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NÁVRH 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. ... 

z ... 
 

k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
 

 

 

Číslo materiálu:   MF/008782/2021-97 

Predkladateľ:  podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

 
 

Vláda 
 

A. schvaľuje 

 A.1. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

B. ukladá 

 podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

 B.1. predložiť Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Európskej komisii na 

proces formálneho schvaľovania 

 
do 30. apríla 2021  

 B.2. predložiť Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 Európskej 

komisii 

 

do 29. apríla 2022 

 vedúcemu Úradu vlády SR 

 B.3. zriadiť národnú implementačnú a koordinačnú autoritu pre Plán obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej 

republiky  

 
do 1. augusta 2021  
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 vedúcemu Úradu vlády SR 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

 B.4. zabezpečiť prechod činnosti sekcie plánu obnovy na Ministerstve financií SR 

plniacej úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 71/2021, vrátane 

štátnozamestnaneckých miest, pracovno-právnych vzťahov zamestnancov, 

finančného zabezpečenia, materiálno-technického vybavenia a spisovej a 

zmluvnej agendy z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad vlády 

Slovenskej republiky, a zabezpečiť kontinuálny výkon úloh sekcie plánu obnovy   

 

do 1. augusta 2021; kontrolný termín do 31. októbra 2021 

 vedúcemu Úradu vlády SR 

 B.5. zriadiť Radu vlády pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako 

poradný orgán vlády SR 

 

do 31. decembra 2021 

 predsedovi vlády 

podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

podpredsedovi vlády 

ministrovi dopravy a výstavby 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka    

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministerke spravodlivosti 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi vnútra 

ministrovi zdravotníctva 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí 

splnomocnenkyni vlády SR pre rómske komunity 

 B.6. 
predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi financií odpočet opatrení 

Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky do Národného 

programu reforiem Slovenskej republiky 2022 podľa prílohy č. 1 a 

iných realizovaných reformných opatrení nad rámec Plánu obnovy a 

odolnosti Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2.  

 

do 29. októbra 2021 
 

 B.7. predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi financií odpočet opatrení Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky do Národného programu reforiem 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Uznesenie vlády SR číslo  strana 3 

Slovenskej republiky 2022 podľa prílohy č. 1 a iných realizovaných reformných 

opatrení nad rámec Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky podľa 

prílohy č. 2.  

 

do 31. januára 2022 

 B.8. predložiť návrh nových reformných opatrení do Národného programu reforiem 

Slovenskej republiky 2022 podľa prílohy č. 3.  

 

do 31. januára 2022 

 podpredsedovi vlády 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

 B.9. v spolupráci pripraviť návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predložiť ho na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky  

 

do 31. júla 2021 

 vedúcemu Úradu vlády 

 B.10. pripraviť návrh Systému implementácie mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti a predložiť ho na schválenie vláde Slovenskej republiky   

 

do 31. októbra 2021 

C. určuje 

 C.1. Úrad vlády Slovenskej republiky ako národnú implementačnú a koordinačnú 

autoritu pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.2. Ministerstvo hospodárstva SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre 

komponent 1 a časti komponentu 3 (reformy „Zavedenie nových politík pre 

dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy“ a investície 

„Podpora budovania infraštruktúry, pre alternatívne pohony“), komponent 14 

(reformu „Opatrenia na zníženie regulačného zaťaženia podnikania“, 

a investície „Investície spojené s opatreniami na zníženia regulačného 

zaťaženia podnikania“) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre 

časť komponentu 2 (investície „Obnova verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov“), časti komponentu 3 (reforiem „Reforma prípravy 

investičných projektov v doprave“, „Reforma verejnej osobnej dopravy“, 

„Reforma intermodálnej nákladnej dopravy“, a investícií „Rozvoj infraštruktúry 
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nízkouhlíkovej dopravy“, „Podpora ekologickej osobnej dopravy“ a „Rozvoj 

intermodálnej nákladnej dopravy“), pre časť komponentu 17 (v spolupráci 

s ďalším vykonávateľom pre reformu „Reformy v oblasti konektivity“) Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.4. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako 

vykonávateľa investícií a reforiem pre časť komponentu 4 (reformy „Reforma 

ukončenia podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky 

a transformácie regiónu Hornej Nitry“) a pre časť komponentu 17 (reforiem 

„Centrálny manažment IT zdrojov“, „Riadenie procesu digitálnej transformácie 

ekonomiky a spoločnosti“, „Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie 

spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti“, 

„Štandardizácia technických a procesných riešení KIB“, „Strategický prístup k 

vzdelávaniu v oblasti rozvoja digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami 

kľúčových zainteresovaných strán“, „Budovanie eGovernment riešení 

prioritných životných situácií“, v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre 

reformu „Reformy v oblasti konektivity“, a investícií „Lepšie služby pre občanov 

a podnikateľov“, „Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej 

správy“, „Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov (multi-country 

projects) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky“, „Podpora projektov 

zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií“,  „Granty so 

zjednodušenou administratívou (Fast grants) – Hackathony“, „Posilnenie 

preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov“, 

„Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej 

infraštruktúry“, „Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia 

Senior tabletov“, „Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia 

Senior-tabletov Pilot“, „Administratívne kapacity na implementáciu RRP“  

Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.5. Ministerstvo životného prostredia SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre 

časť komponentu 2 (reforiem „Reforma zosúladenia podporných mechanizmov 

obnovy rodinných domov poskytovaných viacerými rezortami“, „Reforma 

nakladania so stavebným odpadom“, investícia „Zlepšenie energetickej 

hospodárnosti rodinných domov“); pre komponent 4 (reforiem „Reforma 

nákladovo efektívneho zníženia emisií v priemysle“, „Reforma novelizácie 

zákona o IPKZ“, a investícií „Dekarbonizácia priemyslu“, „Zabezpečenie 

fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu priemyslu“); pre 

komponent 5 (reforiem „Reforma krajinného plánovania“, „Reforma ochrany 

prírody a hospodárenia s vodou v krajine“, investícia „Adaptáciu regiónov na 

klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity“) Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.6. Ministerstvo zdravotníctva SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre časť 

komponentu 10 (reformy „Zjednodušenie režimu uznávania dokladov o 

vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania“), 

komponent 11, komponent 12  a  časť komponentu 13 (investícií „Rozšírenie 

a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti“,  „Rozšírenie a 
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obnova kapacít paliatívnej starostlivosti“ a v spolupráci s ďalším 

vykonávateľom pre reformu „Reforma integrácie a financovania dlhodobej 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti“) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky 

 C.7. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako vykonávateľa investícií 

a reforiem pre komponenty 6, 7, 8, časť komponentu 10 (v spolupráci 

s ďalším vykonávateľom pre reformu „Zjednodušenie režimu uznávania 

dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného 

povolania“, investíciu „Štipendiá pre najlepších domácich a zahraničných 

študentov a odmena pre vysoké školy, ktoré ich získajú“, investíciu „Podpora 

internacionalizácie v akademickom prostredí“) Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky, 

 C.8. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako vykonávateľa investícií 

a reforiem pre komponent 10 (v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre 

reformu „Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy“ a v spolupráci s ďalším 

vykonávateľom pre investíciu „Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov 

a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných 

príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na 

Slovensku“), časť komponentu 13 (investície „Rozšírenie kapacít komunitnej 

sociálnej starostlivosti“, v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre reformu 

„Reforma integrácie a financovania dlhodobej zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti“, reformu „Reforma posudkovej činnosti“, reformu „Reforma 

dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej 

implementáciu“ ), časť komponentu 18 (v spolupráci s ďalším 

vykonávateľom pre reformu „Dôchodková reforma“) Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky, 

 C.9. Ministerstvo vnútra SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre časť 

komponentu 10 (v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre reformu „Reforma 

pobytovej a pracovnej legislatívy“, v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre 

investíciu „Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov a 

vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných 

príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na 

Slovensku“), pre časť komponentu 16 (v spolupráci s ďalším vykonávateľom 

pre reformu „Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí“, 

reformu „Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru“, 

reformu „Optimalizácia riadenia krízových situácií“, v spolupráci s ďalším 

vykonávateľom pre investíciu „Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu 

špinavých peňazí“, investíciu „Modernizácia a budovanie odborných kapacít 

Policajného zboru“, investíciu „Modernizácia hasičského a záchranného 

systému“, v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre investíciu „Posilnenie 

administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy“) Plánu obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.10. Ministerstvo spravodlivosti SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre časť 
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komponentu 14 (reformy „Nová legislatíva pre zjednotenie a elektronizáciu 

procesu insolvenčného konania“ a investície „Digitalizácia procesov 

insolvenčného konania“) a komponent 15 (reforiem „Reforma súdnej mapy“, 

„Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva“ a investícií 

„Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)“,  „Podporné 

nástroje reformy súdnej mapy - digitalizácia nástrojov, modernizácia IT 

vybavenia a analytické kapacity“) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky 

 C.11. Ministerstvo financií SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre časť 

komponentu 10 (v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre investíciu 

„Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov a vysokokvalifikovaných 

zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných 

vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku“), časť komponentu 16 (v 

spolupráci s ďalším vykonávateľom pre investíciu „Posilnenie 

administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy“) a časť 

komponentu 18 (reforiem „Ukotvenie výdavkových stropov“, „Metodika 

postupov pri príprave a prioritizácii investícií“) Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky 

 C.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako vykonávateľa 

investície pre časť komponentu 10 (v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre 

reformu „Zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelaní a odborných 

kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania“, investícia „Posilnenie 

vzťahov s diaspórou, podpora Slovak Global Network a ďalších iniciatív“)  

Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 C.13. Úrad vlády SR ako vykonávateľa investícií a reforiem pre komponent 9, časť 

komponentu 14 (reformy „Reforma verejného obstarávania“), časť 

komponentu 16 (reformy „Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých 

peňazí“ a v spolupráci s ďalším vykonávateľom pre investíciu „Zefektívnenie 

boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí“, v spolupráci s ďalším 

vykonávateľom pre investíciu „Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych 

úrovniach verejnej správy“) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

   C.14. Úrad pre verejné obstarávanie ako vykonávateľa investícií a reforiem pre časť 

komponentu 14 (investície „Profesionalizácia verejného obstarávania - 

zabezpečenie odbornej a kontinuálnej prípravy obstarávateľov“) Plánu obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky 

   C.15. Ministerstvo financií SR ako orgán zabezpečujúci vládny audit v rámci Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 

 

D. poveruje 
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 predsedu vlády 

podpredsedu vlády a ministra financií 

 D.1. rokovať s Európskou komisiou o Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

v procese formálneho schvaľovania 

 D.2. poskytnúť Európskej komisii potrebné dodatočné informácie a zrevidovať 

v súčinnosti s vykonávateľmi reforiem a investícií Plán obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky na základe pripomienok Európskej komisie vznesených v 

rámci procesu formálneho schvaľovania 

 D.3. komunikovať s Európskou komisiou o úlohách súvisiacich s Plánom obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky a zabezpečiť plnenie úloh súvisiacich s Plánom 

obnovy 

 predsedu vlády 

 D.4. rokovať s Európskou komisiou o Operatívnej dohode týkajúcej sa Plánu obnovy 

a odolnosti v procese formálneho schvaľovania a uzatvoriť ju v mene 

Slovenskej republiky 

 podpredsedu vlády a ministra financií 

 D.5. metodicky usmerňovať subjekty verejnej správy zapojené do implementácie 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do prechodu činnosti sekcie plánu 

obnovy na Úrad vlády Slovenskej republiky 

 vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 

 D.6. metodicky usmerňovať subjekty verejnej správy zapojené do implementácie 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti po prechode činnosti sekcie plánu 

obnovy na Úrad vlády Slovenskej republiky 

Vykonajú:   

  predseda vlády 

podpredseda vlády a minister financií 

podpredseda vlády a minister hospodárstva  

podpredseda vlády 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

minister dopravy a výstavby 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka    

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministerka spravodlivosti 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

minister vnútra 
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minister zdravotníctva 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

minister životného prostredia 

predseda úradu pre verejné obstarávanie 

splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity 
 

 


