá opätovného
použitia.

75 % verejných budov je
zastaraných, súkromní majitelia
rekonštruujú tiež málo.

RIEŠENIA

FINANČNÁ POTREBA
1,85 miliardy eur

DOPADY
HDP

VÝSLEDKY
2026 80 tisíc domácností s vymeneným
kotlom.
2026 Bude obnovených tisíc verejných
budov a 24 tisíc domov.

HLAVNÝ PRÍNOS

Čistejšie ovzdušie a nižšie
emisie skleníkových plynov.

2026 Zníži sa podiel tepla vyrobeného
z uhlia o 70 % oproti roku 2019.

Teplárenstvo je stále vo výraznej
miere závislé od uhlia.

PRECHOD NA OBEHOVÚ
EKONOMIKU
Slovensko recykluje málo odpadu,
o 10 percentných bodov menej
ako priemer EÚ.
Na skládky posielame cez 50 %
komunálneho odpadu (25 % v EÚ).

POSILNENIE OCHRANY PRÍRODY,
PODPORA TURIZMU A REGIÓNOV
Intenzita ťažby dreva je dlhodobo
vyššia než v krajinách OECD.

2026

Odstránenie prioritných
čiernych skládok.

2021

Presun pozemkov v treťom
a vyššom stupni ochrany pod správu
orgánov ochrany prírody.

2025

Zonácia národných a prírodných
parkov na Slovensku.

Slovenské národné parky nespĺňajú
podmienku prevahy území
nenarušených ľudskou činnosťou.

2025

EFEKTÍVNE INVESTÍCIE
V DOPRAVE

2021

Vypracovanie plánov priorít pre rozvoj
cestnej, železničnej a cyklo infraštruktúry
a MHD.

2022

Modernizácia zákonov, ktoré zabezpečia
efektívnejšiu výstavbu a prípravu
dopravnej infraštruktúry (napr. stavebný
zákon atď.)

Nízka efektívnosť investícií
v doprave a chýbajúce priority.
Nízky podiel ekologických foriem
dopravy.
Málo atraktívna verejná doprava.

2022

Implementácia plánov rozvoja regiónov
v chránených oblastiach.

Výstavba a modernizácia dopravnej
infraštruktúry podľa nových pravidiel.

216 mil. eur

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

Ušetrené zdroje a suroviny ako
dôsledok predchádzania vzniku odpadu.

Menej odpadu na
skládkach.

581 mil. eur

Čistejšia príroda.

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

HLAVNÝ PRÍNOS
Vyššia efektívnosť
a ekologickosť nových
investícií v doprave.

2026 Zvýši sa podiel bezzásahových
území na rozlohe Slovenska
na 4,1 %.

Národné parky bez intenzívnej
ťažby dreva.

Transformácia regiónov
od intenzívnej ťažby dreva
k mäkkému turizmu.

9,094 miliardy eur

2026 Zvýši sa miera recyklácie
komunálneho odpadu z dnešných
39 % na 55 %.

HDP

2026 Zvýši sa priemerná ekonomická
hodnota novorealizovaných projektov
v doprave nad hodnotu 2 (dnes
len cca 1/3 projektov).
2026 Zvýši sa počet kilometrov
najazdených vlakom na obyvateľa
o tretinu na 941 km (priemer EÚ).

Ekologickejšia doprava.

Trh práce a sociálna udržateľnosť
OBLASŤ / problémy
INTEGRÁCIA MARGINALIZOVA NÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
Nízka (len 1/3) zamestnanosť ľudí
z marginalizovaných komunít.

MÍĽNIK DO

RIEŠENIA

2021

Schválenie stratégie pre integráciu Rómov.

2021

Rozšírenie služieb v komunitných centrách,
HLAVNÝ PRÍNOS
sociálnej práce a nové formy opatrení.
Posilnenie pozície Úradu splnomocnenkyne Spoločenské začlenenie
Rómov s pozitívnym vplyvom
vlády pre rómske komunity.
na ekonomiku.

2022

Výrazne vyššie riziko chudoby
oproti väčšinovej populácii.

KVALITNÁ A DOSTUPNÁ
FORMÁLNA STAROSTLIVOSŤ
O DETI DO 3 ROKOV
Najnižší podiel detí vo formálnej
starostlivosti do troch rokov v EÚ.
Nízka zamestnanosť žien
v porovnaní s EÚ.

ZEFEKTÍVNENIE SLUŽIEB
ZAMESTNANOSTI
Zamestnanosť nízkokvaliﬁkovaných
ľudí patrí medzi najhoršie v EÚ.

2021

Spustenie podpory poskytovania ranej
starostlivosti pre deti do 3 rokov.

2021

Spustenie podpory zručností a vzdelania
učiteľov a vychovávateľov.

2022

Zvýšenie kvality a dostupnosti miest
v jasliach a detských kútikoch.

2022

Flexibilné nastavenie podpory rodičov.

2021

Zefektívnenie nástroja aktivačných prác.

2021

Posilnenie nástrojov rekvaliﬁkácie
a vzdelávania.

FINANČNÁ POTREBA

DOPADY

1,027 miliardy eur

248 mil. eur

PODPORA BÝVANIA

2021

Mobilita pracovnej sily výrazne
zaostáva za priemerom OECD.

Povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom.

Zapojenie 50 % detí do 3 rokov
z najzranitelnejších skupín.
Zvýšená zamestnanosť žien na
úrovni priemeru krajín V3.
2024

HDP

2021

Koncepcia štátnej bytovej politiky do 2030.

2024

Poskytovanie sociálneho bývania v každom Dostupnejšie bývanie
krajskom meste (pilotné projekty).
a vyššia mobilita pracovnej sily.

ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI ĽUDÍ
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

2021

Návrh funkčného systému pracovnej
rehabilitácie a rekvaliﬁkácie.

Znížená miera dlhodobej
nezamestnanosti z 3,4 % na 2,5 %
(priemer EÚ).

Zamestnanosť ľudí so zdrav. postihnutím je výrazne nižšia ako v EÚ;
vyššie riziko chudoby.

2021

Zvýšenie povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

2021

Odstránenie bariér v úradoch.

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

2 mil. eur

HLAVNÝ PRÍNOS
Väčší podiel ZŤP
zamestnaných v populácii.

2024 10 tisíc ľudí z najťažšie zamestnaneľných skupín získa prácu.
2024

Vyššie šance pri
hľadaní zamestnania.

23 mil. eur (+kvantiﬁkácia
nájomného bývania, TBD)

Päťnásobne vyššie zapojenie
detí do 3 rokov vo formálnej
starostlivosti.
2024

2024

HLAVNÝ PRÍNOS

Individualizové služby zamestnanosti
vrátane poradenstva a proﬁlácie.

Nízka dostupnosť bývania pre
mladých ľudí.

HDP

Lepšia rovnováha medzi
pracovným a rodinným
životom.

1,097 miliardy eur

2024 Zníženie miery rizika chudoby detí
rodičov s nízkym vzdelaním z 84 %
na 67 % dotknutej populácie.

Intervencie na podporu integrácie
pokryjú všetkých 629 obcí marginalizovaných rómskych komunít.

HLAVNÝ PRÍNOS

2022

Až 60 % nezamestnaných je dlhodobo bez práce (viac len v Grécku).

HDP

VÝSLEDKY

2024 Nižší podiel populácie so
závažnými problémami s bývaním
z 14,3% na 10,5 %.
2024 Zvýšenie podielu nájomného
bývania (TBD, analýza).

HDP

2024 Vyššia zamestnanosť čiastočných
invalidov (aspoň 50 %, dnes 40 %).

100 % bezbariérový prístup vo verejných
inštitúciách poskytujúcich služby ZŤP.

Vzdelávanie
OBLASŤ / problémy

MÍĽNIK DO

DOSTUPNÉ MATERSKÉ ŠKOLY

2021

Doﬁnancovanie podporného personálu na
zvládnutie povinnej predškolskej
dochádzky od 5 rokov.

2023

Nové kapacity v škôlkach.

2023

Právny nárok na škôlku od 4 rokov.

2024

Právny nárok na škôlku od 3 rokov.

2021

Otvorenie trhu s učebnicami.

2022

Právny nárok škôl na podporné inkluzívne
tímy.

Nízka zaškolenosť detí (4-6r)
(82 % oproti 95 % v EÚ).
Veľmi nízka zaškolenosť detí (4-6r)
v hmotnej núdzi a z margina lizovaných rómskych komunít.

RIEŠENIA

FINANČNÁ POTREBA
388 mil. eur

DOPADY
HDP

VÝSLEDKY
2024 Zvýšenie zaškolenosti detí vo veku
4-6 rokov z 82 na 95 %.
2024 Pribudne 30-tisíc nových miest
v škôlkach.

HLAVNÝ PRÍNOS

95 % zaškolenosť
detí (4-6r) a ich lepší
prospech počas štúdií.

Zníži sa počet detí s predčasne
ukončeným vzdelaním.

Nedostatočné kapacity MŠ.

MODERNÉ ŠKOLY
A MOTIVOVANÍ UČITELIA
Nedostatočná kvalita vzdelávania.

3, 702 miliardy eur

Nedostatočná inklúzia a rovnosť
príležitostí vo vzdelávaní detí.
Zastaraný spôsob vyučovania.

2022

Pilotné overovanie nového kurikula (zmien Kvalitné a užitočné
vo výučbe a vzdelávaní).
vzdelávanie.
Skokový rast platov učiteľov.

Slabá motivácia a podpora
učiteľov.

2023

Optimalizácia siete škôl.

2026

Komplexná obnova budov a vybavenia škôl.

2021

Vplyv automatizácie na pracovné
miesta.

Zavedenie individuálnych vzdelávacích
účtov – poukazov na kurzy podľa vlastného
výberu.

2023

Nízky podiel vzdelávania
dospelých (trikrát nižší ako je
priemer EÚ).

2024

Uznávanie kvaliﬁkácií získaných v práci ako
Zvládnutie výziev
rovnocenných k formálnemu vzdelávaniu.
automatizácie.
Posilnenie vzdelávania v pracovnom
prostredí.

REFORMA VYSOKÝCH ŠKÔL

2022

Nízka kvalita VŠ prejavujúca sa
v medzinárodných hodnoteniach.

Nová štruktúra riadenia vysokých
škôl.

2023

Internacionalizácia univerzít.

2024

Zlučovanie vysokých škôl.

Nedostatočná medzin. spolupráca
a spolupráca so súkr. sektorom.
Komplikovaná štruktúra riadenia.

88 mil. eur

2024

Zvýšia sa zručností
a vedomosti mladých meraných PISA
testovaním: zo 480 bodov na 505.
2030

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

172 mil. eur

HLAVNÝ PRÍNOS
Špičkové univerzity
konkurencieschopné
so západnou Európou.

Každé dieťa bude beneﬁtovať
z komplexnej obnovy škôl.
2024

Každý učiteľ bude mať
k dispozícii pracovný notebook.

HLAVNÝ PRÍNOS

2022

POSILNENÉ VZDELÁVANIE
DOSPELÝCH

HDP

2024 Zvýšenie populácie zúčastňujúcej sa vzdelávania dospelých z 3,6
na 5 %.

Menej pracovných miest ohrozených
automatizáciou a väčšia schopnosť
adaptovať sa.
Vyššia produktivita práce absolventov
celoživotného vzdelávania.

HDP

2024 Vzrastie podiel zahraničných
garantov kvality vzdelávania na vysokých
školách zo 6 na 15 %.
2024 Počet študijných progamov klesne
o pätinu.
2030 Aspoň jedna slovenská univerzita
sa umiestni medzi TOP 500 univerzitami
na svete.

Veda, výskum a inovácie
OBLASŤ / problémy
EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Rozptýlená a rozbitá podpora
výskumu a inovácií.

MÍĽNIK DO

2021

Revízia výdavkov a politík na
Vedu, výskum a inovácie
a implementácia jej odporúčaní.

2021

Strešná organizácia pre výskum
a inovácie podľa vzoru Singapuru.

Neefektívne a netransparentné
riadenie politík výskumu
a inovácií.

STRATÉGIA LÁKANIA MOZGOV
Masívny únik mozgov zo Slovenska.
Komplikované až nepriateľské
procedúry voči cudzincom.
Nedostatočná internacionalizácia
univerzít a výskumných inštitúcií.

NOVÉ NÁSTROJE PODPORY
PRE VÝSKUM A INOVÁCIE
Nízka a nestabilná ﬁnančná
podpora.
Nedostatočná spolupráca so
zahraničím a súkromným sektorom.
V rámci výsledkov inovácii patríme
na chvost EÚ (21. miesto).

LEPŠÍ PRÍSTUP
K MEDZINÁRODNEJ
VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRE
Nízka miera zapájania sa do
medzinárodných projektov
a konzorcií.

RIEŠENIA

2021

Program rýchleho vybavovania povolení
pre vysokokvaliﬁkovaných cudzincov.

2022

Podporné schémy na prilákanie
a integráciu zahraničných expertov
a študentov.

2022

Štipendiá na udržanie najlepších
maturantov.

2021

Zjednodušenie postupov v grantových
agentúrach. Priame ﬁnancovanie
excelentných výstupov.

2021

FINANČNÁ POTREBA
20 mil. eur

DOPADY
HDP

Efektívne riadenie podpory
pre výskum a inovácie.

2024 Zlepšenie hodnotenia v oblasti
výsledkov inovácií zo 66 % na 82 %
priemeru EÚ.

HDP

2024

Zvýšenie kvality
ľudského kapitálu.

2030

HDP

Doﬁnancovanie projektov "Seal of Excellence", udržanie vedeckých parkov,
"slovenské ERC" granty, patentové vouchre.

2023

Finančná podpora inovačným klastrom,
strategické granty pre prioritné oblasti.

2021

Prístup k medzinárodným vedeckým
databázam.

2021

Možnosť bezplatného publikovania
v open access žurnáloch pre všetkých
akademikov.

Vyššie HDP o 1 %.

2024 Výdavky na vedu a výskum
stúpnu z 0,8 na 1,2 % HDP.

Vytvorenie minimálne
5 inovačných klastrov.

HLAVNÝ PRÍNOS

2024

Poskytnutie odmeny (tzv. matching granty)
Atraktívne prostredie
k získaným súkromným a medzinárodným
pre špičkový výskum.
zdrojom.

2021

Podpora 1 000 expertov zo
zahraničia.
2024

Podpora 3 000 študentov zo
zahraničia.

HLAVNÝ PRÍNOS

2 miliardy eur

2024 Nárast verejných výdavkov na
vedu a výskum z 0,4 na 0,6 % HDP.

Jednoduchá a transparentná podpora
výskumu a inovácií.

HLAVNÝ PRÍNOS

400 mil. eur

VÝSLEDKY

Zdvojnásobenie počtu
prijatých patentov.
2025

Pravidelné zvyšovanie verejných
výdavkov na vedu a výskum o 0,05 %
HDP ročne.

100 mil. eur

HLAVNÝ PRÍNOS
Zapojenie sa do
medzinárodnej vedy.

HDP

2025 Zdvojnásobenie získaných
prostriedkov z Horizon Europe.
2025 O 25 % viac publikácií
s medzinárodným spoluautorstvom.

Zdravie
OBLASŤ / problémy

MÍĽNIK DO

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

2021

Deﬁnícia nároku pacienta
a optimálnej siete.

2022

Finančná podpora otvárania
nových ambulancií všeobecných
lekárov.

Nedostatok všeobecných lekárov.
Najvyšší počet návštev lekára
na obyvateľa v EÚ.
Neefektívne malé ambulancie.

RIEŠENIA

2026

Nové centrá integrovanej
starostlivosti.

ZDRAVOTNÉ SESTRY
A REFORMA KOMPETENCIÍ

2021

Analýza o motiváciách a dôvodoch
odchodov absolventiek.

V systéme chýba minimálne
3 600 sestier.

2022

Širšie kompetencie a motivačné
opatrenia pre sestry.

Neefektívne a neatraktívne
rozdelenie kompetencií personálu.

2026

Odbremenenie sestier, presun časti
kompetencií na asistentov a sanitárov.

NEMOCNICE

2021

Medzi nemocnicami sú veľké
rozdiely v kvalite.

Analýza spotreby ústavnej zdravotnej
starostlivosti.

2022

Schválená optimalizovaná sieť
nemocníc, investičný plán výstavby
a modernizácie.

Budovy nemocníc potrebujú
obnovu.
Zlý ﬁnančný manažment.

DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ
Obyvateľstvo rýchlo starne.
Chýbajú kapacity komunitnej
starostlivosti.
Slabá podpora domácej
starostlivosti.

2026

Vybudované a zrekonštruované
nemocnice v súlade s plánom siete.

2022

Prijatá legislatíva k novej koncepcii
dlhodobej starostlivosti.

2022

Deﬁnovaná sieť pre dlhodobú
starostlivosť.

2026

Rozsiahle dobudovanie zariadení
sociálnych služieb komunitného typu,
vrátane zariadení pre seniorov, a ďalších
kapacít komunitnej, paliatívnej
a následnej zdravotnej starostlivosti.

FINANČNÁ POTREBA
590 mil. eur

DOPADY
HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

Rozsiahlejšia a lepšie
riadená starostlivosť
v primárnej sfére, menej
návštev špecialistov.

450 mil. eur

HDP

2026 Pokles zdravot. starostlivosťou
odvrátiteľných úmrtí na priemer V3
(o 17 % oproti súčasnosti).

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

Dostupnejšia
a kvalitnejšia dlhodobá
starostlivosť.

Zníži sa miera rehospitalizácie
a priemerná dĺžka hospitalizácie
v akútnej starostlivosti.
Minimálne 3 nové
a 3 zrekonštruované nemocnice.
2026

Lepšia zdravotná
starostlivosť a efektívnejšia
prevádzka nemocníc.

HLAVNÝ PRÍNOS

2026 Zvýši sa počet aktívnych
zdravotných sestier o minimálne 3 600.

Spoločný výsledok oblastí 1-3

Kvalitnejšia a dostupnejšia
zdravotná starostlivosť.

2 miliardy eur

2026 Nárast podielu návštev
v primárnej starostlivosti bez
odporúčania k špecialistovi
zo 72 % na 85 %.
2026 Zvýši sa počet všeobecných
lekárov o 600 a klesne ich priemerný
vek.

HLAVNÝ PRÍNOS

950 mil. eur

VÝSLEDKY

HDP

Zníži sa miera odvrátiteľných
hospitalizácii seniorov.
Výrazne sa zvýši sa počet prijímateľov
domácej sociálnej a zdravotnej
starostlivosti.
Výrazne sa zvýšia kapacity
v zariadeniach dlhodobej sociálnej
a zdravotnej starostlivosti.

Verejné inštitúcie a regulácie
OBLASŤ / problémy
BOJ PROTI KORUPCII
A REFORMY V SÚDNICTVE

MÍĽNIK DO

2021

Vnímanie korupcie na Slovensku
patrí medzi najhoršie v EÚ.
Príliš dlhé súdne konania.
Miera nedôvery v políciu je
najvyššia spomedzi krajín EÚ.

REGULÁCIE PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA
Neefektívne konkurzné a
reštrukturalizačné konania.
Dlhé stavebné konania bez
digitalizácie.
Časové a regulačné bariéry pri
založení podnikania.

REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY
Tvorba politík je málo založená na
dôkazoch.
Ľudské zdroje vo verejnej správe
nie sú riadené optimálne.
Verejné obstarávanie má nízku
dôveryhodnosť a brzdí strategické
investície.

RIEŠENIA
Šesť legislatívnych úprav na boj proti
korupcii: preukazovanie pôvodu majetku,
postihovanie nelegálnych príjmov,
sfunkčnenie majetkových priznaní
verejných funkcionárov, širší okruh
zverejňovaných informácií, pravidlá na
zvýšenie transparentnosti, nové trestné
činy.

2022

Reorganizácia a zefektívnenie práce
súdov vytvorením novej súdnej mapy
a špecializácie súdov.

2022

Posilnenie činností NAKA na odhaľovanie
zločineckých schém legalizácie príjmov
z trestnej činnosti a boja proti praniu
špinavých peňazí.

2021

Nástroje včasného varovania hroziaceho
úpadku.

2021

Nový obchodný register.

2021

Stavebný zákon a Zákon o územnom
plánovaní.

2021
2024

Kontinuálne prehodnocovanie bariér
v podnikaní (antibyrokratické balíčky,
pravidlo jedna legislatíva dnu, dve von
a pod.).

2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní.

2022

Dobudovanie analytických
a implementačných jednotiek.

2022

Prehodnotenie platov vo verejnej správe,
štandardizácia zručností zamestnancov.

2022

Posilnenie Úradu pre verejné obstrávanie
a vytvorenie Autority pre verejné
obstarávanie.

FINANČNÁ POTREBA
TBD

DOPADY
HDP

VÝSLEDKY
2024 Zníži sa miera nedôvery
v súdnictvo zo 62 % na 53 %.
2024 Skráti sa dĺžka súdnych konaní
(civilné a obchodné spory).

HLAVNÝ PRÍNOS

Zníženie miery nedôvery
v políciu a súdnictvo.

2024 Zdigitalizované všetky súdne
podania (100 % elektronické).
2024 Poskytovanie právnej pomoci v
každom okresnom meste: 79 kancelárií,
namiesto súčasných 43 pracovísk.

TBD

HDP

Zdigitalizované územné plány
pre 20 % územia.
2024

Skrátenie dĺžky stavebného
konania o polovicu na 150 dní.

HLAVNÝ PRÍNOS

2024

Zlepšenie podnikania
a výrazne menej byrokracie.

Čas potrebný na založenie
podnikania sa skráti na 1 deň.
2024

2024 Zlepšenie pozície v Doing
Business na medián EÚ.

TBD

HLAVNÝ PRÍNOS
Zníženie vnímanej
miery korupcie.

HDP

2024 Zlepšené postavenie Slovenska
v rebríčku vnímanej korupcie –
budeme na polceste k priemeru EÚ.
2024 Zvýši sa percento implementovaných politík na základe dôkazov.
2024 Skráti sa dĺžka obsadenia
voľného miesta (o koľko – TBD).
2026 Zvýši sa podiel zeleného
verejného obstarávania z počtu
zákaziek i z hodnoty na 50 %.

Digitalizácia
OBLASŤ / problémy

MÍĽNIK DO

CENTRÁLNE RIADENIE

2021

Chýba centrálna autorita, ktorá by
navrhovala dobré služby.

Presun a centralizácia potrebných
kompetencií.

2021

Vybudovanie kapacít IT
špecialistov štátu.

Úradom chýba potrebná expertíza
na návrhy a posudzovanie IT riešení.

RIEŠENIA

2021

Prechod k priebežnému
zlepšovaniu podľa spatnej väzby
používateľov.

LEPŠIE DIGITÁLNE SLUŽBY
PRE OBČANOV A PODNIKATEĽOV

2021

Prehľadné návody ako vybaviť
úradnú komunikáciu elektronicky.

Počet používateľov digitálnych
služieb stagnuje.

2023

Návrh nových služieb pre pohodlné
riešenia životných situácií občanov
a podnikateľov.

Štátne IT tvoria najmä veľké
niekoľkoročné projekty.

Pribúdajú nové služby, no počet
ich užívateľov sa nezvyšuje.

FINANČNÁ POTREBA
57 mil. eur

DOPADY
HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

(platformy
+ integracie)

Zníženie rizika neúspešných alebo
meškajúcich projektov.

HDP

2020

Národný plán širokopásmového
pripojenia.

Nárast počtu používateľov
najmenej na 72 % (EÚ priemer).

Menej času a vyššia
spokojnosť pri komunikácii
so štátom.

Pokrytie ultra rýchlym internetom
dosahuje 47 %.

2022

Pravidlá pre podporu rozširovania
pokrytia a zdieľanie infraštruktúry.

Využitie rýchlejšieho pripojenia
výrazne zaostáva za priemerom EÚ.

2022

Nástroje na evidenciu infraštruktúry
a plánov rozvoja.

2022

Spustenie vzdelávania používateľov
v oblasti kybernetickej a informačnej
bezpečnosti.

2022

Zjednotenie štandardov, príprava
vzorových riešení, metodická
a implementačná podpora.

2023

Vybudovanie interných kapacít: atraktívne
miesta a spolupráca s univerzitami.

172 mil. eur

Nárast spokojnosti používateľov
so službami.
2023

2026

HLAVNÝ PRÍNOS

Zníženie byrokracie a jednoduchá
orientácia, šetriaca čas aj peniaze
občanov.

Slabý komfort online služieb.

ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA
ULTRA RÝCHLEHO INTERNETU

2023 Plne implementované
revízie a koncepcie rozvoja (100 %
opatrení).

Úspora ﬁnančných zdrojov, lepšie
znalosti o vlastných systémoch.

Reálne riadenie IT,
stratégie a plány
neostanú len na papieri.

181 mil. eur

VÝSLEDKY

HDP

HLAVNÝ PRÍNOS

2025 Rozšírenie dostupnosti
rýchlehleho pripojenia v súlade
s cieľmi EÚ.
2030 Zníženie rozdielu v miere
využívania rýchleho pripojenia
o 50 %.

Vytvorenie predpokladov
pre digitálnu transformáciu.

Efektívne rozširovanie infraštruktúry
vyžaduje prehľadné regulačné
prostredie.

ZVYŠOVANIE ÚROVNE
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
Klesajúca dôvera v bezpečnosť.
Formálne bezpečnostné požiadavky
nie sú zavedené v praxi.
Štátu chýbajú kybernetickí
špecialisti.

90 mil. eur (CAPEX + OPEX)

HLAVNÝ PRÍNOS
Skrátenie času na
odhalenie incidentov.

HDP

Zvýšenie povedomia používateľov
o bezpečnosti.
2025 Premietnutie formálnych
štandardov do praxe.

