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NOVÉ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 
zverejnené v zbierke zákonov na portáli  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/ 

 

 

1.1 Zákon č. 404/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta 
za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/404/ Účinnosť: 01.12.2021 
 
Vysvetlenie: Dôvodom pre novelizáciu zákona bolo zavedenie novej služby: Elektronická služba elektronického výberu 
mýta. Európska služba elektronického výberu mýta umožňuje v súlade s osobitným predpisom na základe súboru činností a 
služieb jednoduchú prepojiteľnosť systémov elektronického výberu mýta aspoň v štyroch členských štátoch Európskej únie a v 
štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktorá zároveň 
umožňuje užívanie siete vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky bez nutnosti prispôsobovať jej nasta-
venie jednotlivým systémom elektronického výberu mýta a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej 
služby elektronického výberu mýta.  
 
Túto službu môže poskytovať právnická osoba, ktorej bolo ministerstvom (MDV SR) na túto činnosť udelené oprávnenie podľa 
§ 14, alebo právnická osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom je usa-
dená a má uzavretú zmluvu so správcom výberu mýta, ktorému odvádza mýto vybrané na základe zmluvy o užívaní vymedze-
ných úsekov ciest uzatvorenej s prevádzkovateľom vozidla. Prevádzkovateľ vozidla, ktorý má uzavretú zmluvu s poskytovate-
ľom Európskej služby elektronického výberu mýta, uhradí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest tomuto poskytovateľovi.  
 
Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto spolu s výkazom o mýte s informáciou o 
prítomnosti vozidla v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta za podmienok dohodnutých v zmluve následne od-
viesť správcovi výberu mýta (NDS, a.s.) okrem mýta za vozidlo, ktorého palubná jednotka neumožnila vypočítať mýto, pretože 
je evidovaná ako zablokovaná alebo nefunkčná podľa § 17 ods. 2 písm. f).  
 
Ďalej sú v novele zákona uvedené podmienky, ktoré musí spĺňať poskytovateľ služby, tiež aké sú práva a povinnosti poskyto-
vateľa Európskej služby elektronického mýta.   
 
 

1.2 Zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/415/ Účinnosť: 19.11.2021 
 
Nový paragraf:  
 
„§ 13c Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 
 
(1) Ministerstvo školstva môže obstarať materiálno-technické vybavenie pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sús-

tavnú prípravu na povolanie.  
 

(2) Ministerstvo školstva bezodplatne prevedie ním obstarané materiálno-technické vybavenie do  
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a) správy materskej školy, základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej 
správy v školstve alebo materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, alebo  

b) vlastníctva 
1. obce alebo samosprávneho kraja a do správy nimi zriadenej materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej 

školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej 
škole, základnej škole alebo strednej škole,  

2. materskej školy, ktorá je právnickou osobou, základnej školy, ktorá je právnickou osobou, alebo strednej školy, ktoré 
nie sú zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo  

3. zriaďovateľa materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou, alebo základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou, 
výlučne na účel výchovy a vzdelávania v príslušnej materskej škole alebo príslušnej základnej škole.  

 

(3) K prevodu správy alebo vlastníctva materiálno-technického vybavenia obstaraného ministerstvom školstva do správy 
alebo vlastníctva príslušného subjektu podľa odseku 2 dochádza dňom jeho odovzdania a prevzatia.  

(4)  Na nakladanie s materiálno-technickým vybavením obstaraným ministerstvom školstva príslušnou školou sa nevzťahuje 
osobitný predpis.14b)  

(5)  Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka zodpovedá za materiálno-technické vybavenie 
školy obstarané ministerstvom školstva, ktoré škola poskytla dieťaťu alebo žiakovi do bezplatného užívania, a je povinný na-
hradiť škole jeho stratu, zničenie alebo poškodenie.  

(6)  Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené materiálno-technické vyba-
venie školy, použije na opravu alebo na obnovu materiálno-technického vybavenia školy alebo na zakúpenie ďalšieho mate-
riálno-technického vybavenia školy rovnakého druhu.  

(7)  Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole materiálno-technické vybavenie školy poskytnuté do bezplatného 
užívania.“.  
 
 

1.3 Zákon č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/453/ Účinnosť: 02.12.2021 
 
Hlavná zmena: 
 
V § 61 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú: 
 
„(5) Generálny tajomník môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, so 
súhlasom štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  
 
(6) Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, aj bez uvedenia dôvodu, 
na návrh štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamest-
nanca, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štátneho zamestnanca 
vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá vedúceho zamestnanca podľa prvej vety 
alebo podľa druhej vety do 10 dní od doručenia návrhu.  
 
(7) Generálny tajomník, ktorý je štatutárny orgán, môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez 
uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.  
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NOVINKY Z EURÓPSKEHO  
DVORA AUDÍTOROV 
 

3.1 Audítori EÚ sa zamerajú na opatrenia týkajúce sa pandémie COVID-19 
 
Audítori EÚ sa v roku 2021 a 2022 zameriavajú a budú zameriavať na opatrenia týkajúce sa pandémie COVID-

19. Každý štvrtý audit EDA sa venuje reakcii EÚ na pandémiu COVID-19 a balíku opatrení na obnovu v rámci programu Next 
Generation EU.  
 
V nadchádzajúcich piatich rokoch chcú audítori EÚ navyše prispieť k odolnejšej a udržateľnejšej Európskej únii, ktorá presa-
dzuje hodnoty, na ktorých je založená. Podľa novej stratégie inštitúcie na obdobie 2021 – 2025, sa budú naďalej snažiť posky-
tovať občanom presvedčivé audítorské uistenie, zlepšovať vyvodzovanie zodpovednosti a transparentnosť konania EÚ a kon-
trolovať jej výkonnosť v tých oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie.  
 
Štyri hlavné strategické oblasti:  

• hospodárska konkurencieschopnosť a súdržnosť EÚ,  

• výzvy v oblasti klímy a zdrojov,  

• bezpečnosť a európske hodnoty,  

• fiškálna politika a verejné zdroje. 
 
Nová stratégia bude usmerňovať prácu EDA ako nezávislého externého audítora až do roku 2025. Svoje audity EDA zameria 
na oblasti, v ktorých môžeme zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu, vyzdvihne, čo funguje dobre, a upozorní na to, čo 
nefunguje. Platí to aj pre nové opatrenia EÚ na ochranu občanov pred nepriaznivými účinkami pandémie. 
 
V nasledujúcich piatich rokoch audítori ďalej rozpracujú aj svoj audítorský prístup týkajúci sa schvaľovania účtovnej závierky 
EÚ a kontroly súladu výdavkov s pravidlami. Zohľadnia ďalekosiahle zmeny, ktoré prináša nasledujúci viacročný finančný rámec 
na obdobie 2021 – 2027 a program Next Generation EU, ktoré ovplyvnia financovanie a využívanie rozpočtu EÚ vrátane nových 
foriem vlastných zdrojov a potenciálneho prechodu z pravidiel oprávnenosti na aspekty založené na výkonnosti.  
 
Ďalšou oblasťou záujmu bude užšia spolupráca s orgánmi EÚ odhaľujúcimi podvody a väčšia účasť na boji proti podvodom 
vo výdavkoch EÚ a vo výbere príjmov EÚ. Stratégia EDA na roky 2021 – 2025 sa zaoberá aj možnými zmenami mandátu 
audítorov.  
 
Hlavnou úlohou inštitúcie je vyvodzovať zodpovednosť voči rôznym orgánom EÚ, ktoré spravujú finančné prostriedky EÚ 
a vykonávajú jej politiky, ale pretrvávajú nedostatky v povinnosti zodpovedať sa a v audite. V ďalších rokoch sa preto audítori 
EÚ budú snažiť získať jasné a širšie právomoci vykonávať audit nielen v orgánoch EÚ, čo sa už deje, ale aj v hlavných 
medzivládnych štruktúrach, ktoré sú relevantné pre fungovanie EÚ.  
 
Úlohou EDA je overovať, či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami, 
a či sú riadne vykázané a efektívne a účinne využívané v záujme občanov EÚ. Jeho audítorské správy a stanoviská sú kľúčovým 
článkom reťazca zodpovednosti v EÚ. Využívajú sa na vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí sú zodpovední za vykoná-
vanie politík a programov EÚ: Komisia, ostatné orgány EÚ a správne orgány v členských štátoch. Občanom EÚ tiež pomáhajú 
lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú k súčasným a budúcim výzvam. 

 
 

3.2 Preskúmanie č. 05/2021: Rámec EÚ pre veľké projekty dopravnej infraštruktúry: medzi-
národné porovnanie 
 
Veľké projekty v oblasti infraštruktúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii transeurópskej dopravnej siete EÚ. V tomto preskú-
maní porovnáva EDA rámec EÚ upravujúci realizáciu týchto projektov s vybranými krajinami a opisuje postupy, ktoré by Komisiu 
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a tvorcov politík mohli inšpirovať a v prípade potreby by mohli byť prispôsobené kontextu EÚ. Neobjavil žiadny postup, ktorým 
by sa mohli riešiť slabé stránky EÚ v súvislosti so stratégiou. Pokiaľ však ide o procesy týkajúce sa koordinácie, výberu, moni-
torovania a ex post hodnotenia, EDA vyzdvihuje relevantné príklady. Takisto EDA analyzoval prekročenie rozpočtu a onesko-
renie harmonogramu v šiestich projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. V globálnom meradle je prekročenie rozpočtu 
v štyroch z týchto projektov menšie, no oneskorenia harmonogramu vo väčšine projektov je v priemere dlhšie. 
 
Preskúmanie č. 05/2021: Rámec EÚ pre veľké projekty dopravnej infraštruktúry: medzinárodné porovnanie https://www.eca.eu-
ropa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SK.pdf 

 
V tejto súvislosti identifikovala štyri výzvy z hľadiska podpory pre veľké dopravné projekty v budúcnosti, pred ktorými stojí 
Komisia. Sú to tieto:  

a) Ako lepšie zosúladiť stratégie EÚ a vnútroštátne stratégie v oblasti dopravy a zaistiť lepší dohľad nad 
plánovaním a realizáciou projektov pozdĺž hlavných dopravných koridorov?  
 
Zistenia: 

Zistené riziko nesúladu medzi strategickými prioritami EÚ a členských štátov. Vo Švajčiarsku a v Spojených štátoch amerických 
sa takýto súlad dosahuje tým, že kantónom a štátom sú poskytnuté osobitné usmernenia, podľa ktorých vypracúvajú vlastné 
národné plány. Ďalej EDA upozornila na to, že Komisia dohliada na plánovanie a realizáciu projektov pozdĺž koridorov len v 
obmedzenej miere. V tejto súvislosti si všimli prax v Austrálii, ktorá umožňuje koordinované stanovenie prioritných projektov, na 
základe ktorého sa zostavuje oficiálny zoznam prioritných projektov. V správe sú popísané aj na postupy v Austrálii a vo Švaj-
čiarsku, ktorých cieľom je posilniť komunikáciu federálnej úrovne s hospodárskymi subjektmi a miestnymi zainteresovanými 
stranami, napríklad jej zastúpenie v dozornej rade ako riadneho člena alebo využívanie koordinačných dozorných výborov, aký 
je zriadený vo Švajčiarsku. 

 

b) Ako zabezpečiť, aby sa vo fáze výberu projektov dostatočne zohľadnili analýzy nákladov a prínosov? 
Ako prehodnotiť svoj prístup k výberu projektov a prideľovaniu finančných prostriedkov EÚ tak, aby sa 
ešte viac znížila administratívna záťaž pre predkladateľov projektov?  
 
Zistenia: 

EDA zdôraznil, že v EÚ sa vo fáze výberu projektov dostatočne nekontrolujú analýzy nákladov a výnosov a že prístup EÚ 
k financovaniu môže viesť k administratívnej záťaži. V analýze poukázal na to, že vo všetkých ostatných vybraných krajinách 
existovali mechanizmy na výber veľkých dopravných projektov, ktoré zahŕňajú požiadavku, aby predkladatelia projektov poskytli 
kľúčové podkladové údaje, z ktorých vychádzajú analýzy obsiahnuté v návrhu projektu. To hodnotiteľom umožňuje opätovne 
analyzovať kľúčové prvky žiadosti a posúdiť spoľahlivosť zohľadnených predpokladov, vďaka čomu sa zlepší rozhodovanie. 
Okrem toho EDA v záujme obmedzenia administratívnej záťaže predkladateľov projektov poukázala na postupy, pri ktorých 
buď výberový proces zahŕňa dvojstupňový prístup k žiadosti, ako v Kanade, alebo sa na veľké dopravné projekty poskytuje 
dlhodobá finančná podpora, ako napr. v Austrálii a vo Švajčiarsku. 

c) Ako prejsť pri monitorovaní projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ na prístup, ktorý je viac 
založený na riziku, a zároveň rozšíriť jeho rozsah tým, že sa od predkladateľov projektov bude vyžadovať, 
aby podávali správy aj o ukazovateľoch výsledkov a prijatí projektu zainteresovanými stranami?  
 
Zistenia: 

EDA poukázal na skutočnosť, že v EÚ neexistuje prístup k monitorovaniu veľkých dopravných projektov založený na riziku a že 
súčasné monitorovanie je zamerané viac na finančné vstupy a výstupy namiesto výsledkov. Postupy založené na riziku a za-
merané na riešenie oneskorení a riadenie prekročenia nákladov EDA objavil v USA a vo Švajčiarsku, kde sa prístup k monito-
rovaniu v prípade projektov, ktoré sú vystavené vysokým realizačným rizikám alebo v ktorých dochádza k významnému nárastu 
nákladov alebo oneskoreniam, systematicky prispôsobuje. V Austrálii existuje alternatívny postup, v rámci ktorého sa od pred-
kladateľov projektov vyžaduje, aby podávali správy o prijatí projektov zainteresovanými stranami s cieľom včas identifikovať 
a riešiť problémy súvisiace s realizáciou. Pokiaľ ide o výsledky, EDA vyzdvihol prax v USA, v rámci ktorej prijímatelia predkla-
dajú správy o spoločnom súbore ukazovateľov výsledkov. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_SK.pdf
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d) Ako zabezpečiť, aby sa veľké projekty dopravnej infraštruktúry spolufinancované z EÚ systematicky 
hodnotili ex post s dôrazom skôr na dosiahnuté výsledky než na finančné ukazovatele či výstupy?  
 
Zistenia: 

A napokon EDA upozornil aj na to, že v EÚ chýba systematické hodnotenie veľkých dopravných projektov. Poukázal na postupy, 
pri ktorých zozbierané údaje o výkonnosti týkajúce sa priamych výsledkov projektov slúžia ako vstupné informácie pre syste-
matické ex post hodnotenia vypracúvané predkladateľmi projektov alebo nezávislými expertmi (ako v Spojených štátoch, Nór-
sku a vo Francúzsku). Tieto hodnotenia, ktoré sa v Spojených štátoch môžu spolufinancovať ako oprávnené výdavky v súvislosti 
s grantmi, zvyšujú transparentnosť pre verejnosť, pokiaľ ide o účinnosť projektov, a umožňujú vyvodiť ponaučenia pre budúce 
veľké infraštruktúrne projekty.  

 
Tento dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním, ktoré vychádza hlavne z verejne dostupných informácií 
alebo materiálov zhromaždených osobitne na tento účel. Jeho účelom je porovnať rámec EÚ na realizáciu veľkých in-
fraštruktúrnych projektov s rámcom iných krajín vybraných na analýzu, a identifikovať tak príklady iných postupov, 
ktoré by mohli byť užitočné pre Komisiu a tvorcov politík pri poskytovaní podpory EÚ v budúcnosti.  
 
Na preskúmanie sme vybrali štyri krajiny mimo EÚ, konkrétne Austráliu, Kanadu, Švajčiarsko a Spojené štáty americké. 
Všetky štyri skúmané krajiny sa líšia, pokiaľ ide o plochu, populáciu, topografiu a infraštruktúrne dedičstvo  
 
Do preskúmania sme zahrnuli aj Nórsko a Francúzsko vzhľadom na ich rozsiahle skúsenosti, pokiaľ ide o ex post hodnotenia 
veľkých dopravných projektov, čo sa často zdôrazňuje v politických štúdiách a v akademickej literatúre.  

 
 

 

ĎALŠIE NOVINKY  
 

V tejto časti prinášame ďalšie zaujímavosti z oblasti ekonomiky. 

 

4.1 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 

Najvyšší kontrolný úrad SR podľa svojho zákona (§ 5 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z.) každoročne vypracúva 
stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy. Stano-
visko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa oso-
bitného predpisu. 

Predseda NKÚ SR predstavil vo štvrtok 9. decembra 2021 stanovisko  k návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu plénu Ná-
rodnej rady SR. Pozornosť pléna upriamil na to, že platná legislatíva bude od roku 2024 vyžadovať dosiahnutie vyrovnaného 
rozpočtu, čo bez prijatia potrebných zmien zákona o rozpočtovej zodpovednosti a jasne definovanej konsolidačnej stratégie, 
nebude možné.  

Budúcoročný štátny rozpočet odráža zložitý spoločensko-ekonomický vývoj spôsobený takmer dva roky trvajúcou pandémiou 
ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacou neistotou ďalšieho vývoja v roku 2022. Na strane druhej je návrh rozpočtu jasným 
odrazom dlhodobo neriešených problémov udržateľného rozvoja Slovenska.  

3 
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infografika NKÚ – riziká štátneho rozpočtu 2022 

Vláda SR predpokladá, že deficit rozpočtu verejnej správy sa dostane na úroveň 4,9 %, čo predstavuje sumu 5,2 miliardy eur. 
NKÚ SR v tejto súvislosti vo svojom stanovisku upozorňuje, že od roku 2022 sa začnú uplatňovať pravidlá Paktu stability a 
rastu, čo znamená, že na základe nominálneho deficitu nad 3 % vstúpi Slovensko do procedúry nadmerného deficitu. Pri po-
hľade na vývoj situácie existuje vysoké riziko pre nesplnenie tohto cieľa. Významnú položku, ktorá môže prispieť k rastu hos-
podárstva a k oživeniu verejných financií, tvoria fondy Európskej únie. Slovensku zostáva minúť bezmála 7,9 miliardy eur z kon-
čiaceho programového obdobia, z nového bude mať k dispozícii takmer 13 miliárd eur. Plán obnovy zároveň poskytuje sumu 
6,3 miliardy eur . 
 
Do roku 2030 tak môžeme využiť bezmála 27 miliárd eur na udržateľný rozvoj spoločnosti, na podporu inovácií v oblasti život-
ného prostredia, rozvoj dopravnej infraštruktúry či modernizáciu zdravotníctva a školstva. NKÚ však v tejto súvislosti upozorňuje 
na pretrvávajúce problémy s čerpaním európskej finančnej pomoci. Alarmujúce je, že sa Slovensko v tomto roku prepadlo 
na posledné miesto v rámci EÚ27 a aktuálne čerpanie je na úrovni 45 %. 
  
Napriek vysokému schodku rozpočtu verejnej správy na nasledujúci rok takmer všetky rezorty prezentovali nedostatok zdro-
jov, a to aj na dosiahnutie dôležitých cieľov v zdravotníctve, školstve či doprave. Rovnako územná a miestna samospráva 
zdôrazňuje, že návrh rozpočtu neumožňuje v plnej miere plniť jej originálne a prenesené kompetencie 
 
NKÚ upozornilo na to, že napriek veľkým objemom peňazí smerujúcim do oblasti informatizácie verejnej správy nedochádza k 
potrebnému zoštíhleniu počtu jej zamestnancov. Počet zamestnancov má vzrásť aj v budúcom roku, a to o 1 622 osôb, pričom 
až viac ako 1 500 v súvislosti s Plánom obnovy. 

NKÚ SR vo svojom stanovisku upriamilo pozornosť aj na riziká rozpočtovania pri dosahovaní najvýznamnejších cieľov verejných 
politík, akými sú oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a inovácie, zdravotníctva, zamestnanosti a sociálnych politík, do-
pravnej infraštruktúry či životného prostredia. Predkladaný rozpočet napríklad nezohľadňuje navýšenie počtu žiakov regio-
nálneho školstva, ktoré si vyžiada navýšenie o 40 miliónov eur, vláda pritom počíta so znížením výdavkov o takmer 100 miliónov 
eur oproti rozpočtu z roku 2021. Táto skutočnosť spôsobí pokles nominálnych miezd v regionálnom školstve o 1 %. 

Dlhodobým rizikom pri dosahovaní cieľov v oblasti verejného zdravia je financovanie zdravotníckej starostlivosti. Navrhovaný 
rozpočet môže negatívne ovplyvniť riadny chod zdravotníctva, ako aj prehlbovanie zadlženosti univerzitných a fakult-
ných nemocníc, k čomu výrazne napomáha pandémia. Vážnym problémom nielen pre súčasnosť, ale hlavne do budúcna, je 
nedostatok lekárov a stredného zdravotného personálu.  
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Pre oblasť dopravnej infraštruktúry sú vytýčené ambiciózne plány, rozpočet na rok 2022 ich však napĺňa len čiastočne, keďže 
nepostačuje na komplexnejšie rekonštrukcie ciest a regionálnych tratí v najhoršom stave. NKÚ preto vidí opodstatnenie v aktu-
alizácii Strategického plánu rozvoja dopravy. Ten aktuálny nekorešponduje s pripravenými harmonogramami budovania a re-
konštrukcií infraštruktúry. 

NKÚ SR sa dlhodobo venuje aj problematike napĺňania cieľov v oblasti životného prostredia, akými sú ochrana vodných 
zdrojov, sucho, skládky odpadov, či plasty. Každá z kontrol poukazuje na vysokú finančnú náročnosť ochrany všetkých 
zložiek prostredia. NKÚ preto pozitívne hodnotí nárast rozpočtovaných prostriedkov kapitoly, ktoré však nepokryjú potrebu 
riešenia mnohých naliehavých úloh, akými sú napríklad chýbajúci verejný vodovod v bezmála 500 obciach, čistiarne odpado-
vých vôd či ochrana ovzdušia. 
 
 

4.2 Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vznikol v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a rea-
guje tak na jej ekonomické dopady. Je však aj reakciou na dlhodobé systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Tvoria ho 
reformy a investície, ktoré majú potenciál nasmerovať Slovensko k zelenej a digitálnej budúcnosti.  

Viac k plánu obnovy na stránke: https://www.planobnovy.sk/ 

 
Hlavným cieľom plánu obnovy je transformovať Slovensko na moderný štát s inovatívnou ekonomikou, ktorý bude 
zároveň zdravou a zelenou krajinou. Na základe stanoveného kľúča bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vyko-
nanie reforiem a investícií obsiahnutých v pláne obnovy. 
 

Slovenský plán obnovy a odolnosti 

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je hlavným nástrojom balíka Next Generation EU, Európska komisia 
poskytne celkovo 750 miliárd eur. 

Pre Slovensko je alokovaných približne 6 miliárd v grantoch (forma nenávratnej finančnej alokácie). Výšku celkovej alokácie 
podrobne určuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechaniz-
mus na podporu obnovu a odolnosti. Toto nariadenie obsahuje presnú metodiku výpočtu maximálneho finančného príspevku, 
ktorý je k dispozícii pre každý členský štát, a to na základe stanoveného vzorca. 

Fond EÚ novej generácie je balíkom hospodárskej obnovy Európskej únie na podporu členských štátov nepriaznivo ovplyvne-
ných pandémiou COVID-19. Fond, ktorý schválila Európska rada 21. júla 2020, má hodnotu 750 miliárd 

Celková alokácia je rozdelená na dve časti:  

 70% maximálneho finančného príspevku sa vypočítalo na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na 
obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu.  

 30% maximálneho finančného príspevku by sa malo vypočítať neskôr, v roku 2022, čím bude odrážať aktuálne eko-
nomické ukazovatele. Výška celkovej alokácie je preto približná 

 
Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v 5 prioritných oblastiach, rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom 
všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti.  
 
Plán sa zameriava na päť hlavných priorít:  

 zelená ekonomika (2 301 mil. eur);  

 vzdelávanie (892 mil. eur);  

 veda, výskum a inovácie (739 mil. eur);  

 zdravie (1 533 mil. eur);  

 efektívna verejná správa (1 110 mil. eur). 
 
Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur. Kladie 
dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnika-
teľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mia_ochorenia_COVID-19
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A9_d%C3%B4sledky_pand%C3%A9mie_COVID-19
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_Slovenska
https://www.planobnovy.sk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_EU
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3%A1ci_produkt
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Proces tvorby plánu obnovy 

Komplexné prípravy plánu obnovy sa začali už v lete roku 2020. Prvým krokom bolo vytvorenie základného rámca reformných 
a investičných priorít, ktoré sú pre Slovensko kľúčové. Vyústením tohto procesu bolo vytvorenie Národného integrovaného 
reformného plánu s názvom Moderné a úspešné Slovensko. Tento dokument predstavoval analytický základ pre plán obnovy 
a zadefinoval 8 najdôležitejších priorít, ktoré majú zásadný potenciál vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu, zvýšiť ekono-
mickú výkonnosť, zlepšiť kvalitu života občanov a posunúť krajinu k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD. Dokument 
vznikol zadaním od politických lídrov štátu, jeho autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora, pričom na pripomienkovaní 
sa podieľalo približne 100 renomovaných expertov z mimovládneho a podnikateľského sektora. 

S tým súviselo zriadenie sekcie plánu obnovy, ktorá vykonáva úlohu Národnej implementačnej a koordinačne autority (NIKA) 
pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. NIKA zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k Európskej komisii. Jej 
úlohou je taktiež koordinovať a usmerňovať vykonávateľov pri realizácii plánu obnovy, monitorovať a hodnotiť stav implemen-
tácie, ako aj riadiť finančné toky. Sekcia plánu obnovy bola 1. augusta 2021 presunutá na Úrad vlády SR. 

Medzi dôležité subjekty v inštitucionálnom rámci, ktoré spolu so sekciou plánu obnovy pracovali na príprave Plánu obnovy a 
odolnosti SR boli zaradené: Útvar hodnoty za peniaze, sekcia medzinárodných vzťahov na Ministerstve financií SR či Inštitút 
finančnej politiky. 

Ministerstvo financií SR usporiadalo dňa 15. decembra 2020 online verejnú diskusiu, na ktorej odborníci diskutovali o rámco-
vých témach plánu obnovy. Po štyroch panelových diskusiách o zelenej ekonomike, zdravotníctve, školstve a vede, verejnej 
správe, podnikateľskom prostredí a digitalizácii nasledovala politická debata s predsedom vlády a ministrom financií SR. V 
priebehu marca sa k plánu obnovy spustilo aj medzirezortné pripomienkové konanie, paralelne s ktorým ministerstvo financií 
organizovalo 6 tematických okrúhlych stolov s odbornou verejnosťou a relevantnými partnermi za účasti jednotlivých minister-
stiev zodpovedných za prípravu daných komponentov. 

Pri tvorbe plánu obnovy sa vychádzalo najmä z identifikovaných hlavných výziev, systémových nedostatkov a požiadaviek 
Európskej komisie. Plán obnovy stojí na pilieroch a vízii, kam sa má Slovensko posunúť. Z pilierov vznikli hlavné priority, ktoré 
obsahujú komponenty. Každý komponent obsahuje reformy a investície, ktoré v sebe zahŕňajú míľniky a ciele a teda kvalitatívne 
a kvantitatívne indikátory, ktoré má Slovensko splniť. Európska komisia bude dvakrát ročne hodnotiť ako sa Slovensku darí ich 
napĺňať, keďže na ich plnenie je naviazané financovanie z mechanizmu obnovy a odolnosti. 
 

Sumár kľúčových udalostí 
 
27.05.2020:  Európska komisia navrhla vytvorenie Plánu obnovy a odolnosti 
21.07.2020:  Dohoda európskych lídrov na zriadení Plánu obnovy a odolnosti 
04.10.2020:  Predstavenie Moderného a úspešného Slovenska 
01.12.2020:  Vznik Sekcie Plánu obnovy na Ministerstve financií SR 
15.12.2020:  Verejná diskusia k plánu obnovy 
28.04.2021:  Slovensko zaslalo Európskej komisii Plán obnovy a odolnosti SR 
16.06.2021:  Vláda SR schválila zákon o pláne obnovy 
21.06.2021:  Predsedníčka Európskej komisie prišla na Slovensko odovzdať pozitívne hodnotenie slovenského plánu obnovy  
  premiérovi Eduardovi Hegerovi 
13.07.2021:  Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú a bol schválený Radou EÚ pre hospodárske a finančné  

záležitosti 
01.08.2021:  Sekcia plánu obnovy sa oficiálne presunula pod Úrad vlády SR, kde bude počas fázy implementácie pôsobiť ako  
  Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) 
01.10.2021:  Predseda vlády SR Eduard Heger podpísal dohodu o financovaní medzi EK a SR 
Do r. 2026:  Implementácia reforiem a investícií v rámci plánu obnovy 
 

Práve v tomto období sú v medzirezortnom  pripomienkovom konaní tri dokumenty k plánu obnovy a odolnosti: 

1. Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
2. Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
3. Operačná dohoda  medzi Európskou komisiou a Slovenskom 

 
K 1.: 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_pre_hospod%C3%A1rsku_spolupr%C3%A1cu_a_rozvoj
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1019/kompletny-plan_obnovy.pdf
https://www.vlada.gov.sk/predseda-vlady-sr-eduard-heger-absolvoval-prve-stretnutie-so-strategickou-radou-v-suvislosti-s-planom-obnovy/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financi%C3%AD_SR
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/692
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/691
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Na základe podnetu z bodu B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2021, vyplynula úloha pripraviť zriadenie Rady 
vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“). Zriadenie Rady schvaľuje 
podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov vláda Slovenskej republiky. 
 
Rada sa na základe návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zriaďuje 
ako odborný, poradný a konzultačný orgán vlády pre otázky týkajúce sa Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej 
len „Plán obnovy“), najmä pre vykonávanie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  
 
Úlohou Rady je zabezpečiť partnerský dialóg medzi národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a členmi rady k otáz-
kam týkajúcim sa Plánu obnovy, sledovať pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov Plánu obnovy, 
zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem Plánu obnovy. 
 

Konkrétne znenie návrhu na štatút Rady vlády nájdete tu. 
 
K 2: 
Predkladateľom a gestorom Systému implementácie je Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý je podľa platného znenia usta-
novenia § 4 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.  
 
Systém implementácie, ktorý nadväzuje na uvedený zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, tvorí v tomto zmysle súhrn spoločných pravidiel, postupov a činností, ktoré sa 
uplatňujú pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len ako „Plán obnovy“).  
 
Systém implementácie je primárne určený vykonávateľom, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy určené vládou Slovenskej 
republiky, a tiež Národnej implementačnej a koordinačnej autorite. Vykonávatelia zodpovedajú za realizáciu investícií alebo 
reforiem v súlade s Plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov. Ďalšie subjekty, ktoré môžu byť materiá-
lom dotknuté, sú uvedené v zákone č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
Znenie systému implementácie spolu s vnútroštátnymi míľnikmi nájdete na tomto odkaze. 
 
K 3: 

Do medzirezortného pripomienkového konania prešla aj Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republi-
kou, ktorá vzišla so vzájomných rokovaní. Uzatvorenie Operačnej dohody je formálnym predpokladom predloženia prvej žiadosti 
o platbu na základe splnenia míľnikov a cieľov. Dohoda upravuje spôsob kooperácie medzi Národnou implementačnou a koor-
dinačnou autoritou, Európskou komisiou, rezortami a ostatnými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na realizácii. Okrem 
toho upravuje verifikačný mechanizmus aj monitorovanie realizácie plánu na základe plnenia čiastkových míľnikov a cieľov. 

Znenie návrhu Operačnej dohody nájdete na tomto odkaze.   
 
Poznámka: Po schválení a zverejnení uvedených dokumentov budú dokumenty obsahom ďalšieho čísla mesačníka.  
 
 

PREHĽAD ZMIEN  
PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV EÚ 
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v novembri 2021 je uvedený v prílohe 1 Aktualít 
Legislatívnej rady NKÚ SR. Príloha 2 obsahuje právne predpisy, prijaté v novembri v súvislosti s ochorením 
COVID-19. 

 

4 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-692
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-691
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-705

