
Doložka vybraných vplyvov 
 

  1.  Základné údaje 

  Názov materiálu 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

    Materiál nelegislatívnej povahy 

   Materiál legislatívnej povahy  

   Transpozícia práva EÚ  

 

  Termín začiatku a ukončenia PPK  

  Predpokladaný termín predloženia na MPK* marec 2021 

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

  SR* 

apríl 2021 

 

 

  2.  Definícia problému 
 

 

Slovenská a európska ekonomika sa v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie koronavírusu prepadli do 

krízy. HDP Slovenska v roku 2020 klesol o 5,2 % a životná úroveň obyvateľov sa znížila na úroveň spred roka 

2019. Slovensko už pred krízou spôsobenou COVID-19 zaostávalo a proces dobiehania životnej úrovne 

vyspelých krajín EÚ posledných desať rokov stagnoval. V roku 2018 dosiahlo HDP na osobu iba 73 % priemeru 

EÚ 27.  

 

Strednodobé a dlhodobé následky pandémie budú závisieť od toho, ako rýchlo sa ekonomiky členských štátov 

spamätajú z krízy. Závisí to aj od fiškálneho priestoru, ktorý majú členské štáty k dispozícii na prijatie opatrení 

na zmiernenie sociálnych a ekonomických vplyvov krízy. 

 

Aj z týchto dôvodov Európska komisia navrhla vytvorenie celoeurópskeho mechanizmu a fondu obnovy 

a odolnosti, v rámci ktorého budú z rozpočtu Európskej únie podporené investície a reformy v členských štátoch. 

Reformy a investície musia byť zamerané na riešenie štrukturálnych slabostí ekonomík a na posilnenie ich 

odolnosti. Musia byť nevyhnutné na návrat ekonomiky na cestu udržateľného oživenia a majú zabrániť aj 

ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov v Európskej únii. Konkrétne reformy a investície si každý štát určí v národnom 

pláne obnovy a odolnosti, ktorý podlieha schvaľovaciemu procesu orgánov Európskej únie.  

 

 

  3.  Ciele a výsledný stav 



 

 

Cieľom strategického materiálu, Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, je významne prispieť k 

opätovnému naštartovaniu rýchleho a udržateľného rastu hospodárstva aj kvality života na Slovensku a to 

prostredníctvom nasledovných piatich kľúčových priorít: 1) zelená ekonomika, 2) vzdelávanie, 3) veda, výskum 

a inovácie, 4) zdravie a 5) efektívna verejná správa a digitalizácia. Vhodná implementácia politík a investícií 

v uvedených oblastiach obnoví konvergenčný proces. Musí byť založený na zveľaďovaní ľudského kapitálu a 

vytváraní inovačného prostredia, ktoré posilní konkurencieschopnosť Slovenska v aktivitách s vyššou pridanou 

hodnotou. Rastu HDP by však nemali ustúpiť ostatné aspekty kvality života. 

 

 

  4.  Dotknuté subjekty 
 

Subjekty verejnej správy, subjekty zriadené subjektami verejnej správy, podnikateľské subjekty, mimovládne 

organizácie, občania SR ako aj občania iných krajín žijúcich v SR 

 

  5.  Alternatívne riešenia 
 

Alternatívne riešenia boli súčasťou materiálu Národný integrovaný reformný plán - Moderné a úspešné 

Slovensko.  

 

  6.  Vykonávacie predpisy 
 

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                         Áno          Nie 

 

  7.  Transpozícia práva EÚ  
 

Nie 

 

  8.  Preskúmanie účelnosti** 

 

 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

 

  9.   Vplyvy navrhovaného materiálu 

  Vplyvy na rozpočet verejnej správy 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Áno        Nie      Čiastočne 

  Vplyvy na podnikateľské prostredie 
    z toho vplyvy na MSP 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Sociálne vplyvy        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na životné prostredie        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na informatizáciu        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na služby pre občana z toho 
    vplyvy služieb verejnej správy na občana 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

    správe 

 

       Pozitívne 

 

       Žiadne 

 

     Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a 

rodinu 
       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

 

 



  10.  Poznámky 
 

Predkladaný Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako samostatný strategický dokument nemá vplyv na 

rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu 

spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Materiál pomenúva oblasti 

reforiem a investícií, vplyvy podľa zákonom definovanej doložky vplyvov budú posudzované individuálne, vždy 

pri rozhodovaní o konkrétnej zmene legislatívy a procesu alebo pri schvaľovaní investície. Na základe 

stanoviska Európskej komisie predkladaný materiál neprešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie 

podľa osobitných predpisov.  

 

  11.  Kontakt na spracovateľa 
 

Zimmerová Kristína, MSc.; Sekcia plánu obnovy; Ministerstvo financií SR; mail: kristina.zimmerova@mfsr.sk 

Staňo Adrián, Dott.; Sekcia plánu obnovy; Ministerstvo financií SR; mail: adrian.stano@mfsr.sk 

 

  12.  Zdroje 
 

Pri príprave predkladaného dokumentu sa vychádzalo z reformného dokumentu Národný integrovaný reformný 

plán - Moderné a úspešné Slovensko, odporúčaní EÚ pre Slovensko (tzv. Country Specific Recommendations / 

Commission Recommendations), Národného programu reforiem, Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 

až 2024, Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, Správa k stavu súdnictva z dielne Európskej komisie 

pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pri Rade Európy, Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy a mnohých ďalších, na 

ktoré sa odvoláva vlastný materiál na viacerých miestach.    

 

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

 

 


