


Prečo vznikol  
fond obnovy a  
odolnosti a ako
postupoval
v čase?

Časová os
27. 5. 2020 -Európska komisia navrhla vytvorenie fondu obnovy a odolnosti
21. 7. 2020 -Európski lídri sa dohodli na zriadení fondu obnovy a odolnosti
4. 10. 2020 -Bol predstavený dokument Moderné a úspešné Slovensko
12. 2. 2021 – Bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ
29. 4. 2021 – Slovenský plán obnovy bol odoslaný na posúdenie Európskej komisie
21. 6. 2021 – Európska komisia pozitívne vyhodnotila plán obnovy
13. 7. 2021 -Plán obnovy a odolnosti SR schválila Rada EÚ pre hospodárske  

a finančné záležitosti
2026 – ukončená implementácia opatrení zahrnutých v Pláne obnovy a odolnosti SR

Prečo vznikol?
- spoločná reakcia štátov EÚ
- cieľ je pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne  
škody spôsobené pandémiou Covid-19



Čoje fond  
obnovy?



reformy

Skutočná pomoc ekonomike a dlhodobý rast bude závisieť od toho,  
aké reformy spolu s investíciami urobíme.

SÚLAD S ODPORÚČANIAMI EK PRE SLOVENSKO (CSRs)
vzdelávanie, zdravotníctvo, energetika/zelená ekonomika, výskum, vývoj, inovácie,  

digitalizácia, verejná správa, udržateľnosť verejných financií, trh práce, penzie,  

sociálna inklúzia

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA
43% celkovejalokácie

1.

2.
3. DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

21% celkovejalokácie

4. PLÁN OBNOVY MUSÍ NAPĹŇAŤ PRINCÍP "VÝRAZNE
NENARUŠIŤ" (tzv. "do no significant harm")

Čo všetko
spĺňa plán
obnovy?
• požiadavky

z európskej úrovne

investície
Plán obnovyje kapitálová injekcia, vďaka ktorej môžeme  
v najbližších rokoch viac investovať.



Horizontálny  
princíp  
"výrazne  
nenarušiť"

Každá reforma a investícia v pláne obnovy musí spĺňať princíp „výrazne nenarušiť“,  
ktorý posudzuje vplyv na jeden zo šiestich environmentálnych cieľov:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mitigácia zmenyklímy

Adaptácia na zmenuklímy

Udržateľné využitie a ochrana vodných a morskýchzdrojov

Obehová ekonomika, prevencia vzniku odpadu arecyklácia

Prevencia a kontrola znečistenia vzduchu, vodya pôdy  

Ochrana a obnova biodiverzityekosystémov
Zásady uplatnenia tohto princípu pomohli formovať obsah komponentov tak, aby  
boli pozitívnym vplyvom pri zelenej transformácií a uhlíkovej neutralite



6 575 mil. eur 6575
mil. eur

CELKOVÝ SÚČET

OBLASŤ KOMPONENT PLÁNOVANÁ ALOKÁCIA SPOLU

ZELENÁ  
EKONOMIKA

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 232 mil. eur

Obnova budov 741 mil. eur

Udržateľná doprava 801 mil. eur 2 301
mil. eur

Dekarbonizácia priemyslu 368 mil. eur

Adaptácia na zmenu klímy 159 mil. eur

VZDELÁVANIE

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch  

Vzdelávanie pre 21. storočie

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

210 mil. eur

469 mil. eur

213 mil. eur

892
mil. eur

VEDA,VÝSKUM,  
INOVÁCIE

Efektívnejš ie riadenie a posilnenie f inancovania vedy,  
výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky

Lákanie a udržanie talentov

633 mil. eur

106 mil. eur

739
mil. eur

ZDRAVIE

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

1 163 mil. eur

105 mil. eur

265 mil. eur

1 533
mil. eur

EFEKTÍVNA
VEREJNÁ SPRÁVA

Zlepšenie podnikateľského prostredia 11 mil. eur

Reforma justície

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť  a 
ochrana obyvateľstva

255 mil. eur

229 mil. eur
485

mil. eur

Zdravé verejné financie 0 mil. eur

DIGITALIZÁCIA Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet  
pre každého, digitálna ekonomika) 615 mil. eur

615
mil. eur

Rozsiahla  
reformná  
agenda  
sprevádzaná  
investíciami

* sumysúv bežnýchcenách

Čojeplán  
obnovy?



Národná  
implementačná  
a koordinačná  
autorita -NIKA

Úlohy NIKA
koordinácia
- komunikuje s Európskou komisiou
- koordinuje vypracovanie a zmeny plánu obnovy
- usmerňuje a koordinuje subjekty pri vykonaní plánu

implementácia
- pomáha pri komunikácii plánu obnovyverejnosti
- zabezpečuje komunikáciu s rezortami
- vypracováva systém implementácie plánu, metodiky a vzorové zmluvy
- vykonáva kontrolu, monitorovanie a hodnotenie
- vykonáva krízové riadenie

finančné toky
- vypracováva a predkladá žiadosti o platbu Európskej komisii
- prijíma prostriedky z Európskej komisie a v spolupráci s ministerstvom  
financií ich presúva dorozpočtu Slovenskej republiky
- usmerňuje a riadi finančné toky



Implementácia  
plánu obnovy -
vykonávateľ

Zákon o pláneobnovy

Vykonávateľom je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý 
zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s 
plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov 

Vykonávateľ
a) realizuje investíciu alebo realizuje reformu, ak ju nerealizuje prijímateľ 
na základe zmluvy podľa § 14,
b) poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe zmluvy 
podľa § 14 a osobe vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy 
podľa § 19,
c) vykonáva priebežné monitorovanie plnenia a dosahovania míľnikov a 
cieľov,
d) vykonáva kontrolu u prijímateľa a u osoby vykonávajúcej finančné 
nástroje; na takúto kontrolu sa vzťahuje osobitný predpis,
e) predkladá národnej implementačnej a koordinačnej autorite 
informácie a údaje potrebné na vypracovanie a predloženie žiadosti o 
vyplatenie finančného príspevku a sprievodného vyhlásenia,
f) poskytuje národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie 
o realizácii investície alebo realizácii reformy a o plnení a dosahovaní 
míľnikov a cieľov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html


Aktuálny stav 
implementácie 
plánu obnovy

• Prebiehajú rokovania s EK k tzv. Operačnej dohode.

• Systém implementácie POO (metodika) bude pripravený v najbližších 
týždňoch a bude schválený vládou.

Čo sa chystá?

Dôležité splnené kroky

• V NRSR bol schválený zákon 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

• V lete bolo schválené vykonávacie rozhodnutie rady (CID), ktoré presne stanovuje všetky míľniky a 
ciele.

• Boli splnené všetky podmienky (napr. Dohoda o financovaní) pre prijatie zálohovej platby. Slovensko 
13.10. prijalo predbežné financovanie vo výške 823 mil. eur. 



Implementácia  
plánu
obnovy

Zákon o pláneobnovy

- bližšie upravuje finančné vzťahy mechanizmu na vnútroštátnejúrovni
- stanovuje pôsobnosť a úlohy orgánov, ktoré realizujú plánobnovy
- upravuje finančné toky prostriedkov
- stanovuje jednoduchý a flexibilný proces preprijímateľov
- zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ

Systém vnútoštátnychmíľnikov

- vnútroštátny monitorovací mechanizmus formou vnútroštátnych  
míľnikov a cieľov
- cieľom je nastaviť štruktúru s jasnou zodpovednosťou

Metodika

- postupnosť krokov pre naplnenie jednotlivých míľnikova cieľov



232mil. eur

KOMPONENT 1

Obnoviteľné  
zdroje  
energie

• Reforma právneho rámca v oblasti elektroenergetiky (Q4 2022)

• Roforma právneho rámca v oblasti podpory OZE (Q4 2022)

reformy

investície

• Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
(Q2 2026) |103 mil. eur

• Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
(Q2 2026) |62 mil. eur

• Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu  
OZE (Q2 2026) |62 mil. eur



Aktuálny stav 
implementácie
komponentu 1

Vykonávateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva SR, 
ktoré v súčasnosti pripravuje všetky potrebné opatrenia, aby 
mohli byť prvé výzvy na podporu projektov zverejnené 
najneskôr v priebehu prvej polovice roka 2022. 



Vodík v 
komponente 1 • Celková alokácia na inv. 3 je 62 mil. eur

• Cieľom je prispieť k zvýšeniu flexibility elektrizačnej sústavy o 68 MW

• O podporu sa budú môcť uchádzať:

• batériové úložiská, 

• zariadenia na výrobu vodíka z OZE, 

• a prečerpávacie vodné elektrárne.

Vodík ako súčasť investície 3



801mil. eur

Udržateľná  
doprava

KOMPONENT 3

• Reforma prípravy investičných projektov v doprave (Q2 2021)

• Reforma verejnej osobnej dopravy (Q4 2022) |27 mil. eur

• Reforma intermodálnej nákladnej dopravy (Q42022)

• Dlhodobá podpora alternatívnych palív v sektore dopravy (Q4 2022) |1 mil. eur

reformy

investície

• Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (Q2 2026) |661 mil. eur

• Podpora ekologickej osobnej dopravy (Q2 2025) |45 mil. eur

• Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy (Q2 2026) |16 mil. eur

• Budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových staníc (Q2 2026) |52 mil. eur



Vodík v 
komponente 3 • Celková alokácia na inv. 4 je 52 mil. eur

• Vodíkové plniace stanice sú súčasťou kumulatívneho cieľa vybudovať viac ako 3000 
verejných nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc.

• Vyhlásenie výzvy na výstavbu vodíkových plniacich staníc sa očakáva niekedy koncom roka 
2024 až začiatkom 2025. Vykonávateľom je MHSR.

• Predpokladaný termín výstavby a sprevádzkovania sú roky 2025-2026.

• Cieľom bude nastaviť technické parametre pre dlhodobú a udržateľnú prevádzku aj 
v zmysle pripravovaného nariadenia AFIR.

• Časť informácií bude súčasťou aj pripravovaného Akčného plánu k Národnej vodíkovej 
stratégií SR.

Vodík ako súčasť investície 4



niaVVI • Profesionalizácia a centrálne riadenie, hodnotenie a podpora v oblasti vedy, výskumu a inovácií
(Q42023)

• Reforma verejných výskumných inštitúcií, najmä SAV(Q4 2021)

• Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa
a Európsky inovačný a technologický inštitút (Q2 2026) |47 mil. eur

• Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumua vývoja
(Q2 2026) |179 mil.eur

• Výchova, získavanie a udržanie excelentných výskumníkov a inovátorov (Q1 2026) |143 mil. eur

• Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky (Q2 2026) |79 mil. eur

• Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky (Q2 2026) |134 mil. eur

• Finančné nástroje na podporu inovácií (Q22026) |43 mil. eur

• IT podpora jednotného grantového systému výskumu a vývoja (Q12023) |7 mil. eur

633mil. eur

Efektívnejšie
riadenie
a posilnenie
financovania  
vedy,výskumu  
ainovácií

KOMPONENT 9

reformy

investície



Vodík v 
komponente 9 • Celková alokácia na inv. 4 Výskuma inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky je 78,7 mil. eur

• Cieľom tejto investičnej schémy je zlepšiť synergie opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií medzi 
vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ. 

• Vyhlásia sa tematické výzvy na podporu zelenej transformácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy 
zosúladené s prioritnými témami, ktoré sa očakávajú v programe Horizont Európa, ako sú bezuhlíková
energetika, elektrifikácia, vodík, batériové technológie a alternatívne palivá, nízkoemisné priemyselné 
procesy a materiály a bio-ekonomika. 

• Dôraz sa kladie na celý výskumný a inovačný cyklus (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9), pričom 
najväčšia alokácia bude smerovať na demonštratívne projekty a pokročilejšie úrovne technologickej 
pripravenosti (TRL). Predpoklad – cca 2,5 mil. Eur/projekt, 30 projektov.

• Projekty v oblasti vodíka môžu byť podporené ale aj z iných opatrení v rámci K9, keďže viaceré 
predpokladajú podporu projektov bez špecifického tematického ohraničenia.

Vodík primárne ako súčasť investície 4



Q&A
david.madaj@vlada.gov.sk


