
Číslo
CSR 

2015
Názov úlohy Popis úlohy Popis doterajšieho plnenia úlohy Termín Gestor

Spoluge

stor(i)

1 1
Platby za diagnostickú 

skupinu DRG

Zavedenie systému dátového vykazovania potrebného pre správny 

výpočet jednotlivých váh a implementáciu systému platieb za liečbu, ktorý 

zohľadňuje náročnosť diagnózy, komplikácie a dĺžku hospitalizácie (tzv. 

case-mixu). Týka sa lôžkových zariadení.

Prebieha zber klinických dát od nemocníc podľa DRG štruktúry. 1.1.2017 MZ SR

2 1 Implementácia e-Health
Program implementácie eHealth je stratégiou elektronizácie služieb v 

slovenskom zdravotníctve.
Prebieha 1. fáza projektu Elektronické služby zdravotníctva 1.1.2017 MZ SR

3 1 Výstavba novej nemocnice
Výstavba novej fakultnej nemocnice v Bratislave, ktorá nahradí 3 

existujúce (Kramáre, Ružinov a Staré mesto).
Vláda schválila zámer MZ SR

4 1
Integrácia poskytovania 

zdravotnej starostlivosti

Jasná definícia typov nemocníc a rozsahu nimi poskytovanej starostlivosti 

a lepšia koordinácia zapojenia ambulantných a lôžkových zariadení v 

jednotlivých štádiách liečby.

31.12.2016 MZ SR

5 1
Analytické kapacity finančnej 

správy
Vybudovanie analytickej jednotky finančnej správy. 31.12.2019 FR SR MF SR

6 2
Rozšírenie kapacít 

materských škôl

Výstavba nových materských škôl a rozširovanie existujúcich kapacít sa 

podporí sumou takmer 80 mil. eur z fondov EÚ, o ktorú sa budú môcť 

uchádzať obecní, cirkevní ako aj súkromní zriaďovatelia. Súčasne 

prebiehajú výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie 

kapacít v materských školách s vyšším zastúpením detí z MRK s 

alokáciou 58 mil. eur. 

V rámci druhého sociálneho balíčka bolo na rozširovanie kapacít materských 

škôl  v roku 2015 vyčlenených v dvoch kolách 15 mil. eur. Celkovo sa tak 

podporí 227 tried a udržanie kapacít v ďalších 22 triedach, ktoré bude 

navštevovať 5 000 nových detí. Vyhlásili sa výzvy na rozširovanie kapacít 

materských škôl z Integrovaného regionálneho operačného programu (80 

mil. eur) a operačného programu Ľudské zdroje (58 mil. eur).“

31.12.2016

MŠVVŠ 

SR, MPRV 

SR, MV SR

7 2
Rozvoj služieb starostlivosti o 

deti do 3 rokov

Spolu s pokračovaním poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa sa 

v novom programovom období 2014-2020 podporí rozšírenie kapacít 

materských škôl a budovanie nových zariadení starostlivosti o deti do 3 

rokov.“

S účinnosťou od januára 2016 sa zvýšil príspevok na starostlivosť o dieťa za 

účelom pokrytia nákladov rodičov na služby starostlivosti o dieťa a znížila sa 

administratívna záťaž v poskytovaní predmetného príspevku. Okrem toho 

boli nastavené aj podmienky na rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 3 

rokov veku aj v novom programovom období tak v Integrovanom 

regionálnom operačnom programe, ako aj v Operačnom programe Ľudské 

zdroje.

31.12.2016

MPSVR 

SR,  MPRV 

SR

Príloha č. 2: Akčný plán Národného programu reforiem SR 2016



Číslo
CSR 

2015
Názov úlohy Popis úlohy Popis doterajšieho plnenia úlohy Termín Gestor

Spoluge

stor(i)

8 2

Nové alebo inovované 

programy aktívnych politík na 

trhu práce (APTP)

Implementujú sa projekty na podporu integrácie dlhodobo 

nezamestnaných a starších nezamestnaných na trhu práce vytváraním 

pracovných miest ("Cesta z kruhu nezamestnanosti", "Cesta na trh 

práce", "Chceme byť aktívni na trhu práce - 50+"). Úrady práce budú 

spolupracovať s neverejnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti. 

Zavedie sa tzv. "druhá šance na vzdelávanie" v podobe rekvalifikačných a 

vzdelávacích programov APTP.

S cieľom podporiť zamestnanosť matiek sa  do konca roku 2015 realizoval 

pilotný projekt „Rodina a práca“. Spustili sa programy na podporu 

rekvalifikácie nezamestnaných ("RE-PAS") a podpora pracovných miest vo 

vymedzených oblastiach verejného zamestnávania. Implementoval sa 

program na podporu prvého plateného miesta mladých nezamestnaných do 

29 rokov a programy získavania zručností u zamestnávateľov (odborná prax). 

Cez programy APTP pokračuje podpora nezamestnaných so zdravotným 

postihnutím. 

31.12.2016
MPSVR 

SR

9 2
Pokračovanie reformy služieb 

zamestnanosti 

Technicky sa zmodernizuje poskytovanie služieb zamestnanosti, najmä 

zavádzaním samoobslužných systémov, budovaním monitorovacieho 

systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov politík v 

oblasti zamestnanosti a prostredníctvom sledovania spokojnosti  

zamestnancov. Zefektívnia sa tým činnosti na regionálnych úradoch práce 

a umožní sa klientom podávanie rôznych žiadostí aj z domu.

Prebehla vnútorná realokácia zamestnancov úradov práce, pričom sa 

posilnili miesta prvého kontaktu pre klientov a agentov pre kontakt so 

zamestnávateľmi. Na úradoch práce sa vytvorili úseky služieb klientom (tzv. 

miesta prvého kontaktu) a centralizovali sa prierezové činnosti.

31.12.2016
MPSVR 

SR

10 3
Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít

V rámci národného projektu "Take away" sa spustí program podpory 

vzdelávania detí v predškolskom veku a program asistencie pri 

vyporiadavaní a legalizácií pozemkov. Naďalej sa budú podporovať 

projekty spolupráce zazmluvnených prevádzkovateľov komunitných 

centier a terénnej sociálnej práce. 

V priebehu roka 2015 sa do realizácie projektu terénnej sociálnej práce 

zapojili nové obce (aktuálne 294). Počet terénnych sociálnych pacovníkov a 

asistentov terénnych sociálnych pracovníkov ku koncu roku 2015 dosiahol 

895 osôb (442 TSP, 453 ATSP). Výrazne narástol aj počet klientov, ktorým 

boli poskytované služby terénnej sociálnej práce, na 92 818 osôb.

V rámci národného projektu „Komunitné centrá“, ktorý je  financovaný z 

fondov EÚ, predložilo žiadosť o dotáciu celkom 229 prevádzkovateľov 

komunitných centier. Z nich bolo do projektu zapojených 168 komunitných 

centier.

Inkluzívne prostredie na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania bolo 

podporené viacerými projektmi - Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK 1), Inkluzívny model 

vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2), PRojekt 

INkluzívnej EDukácie (PRINED).

31.12.2016

MPSVR 

SR, 

ÚSVRK, 

MV SR, MZ 

SR, 

MŠVVŠ SR



Číslo
CSR 

2015
Názov úlohy Popis úlohy Popis doterajšieho plnenia úlohy Termín Gestor

Spoluge

stor(i)

11 4

Výstavba diaľnic a 

rýchlostných ciest, 

modernizácia ciest I. triedy a 

železničných koridorov.

Efektívny rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest  - zvýšenie medzinárodnej 

dostupnosti, dostupnosti regiónov, okresov, významných bodov záujmu 

prostredníctvom kvalitnej a efektívnej siete diaľnic a rýchlostných ciest.

Modernizácia a obnova ciest I. triedy zameraná na zvýšenie bezpečnosti 

a komforu cestovania, výstavby nových úsekov ciest I. triedy – obchvatov 

a preložiek.

Modernizácia železničnej infraštruktúry s cieľom prevziať časť dopravných 

výkonov z ciest, a tým pomôcť znížiť preťaženie cestnej siete vrátane jej 

negatívnych efektov.

MDVRR 

SR

12 x
Reforma financovania 

výskumu a vývoja

Komplexná zmena grantového a podporného 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, rezortných výskúmných ústavov, 

SAV aj firiem). Zlúčenie financujúcich agentúr do Výskumnej agentúry a 

Technologickej agentúry.

MŠVVaŠ SR pripravuje návrh novely zákona o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja, ktorý bude obsahovať zásadné zmeny v nastavení 

riadenia systému výskumu a vývoja na Slovensku. MŠVVaŠ SR taktiež 

pripravuje návrh novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj.

31.12.2016 MŠVVŠ SR

MH SR, 

MF SR, 

Splnomoc

nenec 

vlády SR 

pre 

výskum a 

inovácie 

13 x
Transformácia Slovenskej 

akadémie vied (SAV)

Transformácia ústavov, rozpočtových a podriadených organizácií kapitoly 

SAV na 9 verejných výskumných inštitúcií.

MŠVVaŠ SR  pripravuje nový zákon o verejných výskumných inštitúciách a 

novelu zákona o SAV. Do konca roka 2015 sa tento zákon nepodarilo 

schváliť.

31.12.2016 MŠVVŠ SR

Splnomoc

nenec 

vlády SR 

pre 

výskum a 

inovácie, 

SAV

14 x

Efektívna, spoľahlivá a 

otvorená štátna správa - 

Program ESO - ďalšie etapy

Optimalizácia procesov výkonu verejnej moci v rámci integrovanej 

miestnej štátnej správy a optimalizácia podporných procesov.

Veľká časť špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy bola zlúčená 

do integrovaných okresných úradov. V rámci okresných úradov vzniklo do 

konca roku 2015 40 klientskych centier, ku ktorým pribudne ďalších 10 do 

konca marca 2016. Celkový počet klientskych centier je planovaný na 79. 

Odčlenené boli  podporné služby. Momentálne prebieha zber údajov o 

činnostiach úradov a výkonnosti zamestnancov.

31.12.2016 MV SR

15 x
Zmeny v dôchodkovom 

systéme

Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. 

Súčasné nastavenie podmienok pre vyplácanie dôchodku z II. piliera 

programovým výberom umožňuje využiť túto možnosť len pre menší 

počet sporiteľov. Sporiteľom bude umožnené slobodne sa rozhodovať, 

ako so svojimi úsporami naložia.  Vláda uskutoční úpravu valorizácie 

dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. 

MPSVR 

SR
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16 x Vyššia hodnota za peniaze

Novým nástrojom pre dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu ako aj zlepšenia 

hodnoty za peniaze je hodnotenie efektivity verejných výdavkov. Rezortné 

analytické jednotky budú pravidelne posudzovať kľúčové výdavkové 

programy, reguláciu, politiky a významné investície. Zistenia revízií sa 

stanú súčasťou procesu prípravy rozpočtu verejnej správy. V roku 2016 

sa hodnotenie zameria na zdravotníctvo, dopravu a elektronizáciu verejnej 

správy. Pre potreby analytických jednotiek je nevyhnutné zabezpečiť 

legislatívny a inštitucionálny rámca pre zisk kvalitných dát, vrátane 

neanonymizovaných mikrodát. Gestorom iniciatívy je MF SR.

V roku 2015 sa začali pilotné hodnotenia prevádzky finančnej správy, úradov 

práce a vybrané regulácie regionálneho školstva. 
MF SR

17 x Zdaňovanie nehnuteľností

Vláda v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska vytvorí technické 

predpoklady pre zmenu systému zdaňovania nehnuteľností smerom k 

určovaniu základu dane podľa hodnotového princípu s cieľom zvýšiť 

daňovú spravodlivosť a efektívnosť v oblasti miestnych daní. 

MF SR

18 x
Zavedenie inštitútu osobného 

bankrotu

Zavedie sa účinný inštitút osobného bankrotu ako mechanizmus 

oddĺženia fyzických osôb.
MS SR

19 x
Reforma rozpočtových 

pravidiel

Novela ústavného zákona o rozpočtových pravidlách naviaže sankčné 

pásma na čistý verejný dlh namiesto v súčasnosti používaného hrubého 

verejného dlhu a zohľadní strategické verejné investície pri uplatňovaní 

sankcií

MF SR

20 x
Zmeny v akreditačnej 

komisie

Začne sa s prípravou inštitucionálnej reformy Akreditačnej komisie, aby sa 

po splnení  medzinárodných štandardov mohla stať členom Európskej 

asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve (ENQA). Zvýši 

sa transparentnosť a verejná kontrola akreditačného procesu, ktorý  bude 

poskytovať informácie o výsledkoch vzdelávania a úspešnosti 

absolventov. Postupne sa prejde od akreditácie študíjnych programov k 

študíjnym odborom. Nový akreditačný proces bude v najbližších rokoch 

spĺňať európske štandardy, čo znemožní poskytovať vysokoškolské 

vzdelávanie inštitúciám s nedostatočnou úrovňou kvality

MŠVVŠ SR
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21 x
Protikorupčná doložka 

vplyvov

V oblasti legislatívneho procesu bude zavedená pri návrhoch zákona 

protikorupčná doložka vplyvov. Pre poslanecké návrhy zákonov 

predložené v druhom čítaní sa zavedie povinnosť medzirezortného 

pripomienkového konania za účasti verejnosti.

MS SR

22 x Protischránkový zákon 

Nad rámec svojich medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti boja proti 

praniu špinavých peňazí vláda upraví tzv. protischránkový zákon v oblasti 

verejnej kontroly registra konečných užívateľov výhod a rozšíri okruh osôb 

v registri na všetky subjekty, ktoré prijímajú plnenie od štátu, vrátane 

predaja majetku štátu . Zvýši reálnu vymáhateľnosť zákona odstrašujúcimi 

sankciami. 

31.12.2016 MS SR

23 x
Zefektívnenie verejnej 

osobnej dopravy

Odstránenie súbehov medzi prímestskou autobusovou a železničnou 

regionálnou osobnou dopravou, vzájomné previazanie obidvoch módov 

do jednotného systému.

31.12.2017
MDVRR 

SR


