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Úvod 
 

Pandémia COVID-19 spôsobila výrazný pokles výkonnosti ekonomík členských štátov 

Európskej únie. Už počas prvej vlny pandémie v roku 2020 Európska komisia vyvinula 

iniciatívu na podporu spomínaných členských štátov v dôsledku protipandemických opatrení. 

Primárne bola pomoc sústredená na zachovanie zamestnanosti prostredníctvom poskytovania 

podpory na zavedenie systému práce na kratší pracovný čas a kompenzácie miezd.  

V apríli 2020 sa začali prejavovať prvé negatívne dopady pandémie na podnikateľské 

prostredie v členských štátoch Európskej únie, a to najmä na MSP. Vplyvom 

protipandemických opatrení mali čiastočne alebo úplne obmedzenú činnosť, čo sa prejavilo 

predovšetkým v poklese tržieb a následne na poklese miery likvidity. Aj v tomto prípade 

Európska komisia vyvinula iniciatívy potrebné na zmiernenie dopadov krízy na podnikateľské 

prostredie a to najmä v podobe uvoľnenia rozpočtových pravidiel a zavedenia mechanizmov 

určených na dotácie a kompenzácie škôd pre najviac postihnuté odvetvia. V krátkej dobe sa 

však ukázalo, že celosvetová pandémia a jej dopady na ekonomiky členských štátov EÚ 

nebudú krátkodobou záležitosťou a je potrebné iniciovať vznik nástroja na systematickú 

podporu ekonomík členských štátov EÚ zasiahnutých krízou. 

Negatívne prognózy vývoja ekonomického prostredia členských štátov EÚ boli hlavnými 

impulzmi pre Európsku komisiu na vytvorenie fondu na podporu obnovy a odolnosti a z neho 

financovaných národných plánov obnovy členských krajín EÚ. Cieľom plánu obnovy 

pre Európu v podobe dočasného nástroja na podporu obnovy a odolnosti NextGenerationEU 

je v prvom rade zmiernenie dopadov krízy spôsobenej vírusom COVID-19. Hlavnou ideou je 

však budovanie odolného a udržateľného hospodárstva EÚ v kontexte digitálnej a zelenej 

transformácie ekonomiky schopného čeliť nepredvídateľným situáciám a výzvam budúcnosti. 

Prostredníctvom podpory hospodárskej konvergencie a odolnosti prispeje financovanie 

z plánu obnovy k dlhodobému a udržateľnému rastu predovšetkým v súvislosti s urýchlením 

prechodu k ekologickej a digitálnej ekonomike. 

Počas minulých kríz spôsobených ekonomickými faktormi objem verejných aj 

súkromných investícií výrazne klesol, čoho dôsledkom bolo spomalenie rastu ekonomiky. 

Plán obnovy a odolnosti je naopak založený na nevyhnutnosti stimulovať investičné úsilie, 

s cieľom riešiť hlavné hospodárske a sociálne výzvy,  nielen v období prebiehajúcej pandémie 

COVID-19, ale aj po jej skončení. Budovanie udržateľného a odolného hospodárstva si 

vyžaduje stanovenie presného rámca investičných a reformných opatrení s cieľom 

predchádzať pretrvávajúcemu poklesu výrobnej kapacity a zamestnanosti. 

Komparatívna analýza národného plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

a vybraných členských krajín únie prezentuje hlavné výzvy v oblasti obnovy hospodárstva 

a budovania odolnej ekonomiky. Cieľom analýzy je stručné porovnanie plánov obnovy 

a odolnosti vybraných krajín EÚ, vo všeobecnosti so zameraním na identifikáciu spoločných 

výziev a národných špecifík, najmä s ohľadom na podnikateľské prostredie s dôrazom 

na MSP. Analýza východiskového stavu ekonomiky v čase tvorby plánu obnovy a odolnosti 

Slovenska spolu s prehľadovou štúdiou výziev, plánovaných reformných a investičných 

opatrení na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ poskytuje ucelený pohľad na víziu 

obnoveného a odolného hospodárstva Slovenska a vybraných členských krajín EÚ 

po ukončení pandémie.  

Dokument je rozdelený do štyroch kapitol, pričom prvá kapitola sa zaoberá stručnou 

charakteristikou plánu obnovy a odolnosti Európskej únie, dôvodmi a procesom jeho prijatia, 

rozpočtom a zabezpečením financovania na európskej úrovni, ako aj stručnou charakteristikou 
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základných pilierov obnovy a budovania odolného hospodárstva Európskej únie po ukončení 

krízy spôsobenej celosvetovou pandémiou.    

Druhá kapitola poskytuje v prehľadnej forme pohľad na národný plán obnovy a odolnosti 

Slovenska. Zameriava sa najmä na východiská a ciele plánu, charakteristiku základných 

pilierov, výziev a opatrení s dôrazom na MSP. Súčasťou je tiež informácia o podmienkach 

čerpania finančných prostriedkov na základe schváleného plánu obnovy a odolnosti SR, 

plnení čiastkových cieľov a výške už čerpanej pomoci.   

Stručný prehľad na základné informácie o plánoch obnovy vybraných členských krajín 

EÚ, so zameraním na podnikateľské prostredie poskytuje tretia kapitola. Identifikácia 

spoločných výziev a národných špecifík plánov obnovy Fínska, Dánska, Španielska, 

Nemecka, Českej republiky a Rakúska ponúka základný prehľad o prioritách jednotlivých 

krajín v oblasti obnovy a budovania odolnej ekonomiky.  

Štvrtá kapitola prezentuje porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti 

analyzovaných krajín z hľadiska finančného vyčíslenia podpory so zameraním 

na podnikateľské prostredie.  
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1. Národný plán obnovy a odolnosti EÚ 
 

Pandémia COVID-19 a zavedenie protipandemických opatrení viedli k prudkému poklesu 

výkonnosti členských štátov EÚ. Výrazný pokles dopytu v najviac zasiahnutých odvetviach 

(napr. doprava, cestovný ruch, reštauračné služby, umenie a kultúra a iné) mal za následok 

pokles hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) eurozóny za rok 2020 o 6,6% 

v porovnaní s rokom 20191. Bezprostrednou reakciou Európskej komisie (ďalej len „EK“) 

a Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) bolo uvoľnenie rozpočtovej a menovej 

politiky s cieľom zabezpečiť čo najviac disponibilných zdrojov na zmiernenie dopadov 

pandémie. Okamžitou reakciou EK bola, okrem zavedenia podporných opatrení 

na zachovanie zamestnanosti a stabilizácie podnikateľského prostredia, aj iniciatíva 

na zavedenie systematickej podpory  na obnovu a zabezpečenie odolnosti ekonomík 

členských štátov aj po skončení pandémie COVID-19. 

 

1.1 Proces a dôvody prijatia   

Po predložení rámcového návrhu viacročného finančného rozpočtu EÚ na roky 2021 – 

2027 EK v roku 2018 (02.05.2018) nasledoval proces predkladania legislatívnych návrhov 

týkajúcich sa nastavenia 37 sektorových programov2, prostredníctvom ktorých mal byť 

viacročný finančný rozpočet realizovaný. Začiatkom roku 2020 pandémia COVID-19 

nepriaznivo  ovplyvnila aj proces schvaľovania spomínaného finančného rozpočtu EÚ 

na roky 2021-2027 a jeho sektorových programov. Vzhľadom na to bol okamžitou reakciou 

EK návrh na zriadenie dočasného nástroja obnovy a odolnosti NextGenerationEU (ďalej len 

„NextGenerationEU“) s cieľom posilnenia dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, 

s alokovanou výškou finančných prostriedkov na úrovni viac ako 800 mld. EUR. Cieľom 

NextGenerationEU je rýchla, adresná a systematická podpora pre členské štáty EÚ 

v priebehu, ale aj po skončení pandémie COVID-19.  

 

 

Predloženie návrhu na zavedenie dočasného nástroja NextGenerationEU, v rámci 

ktorého je kľúčovým programom „Mechanizmus obnovy a odolnosti“, začala Komisia 

s procesom vyjednávania o jeho obsahovom zameraní a výške finančnej alokácie. 

 

 

Vzhľadom na závažnosť situácie3 sa podarilo EK v krátkom čase dospieť k politickej 

dohode k nástroju NextGenerationEU s najvyššími predstaviteľmi štátov členských 

krajín EÚ. 

 

 

                                                           
1Výročná správa ECB. Stručný pohľad na minulý rok. 2021. Online. Dostupné na: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.sk.html   
2 Programy navrhnuté v rámci viacročného finančného rozpočtu Európskej únie, napr. v oblasti súdržnosti, 

poľnohospodárstva, programov Erasmus, Horizont Európa atď., prostredníctvom ktorých sa mal rozpočet 

pôvodne čerpať. 
3 Prudký pokles ekonomiky spôsobenej pandémiou a očakávanie ďalšej vlny pandémie v dôsledku uvoľnenia 

opatrení v oblasti voľného pohybu obyvateľstva, otvorenia škôl a prevádzok obchodu a služieb, bola predikcia 

vývoja ekonomiky skôr pesimistická a to aj v dôsledku toho, že pandémia spôsobila hospodársky šok 

exogénneho charakteru, keďže faktory ovplyvňujúce začiatok a priebeh krízy nepochádzali z ekonomického 

prostredia ako v predchádzajúcich hospodárskych krízach. (ECB – Výročná správa za rok 2020)     

27.05.2020 

21.07.2020 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.sk.html
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Dohoda s Európskym parlamentom a Radou. 

 

 

Výsledkom následných rokovaní EK a schvaľovacieho procesu Európskym 

parlamentom (ďalej len „EP“) a Radou bolo prijatie Modernizovaného dlhodobého 

finančného rozpočtu na roky 2021 – 2027. 

 

 

Schválenie nariadenia o Mechanizme na obnovu a odolnosť, ktorý je kľúčovým 

programom v rámci dočasného nástroja NextGenerationEU4. 

Modernizovaný viacročný finančný rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 bol doplnený aj 

o účinné mechanizmy na zabezpečenie flexibility5. V prípade potreby obsahuje špeciálne 

mechanizmy prostredníctvom ktorých je možné flexibilne reagovať na nepredvídateľné a 

špecifické udalosti, prípadne neistoty vyplývajúce zo súčasnej situácie.6 Takto upravený 

rozpočet bol posilnený o NextGenerationEU, ktorý má pevne stanovenú výšku alokovaných 

finančných prostriedkov (806, 9 mld. EUR) určenú na ich čerpanie v súlade s tzv. 6 

kľúčovými prioritami dohody:  

 podpora výskumu a inovácií prostredníctvom programu Horizont Európa,     

 spravodlivá klíma a digitálne prechody prostredníctvom Fondu spravodlivej 

transformácie a programu Digitálna Európa, 

 pripravenosť, obnova a odolnosť prostredníctvom nástroja na obnovu a odolnosť, 

rescEU a nového programu v oblasti zdravia, EU4Health, 

 modernizácia tradičných politík (politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska 

politika) s cieľom maximalizovať ich príspevok k prioritám Únie, 

 boj proti klimatickým zmenám pokrýva 30 % prostriedkov EÚ, čo je vôbec najvyšší 

podiel z európskeho rozpočtu, 

 ochrana biodiverzity a rodová rovnosť7. 

Výsledkom ukončenia schvaľovacieho a legislatívneho procesu v oblasti dlhodobého 

finančného plánovania Európskej únie na obdobie 2021 – 2027 je najväčší stimulačný balík 

v histórii EÚ na podporu a oživenie ekonomiky v celkovom objeme 2,018 bil. EUR. 

Stimulačný balík je výsledkom kombinácie alokácií viacročného finančného rozpočtu EÚ 

na roky 2021 - 2027 a NextGenerationEU. Tabuľka 1 uvádza alokácie finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých priorít a programov rozpočtu EÚ, posilnených o nástroj 

NextGenerationEU.  

                                                           
4Dohoda o mechanizme na obnovu a odolnosť bola spečatená prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady č.2021/241 (L 57/17) z 12. februára 2021, ktoré vstúpilo do platnosti 19.2.2021. Text nariadenia 

dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241  
5Viac o nástrojoch flexibility vo viacročnom finančnom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 na: Európska komisia. 

Flexibilita a špeciálne nástroje. 2021. Online. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-

term-eu-budget/2021-2027/spending/flexibility-and-special-instruments_en  
6Európska komisia. Plán obnovy pre Európu. 2021. Online. Dostupne na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#background  
7Európska komisia. Plán obnovy pre Európu. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#background  

10.11.2020 

10.11.2020 

21.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/flexibility-and-special-instruments_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/flexibility-and-special-instruments_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#background
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#background
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Tabuľka 1 Celkové pridelené prostriedky v rámci jednotlivých priorít Viacročného 

finančného rámca na roky 2021 – 2027 a NextGenerationEU (v mld. EUR) 

Prioritné oblasti 
Alokované finančné prostriedky 

VFR NextGenerationEU 

Jednotný trh, inovácie a digitálna transformácia 149,5 11,5 

Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 426,7 776,5 

Prírodné zdroje a životné prostredie 401,0 18,9 

Migrácia a riadenie hraníc 25,7 - 

Bezpečnosť a obrana 14,9 - 

Okolie a svet 110,6 - 

Európska verejná správa 82,5 - 

Spolu  1 210,9 806,9 

Stimulačný balíček celkom  
 

2 018,0 

Zdroj: Európska komisia. Plán obnovy pre Európu. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#the-largest-stimulus-package-ever  

Najvyšší podiel z celkového objemu finančných prostriedkov určených na čerpanie 

v rokoch 2021 – 2027 tvoria nové a posilnené priority. V rámci celkového balíka 

modernizovaného a posilneného viacročného finančného rozpočtu EÚ (VFR) je percentuálne 

rozdelenie finančných prostriedkov nasledovné: 

 viac ako 50 % na modernizáciu Európskej únie prostredníctvom výskumu a inovácií, 

spravodlivú klímu a digitálne prechody a tiež na pripravenosť, zotavenie a odolnosť, 

 30 % rozpočtu smeruje na boj proti zmene klímy, s osobitným zreteľom na ochranu 

biodiverzity a rodových otázok, 

 20 % je určených na investície do digitálnej transformácie. 

V rokoch 2026 a 2027 bude 10 % ročných výdavkov EÚ investovaných na zastavenie 

poklesu biodiverzity.8 Úspešným čerpaním finančných prostriedkov viacročného finančného 

rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a NextGenerationEU majú členské štáty EÚ príležitosť 

urýchliť svoju zelenú a digitálnu transformáciu. Je to tiež príležitosť na vytváranie nových, 

udržateľných pracovných miest a príležitostí na podnikanie. Realizovaním reforiem 

a investícií v prioritných oblastiach by po ukončení pandémie a súčasného rozpočtového 

obdobia mala byť Európa zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia voči ekonomickým, ale aj 

zdravotným ohrozeniam globálneho trhu. 

1.2 NextGeneration EU 

NextGenerationEU (Plán obnovy pre Európu), ktorý je posilnením viacročného 

finančného rozpočtu Európskej únie na roky 2021 – 2027, má vlastný finančný rozpočet 

a programy na podporu výziev špecifických pre členské štáty EÚ. Jeho cieľom je v prvom 

rade okamžitá náprava ekonomických a sociálnych škôd spôsobených pandémiou COVID-19.  

V druhom rade je jeho ambíciou vybudovanie odolnej a udržateľnej ekonomiky EÚ. 

Kľúčovým programom NextGenerationEU je Mechanizmus na obnovu a odolnosť (ďalej 

len „Mechanizmus“) s najvyššou alokáciou finančných prostriedkov zo všetkých programov 

                                                           
8 Európska komisia. Rozpočet na roky 2021 – 2027, čo je nové? Hlavné novinky dlhodobého rozpočtu EÚ, 

oblasti jeho príjmov a výdavkov, a nástroj NextGenerationEU. 2020. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#the-largest-stimulus-package-ever
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en


SBA   Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ        

  12 

vo výške 723,8 miliardy EUR.9 Tieto finančné prostriedky tvoria takmer 90% celkového 

objemu financií alokovaných v rámci NextGenerationEU. Rozdelené sú členským štátom 

EÚ na základe predložených a Európskou komisiou schválených národných plánov 

obnovy a odolnosti vo forme grantov alebo úverov10.  

Z pohľadu výšky alokácie druhým najväčším programom NextGenerationEU je program 

REACT-EU. Predstavuje novú iniciatívu EÚ v rámci politiky súdržnosti s alokáciou 

finančných prostriedkov vo výške 50,6 mld. EUR. Tieto finančné prostriedky sú poskytnuté 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

pre pomoc najodkázanejším osobám. Sú zamerané na dodatočné financovanie najdôležitejších 

a pandémiou najviac postihnutých odvetví hospodárstva s cieľom zachovania zamestnanosti, 

podpory vytvárania pracovných miest (vrátane pracovných miest pre znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva), na systémy zdravotnej starostlivosti a tiež na poskytovanie investičného 

kapitálu s cieľom podpory MSP.11 V rámci dočasného nástroja NextGenerationEU sú 

alokované finančné prostriedky aj pre ďalšie programy, prostredníctvom ktorých je 

poskytovaná podpora členským štátom EÚ v súlade s dohodnutými prioritami na obnovu 

a budovanie odolnosti hospodárstva EÚ.  

Tabuľka 2 Podiel programov na celkovom objeme alokovaných finančných prostriedkov 

v rámci12 NextGenerationEU (%) 
Program Výška alokácie v mld. EUR Podiel 

Mechanizmus na obnovu 

a odolnosť 
723,8 89,7% 

React-EU 50,6 6,3% 

Horizot Európa 5,4 0,7% 

InvestEU 6,1 0,8% 

Rozvoj vidieka 8,1 1,0% 

Fondy spravodlivého prechodu 10,9 1,4% 

RescEU 2,0 0,2% 

Spolu 806,9 100% 

Zdroj: Európska komisia. Plán obnovy pre Európu. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu 

Posilnením dlhodobého rozpočtu EÚ na nové rozpočtové obdobie rokov 2021 – 2027 

o NextGenerationEU sa objem finančných prostriedkov na čerpanie v rozpočtovom období 

2021 – 2027 zvýšil o viac ako 60%. Z dôvodu navýšenia rozpočtu bola Európska komisia 

nútená zaoberať sa zdrojmi jeho financovania.  

Okrem obvyklých zdrojov príjmu13 Európskej únie EK pristúpila od 1. januára 2021 

k zavedeniu nového národného príspevku založeného na nerecyklovaných odpadoch 

z plastových obalov14.  

                                                           
9Európska komisia. Plán obnovy pre Európu. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu  
10Žiadosť ČŠ EÚ o poskytnutie pôžičky je dobrovoľná. 
11Európska komisia. Rozpočet EÚ na obnovu hospodárstva: Otázky a odpovede na REACT-EU, politike 

súdržnosti po roku 2020 a Európskom sociálnom fonde+.20. mája.2020.  Online. Dostupné na:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_20_948  
12Celková alokácia Mechanizmu na obnovu a odolnosť je rozdelená do dvoch skupín. 385,5 miliárd Eur je 

určených na podporu formou grantov a 338 miliárd Eur na podporu formou pôžičiek. 
13 Colné poplatky, príspevky od členských štátov na základe dane z pridanej hodnoty (DPH), príspevky založené 

na hrubom národnom dôchodku (HND) – najväčší zdroj príjmov EÚ. 
14 Viac informácií o novom zdroji financovania získaného prostredníctvom zavedenia národného poplatku 

za nerecyklované plastové obaly, dostupných na :  https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-

budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_en   

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_en
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Na financovanie NextGenerationEU si EK v mene EÚ požičala na kapitálových trhoch, 

emitovala dlhopisy a navrhla stratégiu diverzifikovaného financovania.15 Vykonávanie 

všetkých operácií súvisiacich s pôžičkami je koordinované s ostatnými emitentami16 

a zakótované v riadiacom rámci s cieľom zabezpečenia koherentného a konzistentného 

finančného krytia rozpočtu17. 

Vzhľadom na to, že v súčasnej fáze zabezpečenia krytia rozpočtu a NextGenerationEU si 

EK v mene Európskej únie požičala veľký objem finančných prostriedkov, má plán ako 

získať nové zdroje, ktoré pomôžu pôžičku splatiť. V prvotnej fáze plánuje EK splatiť časť 

grantov NextGenerationEU a prispieť k zabezpečeniu plynulého financovania Sociálneho 

klimatického fondu. Európska komisia z uvedených dôvodov navrhla tri ďalšie nové 

zdroje financovania.18 V záujme plynulého a čo najrýchlejšieho splatenia pôžičiek budú 

do konca roku 2023, okrem spomínaných nových zdrojov financovania rozpočtu EÚ, 

navrhnuté aj niektoré ďalšie zdroje.19 

Európska komisia začala od 1. januára 2021 viazať finančné prostriedky pre jednotlivé 

programy, ako aj pre ročný rozpočet EÚ na rok 2021. Rozhodnutie o vlastných zdrojoch bolo 

všetkými členskými štátmi ratifikované 31.mája 2021.20  

Program „Mechanizmus na obnovu a odolnosť“ 

Hlavným cieľom programu „Mechanizmus na obnovu a odolnosť“ je zmiernenie 

hospodárskeho a sociálneho vplyvu následkov pandémie COVID-19 a budovanie 

udržateľného a odolného hospodárstva členských štátov ÉU a spoločností pripravených 

na ekologickú a digitálnu transformáciu. V rámci spomínaného programu bude v novom 

rozpočtovom období umožnené čerpanie finančných prostriedkov v podobe investičných 

a reformných opatrení reflektujúcich spoločné, ale aj špecifické výzvy členských štátov EÚ 

(rozdelenie finančných prostriedkov v rámci programu pre jednotlivé členské štáty EÚ je 

uvedené v prílohe č.1 tejto analýzy). 

V takejto podobe program nadobudol platnosť 19. februára 2021, pričom investičné 

a reformné opatrenia jednotlivých členských štátov EÚ budú financované do 31. decembra 

2026.  

Prijatie programu umožnilo EK začať so získavaním a viazaním finančných prostriedkov 

na jeho krytie. Priority definované v rámci programu sú úzko prepojené s prioritami EK 

                                                           
15 Európska komisia. Stratégia diverzifikovaného financovania NextGenerationEU v skratke. 2021. Online. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-

diversified-funding-strategy_en  
16 Nadnárodné spoločnosti, členské štáty EU 
17 Viac o Stratégii diverzifikovaného financovania na: Európska komisia. Stratégia diverzifikovaného 

financovania NextGenerationEU v skratke. 2021. Online. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-

budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en  
18 Vlastný zdroj systému obchodovania s emisiami, Vlastný zdroj mechanizmu úpravy uhlíkovej hranice, Vlastné 

zdroje založené na prerozdelení ziskov veľkých nadnárodných spoločností. 
19 Mechanizmus na kompenzácie uhlíka na hraniciach, Digitálna daň, Vlastný zdroj založený na EUETS (systém 

na obchodovanie s emisiami), Vlastný zdroj založený na prerozdelení ziskov veľkých nadnárodných spoločností. 
20 Európska komisia 15. júna 2021, v rámci prvej transakcie NextGenerationEU - predajom desaťročného 

dlhopisu splatného 4. júla 2031 získala 20 mld. eur na financovanie zotavenia Európy z krízy spôsobenej 

koronavírusom. Ide o historicky najväčšiu emisiu inštitucionálnych dlhopisov v Európe, vôbec najväčšiu 

inštitucionálnu transakciu s jednou tranžou a najväčšiu sumu, ktorú EÚ získala v rámci jedinej transakcie. 

Dlhopis vyvolal veľmi veľký záujem investorov, vďaka čomu si EK zabezpečila veľmi priaznivé cenové 

podmienky, podobne ako v prípade opakovane úspešných emisií v rámci programu SURE. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-diversified-funding-strategy_en
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na zabezpečenie udržateľnej a inkluzívnej obnovy21, ktorá prispeje k zelenej a digitálnej 

transformácii EÚ.    

 Európska zelená dohoda22 

 Európa vhodná pre digitálny vek (Digitálna stratégia EÚ) 

 Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí 

 Silnejšia Európa vo svete 

 Propagácia nášho európskeho spôsobu života 

 Nový tlak na európsku demokraciu23  

Čerpanie finančných prostriedkov  v rámci programu je k dispozícií pre jednotlivé členské 

štáty EÚ po predložení ich národných plánov obnovy a odolnosti a ich následným schválením 

EK. Každá krajina vo svojom Národnom pláne obnovy a odolnosti stanoví vlastné investičné 

a reformné opatrenia,  ktorých realizácia musí byť ukončená do konca roka 2026. Každý plán 

však musí reflektovať výzvy identifikované v rámci európskeho semestra a najmä 

odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté Radou EÚ. Okrem toho navrhnuté opatrenia musia 

podporovať zelenú a digitálnu transformáciu v kontexte zvyšovania odolnosti ekonomiky. 

Vychádzajúc z hlavných priorít politiky odolnosti a udržateľnosti definovanej  v spomínanom 

programe boli pri tvorbe národných plánov členských štátov EÚ stanovené základné piliere 

(oblasti podpory)24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Európska komisia. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk  
22 Všetky národné plány obnovy reflektujú na ciele stanovené v Európskej zelenej dohode v oblastiach klímy, 

energetiky, priemyslu, životného prostredia, dopravy a výskumu a inovácií. Náklady na realizáciu opatrení 

v oblasti klimatických cieľov majú stanovenú úroveň min. 37% z celkového objemu pridelených fin. 

prostriedkov, v záujme dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050 a budovania udržateľného hospodárstva. 
23 Európska komisia. Priority Európskej komisie. -6 priorít komisie na roky 2019 – 2024. 2019. Online. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en  
24 Navrhnuté finančné a reformné opatrenia v rámci národných plánoch obnovy a odolnosti členských štátov EÚ 

musia prispievať k cieľom stanovených v jednotlivých pilieroch. 

Zelená transformácia 

Digitálna  transformácia 

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej 

súdržnosti, pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, 

výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúci vnútorný trh so silnými 

MSP 

Sociálna a územná súdržnosť 

Zdravotná a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom 

okrem iného, zvýšiť pripravenosť na krízy a schopnosť reagovať 

na krízy 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
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V rámci schvaľovacieho procesu posudzuje EK, či sú v predložených národných plánoch 

obnovy definované opatrenia v súlade so základnými piliermi, a tiež či dosahujú cieľové 

hodnoty stanovené v programe25. Na konci roka 2021 predložilo 2626 členských štátov EÚ 

svoj národný plán obnovy a odolnosti, pričom 22 z nich bolo schválených. 

1.Belgicko 8.Francúzsko  15.Malta 

2.Česko 9.Chorvátsko 16.Rakúsko 

3.Dánsko 10.Taliansko 17.Portugalsko 

4.Nemecko  11.Cyprus 18.Rumunsko 

5.Estónsko 12.Lotyšsko  19.Slovinsko  

6.Grécko 13.Litva 20.Slovensko  

7.Španielsko 14.Luxembursko 21.Fínsko  

  22.Írsko 

 

1.3 Alokácia finančných prostriedkov v rámci programu „Mechanizmus na obnovu 

a odolnosť“ pre členské štáty EÚ 

Prvou podmienkou čerpania finančných prostriedkov je predloženie národného 

plánu obnovy a odolnosti, ktorý EK posúdi maximálne do dvoch mesiacov od jeho 

predloženia. Nutnosťou je však premietnutie obsahu jednotlivých plánov obnovy a odolnosti 

do právne záväzného aktu EÚ -  návrhu EK, ktorý Rada EÚ spravidla najneskôr do štyroch 

týždňov prijme. Po predložení národného plánu obnovy a odolnosti a jeho následnom 

schválení EK, môže členský štát EÚ požiadať o vyplatenie predbežného financovania, a to 

v objeme maximálne 13 % celkovej schválenej sumy žiadanej na obnovu27. 

Členské štáty EÚ môžu žiadať obmedzený objem finančných prostriedkov, 

na základe výpočtu definovanom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 

zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti č. 2020/010428z 10. februára 2021. 

Prostredníctvom nariadenia boli jednotlivým členským štátom EÚ stanovené maximálne 

úrovne finančných prostriedkov, ktoré môžu získať na financovanie svojho národného plánu 

obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu (viac v prílohe 2 tejto analýzy). Národné plány 

obnovy a odolnosti jednotlivých krajín môžu mať rozpočtované vyššie predpokladané 

náklady na realizáciu  reformných a investičných opatrení ako je stanovená maximálna výška 

finančných prostriedkov v podobe nenávratnej finančnej pomoci z Mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti. Celková hodnota národného plánu obnovy a odolnosti tak pozostáva 

z maximálnej pridelenej výšky finančných prostriedkov Európskou komisiou a v prípade 

potreby aj  z vlastných zdrojov. V prípade, že je celková hodnota národného plánu obnovy a 

                                                           
25 37% výdavkov na investície musí súvisieť s klimatickými zmenami a 20% výdavkov musí podporovať 

digitálnu transformáciu Európska komisia. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. 2021. Online. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-

facility_sk 
26 Schválené zatiaľ neboli plány obnovy Švédska, Holandska, Poľska a Maďarska. Bulharsko zatiaľ plán obnovy 

nepredložilo.   
27Európska komisia. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 

je kľúčovým nástrojom a tvorí samotnú podstatu nástroja NextGenerationEU, ktorý pomôže EÚ, aby sa zo 

súčasnej krízy vynorila zocelená a odolnejšia. 2021. Online. Dostupné na:  https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk  
28 Kompletné znenie nariadenia je dostupné na : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-

INIT/sk/pdf   

Politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, vzdelávanie a zručnosti  

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-INIT/sk/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-INIT/sk/pdf
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odolnosti vyššia ako maximálna výška pridelených finančných prostriedkov z Mechanizmu 

na podporu obnovy a odolnosti, majú krajiny možnosť požiadať Európsku komisiu 

o dofinancovanie predpokladaných nákladov na reformné a investičné opatrenia 

prostredníctvom úveru.  

Z dvadsiatich dvoch členských krajín EÚ, ktorým bol schválený národný plán 

obnovy a odolnosti, požiadalo dvadsaťjeden z nich o vyplatenie predbežného 

financovania vo forme grantov. 

K 31.12.2021 bolo z celkovej výšky alokovaných finančných prostriedkov v podobe 

grantov (385,8 mld. EUR) vyplatených 12 % (46,64 mld. EUR). Výška nenávratných 

finančných prostriedkov poskytnutých každému členskému štátu je určená kľúčom 

prideľovania a celkovými odhadovanými nákladmi na konkrétny národný plán obnovy 

a odolnosti príslušnej krajiny. Členské štáty EÚ ktorým neboli do konca roka 2021 pridelené 

žiadne finančné prostriedky v podobe grantov v rámci Mechanizmu, nemali schválený 

národný plán obnovy a odolnosti, alebo nepožiadali o platbu.   

Graf 1 Podiel poskytnutých grantov (v podobe predfinancovania) na celkovej výške 

alokovaných grantov v rámci Mechanizmu na obnovu a odolnosť k 31.12.2021 

Zdroj: Európska komisia. Tabuľka výsledkov obnovy a odolnosti. Výplaty. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en  

 Nasledujúci graf znázorňuje konkrétne sumy grantov vyplatené Európskou komisiou 

jednotlivým štátom, ktoré požiadali o predbežné financovanie svojich národných plánov 

obnovy.    

88%

12%

Celkový objem alokovaných grantov

Celkový objem poskytnutých grantov

(predbežné financovanie)

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en
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Graf 2 Celkový objem poskytnutých grantov (v podobe predbežného financovania)  

jednotlivým členským štátom EÚ k 31.12.2021 (v mil. EUR) 

 
Zdroj: European Commission. The EU’s 2021-2027 Long-term Budget and NextGenerationEU FACTS AND 

FIGURES. 2021. Online. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#financing-

the-eu-long-term-budget-and-nextgenerationeu 

K 31.12.2021 bolo z celkovej výšky alokovaných finančných prostriedkov v podobe 

úverov (338 mld. EUR) vyplatených 6 % ( 19,9 mld. EUR). Päť členských štátov EÚ 

so schválenými národnými plánmi obnovy a odolnosti požiadalo okrem predfinancovania 

v podobe grantu aj o poskytnutie úveru. Medzi tieto štáty patrili Rumunsko (1,94 mld. EUR ), 

Cyprus (0,26 mld. EUR), Taliansko (15, 9 mld. EUR), Grécko (1,65 mld. EUR) a Portugalsko 

(0,35 mld. EUR). 

Celková výška poskytnutého úveru konkrétnej členskej krajine EÚ je určená posúdením 

jej žiadosti a nemôže presiahnuť 6,8 % HDP krajiny za rok 2019. Žiadosť o úver môže podať 

každý členský štát EÚ do konca roka 2023. 

Graf 3 Podiel poskytnutých úverov na celkovej výške alokovaných úverov v rámci 

Mechanizmu na obnovu a odolnosť k 31.12.2021  

 
Zdroj: Európska komisia. Tabuľka výsledkov obnovy a odolnosti. Výplaty. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en 
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Každý pilier plánu obnovy Európy má svoje ciele, míľniky a opatrenia v podobe reforiem 

a investícií, na základe ktorých sú nastavené spoločné ukazovatele ustanovené Delegovaným 

nariadením EK 2021/210629. Členské štáty, ktoré získali finančnú podporu v rámci 

Mechanizmu, majú povinnosť predkladať Správy o plnení spoločných ukazovateľov 

v pravidelných intervaloch. Prvýkrát im táto povinnosť vznikne vo februári 202230.    

Po splnení všetkých relevantných míľnikov a cieľov, definovaných v Mechanizme 

a národnom Pláne obnovy, môže členský štát požiadať o vyplatenie ďalšej platby. Suma 

bude vyplatená po kladnom posúdení zo strany Komisie a tiež po zohľadnení stanoviska 

Rady EÚ. Výška sumy ďalšej platby je odvodená od plnenia ďalšieho súboru míľnikov 

a cieľov definovaných v národnom pláne obnovy. K 31.12.2021 túto podmienku splnila 

zatiaľ iba jedna členská krajina, a to Španielsko, ktorému bolo 27.12.2021 vyplatených 

ďalších 10 mld. EUR zo schváleného objemu grantu vo forme 1.platby.  

1.4 Charakteristika jednotlivých pilierov v rámci programu „Mechanizmus na obnovu 

a odolnosť“ 

 

Zelený prechod  

Snahou EK je, aby EÚ v čo najkrajšom čase dosiahla ciele v oblasti klímy a energetiky 

definované v Zelenej dohode, ktoré si vyžadujú trvalé investičné úsilie vzhľadom 

na zavádzanie obnoviteľných energií a budovania energetickej infraštruktúry 

v hospodárstve EÚ. Medzi podporované opatrenia patria investície do výroby obnoviteľnej 

energie (výroba obnoviteľnej energie prostredníctvom vyspelých technológií využívajúcich 

obnoviteľné zdroje) a do inovatívnych riešení v oblasti zelenej transformácie hospodárstva. 

Cieľom reformných opatrení je vytvorenie stabilného regulačného prostredia s dôrazom 

na zjednodušenie administratívnych postupov, procesov prijímania a tvorby nových schém 

podpory v oblasti budovania zelenej ekonomiky31. 

Digitálna transformácia 

Podpora digitálnych riešení a ich zavádzania do podnikovej praxe sa realizuje 

prostredníctvom opatrení zameraných na využitie potenciálu IT technológií vo verejnej správe 

a podnikateľskom sektore. Cieľom je zlepšenie fungovania a dostupnosti verejných služieb, 

modernizácia a zlepšenie procesov verejnej správy s dôrazom na jej elektronizáciu. 

Zavádzanie digitálnych technológií vo výrobných a nevýrobných procesoch, odborná príprava 

a vzdelávanie ľudského kapitálu so zameraním na digitálne technológie budú prínosom 

pre podnikateľský sektor. 

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, pracovných 

miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja a inovácií a dobre 

fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP 

Tretí pilier je zameraný prioritne na podporu podnikateľského prostredia z dôvodu 

nepriaznivých dopadov pandémie COVID-19, ale aj podpory prechodu na ekologickejšie 

a digitálnejšie podnikateľské prostredie. Opatrenia sú zamerané najmä na zlepšenie 

podnikateľského prostredia, lepší prístup MSP k verejnému obstarávaniu, na podporu 

digitalizácie MSP a zlepšenie ich environmentálnej udržateľnosti.    

                                                           
29 Kompletné znenie nariadenia EK dostupné na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2106&qid=1639489753977  
30 Európska komisia. Tabuľka výsledkov obnovy a odolnosti. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/green.html 
31 Európska komisia. Tabuľka výsledkov obnovy a odolnosti. Zelený prechod. 2021. Online. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/green.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2106&qid=1639489753977
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/green.html
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/green.html
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Sociálna a územná súdržnosť  

Na posilnenie sociálnej a územnej súdržnosti prispievajú vo všeobecnosti opatrenia 

zamerané na podporu zamestnanosti a vytváranie nových pracovných miest. Okrem toho, 

identifikované výzvy počas pandémie COVID-19 urýchlili potrebu prispôsobenia sa 

inštitucionálneho prostredia trhu práce a budovania inkluzívnych systémov vzdelávania 

a odbornej prípravy. Súčasťou identifikovaných výziev je aj budovanie kvalitného sociálneho 

zabezpečenia. Podporované opatrenia sú zamerané na vytváranie pracovných miest 

v súvislosti s prechodom na zelenú a digitálnu transformáciu a posilnenie integrácie 

znevýhodnených skupín obyvateľstva na trhu práce. 

Zdravotná a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť s cieľom okrem iného, 

zvýšiť pripravenosť na krízy a schopnosť reagovať na krízy 

Pandémia COVID-19, okrem iného, zvýraznila a identifikovala nové nedostatky v oblasti 

 zdravotníckych systémov. Vzhľadom na to je piaty pilier plánu obnovy a odolnosti Európy 

zameraný na posilnenie kapacít, kvality a odolnosti systémov zdravotníctva. Opatrenia sú 

zamerané na posilnenie pripravenosti systémov zdravotníctva v prípade zvýšeného dopytu 

po zdravotnej starostlivosti, zvýšenie kvality primárnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie 

kvality diagnostiky a liečby, podporu a posilnenie ľudských zdrojov v zdravotníctve 

a v neposlednom rade na modernizáciu zdravotníckych zariadení.  

Druhá časť tohto pilieru je zameraná na podporu zlepšenia výkonu verejnej správy 

v kontexte prebiehajúcej zelenej a digitálnej transformácie. Opatrenia sú zamerané najmä 

na implementáciu poskytovania služieb orientovaných na verejnosť (vrátane podnikateľského 

prostredia), zavádzanie mechanizmov na zlepšenie a zabezpečenie kvality a dostupnosti 

verejných služieb, zlepšenia procesov tvorby politík, ale aj zjednodušenia procesov 

a zlepšenia kvality riadenia verejných financií, čo následne ovplyvní aj podnikateľské 

prostredie. 

Politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, vzdelávanie a zručnosti  

Systémy vzdelávania a vzdelávanie na všetkých úrovniach čelia v dôsledku pandémie 

COVID-19 výzvam v oblastiach digitálnej transformácie, aktualizácie obsahu vzhľadom 

na potreby súčasného trhu práce a dostupnosti vzdelania. Šiesty pilier sa zameriava 

na podporu modernizácie vzdelávacieho systému a zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy 

v súvislosti s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce. Opatrenia sú zamerané na podporu 

kvality, modernizácie, efektívnosti a zlepšenia odolnosti vzdelávacích systémov s dôrazom 

na digitalizáciu a na kompenzáciu obmedzeného prístupu k vzdelávaniu v dôsledku pandémie 

COVID-19. 
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2. Národný plán obnovy a odolnosti Slovenska s dôrazom 

na podnikateľské prostredia 

Medzi identifikované východiská navrhovaných investičných a reformných opatrení  

slovenského národného plánu obnovy a odolnosti patrí  nízka produktivita práce v dôsledku 

neefektívneho využívania výrobných vstupov (najmä ľudského a finančného kapitálu), ktoré  

sú viazané na málo produktívne činnosti v menej konkurencieschopných podnikoch. Nízky 

počet pracujúcich, najmä mladých obyvateľov, obyvateľov v dôchodkovom veku a žien 

s malými deťmi predstavuje jedno z ďalších identifikovaných východísk. Nedostatočná 

kvalita ľudského kapitálu a demografické zmeny (starnutie obyvateľstva, zvýšená 

migrácia) patria medzi ďalšie identifikované východiská. Okrem toho sú v rámci slovenského 

národného plánu obnovy a odolnosti zohľadnené absentujúce technologické zmeny v oblasti 

digitalizácie, automatizácie, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti a nedostatočné 

investície do preventívnych opatrení v dôsledku klimatických zmien. 

Globálna vízia národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska je založená na troch 

vzájomne prepojených pilieroch:  

 

 
 

2.1 Charakteristika a výzvy plánu obnovy Slovenska 

Vývoj HDP na Slovensku bol v období 2016 – 2018 charakterizovaný každoročne vyšším 

tempom rastu. V roku 2019 sa rast HDP medziročne znížil a v roku 2020 v období pandémie 

COVID-19 bol zaznamenaný jeho pokles na úrovni 4,4 %. Úroveň nezamestnanosti v roku 

2020 prerušila dovtedy klesajúci trend, pričom v medziročnom porovnaní vzrástla na úroveň 

6,7 %, takmer porovnateľnú s rokom 2018 (6,5 %). 

  

• motor udržateľného rastu ekonomiky a životnej úrovne
(investície do vedy a výskumu, využívanie nových poznatkov vedy
a technológií vo všetkých aspektoch života, rast produktivity práce
a kapitálu, eliminácia negatívnych vplyvov demografických zmien,
vzdelávanie v kontexte pripravenosti na plynulý prechod k zelenej
a digitálnej ekonomike)

Inovatívna ekonomika

• zníženie transformačného dlhu a modernizácia verejnej správy
s cieľom poskytovania kvalitných služieb verejnosti, ochrana práv
a záujmov obyvateľov SR, eliminácia korupcie a inej trestnej
činnosti

Moderný štát

• nevyhnutnosť zvyšovania kvality života (vytváranie podmienok
a zdrojov na udržanie a ochranu zdravia obyvateľstva, verejného
priestoru a životného prostredia s cieľom plnohodnotného
využívania ľudského a prírodného potenciálu naprieč generáciami)

Zdravá krajina 
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Zelená transformácia 

Slovensko bolo v roku 2019 v rámci EÚ – 28 krajinou s nízkym a v rámci 

analyzovaných krajín32 s najnižším objemom emisií skleníkových plynov (39 994 kt.).33 

Najväčší podiel na jeho objeme dosahovalo odvetvie priemyslu (38 %),34 aj z dôvodu 

využívania zastaraných technológií, druhým najväčším znečisťovateľom bolo odvetvie 

vnútroštátnej prepravy (20 %) a hneď za ním nasledovalo odvetvie energetiky (19 %). 

Významnú úlohu na tvorbe emisií zohrávajú aj domácnosti, vzhľadom na vykurovacie 

systémy s využitím fosílnych palív.35 

Odvetvie priemyslu tvorilo v roku 2020 najväčší podiel, takmer jednu štvrtinu (24,1 %) 

na hrubej pridanej hodnote (HPH)36 v krajine a odvetvie stavebníctva 6,5 %. Od roku 2018 

dosahovala priemyselná produkcia každým rokom nižší percentuálny nárast. V roku 2020 

poklesla o 9,2 %, čo zároveň predstavuje jeden z najvyšších poklesov priemyselnej produkcie 

v rámci analyzovaných krajín. Rovnako negatívne bolo v roku 2020 ovplyvnené aj odvetvie 

stavebníctva, v rámci ktorého poklesla stavebná produkcia o 11,6 %. Zároveň ide o druhý 

najvyšší pokles stavebnej produkcie v rámci analyzovaných krajín. Odvetvie dopravy a 

skladovania37 s  medziročným poklesom tržieb na úrovni takmer - 7 % dosiahlo naopak 

najnižší pokles tržieb spomedzi analyzovaných krajín.  

Slovensko čelí výzvam ktoré súvisia s budovaním nových kapacít obnoviteľných zdrojov 

energií, zvýšením energetickej hospodárnosti súkromných aj verejných budov, znížením 

produkcie skleníkových plynov a tiež so zvýšením podielu recyklácie vzniknutého odpadu 

a s ochranou biodiverzity.  

Opatrenia slovenského národného plánu obnovy a odolnosti na podporu zelenej 

transformácie zároveň prispejú k oživeniu resp. zmierneniu dopadov pandémie COVID-19 

na spomínané sektory. Okrem toho opatrenia ovplyvnia aj podnikateľské prostredie, najmä 

                                                           
32 Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Dánsko. Fínsko a Španielsko. Prehľad národných plánov obnovy 

a odolnosti týchto krajín v kapitole č.3. 
33 Podľa metodiky Európskej environmentálnej agentúry nie je do celkového objemu emisií skleníkových plynov 

zahrnutá medzinárodná preprava a medzinárodné letectvo. To platí následne aj pre ďalšie analyzované krajiny 

v rámci kapitoly č.3. 
34 Spracovateľský priemysel a stavebníctvo, priemyselné procesy a použitie produktov. To platí následne aj 

pre ďalšie analyzované krajiny v rámci kapitoly č.3. 
35 Podľa údajov SHMÚ až 86% prachových častíc pochádza z malých zdrojov, najmä z domácností.  
36 Štruktúra HDP nie je dostupná, len celková hrubá pridaná hodnota, čo je blízka veličina k HDP. To platí 

následne aj pre ďalšie analyzované krajiny v rámci kapitoly č.3. 
37 Vzhľadom na to, že odvetvie dopravy nie je v rámci Eurostatu samostatne vykazované,  bol zvolený 

ukazovateľ: medziročný vývoj tržieb. To platí následne aj pre ďalšie analyzované krajiny v rámci kapitoly č.3. 

 

  Graf 4  Vývoj HDP na Slovensku (2016 –  

2020) 

Graf 5 Vývoj nezamestnanosti na Slo-

vensku (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 
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MSP, ktoré tvoria vo všetkých troch odvetviach takmer 100 % zastúpenie, pričom v odvetví 

stavebníctva dosahujú najvyšší podiel na pridanej hodnote (93,3 %) spomedzi 

analyzovaných krajín.  

Graf 6 Podiel odvetví na celkovom objeme 

emisií skleníkových plynov na 

Slovensku  za rok 2019 (kt) 

Graf 7 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie na Slovensku  v roku 

2020 

  
Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 

 

Zdroj: Eurostat 

Graf 8 Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania na 

Slovensku (2016- 2020) 

Graf 9 Štruktúra pridanej hodnoty 

podľa veľkostnej kategórie 

podnikov v roku 2019  

  

Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

Jednu z výziev pokrývajú komponenty „Obnoviteľné zdroje energie a energetická 

infraštruktúra“ a „Obnova budov“ s tretím najväčším objemom alokovaných finančných 

prostriedkov (741 mil. EUR), ktoré prispievajú k energetickej hospodárnosti súkromných aj 

verejných budov a tiež k riešeniu problematiky stavebného odpadu a recyklácie. Podpora 

zníženia produkcie skleníkových plynov prostredníctvom investičných a reformných opatrení 

je obsiahnutá v komponentoch „Udržateľná doprava“ s druhým najväčším objemom 

alokovaných finančných prostriedkov (801 mil. EUR) a „Dekarbonizácia priemyslu“.  
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Opatrenia zamerané na udržateľné využívanie prírodných zdrojov a ochranu biodiverzity sú 

obsiahnuté v komponente „Adaptácia na zmenu klímy“.  

Cielená podpora MSP je definovaná v komponente „Efektívnejšie riadenie a posilnenie 

financovania výskumu, vývoja a inovácií“, ktorý umožňuje MSP zapájať sa do grantových 

schém38 na získanie inovačných voucherov, prostredníctvom ktorých dochádza 

k zintenzívneniu spolupráce medzi MSP a ostatnými aktérmi inovačného ekosystému.  

Súčasťou komponentu je aj opatrenie v podobe „zeleného úveru“ s účelovým viazaním 

finančných prostriedkov na krytie nákladov pri úprave procesov podnikateľskej činnosti, 

ktorá prispeje k eliminácii negatívneho vplyvu podnikateľskej činnosti na životné prostredie. 

Digitálna transformácia  

Index digitálnej intenzity (DII) 39 vyhodnocuje používanie rôznych digitálnych technológií 

na podnikovej úrovni. Skóre DII (0-12) v rámci podniku je určené na základe počtu 

dosahovania vybraných ukazovateľov.40  

Tabuľka 3 Stupne dosahovania digitálnej intenzity 

Stupeň intenzity digitalizácie Počet ukazovateľov 

Veľmi nízka intenzita digitalizácie  0 – 3 ukazovatele 

Nízka intenzita digitalizácie    4 – 6 ukazovateľov 

Vysoká intenzita digitalizácie    7 – 9 ukazovateľov 

Veľmi vysoká intenzita digitalizácie 10 – 12 ukazovateľov 

Zdroj: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Integration of digital technology. Dostupné online. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 

Z  celkového počtu MSP41 na Slovensku dosahovala v roku 2021 najväčšia časť, t.j. viac 

ako polovica (57 %), veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie. Ide o najvyšší podiel MSP 

s dosahovaním uvedeného stupňa intenzity digitalizácie spomedzi analyzovaných krajín. 

V porovnaní s veľkými podnikmi najväčšia časť z nich (36 % %) dosahovala len nízky stupeň 

intenzity digitalizácie. Na základe údajov Eurostatu je možné pozorovať, že MSP dosahujú 

vyšší stupeň intenzity digitalizácie vo veľmi nízkej miere. 

V porovnaní s MSP v rámci EÚ – 27 dosahuje Slovensko výrazne vyššie zastúpenie 

MSP s veľmi nízkym stupňom intenzity digitalizácie a výrazne podpriemerné zastúpenie 

MSP s nízkym a vysokým stupňom digitálnej intenzity. 

 

 

  

                                                           
38 Inovačný, digitálny a patentový voucher. 
39 Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Integration of digital technology. Dostupné online. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  
40 Príloha č. 2 
41 Podľa údajov Eurostatu nie sú v rámci celkového počtu MSP (a veľkých podnikoch zahrnuté) zahrnuté MSP 

(a veľké podniky) za finančný sektor. To platí následne aj pre ďalšie analyzované krajiny v rámci kapitoly č.3. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Graf 10 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov na Slovensku 

v roku 2021 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat 

Uvedenú skutočnosť odzrkadľuje aj podiel MSP (14 %) poskytujúcich tréningy a rozvoj 

IKT a IT zručností svojim zamestnancom, ktorý v roku 2020 dosiahol podpriemernú úroveň 

v rámci EÚ - 27 (18 %) a najnižší podiel týchto MSP v rámci analyzovaných krajín. 

Graf 11 Podiel podnikov podľa veľkostnej kategórie poskytujúcich tréningy na rozvoj 

IKT/IT zručností svojim zamestnancom vo vybraných krajinách EÚ v roku 

2020 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat 

Rebríček IMD World Digital Competitiveness (WDC)42 analyzuje a hodnotí rozsah, 

v akom krajiny prijímajú a skúmajú digitálne technológie vedúce k digitálnej transformácii 

na úrovni vlády, podnikateľského sektora a spoločnosti vo všeobecnosti. Jedna z troch 

hodnotených oblastí je „Pripravenosť na budúcnosť“, ktorá zahŕňa subkomponent 

E-Government. V rámci tohto subkomponentu je hodnotený Index rozvoja elektronickej 

verejnej správy (EGDI) s dôrazom na hodnotenie troch dimenzií verejnej správy. Ide 

o poskytovanie online služieb, telekomunikačná konektivita a ľudská kapacita. Slovensko sa 

v rámci analyzovaných krajín umiestnilo na poslednom mieste.  

  

                                                           
42 World Competitiveness Center Rankings. Online. Dostupné na: https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/ 
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Tabuľka 4 Rebríček poskytovania online verejných služieb v rámci World Digital 

competitiveness (WDC) podľa vybraných krajín EÚ v roku 2021 
Krajina Umiestnenie krajiny v rámci rebríčka 

Dánsko 1 

Fínsko 4 

Rakúsko 15 

Nemecko 24 

Česká republika 35 

Slovensko 42 

Zdroj: World Competitiveness Center Rankings. Online. Dostupné na: https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/ 

Medzi hlavné výzvy Slovenska v oblasti digitálnej transformácie patria rozšírenie 

širokopásmového 5G pripojenia, modernizácia a skvalitnenie digitalizovaných služieb 

verejnej a štátnej správy SR, budovanie inovatívneho prostredia, rozvoj digitálnych zručností 

obyvateľov a zamestnancov v podnikoch (najmä MSP) a v neposlednom rade posilnenie 

kybernetickej bezpečnosti. 

Významnú úlohu v podpore MSP zohrávajú investičné opatrenia, definované 

v komponente „Digitálne Slovensko“, s piatym najväčším objemom alokovaných finančných 

prostriedkov (615 mil. EUR), ktoré sú zamerané na budovanie centier digitálnych inovácií, 

zriaďovaných za účelom poskytovania služieb podnikom vo forme diagnostiky a navrhovania 

nových riešení (vrátane medzinárodnej úrovne) s cieľom zapojiť sa do spoločného podniku 

EuroHPC.  

Digitálnu transformáciu slovenských podnikov, najmä MSP, budú stimulovať už 

spomínané digitálne, inovačné a patentové vouchre navrhované v komponente 

„Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií“ so štvrtým 

najväčším objemom alokovaných finančných prostriedkov (633 mil. EUR). Podpora rozvoja 

digitálnych zručností a odborných znalostí prostredníctvom spolupráce podnikov, vrátane 

MSP, bude mať trvalý vplyv na rýchlosť a mieru prispôsobenia sa podnikov na meniace sa 

spôsoby výroby a poskytovania služieb.   

Okrem toho uvedený komponent zahŕňa aj opatrenie v podobe tzv. „digitálnej pôžičky“ 

s cieľom motivácie MSP zapájať sa do projektov zameraných na digitálnu transformáciu. 

MSP budú môcť žiadať o úver vo výške 10 000 – 200 000,- EUR, pričom poskytnuté finančné 

prostriedky budú účelovo viazané na podporu a modernizáciu digitálnych procesov 

samotných MSP. Úverový mechanizmus bude možné kombinovať s grantovým 

mechanizmom za účelom získania dostatočného objemu finančných prostriedkov 

na modernizáciu MSP v kontexte digitálnej transformácie.    

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast  

Opatrenia zahrnuté v komponentoch „Lákanie a udržanie talentov“ a „Digitálne 

Slovensko“ čiastočne prispejú k riešeniu výziev súvisiacich so znížením miery 

nezamestnanosti (s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva) a zabezpečením 

udržateľného rastu pracovných miest. Na vytváranie nových pracovných príležitostí, aj 

prostredníctvom dostupnosti a zvyšovania kvality vzdelávania sú zamerané opatrenia v rámci 

komponentov „Vzdelávanie pre 21.storočie“ a „Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých 

škôl“. K napĺňaniu piliera čiastočne prispejú aj investičné a reformné opatrenia v rámci 

komponentov „Udržateľná doprava“ a „Dekarbonizácia priemyslu“.  

Jedným zo šiestich ukazovateľov v rámci svetového indikátora správy veci verejných 

(WGI) je kontrola korupcie. Zahŕňa výsledky prieskumu respondentov pochádzajúcich 

z verejného sektora, súkromného sektora, ale aj neziskového sektora. Zachytáva, v akom 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/
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rozsahu sa verejná moc vykonáva pre potreby súkromného záujmu vrátane drobných a 

veľkých foriem korupcie. Tabuľka 5 znázorňuje hodnoty analyzovaných krajín (0 – 100), 

pričom vyššie hodnoty zodpovedajú vyššej kontrole korupcie. Z prezentovaných údajov 

vyplýva, že za sledované obdobie 2016 – 2020 dosahovalo Slovensko najnižšie hodnotenie  

kontroly korupcie spomedzi analyzovaných krajín.  

Tabuľka 5 Hodnotenie kontroly korupcie v rámci svetového indikátora správy veci 

verejných (WGI) podľa vybraných krajín EÚ za obdobie 2016 – 2020 

(percentuálne poradie) 
Krajina  2016 2017 2018 2019 2020 

Dánsko 99,52 99,04 99,52 99,52      100,00 

Fínsko 99,04 98,56 100,00 98,56 99,52 

Nemecko 93,75 94,23 95,67 95,19 95,19 

Rakúsko 91,35 90,87 91,35 90,87 90,87 

Španielsko 70,19 69,71 74,52 74,52 76,44 

Česká republika 69,71 71,15 70,19 70,67 71,15 

Slovensko 62,5 60,58 62,98 61,54 66,35 

Zdroj: Worldwide Governance Indicators (WGI). Online.  

Dostupné na: http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents 

Okrem nedostatočnej digitalizácii verejnej správy, čelí Slovensko aj výzvam súvisiacim 

s nadmernou administratívnou a regulačnou záťažou. Slovensko v porovnaní s priemerom 

EÚ - 28 zaostáva vo všetkých troch sledovaných ukazovateľov. Problém v podobe zložitosti 

administratívnych procesov a regulačného bremena sú z pohľadu podnikateľského 

prostredia v najväčšej miere vnímané spomedzi analyzovaných krajín práve na Slovensku. 

Okrem toho kompetencie a efektívnosť vládnych zamestnancov pri podpore nových 

a rastúcich firiem na Slovensku sú hodnotené spomedzi analyzovaných krajín na najnižšej 

úrovni. V roku 2017 dosahovalo Slovensko podpriemerné zastúpenie MSP (27 %) 

na celkovej hodnote udelených verejných zákaziek v porovnaní s priemerom EÚ – 28 

(51 %). Rovnako tak patrilo v rámci analyzovaných krajín medzi krajiny s najnižším 

podielom týchto MSP. 

Tabuľka 6 Porovnanie ukazovateľov súvisiacich s vybranými princípmi SBAfE  

za vybrané krajiny a EÚ - 28 (2017 - 2019)43 

Ukazovateľ 

Krajina 

Slovensko 
Česká 

republika 
Rakúsko Nemecko Španielsko Dánsko Fínsko 

Priemer EÚ 
28 

Podiel respondentov*, 

ktorí považujú 

zložitosť 

administratívnych 

procesov za problém 

(2019) 

74% 72% 55% 58% 58% 33% 42% 62% 

Regulačné bremeno 

(2019) 

1 = zaťažujúce 

7 = nezaťažujúce  

2,4 2,7 3,7 4,4 2,9 3,9 4,9 3,4 

Kompetencie a 

efektívnosť vládnych 

zamestnancov pri 

podpore nových a 

rastúcich firiem (2018)  

2 2,38 3,13 3,44 2,82 3,29 2,53 2,6 

Podiel MSP na 

celkovej hodnote 

udelených verejných 

zákaziek (2017) 

27% 54% 34% 64% 29% 29% 67% 51% 

*Pozn.: Podnikateľské subjekty 

Zdroj: vypracované SBA na základe údajov EK (Flash Eurobarometer) a SBA Fact Sheet.   

                                                           
43 Z dôvodu nedostupnosti údajov v rámci niektorých ukazovateľov sú do hodnotenia zahrnuté rôzne obdobia. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
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K budovaniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu prispejú tiež opatrenia 

v oblasti zvýšenia transparentnosti procesov vo verejnej správe zahrnuté v komponentoch 

„Reforma justície“ a „Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 

obyvateľstva“. Zároveň ide o samostatné komponenty s najvyšším objemom alokovaných 

finančných prostriedkov spomedzi analyzovaných krajín (484 mil. EUR). V komponente 

„Zlepšenie podnikateľského prostredia“ je definovaná priama podpora podnikateľov 

prostredníctvom skvalitnenia služieb verejnej správy a digitalizácie. Cieľom komponentu je 

zníženie nadmerného regulačného a administratívneho zaťaženia podnikateľov a digitalizácia 

insolvenčného konania, prostredníctvom troch hlavných reforiem a investícií. Prvou reformou 

na podporu MSP je opatrenie na zníženie regulačného zaťaženia podnikania (napr. zavedenie 

pravidla 1 in 2 out). Realizácia druhej reformy spočíva v prijatí novej legislatívy 

pre zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania. Podpora zlepšenia prístupu 

MSP k verejným a štátnym zákazkám prostredníctvom reformy verejného obstarávania 
je obsiahnutá v tretej reforme tohto komponentu. Investície plánované v komponente 

„Zlepšenie podnikateľského prostredia“ sú zamerané na implementáciu uvedených reforiem, 

a to prostredníctvom zabezpečenia technického a materiálneho vybavenia, ako aj 

vzdelávacích aktivít a odborných konferencií.    

Sociálna a teritoriálna súdržnosť   

Na zmiernenie regionálnych rozdielov na Slovensku prispejú, okrem iného, opatrenia 

na zvýšenie dostupnosti kvalitnej predškolskej dochádzky a urýchlenie modernizácie 

a digitalizácie systému vzdelávania. Okrem niektorých vyššie spomenutých komponentov 

prispejú k napĺňaniu štvrtého piliera aj opatrenia v rámci komponentu „Dostupnosť, rozvoj 

a kvalita inkluzívneho vzdelávania“. Komponent „Dostupná a kvalitná dlhodobá 

sociálno-zdravotná starostlivosť“ je zameraný na zvýšenie miery inklúzie osôb 

so zdravotným postihnutím.   

Súčasťou spomínaného piliera je vytváranie nových pracovných príležitostí v menej 

rozvinutých regiónoch na východe Slovenska. Opatrenia v rámci komponentu „Adaptácia 

na zmenu klímy“ prispejú k rozvoju týchto regiónov najmä v oblasti cestovného ruchu. 

Komponent „Udržateľná doprava“ prispeje k modernizácii železničnej a dopravnej 

infraštruktúry. 

Zdravotná, ekonomická, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Budovanie odolného a kvalitného zdravotného systému a zvýšenie štandardu zdravotnej 

starostlivosti vo všetkých regiónoch sú obsiahnuté najmä v komponente „Moderná 

a dostupná zdravotná starostlivosť“ s najväčšou výškou alokovaných finančných 

prostriedkov spomedzi všetkých komponentov národného plánu obnovy a odolnosti (viac ako 

1,16 mld. EUR). K napĺňaniu piateho piliera prispejú aj komponenty zamerané na zvýšenie 

dostupnosti a kvality vzdelávania a na posilnenie fungovania verejnej správy (najmä 

„Reforma justície“ a „Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 

obyvateľstva“). 

Politiky pre ďalšie generácie  

K napĺňaniu šiesteho piliera s cieľom rovnosti príležitosti (v súkromnom aj pracovnom 

živote) a zmiernenia rodových rozdielov prispievajú komponenty a s nimi súvisiace opatrenia 

zamerané na zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelaniu a získavanie zručností súvisiacich 

s digitálnou a zelenou transformáciou pre všetkých obyvateľov s osobitným dôrazom 

na zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a marginalizované komunity.  
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2.2 Čerpanie a podmienky čerpania finančných prostriedkov Plánu obnovy  

Financovanie plánovaných reforiem a investícií zabezpečujúcich obnovu a budovanie 

odolnej a udržateľnej ekonomiky Slovenska nie je zabezpečené len prostredníctvom plánu 

obnovy, ale dodatočné zdroje bude Slovensko čerpať súbežne z nového programového 

obdobia EÚ na roky 2021 – 2027 (13 mld. EUR), ďalších 5 mld. EUR získa z fondu spoločnej 

hospodárskej politiky v rámci dočasného nástroja NextGenerationEU a 8 mld. EUR bude 

realizovaných z fondov v rámci minulého programového obdobia na roky 2014 - 202044, 

ktoré je možné vyčerpať maximálne do roku 2023.   

Národný plán obnovy Slovenska obsahuje 66 ambicióznych reforiem a 66 veľkých 

investícií. Celková (odhadovaná) hodnota národného plánu obnovy a odolnosti náklady je 

v objeme 6,575 mld. EUR (približne 7 % HDP roku 2019). Prostriedky pridelené Slovensku 

v podobe nenávratnej finančnej pomoci v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 

sú vo výške 6,329 mld. EUR. Rozdiel potrebný na dofinancovanie plánovaných reforiem 

a investícií národného plánu obnovy a odolnosti bude financovaný zo zdrojov uvedených 

v predchádzajúcom odseku.  

Implementácia plánu obnovy sa na Slovensku naplno rozbehla reformami v troch 

kľúčových oblastiach: vzdelávanie, justícia a zdravotníctvo. Ku konkrétnym reformám, 

ktoré sa začali riešiť ešte koncom roka 2021, patrili optimalizácia siete nemocníc, nová súdna 

mapa a zmena organizácie vysokých škôl.  

Spustenie reformného procesu v rámci národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska 

bolo možné na základe jeho schválenia, v rámci ktorého 13. októbra 2021 vyplatila EK 

Slovensku predbežné financovanie v objeme 822,7 mil. EUR. Predbežné financovanie 

slúži na naštartovanie reforiem a opatrení národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska.  

Objem doteraz čerpaných finančných prostriedkov vo výške 822,7 mil. EUR 
zodpovedá 13% celkového objemu pridelených prostriedkov na nenávratnú finančnú podporu, 

rozpočtované v národnom pláne obnovy a odolnosti Slovenska.  

Graf 12 Podiel čerpaných finančných prostriedkov na celkovej výške alokovaných 

finančných prostriedkov v rámci národného plánu obnovy a odolnosti 

Slovenska za rok 2021  

 
Zdroj: Plán obnovy. Kompletný plán obnovy. 2022. Online.  

Dostupný na: https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/   

                                                           
44 Dohľadom nad implementáciou plánu obnovy a odolnosti Slovenska bola poverená NIKA – Národná 

implementačná a koordinačná autorita, zriadená uznesením vlády SR. V jej kompetenciách je komunikácia 

s Európskou komisiou ako aj širokou verejnosťou, usmerňovanie rezortov a orgánov štátnej správy pri realizácii 

plánu obnovy, kontrola, monitoring, hodnotenie a krízové riadenie. Je zodpovedná za vypracovanie systému 

implementácie a metodiky jednotlivých krokov realizácie plánu obnovy. Je poverená riadením finančných 

tokov v rámci plánu obnovy, predkladá v mene SR žiadosti o platbu a prijíma prostriedky z Európskej komisie. 

V spolupráci s Ministerstvom financií SR presúva finančné prostriedky z EK a presúva ich do štátneho rozpočtu.      

87%

13%

Celková alokácia finančných

prostriedkov

Celkový objem čerpaných

finančných prostriedkov

https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/
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Časový plán čerpania finančných prostriedkov plánu obnovy a odolnosti je 

ohraničený plnením jednotlivých míľnikov a cieľov v súlade s podmienkami stanovenými 

v Mechanizme a odporúčaniami EK. Na základe splnenia stanoveného počtu míľnikov 

a cieľov v príslušnom balíku môže Slovensko požiadať o vyplatenie 1. platby plánu obnovy. 

Po posúdení žiadosti zo strany Komisie a po vydaní stanoviska k žiadosti Radou EÚ, EK 

vyplatí Slovensku požadovaný objem finančných prostriedkov.  

Výška prvej platby je stanovená EK na základe splnenia príslušného súboru míľnikov 

a cieľov definovaných v rámci jednotlivých pilierov a stanovených v harmonograme 

realizácie investičných a reformných opatrení v národnom pláne obnovy a odolnosti 

Slovenska. Slovensko plánuje požiadať o 1. platbu na jar 2022, pričom zdržanie alebo 

nesplnenie len jedného míľnika alebo cieľa v danej skupine môže ohroziť podanie celej 

žiadosti o platbu.  

V súčasnosti sú naplánované štyri platby vo výške približne polovice celkového objemu 

finančných prostriedkov alokovaných na základe schváleného národného plánu obnovy 

a odolnosti. V rámci štyroch platieb bude musieť Slovensko splniť štyri skupiny míľnikov 

a cieľov. Výška prvej platby z celkového objemu finančných prostriedkov alokovaných 

v rámci národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska je plánovaná v objeme 

458,3 mil. EUR. Zo štrnástich míľnikov a cieľov v prvej skupine, ktorých splnenie je 

potrebné k podaniu žiadosti o prvú platbu, Slovensko splnilo osem: 

 Uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej 

sústavy SR 

 Reforma SAV 

 Stratégia internacionalizácie vysokých škôl 

 Súbor právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti 

súdneho systému 

 Realizácia organizačných zmien polície za účelom zvýšenia efektívnosti odhaľovania 

a vyšetrovania trestnej činnosti a odhaľovania korupcie 

 Vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority 

 RRP Repository system: informácie na monitorovanie implementácie RRP 

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2021 – 2030 

V prípade ďalších troch míľnikov (Reforma systému riadenia vysokých škôl, Definícia 

novej súdnej mapy a Zavedenie výdavkových stropov v zákone č. 523/2004 o rozpočtových 

pravidlách) sa očakáva oneskorenie.  

Do termínu podania žiadosti o prvú platbu sa očakáva splnenie aj posledných troch 

míľnikov stanovených v prvej skupine. Ide o zhotovenie Investičného plánu projektov 

železničnej infraštruktúry, zverejnenie Metodiky výberu prípravy a realizácie projektov 

pre cyklistickú dopravu a začatie spájania vysokých škôl do väčších celkov.        

O ďalšiu časť finančných prostriedkov (2. platbu), plánuje Slovensko požiadať na jeseň 

2022, a to vo výške 814,7 mil. EUR, za podmienky splnenia všetkých míľnikov a cieľov 

definovaných v tejto skupine. K 31.1.2022 sú v rámci tejto skupiny splnené už štyri míľniky 

a ciele. Schéma vymedzujúca novú kategóriu žiadateľov o národné víza, Predstavenie siete 

nemocníc, Nový zákon o vytvorení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a zavedenie 

zonácie a Reforma zákona o postupoch verejného obstarávania.  

Presný dátum žiadosti o tretiu platbu zatiaľ nie je zverejnený. Tretia časť balíka plánu 

obnovy je plánovaná tiež vo výške 814,7 mil. EUR. Z tejto skupiny míľnikov a cieľov nie je 
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zatiaľ splnený žiadny, avšak v prípade plnenia jedného (Reforma krajinného plánovania) sa 

očakáva oneskorenie.  

Výška štvrtej a zatiaľ poslednej plánovanej platby z národného plánu obnovy a odolnosti 

Slovenska, je plánovaná v objeme 923,8 mil. EUR. Dátum podania žiadosti o platbu zatiaľ 

nie je zverejnený. Žiaden z cieľov a míľnikov stanovených v tejto skupine nie je k 31.1.2022 

splnený, očakáva sa však oneskorenie v plnení dvoch míľnikov, a to Návrhu nového 

informačného systému pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja a Zavedenia novej siete 

súdov.   
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3. Národné plány obnovy a odolnosti vybraných krajín 

s dôrazom na podnikateľské prostredie 

Kritériom výberu analyzovaných krajín bola dostupnosť ich národného plánu obnovy 

a odolnosti v anglickom jazyku. Následne podľa kritéria geografického členenia bolo 

zvolených 6 krajín (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko a Španielsko) 

s cieľom zachytiť spoločné, ale aj odlišné výzvy, ktoré sú následne premietnuté v rámci 

opatrení národných plánov obnovy a odolnosti týchto krajín.  

3.1 Česká republika 

Vývoj HDP Českej republiky bol od roku 2017 charakterizovaný každoročne nižším 

tempom rasu. V roku 2020 v období pandémie COVID-19 poklesol o takmer 6 %. Úroveň 

nezamestnanosti v roku 2020 prerušila klesajúci trend, pričom v medziročnom porovnaní 

vzrástla na úroveň 2,6 %. 

Graf 13 Vývoj HDP v Českej republike 

(2016 – 2020) 

Graf 14 Vývoj nezamestnanosti v Českej 

republike (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

 

Zelená transformácia 

Vzhľadom na to, že ide o vysoko energetickú a industrializovanú krajinu, patrila Česká 

republika v roku 2019 medzi krajiny EÚ - 28 s vysokým objemom skleníkových plynov 

a v rámci analyzovaných krajín dosiahla tretí najvyšší objem. Nadpriemerné hodnoty 

v porovnaní s EÚ - 28 dosahovala v odvetví energetiky, ktoré zároveň dosiahlo najvyšší 

podiel emisií skleníkových plynov spomedzi energetických odvetví analyzovaných 

krajín. Medzi ďalšie odvetvia s vysokým objemom skleníkových plynov patrili priemysel 

(20 %) a vnútroštátna preprava (15 %).  

Odvetvie priemyslu tvorilo v roku 2020 najväčší podiel na hrubej pridanej hodnote (HPH) 

v krajine. V rámci priemyselnej produkcie je od roku 2017 zaznamenaný každoročne jej 

menší nárast. Priemyselná produkcia od roku 2017 každoročne znižovala svoj rast. Rovnako 

negatívne bolo v roku 2020 ovplyvnené aj odvetvie stavebníctva, v rámci ktorého poklesla 

produkcia o 6,1 % a tiež odvetvie dopravy a skladovania s medziročným poklesom tržieb 

na úrovni viac ako 14 %. 

Český národný plán obnovy a odolnosti sa tak prostredníctvom finančných a reformných 

opatrení zameriava na zelenú transformáciu týchto odvetví z dôvodu zmiernenia ich vplyvu 

na klímu a životné prostredie (zvýšenie podielu obnoviteľných energií, zlepšenie energetickej 

efektívnosti/náročnosti budov a zabezpečenie udržateľnej mobility a dopravy) a zároveň 

prispeje k oživeniu, resp. zmierneniu dopadov pandémie COVID-19 na uvedené sektory.  

Okrem iného, opatrenia prispejú k podpore podnikateľského prostredia (najmä MSP), ktoré 

tvoria vo všetkých troch odvetviach takmer 100 % zastúpenie.   
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Graf 15 Podiel odvetví na celkovom objeme 

emisií skleníkových plynov 

v Českej republike za rok 2019 

(kt) 

Graf 16 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie v Českej republike 

v roku 2020 

  

Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

mawers/greenhouse-gases-viewerps/data/data-vie 

 

Zdroj: Eurostat 

Graf 17 Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania v Českej 

republike (2016- 2020) 

Graf 18 Štruktúra pridanej hodnoty 

podľa veľkostnej kategórie 

podnikov v roku 2019 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

Komponent „Udržateľná a bezpečná doprava“ s najväčším objemom alokovaných 

finančných prostriedkov (943 mil. EUR) je zameraný na podporu udržateľnej mobility 

s cieľom modernizácie kľúčových úsekov infraštruktúry a podpory prechodu na iné druhy 

dopravy. Zahŕňa najmä investičné opatrenia na podporu železničnej dopravy s cieľom 

zvýšenia jej podielu na nákladnej a osobnej doprave. Súčasťou komponentu sú aj investičné 

opatrenia s cieľom modernizácie mestskej a miestnej verejnej dopravy. Komponent „Rozvoj 

čistej mobility“ navyše zahŕňa investičné opatrenia na podporu prechodu na vozidlá (osobné, 

autobusy, trolejbusy) s nízkymi resp. nulovými emisiami a výstavbu nabíjacej infraštruktúry. 

V rámci komponentu je dôraz kladený na podporu elektromobilov a vodíkových vozidiel 

v podnikoch a na výstavbu neverejných nabíjacích staníc. 
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Súčasťou zelenej transformácie sú Komponenty „Znižovanie spotreby energie 

vo verejnom sektore“, „Prechod na čistejšie zdroje energie“45 a komponent „Renovácia 

budov a ochrana ovzdušia“ s tretím najväčším objemom alokovaných finančných 

prostriedkov (632 mil. EUR), ktorý je zároveň kľúčovým komponentom na riešenie výziev 

súvisiacich s prechodom na nízkouhlíkovú a energetickú spoločnosť. Zahŕňa energetickú 

renováciu budov (obytných, verejných, komerčných),46 vrátane výstavby nových budov 

s cieľom znížiť ich spotrebu energie, podporiť výrobu solárnej energie a realizovať postupnú 

výmenu vykurovacích systémov na naftu a plyn so zameraním na zníženie využívania 

fosílnych zdrojov a ich nahradenie plynovými nízkoemisnými, resp. bezemisnými zdrojmi 

vykurovania v obytných domoch. Energetická renovácia budov je obsiahnutá aj 

v komponente „Revitalizácia územia so starou stavebnou záťažou“.  

Súčasťou komponentu „Renovácia budov a ochrana ovzdušia“ sú opatrenia zamerané 

na stimuláciu odborných znalosti a zlepšenie schopnosti zameraných na prípravu a realizáciu 

komplexných projektov zameraných na renováciu budov. Podpora projektov energetickej 

účinnosti má podobu podporných konzultačných služieb, flexibility financovania (kombinácia 

finančných nástrojov) a finančnej podpory zo strany finančných inštitúcií.   

Podpora prechodu Českej republiky na obehové hospodárstvo je definovaná 

v komponente „Obehové hospodárstvo, recyklácia a priemyselná voda“, ktoré zahŕňa 

investičné opatrenia súvisiace s predchádzaním vzniku odpadov, obmedzovaním plytvania 

potravín, zvyšovaním obsahu recyklovaných materiálov vo výrobe. Súčasťou je udržateľné 

hospodárenie s vodou vrátane opatrení na úsporu, recykláciu a optimalizáciu využívania vody 

v podnikoch. Reformné opatrenia sú zamerané na vypracovanie právnych a strategických 

predpokladov transformácie krajiny na obehové hospodárstvo.  

Komponenty „Ochrana prírody a adaptácia na zmenu klímy“ a „Podpora biodiverzity 

a boj so suchom“ zahŕňajú investičné opatrenia na podporu opätovného zalesňovania, ktoré sú 

dôležité najmä v súvislosti s prispôsobovaním sa zmene klímy a ochranou životného 

prostredia. Okrem toho komponenty zahŕňajú aj podporu protipovodňových opatrení, 

opatrenia na úpravu drobných vodných tokov a výstavbu malých vodných nádrží. 

Digitálna transformácia 

Zatiaľ čo z celkového počtu MSP v Českej republike dosahovala v roku 2021 takmer 

polovica (47 %) veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie, najväčšia časť z celkového 

počtu veľkých podnikov (39 %) dosahovala vysoký stupeň intenzity digitalizácie. Na základe 

údajov Eurostatu je možné pozorovať, že vyšší stupeň intenzity digitalizácie dosahujú MSP 

v menšej miere. Okrem toho zastúpenie MSP v Českej republike dosahuje takmer 

porovnateľnú úroveň s MSP v rámci EÚ - 27. 

Napriek tomu, že väčšina MSP v Českej republike dosahuje veľmi nízky (resp. nízky) 

stupeň digitálnej intenzity, podiel MSP poskytujúcich tréningy a rozvoj IKT a IT zručností 

svojim zamestnancom (23 %) dosiahol v roku 2020 nadpriemernú úroveň v rámci EÚ - 27  

(18 %) a tretí najvyšší podiel v rámci analyzovaných krajín.  

  

                                                           
45 Komponent zahŕňa aj opatrenia na zintenzívnenie podpory výstavby nových fotovoltaických zdrojov energie 

zo strany podnikov a modernizáciu distribúcie tepla v rámci sústavy zásobovania teplom.    
46 Súčasťou sú vysokoškolské zariadenia, zariadenie starostlivosti o deti, zariadenia sociálnych služieb, budovy 

verejného osvetlenia. 
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Graf 19 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov v Českej republike 

v roku 2021 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat.  

Česká republika sa v roku 2021 umiestnila spomedzi analyzovaných krajín v rámci 

rebríčka World Digital competitiveness (WDC) hodnotiaceho poskytovanie online 

verejných služieb na predposlednom mieste.  

Tabuľka 7 Rebríček poskytovania online verejných služieb v rámci World Digital 

competitiveness (WDC) podľa vybraných krajín EÚ v roku 2021 
Krajina Umiestnenie krajiny v rámci rebríčka 

Dánsko 1 

Fínsko 4 

Rakúsko 15 

Nemecko 24 

Česká republika 35 

Slovensko 42 

Zdroj: World Competitiveness Center Rankings. Online. Dostupné na: https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/ 

Jednou z výziev v rámci digitálnej transformácie Českej republiky je podpora digitalizácie 

podnikov (najmä MSP). Medzi ďalšie výzvy patrí zlepšenie konektivity prostredníctvom 

vysokokapacitných sietí, zvýšenie ponuky a využívania služieb elektronickej verejnej správy. 

Okrem toho nesúlad medzi poskytovanými a požadovanými digitálnymi zručnosťami si bude 

vyžadovať aj podporu na všetkých úrovniach vzdelávania.  

Komponenty „Digitálne služby občanom a podnikom“ a „Digitálne systémy verejnej 

správy“ zahŕňajú opatrenia s cieľom zjednodušenia komunikácie s verejnou správou, zvýšenia 

spokojnosti užívateľov a optimalizácie procesov. Investičné opatrenia v súvislosti 

s modernizáciou verejnej správy sú zamerané na skvalitnenie poskytovaných verejných 

služieb s cieľom posilnenia transparentnosti a eliminácie byrokratickej záťaže podnikov. 

Okrem skvalitnenia infraštruktúry a prepojenia registrov sú v rámci komponentov zahrnuté 

opatrenia súvisiace s poskytovaním väčšieho objemu otvorených dát a so zosúladením 

užívateľských portálov. 

Prístup a podpora využívania širokopásmového pripojenia predstavuje ďalšiu z výziev 

v rámci digitálnej obnovy krajiny. Komponent „Digitálne vysokokapacitné siete“ zahŕňa  

investičné opatrenia, ktoré umožnia rozšírený a rýchlejší prístup pripojenia k internetu a 5G 

sieti pre obyvateľov a podniky (najmä MSP) v menej rozvinutých, resp. vidieckych 

oblastiach. Súčasťou komponentu je súbor nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G 

siete s cieľom posilnenia kritických informačných systémov vo verejnej správe. 
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Investičné a reformné opatrenia v rámci komponentu „Digitálna ekonomika 

a spoločnosť, inovatívne start-upy a nové technológie“ sú zamerané na zlepšovanie 

digitálnych zručností a rozširovanie možnosti vzdelávania. Reforma systému vzdelávania 

a odbornej prípravy (tzv. kurikula) s cieľom posilniť digitálnu a informačnú gramotnosť 

zahŕňa  revíziu osnov na základnom a strednom stupni vzdelávania (s cieľom posilniť výučbu 

IT), podporu digitálnych zručností učiteľov a digitálne vybavenie škôl. Okrem toho je 

podpora digitálnych zručností obsiahnutá aj v nových univerzitných programoch a kurzoch 

na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie pre obyvateľov. Súčasťou je zabezpečenie 

rovnakého prístupu k digitálnemu vzdelávaniu bez ohľadu na sociálne postavenie študentov.  

Súčasťou je podpora podnikov zo strany vlády pri poskytovaní odbornej prípravy 

(rekvalifikácie, ďalšieho vzdelávania) na pracovisku s cieľom zvýšenia digitálnych 

zručností zamestnancov. Okrem toho komponent zahŕňa aj podporu významných projektov 

spoločného európskeho záujmu (t.j. podpora strategických oblastí a oblastí budúceho rastu). 

Snahou Českej republiky je naďalej investovať do zavádzania špičkových inovatívnych 

digitálnych technológií (umelá inteligencia, kvantová komunikácia, blockchain). 

Prostredníctvom digitálnych inovačných centier a centier excelencie pre umelú inteligenciu 

budú podporované start-upy a inovatívne podniky, a to všetko v súlade s cieľmi stratégie  

s názvom Digitální Česko a Inovačnej stratégie 2020-2030 a v súlade s programami Digitální 

Evropa, programu Horizont Evropa a strategie Utváření digitální budoucnosti Evropy. 

Odolnosť podnikov (najmä MSP) prostredníctvom digitalizácie výroby a ďalších 

nevýrobných procesov je obsiahnutá v komponente „Digitálna transformácia podnikov“, 

zameraného na podporu investičných projektov pre MSP (vrátane väčších podnikov 

realizujúcich projekty spoločného európskeho záujmu).  

Vzhľadom na to, že vydávanie stavebného povolenia je obzvlášť dôležité na začiatku 

podnikateľskej činnosti, ale aj pri jej rozvoji, cieľom opatrenia v rámci samostatného 

komponentu „Zrýchlenie a digitalizácia stavebného konania“ je zjednodušenie, centralizácia 

a digitalizácia systému udeľovania stavebného povolenia. Osobitá pozornosť je venovaná 

reforme súvisiacej so stavebným konaním, ktorá zaistí súlad so smernicou o posudzovaní 

vplyvu na životné prostredie s cieľom urýchliť proces vydávania stavebného povolenia. 

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

Národný plán obnovy a odolnosti vo všeobecnosti prispieva (priamo alebo nepriamo) 

prostredníctvom komponentov k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, avšak 

najmä prostredníctvom opatrení zameraných na výskum a inovácie a zlepšovanie výsledkov 

vzdelávania. Okrem niektorých vyššie spomínaných komponentov pokrývajú tretí pilier plánu 

obnovy a odolnosti komponenty v oblasti vzdelávania a trhu práce. Ide o komponent 

„Inovácie vo vzdelávaní v kontexte digitalizácie“ a komponent „Adaptácia školských 

programov“. Rovnako dôležitá je podpora podnikov zo strany vlády pri poskytovaní odbornej 

prípravy (rekvalifikácie, ďalšieho vzdelávania) na pracovisku s cieľom zvýšenia digitálnych 

zručností zamestnancov. Tieto vzájomne nadväzujúce komponenty sa podieľajú na riešení 

výzvy súvisiacej s nedostatočnou kvalitou a inkluzivitou vzdelávania na všetkých úrovniach.  

Výzvy súvisiace so zamestnanosťou a účasťou na trhu práce zastrešuje komponent 

„Modernizácia služieb zamestnanosti a rozvoj trhu práce“. Negatívny dopad rodičovstva 

na účasť žien na trhu práce ostáva naďalej vysoký a eliminuje možnosti ich kariérneho 

postupu v zamestnaní a tiež možnosti začatia podnikateľskej činnosti. Jedno z opatrení 

v rámci uvedeného komponentu je zamerané na modernizáciu zariadení starostlivosti o deti. 

Ostatné investičné a reformné opatrenia sú zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu 

znevýhodnených osôb na trhu práce a modernizáciu sociálnych služieb.   



SBA   Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ        

  36 

Vzhľadom na to, že Česká republika je závislá na schopnosti udržať si naďalej atraktívne 

postavenie pre investície sa plán obnovy a odolnosti zameriava sa aj na odstránenie 

prekážok47 pre získanie investícií s cieľom podporiť miestne podnikateľské prostredie (najmä 

MSP) v oblastiach výskumu a vývoja. 

Okrem toho je dôležitá podpora miestnej podnikateľskej činnosti prostredníctvom 

vyspelých kapitálových trhov alebo rizikového kapitálu, ktorý je stále výrazne obmedzený, 

najmä pokiaľ ide o podniky s vysokým rizikom úspechu v počiatočných fázach podnikania, 

čo je obzvlášť dôležité pre rýchlo rastúce podniky.  

Česká republika patrila v roku 2021 všeobecne medzi krajiny EÚ – 27 s podpriemerným 

podielom rizikového kapitálu na HDP a v rámci analyzovaných krajín medzi krajiny 

s najnižším podielom rizikového kapitálu na HDP (0,03 %).  

Graf 20 Podiel rizikového kapitálu na HDP vo vybraných krajinách EÚ v roku 2021 

 
Zdroj: European innovation scoreboard 2021. Online. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_sk 

Komponent „Nové kvázikapitálové nástroje na podporu podnikania“ je zameraný 

na zlepšenie prístupu najmä MSP k financiám. Cieľom je rozšíriť oblasť pôsobnosti skupiny 

ČMZRB48 v úlohe národnej rozvojovej banky a podporiť české podniky s využitím novo 

vytvorených tzv. kvázikapitálových nástrojov (podriadených úverov) pre podniky vrátane 

MSP a inovatívne podniky.   

Jedno z najviac ovplyvnených odvetví dopadmi pandémie COVID-19 je odvetvie kultúry. 

Komponent „Rozvoj kultúrneho a kreatívneho sektora“ zahŕňa tzv. mäkkú podporu 

dotknutým subjektom ako napr. tvorba webových stránok, grafický dizajn a marketingové 

stratégie. Okrem toho má Česká republika alokovaný druhý najväčší objem finančných 

prostriedkov (214 mil. EUR) na uvedený sektor spomedzi analyzovaných krajín.   

Podpora výskumných projektov zameraných na inovácie s cieľom stimulovať výsledky 

výskumu a ich podpora v podnikateľskej praxi, posilniť spoluprácu medzi súkromným 

a verejným sektorom a podporiť medzinárodnú spoluprácu zastrešuje komponent „Podpora 

výskumu a vývoja v podnikoch a zavádzanie inovácií do podnikovej praxe“. Osobitná 

pozornosť je venovaná komponentu „Excelentný výskum a vývoj v prioritných oblastiach 

verejného záujmu v zdravotníctve“. 

                                                           
47 Administratíve prekážky (zdĺhavé a náročné administratívne postupy, nedoriešené problémy týkajúce sa 

verejných zákaziek, neprehľadnosť programov na podporu podnikateľskej činnosti), dopravná infraštruktúra, 

nedostatočný kvalifikovaný ľudský kapitál. Okrem toho je dôležitá podpora miestnej podnikateľskej činnosti 

prostredníctvom vyspelých kapitálových trhov alebo rizikovým kapitálom, ktorý je stále výrazne obmedzený 

najmä pokiaľ ide o podniky s vysokým rizikom úspechu v počiatočných fázach podnikania, čo je obzvlášť 

dôležité pre rýchlo rastúce podniky (prevažne MSP). 
48 Českomoravská záruční a rozvojová banka 
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Sociálna a územná súdržnosť 

Národný plán obnovy a odolnosti Českej republiky prispieva k sociálnej a územnej 

súdržnosti prostredníctvom predchádzajúcich komponentov zahŕňajúcich opatrenia zamerané 

na vzdelávanie a odbornú prípravu, zdravotníctvo a digitalizáciu. Ide najmä o komponenty 

„Adaptácia školských programov“ a „Modernizácia služieb zamestnanosti a rozvoj trhu 

práce“. 

Odolnosť zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Komponenty „Zvýšenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti“ a „Národný plán 

na posilnenie onkologickej prevencie a starostlivosti“ prispievajú k riešeniu výziev českého 

zdravotníctva na pozadí pandemickej situácie. Investičné opatrenia sú zamerané najmä 

na podporu zdravotníckej infraštruktúry (dostupnosť rehabilitačnej starostlivosti, vzdelávania 

zdravotného personálu v oblasti okamžitej starostlivosti, zavádzania vysoko špecializovaných 

diagnostických nástrojov). Súčasťou je podpora výskumu a vývoja vo vybraných oblastiach 

zdravotníctva.    

Česká republika, podobne ako Slovensko, dosahovala za sledované obdobie 2016 - 2020 

v rámci ukazovateľa kontroly korupcie, jedného zo šiestich ukazovateľov svetového 

indikátora správy veci verejných (WGI) druhé najnižšie hodnotenie spomedzi 

analyzovaných krajín.  

Tabuľka 8 Hodnotenie kontroly korupcie v rámci svetového indikátora správy veci 

verejných (WGI) podľa vybraných krajín EÚ za obdobie 2016 – 2020 

(percentuálne poradie) 
Krajina 2016 2017 2018 2019 2020 

Dánsko 99,52 99,04 99,52 99,52 100,00 

Fínsko 99,04 98,56 100,00 98,56 99,52 

Nemecko 93,75 94,23 95,67 95,19 95,19 

Rakúsko 91,35 90,87 91,35 90,87 90,87 

Španielsko 70,19 69,71 74,52 74,52 76,44 

Česká republika 69,71 71,15 70,19 70,67 71,15 

Slovensko 62,5 60,58 62,98 61,54 66,35 

Zdroj: Worldwide Governance Indicators (WGI). Online. Dostupné na: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents 

Okrem týchto vyššie spomínaných komponentov pokrýva piaty pilier plánu obnovy 

a odolnosti aj komponent „Protikorupčné opatrenia“. Zahŕňa reformné opatrenie v podobe 

pripravovaných zákonov o lobbingu a ochrane oznamovateľov korupcie s cieľom zvýšenia 

transparentnosti rozhodovacieho procesu a reformu súdnictva, ktoré prispejú k posilneniu 

protikorupčných aspektov vo verejnej správe. Súčasťou je ďalší komponent „Zvýšenie 

efektivity verejnej správy“ s cieľom podpory realizácie verejných investičných projektov 

(vrátane projektov dvojakej transformácie) s dôrazom na zavádzanie nových noriem 

(uplatňovanie nových metód výberu, školenia pre dodávateľov a poskytovateľov verejných 

zákaziek) pri zadávaní verejných zákaziek.  

Politiky pre ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania a zručností 

Niektoré vyššie uvedené komponenty pokrývajú aj šiesty pilier plánu obnovy a odolnosti 

súvisiaci s podporou znevýhodnených skupín v rámci vzdelávania a trhu práce. Súčasťou 

šiesteho piliera je aj reformné opatrenie v podobe novely zákona o zamestnanosti s cieľom 

posilnenia aktívnej politiky trhu práce zameranej na zraniteľné skupiny podporujúce rovnosť 

príležitostí a prístupu na trh práce. Jedno z ďalších reformných opatrení rieši výzvy v oblasti 

vzdelávania s dôrazom na väčšiu podporu znevýhodnených škôl a žiakov.   

http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
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3.2 Rakúsko 

Tempo rastu HDP v Rakúsku za posledných päť rokov dosiahlo najvyššiu úroveň v roku 

2018 (2,5 %). V roku 2020 v období pandémie COVID-19 poklesol o takmer 7 %. Úroveň 

nezamestnanosti v roku 2020 (6,0 %) dosiahla takmer úroveň z predchádzajúcich troch rokov 

(5, 9 %). 

Graf 21 Vývoj HDP v Rakúsku (2016 –

 2020) 

Graf 22 Vývoj nezamestnanosti 

v Rakúsku (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

Zelená transformácia 

Vzhľadom na to, že ide o vysoko industrializovanú krajinu, patrilo Rakúsko v roku 2019 

medzi krajiny EÚ - 28 s vysokým objemom skleníkových plynov a v rámci analyzovaných 

krajín dosiahla štvrtý najvyšší objem skleníkových plynov.  Najväčším znečisťovateľom 

bolo odvetvie priemyslu (34 %) a odvetvie vnútroštátnej prepravy (31 %), ktoré zároveň 

tvorilo najvyšší podiel emisií skleníkových plynov spomedzi odvetví vnútroštátnej 

prepravy analyzovaných krajín. Tretím odvetvím s najvyšším podielom emisií skleníkových 

plynov bolo odvetvie energetiky (13 %).   

Odvetvie priemyslu tvorilo v roku 2020 najväčší podiel (21,4 %) na hrubej pridanej 

hodnote (HPH) v krajine. Zároveň, v tom istom roku poklesla priemyselná produkcia o 6 % 

a stavebná produkcia o 4,5 %. V rámci odvetvia dopravy a skladovania  bol zaznamenaný 

medziročný pokles tržieb na úrovni 8 %. 

Medzi identifikované výzvy Rakúska v oblasti klímy a životného prostredia patria 

stanovenie cien emisií skleníkových plynov, pričom dôraz sa kladie na zníženie  emisií 

súvisiacich s dopravou a zvýšenie energetickej účinnosti budov. Opatrenia v rámci rakúskeho  

národného plánu obnovy a odolnosti s cieľom zelenej transformácie uvedených sektorov 

prispejú aj k oživeniu, resp. zmierneniu dopadov pandémie COVID-19 na spomínané sektory. 
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Graf 23 Podiel odvetví na celkovom objeme 

emisií skleníkových plynov 

v Rakúsku za rok 2019 (kt) 

Graf 24 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie v Rakúsku v roku 

2020 

  
Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 
 

Zdroj: Eurostat 

Graf 25 Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania v Rakúsku 

(2016- 2020) 

Graf 26 Štruktúra pridanej hodnoty 

podľa veľkostnej kategórie 

podnikov v roku 2019 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

 

Komponent „Vlna renovácie“ zahŕňa investičné opatrenia na podporu výmeny 

vykurovacích systémov na naftu a plyn so zameraním na zníženie využívania fosílnych 

zdrojov a na boj proti energetickej chudobe s cieľom minimalizovať náklady nízkopríjmových 

domácností pri prechode na udržateľné vykurovanie.  Reformné  opatrenie v podobe „Zákona 

o obnoviteľnom teple“ (vykurovaní), zakazuje od roku 2022 inštaláciu vykurovacích 

systémov na naftu a plyn, pričom upravuje rámcové podmienky na ich výmenu. Opatrenia 

podporujú prechod na udržateľnejšie vykurovanie a zároveň podporujú domácnosti s nízkymi 

príjmami pri tomto prechode s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť. 

Komponent „Udržateľná mobilita“ s druhým najväčším objemom alokovaných 

finančných prostriedkov (849 mil. EUR) predstavuje investičné opatrenia zamerané 

na vozidlá (osobné, autobusy) s nízkymi a nulovými emisiami a budovanie nabíjacích 

infraštruktúr a na rozšírenie elektrifikovanej transeurópskej železničnej siete medzi regiónmi 

v krajine. Súčasťou udržateľnej mobility je reformné opatrenie (1-2-3 Klimatické lístky) 
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s cieľom harmonizovať tarifný systém verejnej dopravy v Rakúsku. Reforma rozšíri podporu 

pre služby celoštátnej a regionálnej verejnej dopravy a zjednoduší súčasnú komplexnú 

štruktúru cien a taríf vytvorením spoločnej platformy na predaj cestovných lístkov.  

Investície do čistých vozidiel a infraštruktúry pre e-mobilitu posilní regulačná reforma 

v rámci Komponentu „Odolnosť prostredníctvom reforiem“, (zahrnutého prioritne 

do 5. piliera), ktorý zjednoduší postup udeľovania povolení pre súkromné investície 

do solárnej energie (bezplatné fotovoltaické systémy), nabíjacej (pre elektromobily) a 

tankovacej infraštruktúry.  

Ekologizácia daňového systému v rámci komponentu „Odolnosť prostredníctvom 

reforiem“ s cieľom environmentálnej udržateľnosti bude dôležitým faktorom na podporu 

krajiny aj po skončení pandémie COVID-19. Eko – sociálna daňová reforma, ktorá zahŕňa 

niekoľko už prijatých opatrení v roku 2020 definuje v rámci plánu obnovy a odolnosti 

zavedenie opatrenia v podobe  cenového mechanizmu pre emisie CO2 v sektoroch mimo 

EÚ ETS, vrátane cestnej dopravy, od polovice roku 2022.  Návrh eko - sociálnej daňovej 

reformy má potenciál stať sa kľúčovou reformou umožňujúcou zelenú transformáciu a 

udržateľnú hospodársku obnovu. Okrem toho predstavuje dôležitý nástroj s konkrétnym 

cieľom znížiť emisie CO2. Eko - sociálna daňová reforma bude zároveň sprevádzaná 

adekvátnymi kompenzačnými opatreniami pre súkromné domácnosti a podniky.  

Súčasťou ekologickej transformácie je komponent „Biodiverzita a obehová ekonomika“. 

Investičné opatrenia súvisiace s obehovou ekonomikou (napr. podpora udržateľných dizajnov 

produktov, výrobne procesy efektívne využívajúce zdroje, nové obehové obchodné modely), 

zahŕňajú podporu systémov spätného odberu s cieľom zvýšenia miery opätovného použitia 

nápojových obalov, investície na inštaláciu a dovybavenie triediacich zariadení a tiež 

investície na podporu opráv elektrických a elektronických zariadení.  

Súčasťou je reformné opatrenie v podobe „Novely zákona o odpadovom hospodárstve“ 

(zvýšenie podielu zberu plastových obalov v sektore maloobchodu s potravinami).  Investičné 

opatrenia pomáhajú chrániť aj bohatstvo Rakúska v oblasti biodiverzity a prirodzených 

zachytávačov uhlíka, čím prispievajú k plneniu cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity 

do roku 2030. Jedno z reformných opatrení v rámci komponentu „Odolnosť samospráv“ 

podporuje zavedenie novej stratégie na ochranu pôdy, ktorá sa bude zaoberať intenzívnejším 

využívaním pôdy.  

Prostredníctvom komponentu „Transformácia smerom ku klimatickej neutralite“ 

zameraného na investície do dekarbonizácie energeticky náročných odvetví v krajine prispeje 

uvedený komponent podobne ako ostatné predchádzajúce komponenty k priamemu 

 napĺňaniu prvého piliera. Investičné opatrenie bude doplnené reformným opatrením v podobe 

„Zákona o rozšírení obnoviteľných zdrojov energie“, prostredníctvom ktorého sa predpokladá 

investičná podpora pre veternú, vodnú, solárnu energiu a biomasu s dôrazom na zvýšenie 

ročnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, s cieľom dosiahnutia obnoviteľnej 100 % 

energie do roku 2030. 

Digitálna transformácia  

Z celkového počtu MSP v Rakúsku v roku 2021, najväčšie zastúpenie MSP (takmer 

porovnateľné) dosahovalo veľmi nízky (36 %) a nízky stupeň intenzity digitalizácie (37 %). 

Avšak podiel MSP ktoré majú vysoký stupeň digitálnej intenzity (22 %) dosahoval 

v rámci analyzovaných krajín po Fínsku a Dánsku tretie miesto. V porovnaní s veľkými 

podnikmi, najväčšia časť z nich t.j. takmer polovica (47 %) dosahovala v spomínanom roku 

vysoký stupeň intenzity digitalizácie. Na základe údajov Eurostatu, rakúske MSP dosahujú 

vysoký stupeň digitálnej intenzity v menšej miere.   
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V porovnaní  s MSP v rámci EÚ – 27  dosahuje Rakúsko mierne vyššie zastúpenie MSP, 

ktoré dosahujú vysoký a veľmi vysoký stupeň intenzity digitalizácie a nižšie zastúpenie 

MSP, ktoré dosahujú veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie.  

Graf 27 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov v Rakúsku v roku 

2021 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat.  

Väčšina MSP v Rakúsku dosahuje veľmi nízky (resp. nízky) stupeň digitálnej intenzity, 

podiel MSP poskytujúcich tréningy a rozvoj IKT a IT zručností svojim zamestnancom (16 %) 

dosiahol v roku 2020 podpriemernú úroveň v rámci EÚ - 27 (18 %) a zároveň jeden 

z najnižších podielov v rámci analyzovaných krajín.   

Graf 28 Podiel podnikov podľa veľkostnej kategórie poskytujúcich tréningy na rozvoj 

IKT/IT zručností svojim zamestnancom vo vybraných krajinách EÚ v roku 

2020 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat 

Digitálne výzvy pre Rakúsko zahŕňajú potrebu zlepšenia digitálnych zručností 

zamestnancov v podnikoch (najmä v MSP) a tiež digitálnych zručností obyvateľstva 

vo všeobecnosti. Rovnako dôležité bude aj rozšírenie pokrytia a využívania 

vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. 

Komponent „Rozšírenie širokopásmového pripojenia“ s najväčším objemom 

alokovaných finančných prostriedkov (859 mil. EUR) predstavuje podporu prístupu a 

využívania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia najmä vo vidieckych oblastiach 

s cieľom zlepšenia územnej a sociálnej súdržnosti a zároveň s cieľom zvýšenia celkovej 

konkurencieschopnosti a zlepšenia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. 
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Reformné opatrenie sa zameriava na vytvorenie platformy internetovej infraštruktúry 

pre Rakúsko do roku 2030. Investičné opatrenia sú zamerané na gigabajtové prístupové siete 

vrátane tých v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne pokryté súkromnými operátormi. Opatrenia 

tak prispejú, okrem iného, aj k digitalizácii verejnej správy a podpore podnikateľského 

prostredia, čo bude mať vplyv najmä na MSP.  

Rozvoj ľudského kapitálu ako kľúčového predpokladu digitálnej ekonomiky súvisí aj 

s digitalizáciou školského systému. Komponent „Digitalizácia škôl“ zahŕňa investície 

do digitálnych zariadení, obsahu digitálneho vzdelávania a školenia učiteľov v oblasti 

digitálnych zručností.   

Podpora digitálnej transformácie podnikov v rámci komponentu „Digitalizácia 

a ekologická transformácia podnikov“ s tretím najväčším objemom alokovaných finančných 

prostriedkov (605 mil. EUR) je podporená tromi investičnými opatreniami zameranými 

na digitalizáciu MSP, Digitalizáciu podnikov a na Zelené investície do podnikov. V rámci 

podpory digitalizácie MSP ide najmä o poskytovanie poradenskej podpory v oblasti 

digitálnych obchodných modelov a procesov, elektronického obchodu a online marketingu, 

kybernetickej bezpečnosti a digitálnej administratívy. Súčasťou je opatrenie v podobe 

stimulov pre spoločnosti (vrátane MSP) na projekty v oblasti digitalizácie.  Ide o investičnú 

prémiu vo výške 14 % pre všetky spoločnosti, ktoré investujú do určitých digitálnych 

technológií, najmä do pokročilých, čo zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť spoločnosti. 

Podpora zavádzania digitálnych technológií predstavuje okrem osobitného prínosu 

pre MSP aj posilnenie fungovania verejnej správy v Rakúsku, v rámci ktorej podľa výsledkov 

rebríčka World Digital competitiveness (WDC) dosiahla hneď za Dánskom a Fínskom tretie 

miesto.    

Avšak naďalej existuje určité administratívne zaťaženie a regulačná záťaž, ktorá 

predstavuje prekážku najmä pre MSP v oblasti niektorých služieb (účtovníctvo, architektúra, 

inžinierstvo, realitní makléri a maloobchod). V rámci komponentu „Digitalizácia verejnej 

správy“ prispejú investičné opatrenia v podobe fondu na digitalizáciu verejnej správy a 

reformné opatrenia zamerané na poskytovanie digitálnych koncových zariadení pre študentov 

k modernizácií a efektívnej verejnej správe v krajine.  

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

Zamestnanci v odvetviach, ktoré boli a sú naďalej ovplyvnené dopadmi pandémie 

COVID-19, čelia vyššiemu riziku nezamestnanosti, rovnako ako zraniteľné skupiny 

obyvateľstva. Vzhľadom na to budú rozhodujúce opatrenia zamerané na uľahčenie 

opätovného začlenenia ľudí na trh práce, a to aj prostredníctvom rozvoja digitálnych 

zručností. Zvýšená ponuka kvalitnej starostlivosti o deti by pomohla ženám zosúladiť 

pracovný život so súkromným, čo je problém, ktorý sa počas pandémie COVID-19 prehĺbil.  

Komponent „Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie“ podporuje transformáciu krajiny 

založenú na znalostiach pomocou investičných opatrení s cieľom rekvalifikácie a zvyšovania 

digitálnych zručností dospelej populácie (vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva). 

Reformné opatrenie „Bonus za vzdelávanie“ je zamerané na stimuláciu odbornej prípravy 

pre nezamestnaných. Súčasťou je opatrenie v rámci „Odolnosť prostredníctvom reforiem“ 

v podobe vytvorenia jednotného kontaktného miesta pre dlhodobo nezamestnaných. 

Osobitná pozornosť je venovaná odvetviu umenia a kultúry v rámci komponentu „Umenie 

a kultúra“, ktoré bolo obzvlášť ťažko zasiahnuté pandémiou COVID-19. Je podporované 

cielenými investičnými a reformnými opatreniami. Investičné opatrenia sú zamerané 

na obnovu viedenského múzea, digitalizáciu kultúrneho dedičstva a na zriadenie Investičného 

fondu na podporu podnikov s priaznivým vplyvom na životné prostredie. Opatrenia v podobe 
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Programu rozvoja stavebnej kultúry a Národnej stratégie pre digitalizáciu kultúrneho 

dedičstva predstavujú reformné opatrenia. 

Okrem niektorých už spomenutých komponentov prispieva priamo k napĺňaniu tretieho 

piliera aj komponent „Výskum“, v rámci ktorého sú okrem reformných, investičných 

opatrení zahrnuté aj projekty. Medzi reformné opatrenia patrí Stratégia výskumu, technológie 

a inovácie 2030. Investičné opatrenia sú zamerané na trvalo udržateľný rozvoj univerzít 

s ohľadom na podporu kvantových vied, na podporu biomedicíny a tiež digitálnych 

(výskumných) infraštruktúr.   

Komponent „Strategické inovácie“ zahŕňa podporu strategických inovácií vrátane 

podpory dvoch projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti mikroelektroniky a výroby 

vodíka (technológie orientované na budúcnosť). Projekt budovania európskeho vodíkového 

ekosystému podporí výrobu, skladovanie a aplikácie vodíka najmä v energeticky náročných 

priemyselných odvetviach a odvetviach mobility, čo prispeje k dekarbonizácii priemyslu. 

Sociálna a územná súdržnosť 

Investičné a reformné opatrenia v rámci komponentu „Vzdelávanie“ sú zamerané 

na zníženie rizika dosiahnutia nedostatočných výsledkov vzdelávania a na elimináciu 

dlhodobých negatívnych účinkov sociálnej integrácie najmä poskytovaním podpory počas 

dištančného vzdelávania v priebehu pandémie COVID-19. K sociálnej súdržnosti prispejú aj 

investičné opatrenia v rámci komponentu „Zdravotná starostlivosť“, reformné opatrenia 

v súvislosti s dôchodkovým systémom s cieľom eliminácie rodových rozdielov v rámci 

komponentu „Odolnosť prostredníctvom reforiem“. K napĺňaniu štvrtého piliera 

pravdepodobne prispejú aj komponenty „Udržateľná mobilita“, „Vlna renovácie“ a tiež 

„Rozšírenie širokopásmového pripojenia“ s cieľom eliminácie regionálnych rozdielov. 

Odolnosť zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Okrem niektorých vyššie spomínaných komponentov k napĺňaniu piateho piliera 

národného plánu obnovy a odolnosti Rakúska prispejú aj investičné opatrenia v rámci 

komponentu „Odolnosť prostredníctvom reforiem“. Ide o (jednorazovú) reformu zavedenia 

princípu „jedenkrát“ pri styku s orgánmi verejnej moci, od ktorej sa očakáva zníženie 

administratívnej záťaže obyvateľov a podnikateľov. Okrem toho zriadená nová právna forma 

spoločnosti („AustrianLimited“) bude prispôsobená potrebám začínajúcich podnikov a 

inovatívnych podnikov. Zabezpečuje nebyrokratický postup zakladania podniku s nízkym 

počiatočným kapitálom a zahŕňa aj niektoré zjednodušujúce opatrenia na jej fungovanie.  

V rámci liberalizácie obchodného práva a poskytovania služieb orientovaných 

na podnikanie sú v rámci komponentu „Odolnosť prostredníctvom reforiem“ zadefinované 

aj opatrenia v podobe reforiem na uľahčenie prevodu podnikov a novela zákona 

o príležitostnej doprave. 

Politiky pre ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania a zručností 

K napĺňaniu šiesteho piliera prispievajú najmä komponenty súvisiace s prístupom 

k vzdelávaniu (komponent „Digitalizácia škôl“). Súčasťou sú aj vyššie spomenuté 

komponenty zamerané na odbornú prípravu nastupujúcej generácie v sektoroch orientovaných 

na budúcnosť, komponenty zamerané na kvalifikáciu a rekvalifikáciu znevýhodnených skupín 

obyvateľstva so zameraním na digitálne zručnosti. Rovnako dôležitý je aj komponent 

„Zdravotná starostlivosť“ s dôrazom na skríningové programy a digitálnu platformu  

na zlepšenie včasnej detekcie rizikových faktorov a chorôb počas tehotenstva a tiež opatrenia 

súvisiace s liberalizáciou obchodného práva.   
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3.3 Nemecko 

V roku 2020 poklesol HDP v Nemecku o takmer 5 %.  Úroveň nezamestnanosti v období 

pandémie COVID-19 (3,7 %) dosiahla takmer porovnateľnú úroveň nezamestnanosti 

z pred troch rokov (3,6 %). Ide zároveň a najnižšiu úroveň nezamestnanosti v roku 2020 

v rámci analyzovaných krajín.  

Graf 29 Vývoj HDP v Nemecku (2016 – 

2020) 

Graf 30 Vývoj nezamestnanosti 

v Nemecku (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

 

Zelená transformácia 

Nemecko bolo v roku 2019 krajinou v rámci  EÚ - 28 a  tiež v rámci analyzovaných krajín 

s najvyšším objemom skleníkových plynov. V porovnaní s priemerom EÚ - 28 dosahovala 

krajina nadpriemerné hodnoty vo všetkých troch sektoroch. Najväčším znečisťovateľom bolo 

odvetvie energetiky (32  %), odvetvie priemyslu (23 %) a odvetvie vnútroštátnej prepravy 

(20 %). 

Odvetvie priemyslu, tvorilo v roku 2020 najväčší podiel (23,5 %) na hrubej pridanej 

hodnote (HPH) v krajine. Zatiaľ čo priemyselná produkcia poklesla v roku 2019 o 4,3 %, 

v roku 2020 poklesla o viac ako 10 % (viac ako dvojnásobok). Zároveň ide o najvyšší 

pokles priemyselnej produkcie v rámci analyzovaných krajín. Naopak, v tom istom roku 

bol v Nemecku nárast stavebnej produkcie o 2,9 %, čo je zároveň najvyšší nárast 

stavebnej produkcie v rámci analyzovaných krajín.  Negatívny vplyv pandémie 

COVID-19 sa prejavil aj rámci odvetvia dopravy a skladovania s medziročným poklesom 

tržieb na úrovni viac ako 7 %.  

V oblasti klimatických a environmentálnych politík čelí Nemecko výzve dekarbonizácie 

svojho priemyslu. Na dosiahnutie pokroku v znižovaní emisií sú okrem iného potrebné 

investície do udržateľnej dopravnej infraštruktúry a do renovácie sektora stavebníctva 

s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť budov.  

Opatrenia v rámci nemeckého  národného plánu obnovy a odolnosti prispejú k zelenej 

transformácií uvedených sektorov, ale aj oživeniu, resp. zmierneniu dopadov pandémie 

COVID-19 na podnikateľské prostredie najmä MSP v uvedených sektoroch. 
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Graf 31 Podiel odvetví na celkovom 

objeme emisií skleníkových 

plynov v Nemecku za rok 2019 

(kt) 

Graf 32 Objem sklenníkových plynov vo 

vybraných odvetviach v rámci 

analyzovaných krajín za rok 

2019 

  
Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 

 

Zdroj: Eurostat 

Graf 33 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie v Nemecku v roku 

2020 

Graf  34 Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania 

v Nemecku (2016- 2020) 

  
Zdroj: Eurostat  Zdroj: Eurostat 

V rámci komponentu „Dekarbonizácia využívaním obnoviteľného vodíka“ s tretím 

najväčším objemom alokovaných finančných prostriedkov (3,259 mld. EUR) je snahou 

krajiny vyvinúť úsilie najmä na podporu využívania vodíka v sektore dopravy vrátane 

financovania výskumu a zariadení Technologického a inovačného centra pre technológiu 

palivových článkov. Dekarbonizácia s využitím obnoviteľného vodíka sa v rámci sektora 

dopravy zameriava na podporu vývoja vodíka ako paliva (výskum, výroba) s cieľom 

zmiernenia klimatických zmien. Okrem toho komponent zahŕňa aj opatrenia na urýchlenie 

prijímania trhu s vodíkom prostredníctvom podpory integrovaných projektov v rámci celého 

hodnotového reťazca, opatrenia na podporu hlavných projektov pre výskum a inovácie 

v kontexte Národnej stratégie pre vodík a na podporu rozvoja uhlíkovo neutrálnych 

výrobných procesov v ťažko dekarbonizovaných priemyselných sektoroch. Súčasťou sú aj 

špeciálne opatrenia zamerané na podporu MSP a oblasť výskumu.   

Komponent „Mobilita šetrná ku klíme“ s najväčším objemom alokovaných finančných 

prostriedkov (5,427 mld. EUR) je zameraný na ekologický prechod krajiny v sektore dopravy. 
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Ide o finančné opatrenia najmä na podporu obmeny súkromného vozového parku s vozidlami 

s nulovými alebo nízkymi emisiami, nákupu autobusov s alternatívnym pohonom a budovania 

nabíjacej infraštruktúry. Cieľom týchto opatrení je znížiť súkromné obstarávacie a 

prevádzkové náklady elektrických vozidiel a urýchliť prechod na nízkoemisnú mobilitu. 

Osobitný dôraz sa kladie na podporu využívania elektromobilov, v rámci ktorej je 

poskytovaná finančná podpora pri prechode na elektrické vozidlá. Súčasťou je opatrenie 

v podobe predĺženia registračného obdobia na udelenie oslobodenia od dane výlučne 

pre elektrické vozidlá (elektromobily) na desať rokov. Ďalšie opatrenia sú venované aj 

podpore využívania alternatívneho pohonu v sektore železničnej dopravy. 

Energetická a efektívna obnova budov v rámci komponentu „Renovácia a výstavba šetrná 

ku klíme“ by sa mala dosiahnuť finančnými opatreniami v rámci Štátneho programu 

na renováciu budov. Súčasťou podpory sú  miestne laboratóriá pre energetickú transformáciu, 

ktoré budú prostredníctvom pilotných projektov skúmať využitie nových riešení pre efektívne 

a udržateľné zásobovanie energiou v mestských štvrtiach.  

V rámci komponentu „Znižovanie investičných bariér“ (prioritne zahrnutého v rámci 

5 piliera) je cieľom opatrenia v podobe Spoločného programu na národnej a regionálnej 

úrovni aj zníženie administratívnej náročnosti pri výstavbe bytov.  

Digitálna transformácia 

Z celkového počtu MSP v Nemecku v roku 2021, najväčšie zastúpenie MSP dosahovalo 

veľmi nízku intenzitu digitalizácie (41 %). V porovnaní s veľkými podnikmi, najväčšia časť 

z nich, t.j. takmer polovica (43 %) dosahovala v spomínanom roku vysoký stupeň intenzity 

digitalizácie. Na základe údajov Eurostatu je možné pozorovať, že MSP dosahujú vysoký 

stupeň digitalizácie v menšej miere. 

V porovnaní s MSP v rámci EÚ – 27 dosahuje Nemecko mierne vyššie zastúpenie MSP, 

ktoré dosahujú vysoký a veľmi vysoký stupeň intenzity digitalizácie a nižšie zastúpenie 

MSP, ktoré dosahujú veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie.  

Napriek tomu, že väčšina MSP v Nemecku dosahuje veľmi nízky (resp. nízky) stupeň 

digitálnej intenzity, podiel MSP poskytujúcich tréningy a rozvoj IKT a IT zručností svojim 

zamestnancom (22 %) dosiahol v roku 2020 nadpriemernú úroveň v rámci EÚ - 27 (18 %) 

a po Českej republike štvrtý najvyšší podiel v rámci analyzovaných krajín. 

Graf 35 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov v Nemecku v roku 

2021 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat.  

Digitálna transformácia Nemecka si bude vyžadovať investície do digitálnej infraštruktúry 

s dôrazom na rozšírenie pokrytia a prístupu k širokopásmovej sieti. Okrem toho existuje 

priestor na zlepšenie digitálnych zručností zamestnancov v podnikoch (najmä MSP) 
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a obyvateľstva vo všeobecnosti. Napriek tomu, že viaceré iniciatívy podporujú digitálne 

investície MSP, tempo digitálnej transformácie môže byť stále nedostatočné. Kríza 

COVID-19 zvýraznila jednu z výziev pre MSP v rámci digitálnej transformácie v podobe 

nedostatočného kvalifikovaného personálu. Preto je kľúčové, aby Nemecko ďalej 

zrýchľovalo, zameriavalo a posilňovalo svoje iniciatívy na podporu digitálnej transformácie 

MSP.49 

Komponent „Dáta ako surovina budúcnosti“ zahŕňa investičné opatrenia na podporu 

projektov európskeho spoločného záujmu. Ide o projekt v oblasti mikroelektroniky 

a komunikačných technológií, ktoré prispievajú k zlepšeniu schopností a zručností EÚ 

v oblasti dizajnu elektroniky a zavádzaniu novej generácie procesorov s nízkou spotrebou 

energie. Podpora cloudovej infraštruktúry a služieb novej generácie v rámci ďalšieho projektu 

prispievajú k nasadeniu inteligentných cloudových riešení, ktoré sú vysoko inovatívne, 

bezpečné, energeticky účinné a v súlade s ochranou údajov. Súčasťou sú opatrenia 

na čiastočnú implementáciu nemeckej dátovej stratégie, ktorá zahŕňa veľký počet čiastkových 

projektov, ako je posilnenie nemeckej vysokovýkonnej výpočtovej kapacity, zvýšenie 

zručností v oblasti údajov a podpora zdieľania a využívania údajov vedcami, ako aj verejnou 

správou. 

Investičné opatrenia v rámci komponentu „Digitalizácia ekonomiky“ so štvrtým 

najväčším objemom alokovaných finančných prostriedkov (3,136 mld. EUR) sa sústreďujú 

najmä na automobilový priemysel a tiež na podporu sektora železničnej dopravy. Súčasťou je 

podpora ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy na posilnenie výskumu a inovácií v oblasti 

digitálnych technológií prostredníctvom podpory projektov Centra pre digitalizáciu 

a technologický výskum. Pokiaľ ide o digitalizáciu podnikov, plán obnovy a odolnosti sa 

výrazne zameriava na automobilový priemysel, ktorý je pre Nemecko mimoriadne dôležitý.  

Nemecko dosahovalo v roku 2019 najnižší podiel MSP (8 %) na investíciách 

podnikateľského sektora do výskumu a vývoja spomedzi analyzovaných krajín.   
Vzhľadom na to je jedno z opatrení v rámci komponentu „Digitalizácia ekonomiky“  

zamerané na investície MSP do výskumu a vývoja a tiež do vytvárania klastrov.  

Graf  36 Štruktúra výdavkov na výskum 

a vývoj podľa zdrojov 

financovania 

Graf 37 Štruktúra výdavkov na VaV 

v podnikateľskom sektore podľa 

veľkostných kategórií podnikov 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

                                                           
49 Najväčší program financovania MSP v oblasti digitalizácie s názvom Digital Jetzt., Program pre MSP 

(Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand), ktorý poskytuje značnú podporu spoločnostiam pri zvyšovaní ich 

inovačnej kapacity a konkurencieschopnosti. 
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Rovnako dôležitá bude digitálna transformácia verejnej správ, ktorá podľa výsledkov 

rebríčka World Digital competitiveness (WDC) dosiahla v roku 2021 v rámci analyzovaných 

krajín umiestnenie na posledných priečkach. 

Potreba modernizácie verejnej správy v Nemecku je v rámci plánu obnovy a odolnosti 

obsiahnutá v rámci komponentu „Modernizácia verejnej správy“ s dôrazom na zavádzanie 

absentujúcich digitálnych technológií. Investičné opatrenia sú zamerané na digitálne 

sprístupnenie viac ako 115 národných a 100 regionálnych verejných služieb prostredníctvom 

reformného opatrenia v podobe implementácie „Zákona o online prístupe“. Súčasťou je 

podpora vytvorenia otvoreného a bezlicenčného európskeho systému identity a prepojenie 

verejných registrov s cieľom znížiť administratívnu záťaž podnikov. 

Osobitná pozornosť je venovaná digitalizácii vzdelávania, aj ako reakcia na dopady 

pandémie COVID-19. Komponent „Digitalizácia vzdelávania“ zahŕňa investičné opatrenia 

na zavádzanie digitálnych technológií, obsahu digitálneho vzdelávania a na školenie učiteľov 

v oblasti digitálnych zručností. Najväčšia časť investícií je zameraná na opatrenie v podobe 

vytvorenie jedinej digitálnej platformy, ktorá umožní prístup k vzdelávacím materiálom 

pre všetky úrovne vzdelávania.  

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

Komponent „Posilňovanie sociálnej inklúzie“ priamo prispieva k napĺňaniu tretieho 

piliera. S prihliadnutím na to, aby sa predišlo nadmernému dopytu po učňovských stážach 

z dôvodu obmedzovania učňovských programov podnikmi, je v rámci komponentu zahrnuté 

opatrenie v podobe finančnej podpory podnikov na pokračovanie zamestnávania učňov.  

Pretrvávajúce nedostatky v poskytovaní kvalitnej celodennej starostlivosti o deti vytvárajú 

demotivačné faktory najmä na strane ponuky pracovnej sily. Uvedené výzvy pokrýva 

čiastočne tretí pilier prostredníctvom opatrenia v podobe investičného programu 

„Financovanie starostlivosti o deti 2020/2021“, v rámci ktorého je zriadený investičný fond 

s cieľom  vybudovania nových a  renovácie existujúcich zariadení starostlivosti o deti. Ďalším 

opatrením v rámci uvedeného komponentu je reformný program zameraný na podporu 

vzdelávania žiakov (vrátane znevýhodnených žiakov), ktorí v dôsledku pandémie COVID-19 

zaostávajú vo vzdelávaní. Zahŕňa poskytovanie dodatočných kurzov a mentoringu pre žiakov 

aj zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, so zameraním na kľúčové predmety a vedomosti. 

Súčasťou je opatrenie v podobe digitálneho portálu zameraného na zjednodušenie prístupu 

obyvateľov k informáciám o právach súvisiacich  s odchodom na dôchodok.  

Sociálna a územná súdržnosť 

Medzi kľúčové komponenty, ktoré priamo pokrývajú štvrtý pilier patria „Posilňovanie 

sociálnej inklúzie“ a „Digitalizácia vzdelávania“. Menej rozvinuté oblasti môžu ťažiť 

zo zavedenia decentralizovanej výroby obnoviteľného vodíka a energetickej obnovy budov. 

Týka sa to najmä komponentu „Renovácia a výstavba šetrná ku klíme“. 

Komponent „Znižovanie investičných bariér“ prispeje k riešeniu problémov v oblasti 

infraštruktúry. Prostredníctvom opatrenia v podobe Spoločného programu na národnej 

a regionálnej úrovni budú identifikované a implementované konkrétne návrhy na skrátenie 

administratívneho plánovania a schvaľovacích postupov, na štandardizáciu požiadaviek 

pri žiadosti o finančné dotácie, na urýchlenie výstavby bytov a na zvýšenie počtu úspešných 

prevodov vlastníctva podnikov na ďalšiu generáciu. Bude doplnený o rozšírenie 

administratívnej kapacity verejnej poradenskej agentúry (jediné investičné opatrenie) 

a zrýchlením plánovacích a schvaľovacích procesov v sektore dopravy, ktoré boli čiastočne 

implementované v roku 2020. Tieto reformy prispejú k uľahčeniu investícií a 

administratívnych procesov pre obyvateľov a podniky.  
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Odolnosť zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Dopady pandémie COVID-19 zvýraznili potrebu posilnenia  zdravotnému systému 

v krajine. Komponent „Posilnenie zdravotného systému voči pandémii“ s druhým najväčším 

objemom alokovaných finančných prostriedkov (4,563 mld. EUR) je zameraný 

na modernizáciu nemocníc s cieľom zlepšiť ich digitálnu infraštruktúru, pohotovostné 

kapacity, telemedicínu, robotiku, informačné technológie a kybernetickú bezpečnosť. 

Na posilnenie inštitucionálnej odolnosti je definovaný komponent „Znižovanie investičných 

bariér“. 

Politiky pre ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania a zručností 

K napĺňaniu šiesteho piliera prispievajú vyššie spomenuté komponenty súvisiace 

s posilňovaním sociálnej inklúzie (s dôrazom najmä na vybudovanie nových a renováciu 

existujúcich zariadení starostlivosti o deti), podporou podnikov na zachovanie pracovných 

miest pre učňov, digitalizáciou vzdelávania žiakov a študentov a komponenty súvisiace 

so vzdelávaním a odbornou prípravou (s dôrazom na digitálne zručnosti) zamestnancov  

v podnikoch.  

3.4 Dánsko 

Tempo rastu HDP v Dánsku bolo za obdobie 2016 – 2018 charakterizované každoročne 

nižším nárastom. V roku 2020 bol zaznamenaný jeho pokles na úrovni viac ako 2 %. Zároveň 

ide o najnižší pokles HDP v roku 2020 spomedzi analyzovaných krajín. Zatiaľ čo úroveň 

nezamestnanosti v sledovanom období 2016 – 2019 klesala, v roku 2020 v čase pandémie 

COVID-19 vzrástla a dosiahla takmer porovnateľnú úroveň nezamestnanosti (5,6 %) 

z pred troch rokov (5,8 %). 

Graf 38 Vývoj HDP v Dánsku (2016 – 2020) Graf 39 Vývoj nezamestnanosti 

v Dánsku (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

 

Zelená transformácia 

Dánsko bolo v roku 2019 krajinou v rámci  EÚ - 28 a zároveň v rámci analyzovaných 

krajín s najnižším objemom skleníkových plynov. V porovnaní s priemerom EÚ - 28 

dosahovala krajina podpriemerné hodnoty vo všetkých troch sektoroch. Najväčším 

znečisťovateľom bolo odvetvie vnútroštátnej prepravy (30 %), odvetvie poľnohospodárstva 
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v Dánsku  zaznamenaný nárast stavebnej produkcie o 2,6 %. Negatívny vplyv pandémie 

COVID-19 sa prejavil v rámci odvetvia dopravy a skladovania s medziročným poklesom 

tržieb na úrovni viac ako 8,4 %. 

Dánsko ako krajina s intenzívnym poľnohospodárstvom čelí výzvam 

v poľnohospodárskej, dopravnej, stavebnej a výrobnej oblasti. Hlavnými environmentálnymi 

výzvami sú zlepšenie stavu prirodzených biotopov a ochrana biodiverzity, kvalita ovzdušia a 

vody a systém odpadového hospodárstva. Výzvou tiež zostáva ďalšie znižovanie odpadu a 

zabezpečenie dosiahnutia cieľov v oblasti recyklácie. Udržateľná doprava je základným 

kameňom zelenej transformácie. Pre ekologický prechod sú nevyhnutné udržateľné palivá 

využívané v cestnej, námornej a leteckej doprave. Potrebné budú aj investície a reformy 

na podporu využívania elektromobilov.  

Opatrenia v rámci národného plánu obnovy a odolnosti prispejú k zelenej transformácii 

uvedených sektorov s dôrazom na sektor dopravy v rámci, ktorého tvoria MSP najvyššie 

zastúpenie.  

Graf 40 Podiel odvetví na celkovom objeme 

emisií skleníkových plynov 

v Dánsku za rok 2019 (kt) 

Graf  41 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie v Dánsku v roku 

2020 

  
Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 

 

Zdroj: Eurostat 

Graf 42 Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania v Dánsku 

(2016- 2020) 

Graf 43 Štruktúra pridanej hodnoty 

podľa veľkostnej kategórie 

podnikov v roku 2019 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 
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Najväčší komponent „Zelená daňová reforma“ s  objemom alokovaných finančných 

prostriedkov (580 mil. EUR) by mal prispieť k vytvoreniu stimulu pre spoločnosti, aby 

urýchlili svoje zelené investície. Súčasťou je zvýšenie daní za emisie CO2 z fosílnych palív. 

Okrem toho skupina expertov pripraví odporúčanie na zavedenie jednotnej dane z emisií 

skleníkových plynov. 

Komponent „Trvalo udržateľná cestná doprava“ s druhým najväčším objemom 

alokovaných finančných prostriedkov (258 mil. EUR) zahŕňa daňové zmeny, vylepšený 

systém šrotovného pre staré dieselové autá a investície na podporu ekologickej dopravy 

a infraštruktúry. Komponent „Zelená transformácia poľnohospodárstva a životného 

prostredia“ zahŕňa vyčlenenie poľnohospodárskej pôdy s vysokým obsahom uhlíka v pôde 

na environmentálne a klimatické účely a investičné opatrenia na podporu (okrem iného) 

ekologického hospodárstva, inovácií a obnovy priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy. 

Dánsko dosahovalo v roku 2019 druhý najnižší podiel MSP (25 %)  na investíciách 

podnikateľského sektora do výskumu a vývoja spomedzi analyzovaných krajín. 
Komponent „Energetická účinnosť, zelené vykurovanie, zachytávanie a skladovanie 

uhlíka“ obsahuje opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti domácností, priemyslu 

a budov (verejných, súkromných). Súčasťou komponentu sú stimuly v podobe daňovej úľavy 

za výdavky na výskum a vývoj, ktoré podporia najmä MSP, aby investovali do vývoja nových 

ekologických technológií.  

Graf  44 Štruktúra výdavkov na výskum 

a vývoj podľa zdrojov 

financovania 

Graf 45 Štruktúra výdavkov na VaV 

v podnikateľskom sektore podľa 

veľkostných kategórií podnikov 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

 

Plastové obaly tvoria vo všeobecnosti najväčšiu časť plastového odpadu v EÚ50. Zároveň 

ide o druh obalov, ktorý vykazuje najnižšiu mieru recyklácie. 

Najväčšie množstvo vyprodukovaného odpadu (v kg/osoba) v podobe plastových 

obalov bolo v roku 2019 v rámci analyzovaných krajín v Dánsku. Z hľadiska miery 

recyklácie plastových obalov (36 %) dosahuje Dánsko podpriemernú úroveň v rámci  

EÚ – 27 (41 %) a v rámci analyzovaných krajín druhú najnižšiu úroveň.  

                                                           
50 Plasticsoupfoundation. Dostupné online. https://www.plasticsoupfoundation.org/en/plastic-facts-and-figures/ 
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Graf 46  Miera recyklácie obalov podľa 

druhu materiálu za rok 2019 

v Dánsku 

Graf 47 Miera recyklácie plastových 

obalov za rok 2019 vo 

vybraných krajinách EÚ 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

Komponent „Zelený výskum a vývoj“ s tretím najväčším objemom alokovaných 

finančných prostriedkov (242 mil. EUR) obsahuje investičné opatrenia zamerané na podporu 

výskumu a vývoja s dôrazom na zachytávanie, skladovanie alebo používanie CO₂, zelené 

palivá pre dopravu a priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo šetrné ku klíme a 

životnému prostrediu, opätovné použitie a zníženie plastového odpadu prostredníctvom 

obehového systému hospodárstva.51 

Digitálna transformácia 

Z celkového počtu MSP v Dánsku v roku 2021, najväčšie zastúpenie MSP dosahovalo 

nízky stupeň intenzity digitalizácie (37 %) a vysoký stupeň intenzity digitalizácie (33 %).  

V porovnaní s veľkými podnikmi, najväčšia časť z nich, t.j. takmer polovica (46 %) 

dosahovala v spomínanom roku veľmi vysoký stupeň intenzity digitalizácie.  

V porovnaní s MSP v rámci EÚ – 27  dosahuje Dánsko (spolu s Fínskom) v rámci 

analyzovaných krajín výrazne nadpriemerné zastúpenie MSP, ktoré dosahujú vysoký 

a veľmi vysoký stupeň intenzity digitalizácie a výrazne podpriemerné zastúpenie MSP, 

ktoré dosahujú veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie.  

Uvedenú skutočnosť odzrkadľuje aj takmer tretinový podiel MSP  poskytujúcich tréningy 

a rozvoj IKT a IT zručností svojim zamestnancom. Zároveň ide o nadpriemernú úroveň 

v rámci EÚ - 27 (18 %) a druhý najvyšší podiel v rámci analyzovaných krajín.  

  

                                                           
51 V roku 2018 prijala EK stratégiu pre plasty, ktorá okrem iného zahŕňa aktualizovanú smernicu o odpadoch a 

zdvojnásobenie súčasného cieľa recyklácie na 50 % do roku 2025 a až 55 % do roku 2030. Splnenie týchto 

cieľov je dôležité pre napredovanie s ambíciami EÚ v oblasti obehového hospodárstva. 
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Graf  48 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov v Dánsku v roku 

2021 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat  

V rámci komponentu „Digitalizácia“ vytvorila vláda „partnerstvo pre digitalizáciu“. 

Snahou partnerstva je vypracovať odporúčania pre novú digitálnu stratégiu zameranú 

na vytváranie digitálneho verejného sektora budúcnosti, na zabezpečovanie digitálnych 

profesií a pracovných miest budúcnosti, na urýchlenie digitálnej transformácie v podnikoch 

(najmä MSP) a na podporu zmierňovania klimatických zmien.  

Opatrenia v rámci spomínaného komponentu sú zamerané na predĺženie existujúcej 

schémy (SME: Digital), ktorá poskytuje dotácie na renováciu budov a digitálnu transformáciu 

MSP, a umožňuje MSP zúčastniť sa na výskumno-vývojových aktivitách v oblasti klímy. 

Komponent zahŕňa aj opatrenia na pomoc podnikom (najmä MSP) obchodovať s tovarom a 

službami na vnútornom trhu. Okrem toho podporí digitálnu transformáciu prostredníctvom 

investícií na posilnenie konektivity a zvýšením možností digitálneho exportu pre MSP. 

Cieľom opatrenia v rámci komponentu „Digitalizácia“ zameraného na zabezpečenie 

digitálnych profesií a digitálnych pracovných miest je posilniť digitalizáciu a digitálnu 

pripravenosť dánskych spoločností, najmä MSP, podporiť prístup podnikov k zamestnancom 

s primeranými digitálnymi a technologickými zručnosťami, ako aj zvýšiť používanie 

pokročilých technológií. 

Cieľom ďalšieho opatrenia v rámci  komponentu „Digitalizácia“ zameraného na digitálnu 

transformáciu a export MSP je pomôcť MSP prekonať prekážky súvisiace s investovaním,  

využívaním nových technológií a e-commerce riešení prostredníctvom digitalizačného fondu.  

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

Jednou z výziev v rámci tretieho piliera je posilnenie MSP a inovatívnych podnikov 

v oblasti výskumu a vývoja. Komponenty ako „Digitalizácia“, „Zelená transformácia 

poľnohospodárstva a životného prostredia“ a „Zelený výskum a vývoj“ priamo prispievajú 

k inteligentnému a udržateľnému rastu krajiny. 

Sociálna a územná súdržnosť 

Z dôvodu nedostatočných stimulov ostáva najmä ponuka absolventov odborného 

vzdelávania naďalej nedostatočná. Vzhľadom na to, rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie 

budú dôležité na zabezpečenie súdržnosti a odolnosti trhu práce. K napĺňaniu štvrtého piliera 

prispeje komponent súvisiaci s digitalizáciou s dôrazom na vzdelávanie, zlepšenie digitálnych 

zručností a prístupu k vysokorýchlostnému pripojeniu vo vidieckych oblastiach. Súčasťou sú 
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aj komponenty súvisiace s posilnením systému zdravotníctva a s podporou 

poľnohospodárskych subjektov pri prijímaní ekologických riešení.  

Odolnosť zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Komponent „Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti“ zahŕňa investície 

do infraštruktúry a logistiky s cieľom zabezpečiť dostatočnú dávku medicínskych produktov 

(najmä počas pandémie COVID-19) a kvalitné monitorovanie dodávateľských reťazcov 

a koordináciu medzi sektormi. Na posilnenie odolnosti verejnej správy sú definované 

opatrenia s cieľom modernizácie digitálnej infraštruktúry a kapacít verejného sektora, 

kybernetickej a informačnej bezpečnosti a opatrenia zamerané na lepší prístup k údajom. 

Politiky pre ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania a zručností 

Digitálna stratégia prostredníctvom podpory digitálnych zručností a školení pokrýva jednu 

z výziev v rámci šiesteho piliera súvisiacu s nedostatočnými digitálnymi zručnosťami 

sociálnych pedagógov a učiteľov.  

3.5 Fínsko 

V roku 2020 poklesol HDP vo Fínsku o takmer 3 %, čo je zároveň druhý najnižší pokles 

HDP v rámci analyzovaných krajín. Zatiaľ čo úroveň nezamestnanosti v sledovanom období 

2016 – 2019 klesala, v roku 2020 v čase pandémie COVID-19 dosiahla takmer porovnateľnú 

úroveň nezamestnanosti (7,7 %) z pred dvoch rokov (7,5 %). 

Graf 49 Vývoj HDP vo Fínsku (2016 – 

2020) 

Graf 50 Vývoj nezamestnanosti vo 

Fínsku (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

 

Zelená transformácia 

Fínsko je jedným z členských štátov EÚ s najnižším objemom skleníkových plynov 

a v rámci analyzovaných krajín dosahuje ich najnižšiu úroveň (53 073 kt). Najväčším 

znečisťovateľom bolo v roku 2019 odvetvie energetiky (31 %), odvetvie priemyslu (23 %) 

a odvetvie vnútroštátnej dopravy (21 %). 

Odvetvie priemyslu tvorilo v roku 2020 druhý najvyšší, takmer porovnateľný podiel  

(20,3 %) s najviac zastúpeným odvetvím (20,7 %) na hrubej pridanej hodnote (HPH) 
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Zníženie emisií najmä v sektore dopravy je kľúčom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality 
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do elektrických sietí a energetickej hospodárnosti budov. V záujme ekologickej obnovy by 
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investície sú potrebné na podporu opätovného použitia produktov, separovaného zberu a 

recyklácie.  

Investičné a reformné opatrenia v rámci fínskeho národného plánu obnovy a odolnosti 

prispejú k zelenej transformácií uvedených sektorov. Zároveň tak prispejú k ich oživeniu, 

resp. zotaveniu v  priebehu a po skončení pandémie COVID-19. Opatrenia výrazne ovplyvnia 

podnikateľské prostredie, najmä MSP, ktoré tvoria takmer 100 % vo všetkých spomínaných 

sektoroch. Okrem toho fínske MSP dosahujú v odvetví dopravy a skladovania spomedzi 

analyzovaných krajín najvyšší podiel na pridanej hodnote (59,4 %). 

Graf  51 Podiel odvetví na celkovom objeme 

emisií skleníkových plynov vo 

Fínsku za rok 2019 (kt) 

Graf 52 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie vo Fínsku v roku 2020 

  

Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 

 

Zdroj: Eurostat 

Graf  53  Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania vo Fínsku 

(2016- 2020) 

Graf 54 Štruktúra pridanej hodnoty podľa 

veľkostnej kategórie podnikov 

v roku 2019 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

Medzi opatrenia patria najmä reformy a investície na zvyšovanie podielu obnoviteľných 

zdrojov v energetickom mixe, dekarbonizácia priemyslu, znižovanie emisií verejných 

a súkromných budov a podpora nízko-emisných foriem dopravy. 

Komponent „Výskum, vývoj a inovácie, výskumná infraštruktúra a pilotné projekty“ 

zahŕňa opatrenie „Akceleračný program pre technológie“ zamerané na investície 

23%

21%

31%

3%

12%

5% 5%

Priemysel

Vnútroštátna preprava

Energetika

Odpadové

hospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Obytné a komerčné

Ostatné spaľovanie

53 073

-3,2%

0,3%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Priemyselná produkcia

Stavebná produkcia

0,1%

-1,0%

3,5% 2,2%

-19,1%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

2016 2017 2018 2019 2020

59,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Priemyselná

výroba

Stvebníctvo Doprava a

skladovanie

MSP Veľké podniky

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer


SBA   Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ        

  56 

do aplikovaného výskumu a nových technológií (v oblasti vodíka, čistej energie, analýzy 

údajov atď.). Cieľovou skupinou tohto programu sú najmä kľúčoví hráči v technologickom 

priemysle, telekomunikačnom sektore a inovatívne MSP.   

Komponent „Transformácia energetického systému“ s tretím najväčším objemom 

alokovaných finančných prostriedkov (318,7 mil. EUR) je zameraný na podporu výroby čistej 

energie s úsilím o postupné ukončenie používania uhlíka a o reformu zdaňovania energie. 

V rámci komponentu „Priemyselné reformy a investície na podporu zelenej a digitálnej 

transformácie“ s druhým najväčším objemom alokovaných finančných prostriedkov 

(326 mil. EUR) sú investičné opatrenia zamerané na rozšírenie technológií, ktoré vyrábajú 

a skladujú čistý vodík. Cieľovou skupinou sú korporácie zo sektora energetických technológií 

a z energeticky náročných odvetví, ich dodávateľské siete a MSP. 

Komponent „Zníženie vplyvu stavieb na klímu a životné prostredie“ prispieva 

ku dekarbonizácii v stavebnom a dopravnom sektore. Zahŕňa reformné a investičné opatrenia 

zamerané na nízkouhlíkové technológie v budovách vrátane výmeny olejového kúrenia 

v súkromných a verejných budovách. Komponent „Nízkouhlíkové riešenia pre komunity 

a dopravu“ na znižovanie emisií v sektore dopravy je zameraný na využívanie čistejších 

foriem dopravy a výstavbu infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily.  

Digitálna transformácia 

Z celkového počtu MSP vo Fínsku v roku 2021, najväčšie a zároveň rovnaké zastúpenie 

MSP dosahovalo nízky stupeň intenzity digitalizácie (36 %) a vysoký stupeň intenzity 

digitalizácie (36 %). Fínsko dosiahlo v roku 2021 spomedzi analyzovaných krajín najnižší 

podiel MSP ( 18 %) dosahujúcich veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie. Rovnako 

ako v Dánsku, takmer polovica veľkých podnikov (z celkového počtu veľkých podnikov) 

dosahovala veľmi vysoký stupeň intenzity digitalizácie. Fínsko je jedinou z analyzovaných 

krajín, v rámci ktorej dosahujú MSP vysoký stupeň digitálnej intenzity v najvyššej 

miere. 

V porovnaní s MSP v rámci EÚ – 27 dosahuje Fínsko (podobne ako Dánsko) výrazne 

nadpriemerné zastúpenie MSP, ktoré dosahujú vysoký a veľmi vysoký stupeň intenzity 

digitalizácie a výrazne podpriemerné zastúpenie MSP, ktoré dosahujú veľmi nízky stupeň 

intenzity digitalizácie.  

Fínsko dosahuje spomedzi analyzovaných krajín najvyššie zastúpenie MSP (36 %) 

poskytujúcich tréningy a rozvoj IKT/IT zručností svojim zamestnancom.  
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Graf 55 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov vo Fínsku v roku 

2021  

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat 

Napriek tomu, že Fínsko dosahuje vysoké zastúpenie v rámci digitálnej transformácie, 

výzvou naďalej ostáva nedostatočná digitálna infraštruktúra. Predpokladá sa, že plánované 

reformy a investície podporia digitalizáciu podnikov (najmä MSP) a zlepšovanie digitálnych 

zručností.  

Komponent „Urýchlenie dátovej ekonomiky a digitalizácie“ zahŕňa investičné opatrenia 

na podporu digitálnej transformácie, 6G siete, umelej inteligencie, kvantového, počítačového 

testovacieho a experimentálneho zariadenia, ktoré urýchlia aplikáciu nových technológií 

v produktoch a službách pre MSP a start-upy.  

Cieľom programu „Ekonomika v reálnom čase“ obsiahnutom v komponentoch 

„Urýchlenie dátovej ekonomiky a digitalizácie“, „Digitálna bezpečnosť“ a „Zamestnanosť 

a trh práce“ je vytvoriť spoločné štruktúry na uľahčenie výmeny digitálnych finančných 

údajov medzi organizáciami. Značné úsilie sa venuje digitalizácii verejných služieb, 

od inovácií založených na dátach až po digitalizáciu železničných služieb a inteligentné 

energetické systémy. Súčasťou sú opatrenia na podporu kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti.  

Komponent Digitálna infraštruktúra“ zahŕňa opatrenia zamerané na zlepšenie prístupu 

jednotlivcov a podnikov k verejným službám s dôrazom na ich efektívnejšie poskytovanie.   

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

V rámci vyššie spomenutých komponentov prispieva k inteligentnému, udržateľnému 

a inkluzívnemu rastu a podpore pracovných miest  aj komponent  „Výskum, vývoj a inovácie, 

výskumná infraštruktúra a pilotné projekty“ zahŕňajúci opatrenie „Inovačná pomoc 

pre rastové podniky“ zamerané na podporu zvýšenia investícií MSP do výskumu, vývoja a 

inovácií, a na zlepšenie ich potenciálu participovať na zelenej a digitálnej transformácii. 

Pomoc bude poskytnutá podnikom s najväčším potenciálom rastu vo forme financovania, 

poradenských služieb, poskytnutia informácií a kontaktov na cieľových trhoch.  

Komponent „Posilnenie konkurencieschopnosti a podpora rastu v sektoroch 

zasiahnutých krízou“ zahŕňa opatrenia na podporu podnikov (najmä MSP) s osobitným 

zameraním na sektory s vysokým potenciálom rastu. Súčasťou komponentu sú cielené 

opatrenia na podporu sektorov ťažko zasiahnutých pandémiou COVID-19, vrátane 

cestovného ruchu a kultúry.  
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Sociálna a územná súdržnosť 

Územná súdržnosť zostáva jednou z  výziev z dôvodu existencie regionálnych rozdielov.  

S tým súvisí aj odlišná úroveň nezamestnanosti a dostupnosť pracovnej sily v rastových 

sektoroch. 

Výzvu čiastočne pokrýva vyššie spomenutý komponent zameraný na zavedenie 

vykurovacích systémov založených na nízkouhlíkovej alebo bezuhlíkovej technológii 

v súkromných a verejných budovách, prostredníctvom ktorého sa dočasne podporia lokálne 

pracovné miesta a investície. Okrem toho k napĺňaniu štvrtého piliera prispieva komponent 

„Posilnenie prístupu k sociálnym a zdravotným službám a zvyšovanie efektivity nákladov“ 

s dôrazom na zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti. Reformy 

vzdelávania a jeho digitalizácie, obsiahnuté v komponente „Zlepšovanie zručností 

a kontinuálne vzdelávanie“ prispejú k zlepšeniu pracovných príležitostí pre ľudí 

v produktívnom veku. 

Odolnosť zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Existujúce regionálne rozdiely sa premietajú aj v rámci prístupu k zdravotnej 

starostlivosti. Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie zdravotného personálu sú dôležité 

na udržanie požadovanej pracovnej sily a zosúladenie ponuky a dopytu po zručnostiach 

v rámci prebiehajúcej digitálnej a zelenej transformácie krajiny. Uvedenú výzvu pokrýva 

vyššie spomenutý komponent „Posilnenie prístupu k sociálnym a zdravotným službám a 

zvyšovanie efektivity nákladov“ s najväčším objemom alokovaných finančných prostriedkov  

(404,8 mil. EUR). Posilnenie inštitucionálnej odolnosti je obsiahnuté v rámci komponentu  

„Digitálna bezpečnosť“. 

Politiky pre ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania a zručností 

K napĺňaniu šiesteho piliera prispieva najmä komponent „Zlepšovanie zručností 

a kontinuálne vzdelávanie“.  Súčasťou sú opatrenia na zvyšovanie dostupnosti študijných 

miest pre potreby vysokoškolského vzdelávania. Okrem toho je dôraz kladený aj na zvýšenie 

pracovnej sily vo vybraných oblastiach ako napr. veda, technika a elektronika.   

3.6 Španielsko  

Od roku 2017 do roku 2019 bol zaznamenaný každoročne nižší nárast HDP. V  roku 

2020 spomedzi analyzovaných krajín dosiahol najvyšší  pokles, a to na úrovni - 10,8 %. 
Rovnako aj úroveň nezamestnanosti (15,5 %) bola v roku 2020 za sledované obdobie             

2016 – 2020 tretia najvyššia. Zároveň ide o najvyššiu úroveň nezamestnanosti v roku 2020 

spomedzi analyzovaných krajín. 

Graf 56 Vývoj HDP v Španielsku (2016 – 

2020) 

Graf 57 Vývoj nezamestnanosti 

v Španielsku (2016 – 2020) 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 
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Zelená transformácia 

Španielsko bolo v roku 2019 krajinou v rámci  EÚ - 28 s vysokým objemom emisií 

skleníkových plynov a zároveň spomedzi analyzovaných krajín dosahovala tretí najvyšší 

objem. Najväčším znečisťovateľom bolo odvetvie vnútroštátnej prepravy (29 %), odvetvie 

priemyslu (23 %) a odvetvie energetiky (19 %).  

Podľa údajov Eurostatu tvorilo v roku 2020 odvetvie veľkoobchodu a maloobchodu, 

dopravy, ubytovania a stravovania druhý najväčší podiel (19,7 %) a odvetvie priemyslu tretí 

najväčší podiel (16,1 %) na hrubej pridanej hodnote (HPH) v krajine. Pokles priemyselnej 

produkcie o 9,8 % v roku 2020, bol druhy najvyšší v rámci analyzovaných krajín. 

Rovnako negatívne bola ovplyvnená pandémiou COVID-19 stavebná produkcia 

Španielska, ktorá dosiahla spomedzi analyzovaných krajín v roku 2020 najvýraznejší 

pokles (- 12, 7 %). Najvyšší medziročný pokles tržieb v odvetví dopravy a skladovania 

(-19,5 %) dosiahlo spomedzi analyzovaných krajín práve Španielsko.  

Jednou z výziev Španielska v rámci zelenej transformácie je zefektívnenie vodného 

hospodárstva. Vzhľadom na to budú potrebné investície do infraštruktúry, na zber a čistenie 

odpadových vôd, na zníženie únikov v sieťach a na zlepšenie zásobovania vodou. 

Rýchlejšiemu pokroku smerom k obehovému hospodárstvu bráni veľké množstvo 

skládkového odpadu a existujúce regionálne rozdiely. Zachovanie biodiverzity si bude okrem 

iného vyžadovať podporu ekosystémov. 

Opatrenia v rámci národného plánu obnovy a odolnosti podporia okrem iného 

podnikateľské prostredie najmä MSP, ktoré tvoria vo všetkých troch odvetviach takmer 

100 % zastúpenie. Okrem toho španielske MSP dosahujú v odvetví priemyslu spomedzi 

analyzovaných krajín najvyšší podiel na pridanej hodnote (47,4 %).  

Graf  58  Podiel odvetví na celkovom objeme 

emisií skleníkových plynov 

v Španielsku za rok 2019 (kt) 

Graf 59 Vývoj priemyselnej a stavebnej 

produkcie v Španielsku v roku 

2020 

  
Zdroj: European Environment Agency: Dostupné 

online: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 
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Graf  60 Medziročný vývoj tržieb v sektore 

dopravy a skladovania v 

Španielsku (2016- 2020) 

Graf 61 Štruktúra pridanej hodnoty 

podľa veľkostnej kategórie 

podnikov v roku 2019 

  
Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

Prvých desať komponentov „Trvalo udržateľná (mestská) mobilita (6,536 mld. EUR)“, 

„Renovácie (6,820 mld. EUR)“, „Agropotravinárstvo a rybolov“, „Ekosystémy a 

biodiverzita“, „Pobrežné a vodné zdroje“, Trvalo udržateľná mobilita (6,667 mld. EUR)“, 

„Obnoviteľné zdroje“, „Elektrická infraštruktúra“, „Vodík“ a „Transformácia“ podporuje  

zelenú transformáciu so zameraním sa na udržateľnú mobilitu, energetickú renováciu a 

výstavbu budov, zachovanie ekosystémov a biodiverzity, agropotravinárstvo, odpadové 

hospodárstvo a iné. 

V rámci komponentu „Vodík“ sú investičné opatrenia zamerané na posilnenie 

existujúceho hodnotového reťazca s dôrazom na MSP a technologické centrá s cieľom 

vybudovať zoskupenie rozsiahlej výroby obnoviteľného vodíka. 

Digitálna transformácia 

Najväčší podiel MSP (40 %) z celkového počtu MSP dosahoval veľmi nízky stupeň 

intenzity digitalizácie. V porovnaní s veľkými podnikmi, najväčší podiel z nich (44 %) 

dosahoval vysoký stupeň intenzity digitalizácie. Na základe údajov Eurostatu je možné 

pozorovať, že MSP dosahujú nízky stupeň digitálnej intenzity vo väčšej miere.  

V porovnaní s MSP v rámci EÚ – 27 dosahuje Španielsko mierne vyššie zastúpenie 

MSP, ktoré dosahujú vysoký stupeň intenzity digitalizácie a mierne nižšie zastúpenie MSP, 

ktoré dosahujú veľmi nízky stupeň intenzity digitalizácie.  

Napriek tomu, že väčšina MSP v Španielsku dosahuje veľmi nízky (resp. nízky) stupeň 

digitálnej intenzity, podiel MSP poskytujúcich tréningy a rozvoj IKT a IT zručností svojim 

zamestnancom (19 %) dosiahol v roku 2020 takmer porovnateľnú úroveň s EÚ - 27  

(18 %). 
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Graf  62 Intenzita digitalizácie podľa veľkostných kategórií podnikov Španielsku v roku 

2021 

 
Pozn.: Do hodnotenia nevstupovali podniky za finančný sektor 

Zdroj: Eurostat.  

Jednou z výziev v rámci digitálnej transformácie Španielska je nedostatok 

kvalifikovaného ľudského kapitálu a zručností. Okrem toho absentuje podpora zavádzania 

digitálnych technológií v podnikoch  vrátane MSP a u samostatne zárobkovo činných osôb 

pri prechode na digitalizované výrobné procesy a distribučné kanály. 

Komponent „Digitálne zručnosti“ je zameraný na zvyšovanie úrovne digitálnych 

zručností obyvateľstva s osobitným zameraním na zamestnancov MSP. Súčasťou komponentu 

je opatrenie v podobe súboru digitálnych nástrojov s cieľom digitálnej transformácie MSP 

a samostatne zárobkovo činných osôb s cieľom zvýšiť odolnosť, konkurencieschopnosť 

a posilniť rast na domácom a zahraničnom trhu.  

Plán prostredníctvom komponentu „Digitálna konektivita“ podporí prepojenie MSP 

a zraniteľných skupín obyvateľstva prostredníctvom poukážok na digitálne pripojenie 

a opatrení na posilnenie schopností obyvateľov, odborníkov a MSP v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti. 

Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

Systém riadenia a mechanizmy financovania verejných výskumných organizácií 

a univerzít, spolu s ich nedostatočnou schopnosťou budovať silné väzby s podnikmi bránia ich 

vedeckej konkurencieschopnosti, čo zároveň predstavuje jednu z výziev v rámci tretieho 

piliera. Ďalšou z výziev je podpora inovatívnych podnikov (najmä MSP).  

Cielené opatrenia v rámci komponentu „Podpora MSP“ so štvrtým najväčším objemom 

alokovaných finančných prostriedkov (4,894 mld. EUR) sú zamerané na podporu 

maloobchodných predajní z dôvodu negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Súčasťou 

komponentu je reformné opatrenie v podobe „Zákona o začatí podnikania“ zamerané na vznik 

a rast vysoko inovatívnych začínajúcich podnikov. Cieľom opatrenia je znížiť minimálny 

kapitál potrebný na vytvorenie spoločnosti s ručeným obmedzením (ďalej s.r.o), digitalizovať 

proces založenia spoločnosti a zlepšiť prístup k diverzifikovaným zdrojom financovania. 

Okrem toho posilní účinnosť pravidiel na riešenie oneskorených platieb s cieľom chrániť 

MSP pred nekalými praktikami.  

Opatrenie v podobe vytvorenia verejno-súkromného fondu NEXT-TECH je zamerané 

na rast začínajúcich podnikov. Ďalšie z opatrení je zamerané na podporu podnikania, 

internacionalizáciu firiem a na podporu prílevu zahraničných investícií. 
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Cieľom komponentu „Veda, technológie a inovácie“ je posilniť konkurencieschopnosť a 

produktivitu Španielska, najmä pokiaľ ide o MSP. Komponent zahŕňa opatrenia zamerané 

na zlepšenie výskumu, vývoja a inovácií.  

Komponent „Digitálna konektivita“ zahŕňa značné investície do digitalizácie MSP 

s dôrazom na zavedenie programu digitálnych riešení a pokročilejších technológií.  

Komponent „Umelá inteligencia“ zahŕňa investičné opatrenia na integráciu umelej 

inteligencie do hodnotových reťazcov MSP.  

Španielsko bolo v roku 2019 krajinou s najvyšším počtom nocí strávených v turistických 

ubytovacích zariadeniach. Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila, okrem iného, aj 

odvetvie turizmu v Španielsku, pričom v roku 2020 poklesol počet nocí strávených 

v turistických ubytovacích zariadeniach o takmer 70 %.  

Komponent „Turizmus“ obsahuje konkrétne opatrenia zamerané na zotavenie sektora 

cestovného ruchu v najviac zasiahnutých lokalitách. Zároveň ide o jediný samostatný 

komponent na podporu cestovného ruchu v rámci analyzovaných krajín s celkovou výškou 

alokácie finančných prostriedkov na úrovni 3,4 mld. EUR. 

Graf 63 Počet noci strávených v 

turistických ubytovacích 

zariadeniach v roku 2019         

(v mil.) 

Graf 64 Počet noci strávených v 

turistických ubytovacích 

zariadeniach za obdobie    2019 - 

2021 v Španielsku         (v mil.) 

  

Zdroj: Eurostat Zdroj: Eurostat 

V rámci komponentu „Priemyselná politika“ sú zahrnuté opatrenia na modernizáciu 

ekosystému priemyselných služieb. Cieľom investícií bude digitalizácia hodnotového reťazca 

a zlepšenie energetickej účinnosti kľúčových strategických sektorov, vrátane automobilového, 

a jeho prechodu na elektrické vozidlá, agropotravinárskeho, leteckého, lodného a sektoru 

zdravotníctva. V rámci obehového hospodárstva existujú aj opatrenia na zlepšenie 

efektívnosti hospodárenia s vodou, odpadom, emisiami, energiami a zdrojmi. 

Komponent „Kultúrny priemysel“ je zameraný na podporu zavádzania digitalizácie 

v podnikoch. Zároveň ide o samostatný komponent s najvyššou alokáciou finančných 

prostriedkov (325 mil. €) na odvetvie kultúry spomedzi analyzovaných krajín.   

Súčasťou komponentu je reformné opatrenie pre platobnú neschopnosť s cieľom 

zavedenia preventívnej reštrukturalizácie dlhu, postupov oddlženia fyzických osôb (ďalej len 

FO) a zlepšenia účinnosti nástrojov platobnej neschopnosti. 

Španielsko v porovnaní s priemerom EÚ - 28 patrilo v roku 2017 medzi krajiny 

s podpriemerným zastúpením MSP na celkovej hodnote udelených verejných zákaziek. 
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Podpriemerné zastúpenie MSP v rámci EÚ – 27 a zároveň najnižšie zastúpenie MSP v rámci 

analyzovaných krajín dosahovalo v roku 2020 pri hodnotení podielu ponúk MSP v rámci 

verejného obstarávania a tiež pri hodnotení víťazných MSP v tendroch.  

Tabuľka 9 Porovnanie ukazovateľov súvisiacich s vybranými princípmi SBAfE 

za vybrané krajiny a EÚ (2017, 2020)52 

Ukazovateľ 

Krajina 

Slovensko 
Česká 

republika 
Rakúsko Nemecko Španielsko Dánsko Fínsko 

Priemer EÚ 

28 (27) 

Podiel MSP na 

celkovej hodnote 

udelených verejných 

zákaziek (2017) 

27% 54% 34% 64% 29% 29% 67% 51% 

Podiel ponúk MSP 

(2020) 
76% 96% 74% 71% 53% 54% 50% 71% 

Podiel víťazných 

MSP v tendroch 

(2020) 

75% 68% 54% 57% 43% 50% 62% 63% 

Zdroj: vypracované SBA na základe údajov EK (Public Procurement and the Single Market) a SBA Fact Sheet  

Efektívnejšie využívanie financií je obsiahnuté v rámci komponentu „Verejná správa“, 

ktorý okrem podpory digitalizácie verejného obstarávania zlepší prístup MSP k verejným 

zákazkám s dôrazom na výberové konanie.  

Sociálna a územná súdržnosť 

Pandémia COVID-19 zvýraznila už existujúce regionálne rozdiely a jej dopady ovplyvnili 

viacero sektorov, obzvlášť sektor cestovného ruchu. Okrem toho nedostatok pracovných 

príležitostí predstavuje jednu z hlavných príčin regionálnych rozdielov v krajine. Eliminácia 

rozdielov medzi mestskými a vidieckymi oblasťami by prispela k zlepšeniu podnikateľského 

prostredia, prístupu k základným verejným službám v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, 

prístupu k inováciám a technológiám a tiež k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry.  

Štvrtý pilier španielskeho plánu obnovy a odolnosti pokrýva komponent „Pracovný trh“ 

s dôrazom na riešenie štrukturálnych nedostatkov trhu práce a komponent „Verejná správa“ 

zameraný okrem iného na zlepšenie digitalizácie verejných služieb. Súčasťou sú tiež 

komponenty „Ekonomika starostlivosti, rovnosť a inklúzia“ s dôrazom na dlhodobú 

starostlivosť, „Trvalo udržateľná mobilita (na dlhé vzdialenosti)“ a „Digitálna konektivita“ 

s cieľom zavedenia ultrarýchleho širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach. 

Komponenty „Odborné vzdelanie“ a „Vzdelávanie“ posilnia územnú súdržnosť poskytovaním 

lepších vzdelávacích príležitostí vo vidieckych oblastiach. 

Odolnosť zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

Komponent „Reforma zdravotného systému“ je zameraný na posilnenie a odolnosť 

sektora zdravotníctva. Posilnenie inštitucionálnej odolnosti verejnej správy v Španielsku  je 

obsiahnuté v rámci komponentu „Verejná správa“.  

Opatrenie na obnovu a modernizáciu leteckých hasičských zariadení a na zlepšenie 

prostriedkov a infraštruktúry spojenej s prevenciou a znižovaním škôd spôsobených prírodou 

sú obsiahnuté v rámci komponentu „Ekosystémy a biodiverzita“. Súčasťou sú opatrenia 

na zmiernenie rizika povodní prostredníctvom zlepšenia bezpečnosti priehrad a vodných 

nádrží.  

Komponenty ako „Efektívne verejné výdavky“, „Daňový systém“ s dôrazom na jeho 

modernizáciu a komponent zameraný na predchádzanie daňovým podvodom prispievajú 

k napĺňaniu piateho piliera.  

                                                           
52 Z dôvodu nedostupnosti údajov v rámci niektorých ukazovateľov sú do hodnotenia zahrnuté rôzne obdobia. 
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Politiky pre ďalšiu generáciu vrátane vzdelávania a zručností 

Nesúlad medzi dopytom a nedostatočnou ponukou kvalifikovanej pracovnej sily, najmä 

v oblasti IKT predstavuje výzvu v rámci šiesteho piliera. Okrem toho je dôraz kladený 

na vzdelávací systém pre potreby trhu práce s dôrazom na posilnenie digitálnych zručností 

učiteľov. K riešeniu spomínaných výziev prispievajú komponenty „Pracovný trh.“, 

„Odborné vzdelávanie“, „Vzdelávanie“, „Digitálne zručnosti“, a komponent „Daňový 

systém“ s cieľom prehodnotenia súčasného systému dávok.  
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4. Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti   

analyzovaných krajín s dôrazom na podnikateľské prostredie 
  

 

Každá z analyzovaných krajín EÚ má vo svojom národnom pláne obnovy a odolnosti 

definované komponenty, ktoré zahŕňajú investičné a reformné opatrenia reflektujúce 

na špecifické výzvy krajiny a zároveň prispievajú k napĺňaniu šiestich základných pilierov 

definovaných v rámci programu „Mechanizmu na obnovu a odolnosť“.   

Celková hodnota slovenského národného plánu obnovy a odolnosti dosahuje najvyšší 

podiel na HDP (2019) spomedzi analyzovaných krajín (6,9 %). Španielsky národný plán 

obnovy a odolnosti dosahuje najvyššiu celkovú hodnotu národného plánu obnovy a odolnosti 

(takmer 70 mld. EUR). Rakúsky plán obnovy a odolnosti má spomedzi analyzovaných krajín 

najvyšší podiel vlastných zdrojov na celkovej hodnote národného plánu obnovy a odolnosti 

(23 %). Najnižšia celková hodnota (1,6 mld. EUR) a zároveň najnižší podiel (0,5 %) 



SBA   Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ        

  66 

národného plánu obnovy a odolnosti na HDP (2019) je spomedzi analyzovaných krajín 

v Dánsku.   

Na základe vyššie uvedeného prehľadu jednotlivých  národných plánov obnovy 

a odolnosti sú na podporu podnikateľského prostredia (s dôrazom na MSP) zamerané 

najmä komponenty (v niektorých prípadoch vybrané komponenty) pokrývajúce prvý pilier – 

Zelená transformácia, druhý pilier – Digitálna transformácia, tretí pilier - Inteligentný, 

udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta a piaty pilier - Odolnosť zdravotníctva, 

hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť. Cielená podpora MSP je obsiahnutá 

v samostatných komponentoch, subkomponentoch (opatreniach) alebo v rámci komponentov 

na podporu vybraných odvetví resp. sektorov.  

Definované komponenty spolu s opatreniami v rámci jednotlivých pilierov prispievajú 

k riešeniu spoločných, ale aj špecifických výziev analyzovaných krajín. Zároveň prispejú 

k oživeniu resp. zotaveniu podnikateľského sektora z dôvodu negatívnych dopadov pandémie 

COVID-19.   

Pilier 1 -  Zelená transformácia 

 

Medzi spoločné výzvy analyzovaných krajín v rámci 1. piliera – zelená transformácia  

patrí zníženie objemu emisií skleníkových plynov v kľúčových odvetviach (priemysel, 

doprava, stavebníctvo, energetika), renovácia budov (súkromných, verejných) s dôrazom 

na energeticky účinnejšie systémy vykurovania, dekarbonizácia krajiny (najmä priemyslu), 

obehové hospodárstvo a ochrana biodiverzity. Komponenty a v rámci nich definované 

opatrenia na riešenie uvedených výziev prispejú zároveň k oživeniu resp. zotaveniu 

podnikateľskej činnosti z dôvodu negatívnych dopadov pandémie COVID-19, pričom 
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najvýraznejšie ovplyvnia MSP, ktoré tvoria takmer 100 % zastúpenie v týchto odvetviach 

resp. sektoroch.  

 Na podporu udržateľnej dopravy sú v rámci národných plánov obnovy a odolnosti 

analyzovaných krajín zahrnuté najmä komponenty súvisiace s podporou využívania 

nízkoemisných vozidiel v sektore osobnej pozemnej dopravy (osobné vozidlá, vozidlá 

verejnej hromadnej dopravy) a  s modernizáciou sektora železničnej dopravy.  

Medzi niektoré špecifické opatrenia patrí napr. investičná podpora zavádzania 

elektromobilov a vodíkových vozidiel spolu s výstavbou neverejných nabíjacích staníc 

v podnikoch v Českej republike. Vzhľadom na to, že odvetvie vnútroštátnej prepravy tvorí 

v Rakúsku výrazný podiel na emisiách skleníkových plynov (CO2), jedno z opatrení s cieľom 

ekologizácie daňového systému je zavedenie cenového mechanizmu pre emisie CO2 

(v sektoroch mimo EÚ ETS, vrátane cestnej dopravy) od polovice roku 2022. Ďalším 

z opatrení je reformné opatrenie v podobe zjednodušených postupov pri udeľovaní povolení 

pre súkromné investície do solárnej energie (bezplatné fotovoltaické systémy), nabíjacej 

(pre elektromobily) a tankovacej infraštruktúry. Nemecko dosahuje v rámci členských štátov 

EÚ najvyšší objem emisií skleníkových plynov. Najväčší objem finančných prostriedkov 

v rámci národného plánu obnovy a odolnosti je alokovaný na komponent súvisiaci 

s udržateľnou dopravou, pričom najväčší dôraz sa kladie na využívanie obnoviteľného vodíka 

ako paliva (výskum a výroba). Súčasťou sú aj investičné opatrenia na podporu výskumu 

a zariadenia Technologického a inovačného centra pre technológiu palivových článkov 

s dôrazom na MSP a vznik klastrov. Uvedené opatrenia budú prínosom pre nemecké MSP, 

ktoré dosahujú najnižší podiel MSP (8 %) na investíciách podnikateľského sektora 

do výskumu a vývoja spomedzi analyzovaných krajín. Napriek tomu že Dánsko patrí medzi 

členské štáty EÚ s najnižším objemom emisií skleníkových plynov, odvetvie vnútroštátnej 

prepravy tvorí najväčší podiel na jeho objeme. Jedným z opatrení je vylepšený systém 

šrotovného pre staré dieselové autá. Odvetvie vnútroštátnej prepravy tvorí najväčší podiel 

na objeme emisií skleníkových plynov aj v Španielsku. Vzhľadom na to sú investičné 

opatrenia zamerané  na efektívnejšie využívanie železničnej dopravy. 

Komponenty zamerané na renováciu budov súvisia najmä s výmenou vykurovacích 

systémov na naftu a plyn a ich nahradením nízkoemisnými resp. bezemisnými zdrojmi 

vykurovania. Jedným z opatrení Českej republiky je tzv. mäkká podpora v podobe stimulácie 

odborných znalosti a zlepšenie schopnosti zameraných na prípravu a realizáciu komplexných 

projektov v oblasti renovácie budov. Súčasťou je podpora projektov energetickej účinnosti 

v podobe podporných konzultačných služieb, flexibility financovania (kombinácia finančných 

nástrojov) a finančnej podpory zo strany finančných inštitúcií. Jedno z investičných opatrení 

nemeckého národného plánu obnovy a odolnosti v rámci 1. piliera  je podpora miestnych 

laboratórií pre energetickú transformáciu, zamerané prostredníctvom pilotných projektov 

na výskum a vývoj nových riešení pre efektívne a udržateľné zásobovanie energiou 

v mestských častiach. Reformné  opatrenie v Rakúsku v podobe „Zákona o obnoviteľnom 

teple“ (vykurovaní), zakazuje od roku 2022 inštaláciu vykurovacích systémov na naftu a plyn, 

pričom upravuje rámcové podmienky na ich výmenu. 

K zelenej transformácií v rámci 1. piliera prispievajú aj komponenty súvisiace s obehovou 

ekonomikou a ochranou biodiverzity. Rakúsko dosahuje spomedzi analyzovaných krajín 

najnižšiu mieru recyklácie plastových obalov. Cieľom opatrenia v podobe „Novely zákona 

o odpadovom hospodárstve“ je zvýšiť podiel zberu plastových obalov v sektore maloobchodu 

s potravinami. Dánsko ako krajina s intenzívnym poľnohospodárstvom čelí, okrem iného, aj 

výzvam v oblasti poľnohospodárstva. Opatrenie v podobe vyčlenenia poľnohospodárskej 

pôdy s vysokým obsahom uhlíka podporí jej využitie na environmentálne a klimatické účely. 

Súčasťou sú  investičné opatrenia zamerané na podporu (okrem iného) ekologického 
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hospodárstva, inovácií a obnovy priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy. Dôraz sa 

kladie aj na podporu poľnohospodárskych subjektov pri prijímaní ekologických riešení. 

Najväčšie množstvo vyprodukovaného odpadu (v kg/osoba) v podobe plastových obalov je 

spomedzi analyzovaných krajín v Dánsku. Z hľadiska miery recyklácie plastových obalov 

dosahuje Dánsko (36 %) podpriemernú úroveň v rámci EÚ – 27 (41 %) a v rámci 

analyzovaných krajín druhú najnižšiu úroveň. Okrem toho dosahuje Dánsko spomedzi 

analyzovaných krajín druhý najnižší podiel MSP (25 %) na investíciách podnikateľského 

sektora do výskumu a vývoja. Vzhľadom na to, je v rámci dánskeho národného plánu obnovy 

a odolnosti aj komponent zahŕňajúci investičné opatrenia na podporu výskumu a vývoja 

(vrátane opätovného použitia a zníženia plastového odpadu)53 . Jeden z ďalších komponentov 

v rámci 1. piliera dánskeho národného plánu obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenie  v podobe 

stimulov (daňovej úľavy) za výdavky na výskum a vývoj nových ekologických technológií 

s dôrazom na MSP.  Česká republika má v rámci národného plánu obnovy a odolnosti 

na podporu obehového hospodárstva  definované investičné opatrenia na udržateľné 

hospodárenie s vodou s dôrazom na úsporu, recykláciu a optimalizáciu využívania vody 

v podnikoch.  

Cieľom opatrenia v rámci komponentu zameraného na dekarbonizáciu slovenského 

priemyslu je kompenzácia investičných nákladov za účelom zníženia emisií skleníkových 

plynov v kľúčových odvetviach resp. sektoroch. Jedným zo špecifických opatrení na podporu 

zelenej transformácie v rámci 1. piliera je „Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania“ s cieľom kontroly emisií skleníkových plynov pri zavádzaní nových 

technológií na Slovensku. Komponent54 zahŕňajúci opatrenie v podobe podpory zapájania sa 

MSP do grantových schém na získanie inovačných voucherov posilní spoluprácu medzi MSP 

a ostatnými aktérmi inovačného ekosystému. Súčasťou je opatrenie v podobe „zeleného 

úveru“ s účelovým viazaním finančných prostriedkov na krytie nákladov pri úprave procesov 

podnikateľskej činnosti, ktoré prispieva k eliminácií negatívneho vplyvu podnikateľskej 

činnosti na životné prostredie. 

Tabuľka č. 10 zahŕňa podiel finančných prostriedkov prostredníctvom komponentov 

prioritne zahrnutých v rámci 1. piliera (zelená transformácia) na celkovej hodnote 

národných plánov obnovy o odolnosti analyzovaných krajín. Zároveň ide o komponenty 

(v niektorých prípadoch vybrané komponenty) pokrývajúce spoločné výzvy (vrátane 

špecifických výziev) analyzovaných krajín s vplyvom aj na podnikateľské prostredie. 
Z tohto dôvodu môže byť v skutočnosti celková finančná podpora zameraná všeobecne 

na zelenú transformáciu vyššia. Ďalším dôvodom je, že k zelenej transformácii prispievajú 

nielen prioritné komponenty v rámci spomínaného 1. piliera, ale aj komponenty prioritne 

zahrnuté v iných pilieroch.   

Na riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 1. piliera je najvyšší podiel 

finančných prostriedkov prostredníctvom spomínaných komponentov na celkovej hodnote 

národného plánu obnovy a odolnosti alokovaný v Dánsku (77 %), Nemecku a Španielsku  

(40 %) a tiež vo Fínsku (39%). V ostatných analyzovaných krajinách, ako na Slovensku, 

v Českej republike a Rakúsku dosahuje podiel finančných prostriedkov úroveň medzi 

34%-35%.  

Jednou zo spoločných výziev zelenej transformácie analyzovaných krajín je udržateľná 

mobilita, ktorú v rámci 1. piliera pokrýva najvyšší podiel finančných prostriedkov na celkovej 

hodnote národného plánu obnovy a odolnosti v každej z analyzovaných krajín. Výnimkou je 

                                                           
53 Komponent prioritne zahrnutý v rámci 3. piliera 
54 Komponent prioritne zahrnutý v rámci 3. piliera 
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Fínsko, v rámci ktorého najvyšší podiel finančných prostriedkov pokrýva výzvu súvisiacu 

s dekarbonizáciou krajiny.   

Druhý najvyšší podiel finančných prostriedkov pokrýva výzvu súvisiacu s renováciou 

budov (Slovensko, Česká republika, Dánsko, Španielsko), alebo výzvu súvisiacu 

s dekarbonizáciou priemyslu (Nemecko). Dánsko (11 %) spolu s Rakúskom (8 %) má 

spomedzi analyzovaných krajín najvyšší podiel finančných prostriedkov pokrývajúci výzvu 

súvisiacu s obehovým hospodárstvom a ochranou biodiverzity.  

Okrem toho Dánsko nemá definovaný prioritný komponent na dekarbonizáciu krajiny. 

Na riešenie tejto výzvy prispievajú uvedené komponenty pokrývajúce ostatné spoločné výzvy 

v rámci 1. piliera. Zároveň má v rámci 1. piliera definovaný najväčší prioritný (samostatný) 

komponent pokrývajúci spoločné výzvy plošne. Z celkovej hodnoty dánskeho národného 

plánu obnovy a odolnosti  tvorí takmer 40 %.  

Tabuľka 10 Prioritné komponenty v rámci  1. piliera pokrývajúce spoločné výzvy 

s vplyvom aj na podnikateľské prostredie (% z celkovej hodnoty 

národného plánu obnovy a odolnosti) 

Krajina 

1
. 

U
d

rž
a

te
ľ
n

á
 

m
o

b
il

it
a

 

2
. 

R
en

o
v

á
ci

a
 b

u
d

o
v

 

3
. 

D
ek

a
rb

o
n

iz
á

ci
a

  

(p
ri

em
y

sl
u

) 

4
. 

P
o

d
p

o
ra

 

o
b

eh
o

v
éh

o
 

h
o

sp
o

d
á

rs
tv

a
 

5
. 

O
ch

ra
n

a
 

b
io

d
iv

er
zi

ty
 

O
st

a
tn

é 
p

ri
ri

tn
é 

k
o

m
p

o
n

en
t/

y
 

v
 r

á
m

ci
 1

. 
p

il
ie

ra
 

p
o

k
rý

v
a

jú
ce

 

sp
o

lo
čn

é 
v

ý
zv

y
 

p
lo

šn
e
 S

P
O

L
U

 

 

Slovensko 12% 11% 6% 2% 4% 35% 

Česká 

republika 
16% 11% 4% 2% 

Definované 

komponenty bez 

vplyvu na 

podporu 

podnikateľského 

prostredia 

0% 33% 

Rakúsko 19% 5% 2% 8% 

Veľká časť 

finančných 

prostriedkov 

obsiahnutá 

v 2. pilieri – 

Komponent 

Digitálna 

a ekologická 

transformácia 

podnikov 

34% 

Nemecko 19% 9% 12% * 0% 40% 

Dánsko 16% 15% * - 11% 36% 77% 

Fínsko  2% 5% 16% 1% 15% 39% 

Španielsko 19% 10% 5% 2% 5% 40% 

* Na riešenie výzvy nie je definovaný prioritný (samostatný) komponent. Vo všeobecnosti komponenty v rámci 

1. piliera prispievajú k riešeniu tejto výzvy 

- Výzva je pokrytá v rámci komponentu, ktorý je prioritne zahrnutý v rámci iného piliera 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ 
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Riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) 

v rámci 1. piliera národných plánov obnovy a odolnosti 

analyzovaných krajín prispievajú k dosahovaniu 

záväzných cieľov pre emisie skleníkových plynov 

do roku 2030. Medzi krajiny s najvyšším cieľom 

zníženia emisií skleníkových plynov patria Fínsko 

(-39%), Dánsko (- 39 %) a Nemecko (- 38 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 1 Objem alokovaných finančných prostriedkov v prepočte na jeden 

podnikateľský subjekt (odvetvie priemyslu 2019) 

 
 

Pozn: Objem alokovaných finančných prostriedkov na dekarbonizáciu priemyslu v prepočte na jeden 

podnikateľský subjekt 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ 
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Pilier 2 - Digitálna transformácia  

 

Medzi spoločné výzvy analyzovaných krajín v rámci 2. piliera – digitálna transformácia 

patrí podpora zavádzania digitálnych technológií a podpora zvyšovania digitálnych zručností 

v podnikoch (najmä MSP), modernizácia a efektívnejšie poskytovanie verejných služieb, lepší 

prístup a využívanie vysokorýchlostného pripojenia s dôrazom na vidiecke oblasti.  

Slovensko dosahuje spomedzi analyzovaných krajín najvyšší podiel MSP (takmer 60 %), 

ktoré dosahujú veľmi nízky stupeň digitálnej intenzity. Komponent55  v rámci slovenského 

národného plánu obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenie v podobe tzv. „digitálnej pôžičky“ 

s cieľom motivácie MSP zapájať sa do projektov zameraných na digitálnu transformáciu.  

MSP budú môcť požiadať o úver vo výške 10 000 – 200 000,- EUR, pričom poskytnuté 

finančné prostriedky budú viazané na podporu a modernizáciu digitálnych procesov MSP. 

Opatrenie v podobe digitálnych voucherov je zamerané na stimuláciu digitalizácie služieb 

a procesov slovenských MSP prostredníctvom individualizovaných riešení v oblastiach 

informačných systémov, alebo v oblasti zvyšovania kybernetickej bezpečnosti. 

Česká republika dosahuje v rámci analyzovaných krajín predposledné miesto 

(na poslednom sa umiestnilo Slovensko) v hodnotení poskytovania online verejných služieb. 

Dva samostatné komponenty v rámci českého národného plánu obnovy a odolnosti sú 

zamerané na zjednodušenie komunikácie s verejnou správou, zvýšenie spokojnosti 

užívateľov, na skvalitnenie poskytovaných verejných služieb s cieľom posilnenia 

transparentnosti a eliminácie byrokratickej záťaže podnikov. Okrem skvalitnenia 

infraštruktúry a prepojenia registrov sú v rámci komponentov zahrnuté opatrenia súvisiace 

s poskytovaním väčšieho objemu otvorených dát a so zosúladením užívateľských portálov. 

Vydávanie stavebného povolenia je obzvlášť dôležité na začiatku podnikateľskej činnosti, ale 

                                                           
55 Komponent prioritne zahrnutý v rámci 3. piliera 
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aj pri jej rozvoji. Cieľom opatrenia v rámci samostatného komponentu českého národného 

plánu obnovy a odolnosti zameraného na zrýchlenie a digitalizáciu stavebného konania je 

zjednodušenie, centralizácia a digitalizácia systému udeľovania stavebného povolenia. 

Osobitá pozornosť je venovaná reforme súvisiacej so stavebným konaním, ktorá zabezpečí 

súlad so smernicou o posudzovaní vplyvu na životné prostredie s cieľom urýchliť proces 

vydávania stavebného povolenia. 

Realizácia jednej z reforiem v rámci komponentu slovenského národného plánu obnovy a 

odolnosti spočíva v prijatí novej legislatívy pre zjednotenie a elektronizáciu procesu 

insolvenčného konania. 

Jedno zo špecifických opatrení komponentu v rámci rakúskeho národného plánu obnovy 

a odolnosti je opatrenie v podobe stimulov (investičnej prémie) pre spoločnosti (vrátane MSP) 

na financovanie nových projektov v oblasti digitalizácie.  

Jeden z komponentov nemeckého plánu obnovy a odolnosti na pokrytie spoločných 

výziev v rámci 2. piliera zahŕňa aj opatrenie na podporu projektov európskeho spoločného 

záujmu v oblasti mikroelektroniky, komunikačných technológií a cloudovej infraštruktúry. 

Súčasťou sú opatrenia na podporu ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 

posilnenia výskumu a inovácií v oblasti digitálnych technológií s dôrazom na MSP a vznik 

klastrov (najmä v automobilovom priemysle).  

Komponent zameraný na modernizáciu verejnej správy v Nemecku zahŕňa opatrenia 

súvisiace so zavádzaním absentujúcich digitálnych technológií. Reformné opatrenie v podobe 

„Zákona o online prístupe“  je zamerané na digitálne sprístupnenie národných a regionálnych 

verejných služieb. Súčasťou je podpora vytvorenia otvoreného a bezlicenčného európskeho 

systému identity a prepojenie verejných registrov s cieľom znížiť administratívnu záťaž 

podnikateľov.  

Špecifické opatrenie v rámci komponentu pokrývajúceho spoločné výzvy 2. piliera plošne 

je opatrenie v podobe digitalizačného fondu  zamerané na digitálnu transformáciu a export 

MSP s cieľom prekonať prekážky súvisiace s investovaním, využívaním nových technológií 

a e-commerce riešení v Dánsku.  

Jeden z komponentov fínskeho národného plánu obnovy a odolnosti v rámci 2. piliera 

zahŕňa investičné opatrenia na podporu digitálnej transformácie, 6G siete, umelej inteligencie, 

kvantového, počítačového testovacieho a experimentálneho zariadenia, ktoré urýchlia 

aplikáciu nových technológií v produktoch a službách pre MSP a start-upy.  

Tabuľka č. 11 zahŕňa podiel finančných prostriedkov prostredníctvom komponentov 

prioritne zahrnutých v rámci 2. piliera (digitálna transformácia) na celkovej hodnote 

národných plánov obnovy o odolnosti analyzovaných krajín. Zároveň ide o komponenty 

(v niektorých prípadoch vybrané komponenty) pokrývajúce spoločné výzvy (vrátane 

špecifických výziev) analyzovaných krajín s vplyvom na podnikateľské prostredie. 
Z tohto dôvodu môže byť v skutočnosti celková finančná podpora zameraná všeobecne 

na digitálnu transformáciu vyššia. Ďalším dôvodom je, že k digitálnej transformácii 

prispievajú nielen prioritné  komponenty v rámci spomínaného 2. piliera, ale aj komponenty 

prioritne zahrnuté v iných pilieroch.  

Na riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 2. piliera je najvyšší podiel 

finančných prostriedkov prostredníctvom spomínaných komponentov na celkovej hodnote 

národného plánu obnovy a odolnosti alokovaný v Rakúsku (36 %) a Nemecku (34 %).  

Na Slovensku a v Českej republike je podiel týchto finančných prostriedkov na úrovni 16 %. 

Najnižší podiel alokovaných finančných prostriedkov je v Španielsku a Fínsku (11 %) a tiež 

v Dánsku (6 %).  
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Slovensko (11 %), Fínsko (8 %) a Česká republika (6%) majú najvyšší podiel 

alokovaných finančných prostriedkov na celkovej hodnote národného plánu obnovy 

a odolnosti v rámci 2.piliera na pokrytie výzvy súvisiacej s modernizáciou a efektívnejším 

poskytovaním verejných služieb. Slovensko má spomedzi analyzovaných krajín druhý 

najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov na riešenie spomínanej výzvy.   

Rakúsko (19 %) a Španielsko (6%) majú v rámci 2. piliera najvyšší podiel alokovaných 

finančných prostriedkov na riešenie výzvy súvisiacej so zlepšením prístupu k využívaniu 

vysokorýchlostného pripojenia s dôrazom na vidiecke oblasti. Zároveň dosahuje Rakúsko 

spomedzi analyzovaných krajín najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov 

z celkovej hodnoty národného plánu obnovy a odolnosti na riešenie spomínanej výzvy.  

Nemecko ma najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov (21 %) v rámci 

spomínaného piliera na podporu zavádzania digitálnych technológií a zvyšovania digitálnych 

zručností v podnikoch (najmä MSP). Zároveň ide o najvyšší podiel alokovaných finančných 

prostriedkov na riešenie spomínanej výzvy v rámci analyzovaných krajín. 

 Dánsko má v rámci 2. piliera zadefinovaný prioritný (samostatný) komponent 

pokrývajúci spoločné výzvy plošne. Z celkovej hodnoty národného plánu obnovy a odolnosti 

tvorí  6 %. 

Tabuľka 11 Prioritné komponenty v rámci  2. piliera pokrývajúce spoločné výzvy 

s vplyvom na podnikateľské prostredie (% z celkovej hodnoty národného 

plánu obnovy a odolnosti) 
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Slovensko 

5% (Zahrnutý komponent 

Digitálne Slovensko tvorí  

9 % podiel na celkovej 

hodnote národného plánu 

obnovy a odolnosti. Z toho  

4 % sú uvedené na pokrytie  

3 výzvy) 

* 11% 0% 16% 

Česká 

republika 
6% 3% 6% 0% 16% 

Rakúsko 13% 19% 4% 0% 36% 

Nemecko 21% * 

13%  

(V niektorých štúdiách 

sa Komponent Verejná 

správa môže uvádzať 

pri pilieri č.5) 

0% 34% 

Dánsko * * * 6% 6% 

Fínsko 3% * 

8% (V niektorých 

štúdiách sa Komponent 

Digitálna infraštruktúra 

môže uvádzať pri 

pilieri č.3) 

0% 11% 

Španielsko 5% 6% - 0% 11% 

* Na riešenie výzvy nie je definovaný prioritný (samostatný) komponent 

- Výzva je pokrytá v rámci komponentu, ktorý je prioritne zahrnutý v rámci iného piliera 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ  
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Obrázok 2 Objem alokovaných finančných prostriedkov v prepočte na jeden 

podnikateľský subjekt (2019) 

 

Pozn: Objem alokovaných finančných prostriedkov v rámci 2. piliera a jeho vybraných spoločných výziev 

v prepočte na jeden podnikateľský subjekt  

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ 
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Pilier 3 - Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta 

Česká republika patrí všeobecne medzi krajiny EÚ – 27 s podpriemerným podielom 

rizikového kapitálu na HDP a v rámci analyzovaných krajín medzi krajiny s najnižším 

podielom rizikového kapitálu na HDP (0,03 %). Samostatný komponent v podobe 

kvázikapitálových nástrojov (podriadených úverov) je zameraný na zlepšenie prístupu najmä 

MSP (vrátane inovatívnych podnikov) k financiám.  

Okrem toho má Česká republika v rámci národného plánu obnovy a odolnosti alokovaný 

druhý najväčší objem finančných prostriedkov (214 mil. EUR) na podporu odvetvia 

kultúrneho priemyslu spomedzi analyzovaných krajín. Opatrenia v rámci samostatného 

komponentu súvisia najmä s tzv. mäkkou podporou t.j. tvorba webových stránok, grafický 

dizajn a marketingové stratégie.  

Na predchádzanie nadmerného dopytu po učňovských stážach z dôvodu obmedzovania 

učňovských programov podnikmi (najmä v čase pandémie COVID-19), je v rámci 

komponentu nemeckého národného plánu obnovy a odolnosti zahrnuté opatrenie v podobe 

finančnej podpory podnikov na pokračovanie zamestnávania učňov.  

Jeden z komponentov španielskeho plánu obnovy a odolnosti je zameraný na podporu 

MSP. Reformné opatrenie v rámci komponentu v podobe „Zákona o začatí podnikania“ je 

zamerané na vznik a rast vysoko inovatívnych začínajúcich podnikov. Cieľom opatrenia je 

znížiť minimálny kapitál potrebný na vytvorenie spoločnosti s ručeným obmedzením 

(ďalej s.r.o), digitalizovať proces založenia spoločnosti a zlepšiť prístup k diverzifikovaným 

zdrojom financovania. Súčasťou je opatrenie v podobe vytvorenia verejno-súkromného fondu 

NEXT-TECH so zameraním sa na rozširovanie začínajúcich podnikov.  

Podpora zavádzania digitálnych technológií s dôrazom na odvetvie kultúrneho priemyslu 

je obsiahnutá v samostatnom komponente španielskeho národného plánu obnovy a odolnosti. 

Zároveň ide o komponent s najvyššou alokáciou finančných prostriedkov (325 mil. EUR) 

na spomínané odvetvie spomedzi analyzovaných krajín. 
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Španielsko má v rámci národného plánu obnovy a odolnosti definovaný komponent 

súvisiaci s podporou odvetvia cestovného ruchu s celkovou výškou alokácie finančných 

prostriedkov na úrovni 3,4 mld. EUR. Obsahuje konkrétne opatrenia zamerané na jeho 

zotavenie z dôvodu dopadov pandémie COVID-19 v najviac zasiahnutých lokalitách. Zároveň 

ide o jediný samostatný komponent na podporu spomínaného odvetvia v rámci analyzovaných 

krajín. 

Z hľadiska podielu MSP na celkovej hodnote udelených verejných zákaziek dosahujú 

Slovensko a Španielsko v porovnaní s EÚ-27 výrazne podpriemerné zastúpenie a spomedzi 

analyzovaných krajín najnižšie zastúpenie. Španielsko v porovnaní s priemerom EÚ-28 

patrilo v roku 2017 medzi krajiny s podpriemerným zastúpením MSP na celkovej hodnote 

udelených verejných zákaziek. Podpriemerné zastúpenie MSP v rámci EÚ-27 a zároveň 

najnižšie zastúpenie MSP v rámci analyzovaných krajín dosahovalo v roku 2020 

pri hodnotení podielu ponúk MSP v rámci verejného obstarávania a tiež pri hodnotení 

víťazných MSP v tendroch.  

Podpora zlepšenia prístupu MSP k verejným a štátnym zákazkám prostredníctvom 

reformy verejného obstarávania je obsiahnutá v slovenskom národnom pláne obnovy 

a odolnosti. Opatrenia zamerané na digitalizáciu verejného obstarávania v Španielsku zároveň 

zlepšia prístup MSP k verejným zákazkám s dôrazom na výberové konanie.  

Spoločné výzvy analyzovaných krajín v rámci tretieho piliera úzko súvisia s niektorými 

spoločnými výzvami v rámci druhého piliera. V rámci oboch pilieroch ide o podporu 

podnikateľského prostredia (najmä  MSP). Avšak v rámci 3. piliera je digitalizácia MSP  a ich 

environmentálna udržateľnosť spojená s výskumom a vývojom. V rámci efektívnejšieho 

poskytovania verejných služieb sa kladie dôraz v rámci 3. piliera na podporu prístupu MSP 

k verejnému obstarávaniu. Okrem toho 3. pilier kladie dôraz na podporu podnikateľského 

prostredia z dôvodu negatívnych vplyvov pandémie COVID-19.  

Tabuľka č. 12 zahŕňa podiel finančných prostriedkov prostredníctvom komponentov 

prioritne zahrnutých v rámci 3. piliera (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné 

miesta) na celkovej hodnote národných plánov obnovy o odolnosti analyzovaných krajín. 

Zároveň ide o komponenty (v niektorých prípadoch vybrané komponenty) pokrývajúce 

spoločné výzvy (vrátane špecifických výziev) analyzovaných krajín s vplyvom 

na podnikateľské prostredie. Z tohto dôvodu môže byť v skutočnosti celková finančná 

podpora zameraná všeobecne na podporu spomínaného piliera vyššia. Ďalším dôvodom je, že 

k napĺňaniu 3. piliera prispievajú nielen prioritné komponenty v rámci spomínaného 3. piliera, 

ale aj komponenty prioritne zahrnuté v iných pilieroch.  

Na riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 3. piliera je najvyšší podiel 

finančných prostriedkov prostredníctvom spomínaných komponentov na celkovej hodnote 

národného plánu obnovy a odolnosti alokovaný v Španielsku (30 %), vo Fínsku (17 %) 

a v Dánsku (15 %). Najnižší podiel alokovaných finančných prostriedkov na riešenie 

spoločných výziev v rámci 3. piliera dosahuje Česká republika (5 %) Slovensko (4 %) 

a Nemecko (3 %).  

Najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov na celkovej hodnote národného 

plánu obnovy a odolnosti  v rámci 3. piliera majú Španielsko (18 %), Dánsko (15 %), Fínsko 

(13 %), Rakúsko (10 %) a Slovensko (4 %) na pokrytie výzvy súvisiacej s podporou 

podnikateľského prostredia, najmä MSP (digitalizácia a environmentálna udržateľnosť) 

v oblasti výskumu a vývoja. Okrem toho dosahuje Španielsko spomedzi analyzovaných krajín 

najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov na riešenie spomínanej výzvy.  
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Nemecko a Česká republika má v rámci 3. piliera najvyšší podiel finančných prostriedkov 

(3 %) alokovaných na riešenie výzvy súvisiacej s podporu podnikateľského prostredia 

z dôvodu nepriaznivých vplyvov pandémie COVID-19. Španielsko spomedzi analyzovaných 

krajín dosahuje najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov (6 %) z celkovej 

hodnoty národného plánu obnovy a odolnosti na riešenie spomínanej výzvy súvisiacej 

s pandémiou COVID-19.  

Veľká časť  alokovaných finančných prostriedkov na podporu MSP (digitalizácia 

a environmentálna udržateľnosť) v oblasti výskumu a vývoja v Nemecku je zahrnutá v rámci 

1. a 2. piliera národného plánu obnovy a odolnosti. 

Tabuľka 12 Prioritné komponenty v rámci 3. piliera pokrývajúce spoločné výzvy 

s vplyvom na podnikateľské prostredie (% z celkovej hodnoty národného 

plánu obnovy a odolnosti) 
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Slovensko * 

4%  (Komponent 

rozdelený na dve 

časti. Efektívne 

riadenie – 6% 

a Financovanie 

výskumu, vývoja 

a inovácií  – 4% 

na celkovej 

hodnote 

národného plánu 

obnovy a 

odolnosti) 

0% 0% 4% 

Česká 

republika 
3% 2% * 0% 5% 

Rakúsko 1,5% 10% * 0% 12% 

Nemecko 3% * * 0% 3% 

Dánsko * 15% * 0% 15% 

Fínsko 4% 13% * 0% 17% 

Španielsko 6% 18%  

6% 

(Komponent 

Verejná správa 

sa môže 

v niektorých 

štúdiách 

uvádzať pri 

pilieri č.2) 

0% 30% 

* Na riešenie výzvy nie je definovaný prioritný (samostatný) komponent 

- Výzva je pokrytá v rámci komponentu, ktorý je prioritne zahrnutý v rámci iného piliera 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ 
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Obrázok 3 Objem alokovaných finančných prostriedkov v prepočte na jeden 

podnikateľský subjekt (2019) 

 
 

Pozn: Objem alokovaných finančných prostriedkov v rámci 3. piliera a jeho vybranej spoločnej výzvy v prepočte 

na jeden podnikateľský subjekt  

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ 

 

Pilier 5 - Zdravotná, ekonomická, sociálna a inštitucionálna odolnosť 

   

Okrem nedostatočnej digitalizácie poskytovania verejných služieb čelí Slovensko 

spomedzi analyzovaných krajín výzvam súvisiacim s nadmernou administratívnou a 

regulačnou záťažou a nedostatočnou kontrolou korupcie v najväčšej miere. Na riešenie 

uvedených výziev sú v rámci slovenského národného plánu obnovy a odolnosti zahrnuté 

komponenty súvisiace s reformou justície a bojom proti korupcii, s cieľom zvýšenia 

transparentnosti procesov vo verejnej správe. Zároveň ide o samostatné komponenty 
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s najvyšším objemom alokovaných finančných prostriedkov spomedzi analyzovaných krajín 

(484 mil. EUR).  

Na zníženie regulačného zaťaženia slovenských podnikateľov prispieva aj samostatný 

komponent pozostávajúci z troch hlavných reforiem. Jedna  z nich je zameraná na podporu 

MSP v podobe zníženia regulačnej záťaže podnikateľov  (napr. zavedenie pravidla 1 in 2 out). 

Reformné opatrenie v podobe pripravovaných zákonov o lobbingu a ochrane 

oznamovateľov korupcie s cieľom zvýšenia transparentnosti rozhodovacieho procesu a 

reforma súdnictva prispejú k posilneniu protikorupčných aspektov vo verejnej správe 

v Českej republike. Súčasťou 5. piliera českého národného plánu obnovy a odolnosti je 

komponent zameraný na podporu realizácie verejných investičných projektov (vrátane 

projektov dvojakej transformácie) s dôrazom na zavádzanie nových noriem (uplatňovanie 

nových metód výberu, školenia pre dodávateľov a poskytovateľov verejných zákaziek) 

pri zadávaní verejných zákaziek.  

Špecifickým opatrením v rámci komponentu rakúskeho národného plánu obnovy a 

odolnosti je  (jednorazová) reforma zavedenia princípu „jedenkrát“ pri styku s orgánmi 

verejnej moci s cieľom zníženia administratívnej záťaže podnikateľov a obyvateľov 

vo všeobecnosti.  Okrem toho opatrenie v podobe zriadenia novej právnej formy spoločnosti 

(„AustrianLimited“) bude prispôsobené potrebám začínajúcich podnikov a inovatívnych 

podnikov. Zabezpečuje nebyrokratický postup zakladania spoločnosti s nízkym počiatočným 

kapitálom a zahŕňa aj niektoré zjednodušujúce opatrenia na jej fungovanie. Ďalšie opatrenia 

v podobe reformy na uľahčenie prevodu podnikov a „Novela zákona o príležitostnej doprave“ 

prispejú k liberalizácií obchodného práva a poskytovaniu služieb orientovaných 

na podnikateľskú činnosť.  

Komponent zahŕňajúci opatrenie v podobe Spoločného programu na národnej 

a regionálnej úrovni v Nemecku je zameraný na identifikovanie a implementáciu konkrétnych 

návrhov na skrátenie administratívneho plánovania a schvaľovacích postupov, 

na štandardizáciu požiadaviek pri žiadosti o finančné dotácie, na urýchlenie výstavby bytov a 

na zvýšenie počtu úspešných prevodov vlastníctva podnikov na ďalšiu generáciu. Komponent 

bude doplnený o rozšírenie administratívnej kapacity verejnej poradenskej agentúry (jediné 

investičné opatrenie) a zrýchlením plánovacích a schvaľovacích procesov v sektore dopravy.  

Slovensko má na podporu podnikateľského prostredia okrem komponentov zameraných 

na podporu digitalizácie verejnej správy definované aj komponenty na zlepšenie výkonu 

verejnej správy. Spomedzi analyzovaných krajín (Slovensko, Česká republika, Nemecko), 

ktoré majú na pokrytie spoločnej výzvy v rámci 5. piliera definované prioritné komponenty 

s alokáciou finančných prostriedkov, dosahuje Slovensko najvyšší podiel alokovaných 

finančných prostriedkov z celkovej hodnoty národného plánu obnovy a odolnosti (7 %). 
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Tabuľka 13 Prioritné komponenty v rámci  5. piliera pokrývajúce spoločné výzvy 

s vplyvom na podnikateľské prostredie (% z celkovej hodnoty národného 

plánu obnovy a odolnosti) 
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Slovensko 7% 7% 

Česká republika 0,01% 0,01% 

Rakúsko * * 

Nemecko 0,18% 0,18% 

Dánsko - - 

Fínsko ** ** 

Španielsko *, ** *, ** 

* Na riešenie výzvy nie je definovaný prioritný (samostatný) komponent s vyčíslenou alokáciou finančných 

prostriedkov. Ide  o reformné opatrenie/a 

** Výzva je pokrytá v rámci komponentu, ktorý je prioritne zahrnutý v rámci iného piliera 

- Na riešenie výzvy nie je definovaný prioritný (samostatný) komponent. K riešeniu výzvy prispievajú všeobecne 

komponenty zahrnuté prioritne v iných pilieroch 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ 
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Záver 
 

Bezprostrednou reakciou Európskej komisie a Európskej centrálnej banky na pokles 

výkonnosti ekonomík členských štátov Európskej únie spôsobený opatreniami na zamedzenie 

šírenia pandémie COVID-19 v prvom polroku 2020 bolo uvoľnenie rozpočtovej a menovej 

politiky s cieľom zabezpečiť čo najviac disponibilných zdrojov na okamžitú elimináciu 

dopadov pandémie.  

Okrem podpory zachovania zamestnanosti a stabilizácie podnikateľskej činnosti 

prostredníctvom okamžitej finančnej pomoci EK spustila iniciatívu s cieľom nastavenia 

systematickej podpory na obnovu a zabezpečenie odolnosti členských štátov EÚ aj 

po skončení pandémie. Finančné nástroje sa ukázali ako kľúčové pri zmierňovaní 

(negatívnych) dopadov pandémie na podnikateľské prostredie, najmä na MSP. Ovplyvnený 

bol aj rozbehnutý vyjednávací proces o návrhu viacročného finančného rozpočtu EÚ na roky 

2021-2027 a spôsobu jeho realizácie, resp. čerpania.  

Koncom roka 2020 EK, Rada EÚ aj EP schválili pozmenený, modernizovaný a  viacročný 

finančný  rozpočet  na roky 2021 – 2027. Je posilnený o dočasný nástroj na podporu obnovy 

a odolnosti EÚ tzv. NextGenerationEU, v rámci ktorého je vyčlenený najväčší objem 

finančných prostriedkov na program „Mechanizmus na obnovu a odolnosť“ 

(723,8 mld. EUR56). O tieto finančné prostriedky môžu žiadať členské štáty EÚ na základe 

schválených národných plánov obnovy a odolnosti.  

Koncom roka 2021 predložilo svoje národné plány obnovy a odolnosti 22 členských štátov 

EÚ, pričom 21 z nich požiadalo aj o poskytnutie predbežného financovania v podobe grantov. 

Z celkovej výšky alokovaných finančných prostriedkov v podobe grantov (385,8 mld. EUR) 

bolo na konci roka 2021 vyplatených 12 % (46,64 mld. EUR). O poskytnutie úveru na základe 

schváleného národného plánu obnovy a odolnosti požiadalo ku koncu roka 2021 päť členských 

štátov EÚ. Z celkovej výšky alokovaných finančných prostriedkov v podobe úverov 

(338 mld. EUR)  bolo vyplatených 6 % (viac ako 20 mld. EUR)  

Slovenská republika predložila svoj národný plán obnovy a odolnosti EK dňa 29.4.2021, ktorá 

ho 13.7.2021 schválila. Celkový objem schválených alokovaných finančných prostriedkov 

v podobe grantov (tzv. nenávratnej finančnej pomoci) na realizáciu investičných 

a reformných opatrení v rámci národného plánu obnovy a odolnosti je na úrovni 

6,3 mld. EUR. Národný plán obnovy a odolnosti zahŕňa 18 komponentov, ktoré reflektujú 

špecifické výzvy Slovenska a zároveň prispievajú k napĺňaniu šiestich základných pilierov 

definovaných v programe „Mechanizmus na obnovu a odolnosť“. Slovenská republika začala 

realizovať svoj národný plán obnovy a odolnosti prostredníctvom reforiem v troch kľúčových 

oblastiach, a to vzdelávanie, justícia a zdravotníctvo. Na počiatočnú realizáciu reformných 

opatrení požiadala o poskytnutie grantov v podobe predfinancovania vo výške 822,7 mil. EUR, 

ktoré boli vyplatené 13. októbra 2021.  

Investičné a reformné opatrenia definované v jednotlivých komponentoch národných plánov 

obnovy a odolnosti analyzovaných krajín (Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, 

Dánsko. Fínsko, Španielsko) prispievajú k napĺňaniu šiestich pilierov definovaných v programe 

„Mechanizmus na obnovu a odolnosť“. Zároveň reflektujú na (negatívne) dopady pandémie 

COVID-19 a s nimi súvisiace prehlbujúce sa regionálne rozdiely, ale aj na špecifické výzvy 

jednotlivých krajín.  

                                                           
56 Celkový objem finančných prostriedkov určených na čerpanie prostredníctvom Mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti je rozdelený na časť poskytnutú prostredníctvom grantov (385,8 mld. Eur) a na časť 

poskytnutú prostredníctvom pôžičiek (338 mld. Eur.). 



SBA   Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ        

  82 

Vo všeobecnosti sa opatrenia v rámci jednotlivých komponentov a pilierov navzájom 

dopĺňajú a prispievajú (priamo alebo nepriamo) k napĺňaniu každého zo šiestich pilierov. 

Na podporu podnikateľského prostredia (najmä MSP) prispievajú najmä komponenty 

pokrývajúce prvý pilier – Zelená transformácia, druhý pilier – Digitálna transformácia, tretí 

pilier - Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta  a piaty pilier - Odolnosť 

zdravotníctva, hospodárstva, sociálna a inštitucionálna odolnosť (s dôrazom na inštitucionálnu 

odolnosť). Cielená podpora MSP je obsiahnutá v samostatných komponentoch, 

subkomponentoch (opatreniach), alebo v rámci komponentov na podporu vybraných 

odvetví resp. sektorov (najmä tých zasiahnutých pandémiou COVID-19).  

Zelená transformácia (1. pilier) v rámci národných plánov obnovy a odolnosti odzrkadľuje, 

okrem iného, spoločné výzvy analyzovaných krajín, medzi ktoré patrí najmä zníženie objemu 

emisií skleníkových plynov v kľúčových odvetviach resp. sektoroch (priemysel, 

stavebníctvo, vnútroštátna preprava, energetika), renovácia budov (súkromných, verejných) 

s dôrazom na energeticky účinnejšie systémy vykurovania a dekarbonizácia krajiny (najmä 

priemyslu). Súčasťou zelenej transformácie je podpora obehového  hospodárstva a ochrana 

biodiverzity.  

Komponenty zamerané na podporu udržateľnej dopravy prispejú k znižovaniu 

objemu emisií skleníkových plynov najmä v Rakúsku, Dánsku a Španielsku. Zároveň 

podporia odvetvie dopravy a skladovania najmä v Španielsku, v rámci ktorého bol v roku 

2020 zaznamenaný najvyšší pokles tržieb (-19,5 %) a vo Fínsku, v rámci ktorého bol 

zaznamenaný druhý najvyšší pokles tržieb (-19,1 %) spomedzi analyzovaných krajín. 

Zároveň fínske MSP dosahujú v spomínanom odvetví najvyšší podiel na pridanej hodnote 

spomedzi analyzovaných krajín.  

Odvetvie priemyslu (vrátane stavebnej činnosti) dosahuje spomedzi analyzovaných 

krajín najväčší podiel na emisiách skleníkových plynov na Slovensku. Okrem toho druhý 

najvyšší pokles stavebnej produkcie (-11,6 %) v roku 2020 bol spomedzi analyzovaných 

krajín zaznamenaný práve na Slovensku. Komponenty zamerané na obnovu resp. renováciu 

budov prispejú k znižovaniu emisií skleníkových plynov v odvetví priemyslu a zároveň 

k opätovnému nárastu stavebnej produkcie, v rámci ktorej dosahujú slovenské MSP spomedzi 

analyzovaných krajín najvyšší podiel na pridanej hodnote.   

Osobitný dôraz na zníženie emisií skleníkových plynov sa kladie v rámci Nemecka, 

ktoré dosahuje spomedzi členských štátov EÚ ich najvyšší objem. Zároveň ide o krajinu 

s najvyšším poklesom priemyselnej produkcie (- 10,2 %) spomedzi analyzovaných krajín 

za rok 2020. Komponenty na podporu zelenej transformácie kľúčových odvetví s dôrazom 

na využitie obnoviteľného vodíka v priemysle prispejú, okrem iného, aj k opätovnému nárastu 

priemyselnej produkcie.  

K zelenej transformácií prispievajú aj komponenty súvisiace s obehovou ekonomikou 

a ochranou biodiverzity, najmä v Dánsku a Rakúsku. 

Na riešenie vyššie spomínaných spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 

1.piliera je najvyšší podiel finančných prostriedkov (prostredníctvom komponentov 

s vplyvom aj na podnikateľské prostredie prioritne zahrnutých v rámci 1. piliera) na celkovej 

hodnote národného plánu obnovy a odolnosti alokovaný v Dánsku (77 %), Nemecku 

a Španielsku (40 %) a tiež vo Fínsku (39%). V ostatných analyzovaných krajinách ako 

na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku dosahuje podiel finančných prostriedkov úroveň 

medzi 34 % - 35 %.  

Jednou zo spoločných výziev zelenej transformácie analyzovaných krajín je udržateľná 

mobilita, ktorú v rámci 1. piliera pokrýva najvyšší podiel finančných prostriedkov 
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na celkovej hodnote národného plánu obnovy a odolnosti v každej z analyzovaných krajín. 

Výnimkou je Fínsko, v rámci ktorého najvyšší podiel finančných prostriedkov pokrýva výzvu 

súvisiacu s dekarbonizáciou krajiny.  

Druhý najvyšší podiel finančných prostriedkov pokrýva výzvu súvisiacu s renováciou 

budov (Slovensko, Česká republika, Dánsko, Španielsko), alebo výzvu súvisiacu 

s dekarbonizáciou priemyslu (Nemecko). Nemecko je spomedzi analyzovaných krajín 

treťou krajinou s najväčším objemom alokovaných finančných prostriedkov na 

dekarbonizáciu priemyslu v prepočte na jeden podnikateľský subjekt v rámci odvetvia 

priemyslu (takmer 11 tis. EUR).  

Komponenty na riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 2. piliera 

súvisiacich s podporou zavádzania digitálnych technológií a zvyšovaním digitálnych 

zručnosti v podnikoch (najmä MSP) a výziev súvisiacich s modernizáciou 

a efektívnejším poskytovaním verejných služieb budú prínosom najmä pre krajiny ako 

Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko a Španielsko. Medzi niektoré špecifické 

výzvy patrí zrýchlenie a digitalizácia stavebného a insolvenčného konania, podpora 6G sieti 

a umelej inteligencii a podpora projektov v oblasti mikroelektroniky, komunikačných 

technológií a cloudovej infraštruktúry.  

V rámci týchto krajín dosahujú MSP (mimo finančného sektora) v najväčšej miere veľmi 

nízky (resp. nízky) stupeň digitálnej intenzity. Najvýraznejšie sa to prejavuje na Slovensku, 

ktoré dosahuje spomedzi analyzovaných krajín najvyššie zastúpenie MSP (takmer 60 %) 

s veľmi nízkym stupňom digitálnej intenzity. Najvyšší stupeň digitálnej intenzity dosahuje 

v rámci EÚ-27 len 3 % MSP. Zatiaľ čo v Dánsku a Fínsku je tento podiel MSP nadpriemerný 

(9 %) v ostatných analyzovaných krajinách sa pohybuje približne na úrovni EÚ-27. 

Okrem toho patrí Slovensko spolu s Rakúskom medzi krajiny EÚ-27 s podpriemerným 

zastúpením MSP (mimo finančného sektora) poskytujúcich tréningy na rozvoj IKT a IT 

zručností svojim zamestnancom a spomedzi analyzovaných krajín medzi krajiny 

s najnižším zastúpením týchto MSP. Z hľadiska hodnotenia poskytovania online verejných 

služieb dosahuje Slovensko spolu s Českou republikou spomedzi analyzovaných krajín 

najnižšie hodnotenie.  

Na riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 2. piliera je najvyšší 

podiel finančných prostriedkov (prostredníctvom komponentov s vplyvom na podnikateľské 

prostredie prioritne zahrnutých v rámci 2. piliera) na celkovej hodnote národného plánu 

obnovy a odolnosti  alokovaný v Rakúsku (36 %) a Nemecku (34 %).  Na Slovensku a 

v Českej republike je podiel týchto finančných prostriedkov na úrovni 16 %. Najnižší podiel 

alokovaných finančných prostriedkov je v Španielsku a Fínsku (11 %) a tiež v Dánsku 

(6%). 

Slovensko dosahuje spomedzi analyzovaných krajín druhý najvyšší podiel alokovaných 

finančných prostriedkov (11 %) na riešenie výzvy súvisiacej s modernizáciou 

a efektívnejším poskytovaním verejných služieb. Objem finančných prostriedkov 

na riešenie spomínanej výzvy v prepočte  na jeden podnikateľský subjekt je spomedzi 

analyzovaných krajín najvyšší na Slovensku (takmer 2 tis. EUR).  

Nemecko spomedzi analyzovaných krajín dosahuje najvyšší podiel alokovaných 

finančných prostriedkov (21 %) na riešenie výzvy súvisiacej so zavádzaním digitálnych 

technológií a zvyšovaním digitálnych zručností v podnikoch (najmä MSP). Rovnako aj 

objem finančných prostriedkov v prepočte na jeden podnikateľský subjekt v rámci 

spomínanej výzvy je najvyšší v Nemecku (viac ako 1,6 tis. EUR).   



SBA   Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ        

  84 

Rakúsko dosahuje spomedzi analyzovaných krajín najvyšší podiel alokovaných 

finančných prostriedkov (19 %) na riešenie spomínanej výzvy súvisiacej so zlepšením 

prístupu k využívaniu vysokorýchlostného pripojenia s dôrazom na vidiecke oblasti. 

Medzi spoločné výzvy analyzovaných krajín v rámci 3. piliera (inteligentný, udržateľný 

a inkluzívny rast a pracovné miesta) patria podpora podnikateľského prostredia z dôvodu 

nepriaznivých dopadov pandémie COVID-19, podpora podnikateľského prostredia 

najmä MSP v oblasti výskumu a vývoja (digitalizácia a environmentálna udržateľnosť) 
a zlepšenie prístupu MSP k verejnému obstarávaniu. Medzi niektoré špecifické výzvy 

patrí podpora trhu s rizikovým kapitálom a zjednodušenie zakladania podnikov (s dôrazom 

na inovatívne podniky). 

Na podporu konkrétnych odvetví najviac zasiahnutých pandémiou COVID-19  majú 

Česká republika a Španielsko definované komponenty s najväčším objemom finančných 

prostriedkov. Týka sa to odvetvia cestovného ruchu a odvetvia kultúry. Okrem toho má 

Španielsko spomedzi analyzovaných krajín ako jediné samostatný komponent na podporu 

cestovného ruchu s celkovou výškou alokácie finančných prostriedkov na úrovni 3,4 mld. 

EUR. 

Na riešenie spoločných výziev (vrátane špecifických) v rámci 3. piliera je najvyšší 

podiel finančných prostriedkov (prostredníctvom komponentov s vplyvom na podnikateľské 

prostredie prioritne zahrnutých v rámci 3. piliera) na celkovej hodnote národného plánu 

obnovy a odolnosti  alokovaný v Španielsku (30 %), vo Fínsku (17 %) a v Dánsku (15 %). 

Najnižší podiel alokovaných finančných prostriedkov na riešenie spoločných výziev v rámci 

3. piliera dosahuje Česká republika (5 %), Slovensko (4 %) a Nemecko (3 %).  

Španielsko (18 %), Dánsko (15 %) a Fínsko (13 %) majú najvyšší podiel alokovaných 

finančných prostriedkov na riešenie výzvy súvisiacej s podporou podnikateľského 

prostredia najmä MSP (digitalizácia a environmentálna udržateľnosť) v oblasti výskumu 

a vývoja. Objem finančných prostriedkov v prepočte  na jeden podnikateľský subjekt 

v rámci spomínanej výzvy  je najvyšší v Španielsku (viac ako 4 tis. EUR). 

Podpora podnikateľského prostredia (najmä MSP) v rámci 2. piliera je 

prostredníctvom zavádzania digitálnych technológií a podpory zvyšovania digitálnych 

zručnosti najvýraznejšia v Nemecku a Rakúsku, prostredníctvom zlepšenia prístupu 

k využívaniu vysokorýchlostného pripojenia s dôrazom na vidiecke oblasti najvýraznejšia 

v Rakúsku a prostredníctvom modernizácie a efektívnejšieho poskytovania verejných služieb 

najvýraznejšia v Nemecku a na Slovensku. Podpora podnikateľského prostredia (najmä 

MSP) v rámci 3. piliera z dôvodu nepriaznivých dopadov pandémie COVID-19 je 

najvýraznejšia v Španielsku a prostredníctvom podpory digitalizácie a environmentálnej 

udržateľnosti v oblasti výskumu a vývoja najvýraznejšia v Španielsku, Fínsku a Dánsku. 

Okrem nedostatočnej digitalizácie poskytovania verejných služieb čelí Slovensko 

spomedzi analyzovaných krajín výzvam súvisiacim s nadmernou administratívnou a 

regulačnou záťažou a nedostatočnou kontrolou korupcie v najväčšej miere.  

Slovensko má na podporu podnikateľského prostredia okrem prioritných komponentov 

zameraných na podporu digitalizácie verejnej správy definované aj prioritné komponenty 

na zlepšenie výkonu verejnej správy. Spomedzi analyzovaných krajín (Slovensko, Česká 

republika, Nemecko), ktoré majú na pokrytie spoločnej výzvy (vrátane špecifických výziev) 

v rámci 5.piliera definované prioritné komponenty s alokáciou finančných prostriedkov, 

dosahuje Slovensko najvyšší podiel alokovaných finančných prostriedkov z celkovej 

hodnoty národného plánu obnovy a odolnosti (7 %).  
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Prílohy 
 

Príloha 1 Maximálny objem alokovaných grantov pre členské štáty EÚ (v mld. EUR) 

v rámci programu „Mechanizmus na obnovu a odolnosť“  

Členská krajina  

70% 

maximálnej alokácie 

grantov 

Dostupná suma vo 

výške 30% 
Spolu 

Belgicko 3,6 2,3 5,9 

Bulharsko 4,6 1,6 6,3 

Česká republika 3,5 3,5 7,1 

Dánsko 1,3 0,2 1,6 

Nemecko 16,3 9,3 25,6 

Estónsko 0,8 0,2 1,0 

Írsko 0,9 0,1 1,0 

Grécko  13,5 4,3 17,8 

Španielsko 46,6 22,9 69,5 

Francúzsko 24,3 15,0 39,4 

Chorvátsko 4,6 1,7 6,3 

Taliansko 47,9 21,0 68,9 

Cyprus 0,8 0,2 1,0 

Lotyšsko 1,6 0,3 2,0 

Litva 2,1 0,1 2,2 

Luxembursko 0,1 0,0 0,1 

Maďarsko 4,6 2,5 7,2 

Malta 0,2 0,1 0,3 

Holandsko 3,9 2,0 6,0 

Rakúsko 2,2 1,2 3,5 

Poľsko  20,3 3,6 23,9 

Portugalsko 9,8 4,1 13,9 

Rumunsko 10,2 4,0 14,2 

Slovinsko 1,3 0,5 1,8 

Slovensko 4,6 1,7 6,3 

Fínsko 1,7 0,4 2,1 

Švédsko 2,9 0,4 3,3 

EU – 27 234,5 103,5 338,0 

Zdroj: European Commission. The EU’s 2021-2027 Long-term Budget and NextGenerationEU FACTS AND 

FIGURES. 2021. Online. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#financing-

the-eu-long-term-budget-and-nextgenerationeu 
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Príloha 2 Hodnotiace ukazovatele v rámci dosahovania stupňa intenzity digitalizácie 
1. Viac ako 50 % zamestnaných osôb s prístupom na internet na obchodné účely 

2. Zamestnávanie IKT špecialistov 

3. Rýchle širokopásmové pripojenie (30 Mbps alebo viac) 

4. Poskytovanie prenosného zariadenia umožňujúceho mobilné internetové pripojenie viac ako 20 % 

zamestnancov 

5. Webová stránka 

6. Webová stránka má prepracované funkcie (aspoň jednu z: popis tovaru alebo služieb, cenníky; možnosť 

návštevníkom prispôsobiť si alebo navrhnúť online tovar alebo služby 

7. Sledovanie alebo stav zadaných objednávok 

8. Personalizovaný obsah webovej stránky pre pravidelných/opakujúcich sa návštevníkov 

9. Použitie 3D tlače 

10

. 

Nákup stredne vysokých služieb cloud computingu 

11

. 

Zasielanie faktúr vhodných na automatizované spracovanie 

12

. 

Používanie priemyselných alebo servisných robotov 

13

. 

Predaj elektronického obchodu  predstavuje aspoň 1 % z celkového obratu 

14

. 

Analýza veľkých dát (interne, externe)  

Zdroj: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Integration of digital technology  

 

Príloha 3 Prehľad komponentov slovenského národného plánu obnovy a odolnosti  

Komponent 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 232  

Obnova budov 741  

Udržateľná doprava 801  

Dekarbonizácia priemyslu 368  

Adaptácia na zmenu klímy 159  

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 210  

Vzdelávanie pre 21. storočie 469  

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 213  

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 633  

Lákanie a udržanie talentov 106  

Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1 163  

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 105  

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 265  

Zlepšenie podnikateľského prostredia 11  

Reforma justície 255  

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 229  

Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie 0  

Digitálne Slovensko 615  

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_sk
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Príloha 4 Prehľad komponentov českého národného plánu obnovy a odolnosti  

Komponent 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Digitálne služby občanom a podnikom 112 

Digitálny systém verejnej správy 277 

Digitálne vysokokapacitné siete 227 

Digitálna ekonomika a spoločnosť, inovatívne start-upy a nové technológie 224 

Digitálna transformácia podnikov 196 

Zrýchlená digitalizácia stavebného konania 57 

Udržateľná bezpečná doprava 943 

Znižovanie spotreby vo verejnom sektore 325 

Prechod na čisté zdroje energie 262 

Rozvoj čistej mobility 192 

Renovácia budov a ochrana ovzdušia 632 

Ochrana prírody a adaptácia na zmenu klímy 542 

Obehové hospodárstvo, recyklácia a priemyselná voda 141 

Revitalizácia území so starou stavebnou záťažou 131 

Podpora biodiverzity a boj so suchom 117 

Inovácie vo vzdelávaní v kontexte digitalizácie 191 

Adaptácia kapacít a zameranie školných programov 517 

Modernizácia služieb zamestnanosti a rozvoj trhu práce 886 

Nové kvazikapitalové nástroje na podporu podnikania 39 

Protikorupčné opatrenia 0 

Zvýšenie efektivity výkonu verejnej správy 1 

Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu 214 

Excelentný výskum a vývoj v prioritných oblastiach verejného záujmu v 

zdravotníctve 
196 

Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a zavádzanie inovácií do podnikovej 

praxe 
126 

Zvýšenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti 153 

Národný plán posilnenia onkologickej prevencie a starostlivosti 335 

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/czechias-recovery-and-resilience-plan_sk 

 

Príloha 5 Prehľad komponentov rakúskeho Národného plánu obnovy a odolnosti  

Komponent 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Vlna renovácie 209 

Ekologická mobilita 849 

Biodiverzita a obehové hospodárstvo 350 

Transformácia na klimatickú neutralitu 100 

Rozšírenie širokopásmového pripojenia 859 

Digitalizácia školstva 172 

Digitalizácia verejnej správy 160 

Digitalizácia a ekologická transformácia podnikov 605 

Výskum 212 

Rekvalifikácia  a zvyšovanie kvalifikácie 277 

Vzdelávanie 129 

Strategické inovácie 250 

Zdravie 125 

Odolnosť obcí 104 

Umenie a kultúra 67 

Odolnosť prostredníctvom reforiem 0 

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/austrias-recovery-and-resilience-plan_sk 
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Príloha 6 Prehľad komponentov nemeckého  národného plánu obnovy a odolnosti  

Komponent 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Dekarbonizácia pomocou častíc obnoviteľného vodíka 3 259,3 

Mobilita šetrná ku klíme 5 427,9 

Renovácia a výstavba šetrná ku klíme 2 577 

Dáta ako surovina budúcnosti 2 766 

Digitalizácia ekonomiky 3 136,5 

Digitalizácia vzdelávania 1 435 

Posilňovanie sociálnej inklúzie 1 259,3 

Posilňovanie systému zdravotnej starostlivosti odolného voči pandémií 4 563,9 

Moderná verejná správa 3 475 

Znižovanie investičných bariér 50 

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/germanys-recovery-and-resilience-plan_sk 

 

Príloha 7 Prehľad komponentov v rámci dánskeho národného plánu obnovy a odolnosti  

Komponent 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Posilnenie odolnosti systému zdravotníctva 33 

Zelená transformácia poľnohospodárstva a životného prostredia 178 

Energetická účinnosť, zelené vykurovanie, zachytávanie a skladovanie uhlíka 235 

Zelená daňová reforma 580 

Udržateľná cestná doprava 258 

Digitalizácia 89 

Zelený výskum a vývoj 242 

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/denmarks-recovery-and-resilience-plan_sk 

 
Príloha 8 Prehľad komponentov v rámci fínskeho  národného plánu obnovy a odolnosti  

Komponent 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Transformácia energetického systému 318,7 

Priemyselné reformy a investície na podporu zelenej a digitálnej 

transformácie  
326 

Zníženie vplyvu stavieb na klímu a životné prostredie  110 

Nízko uhlíkové riešenia pre komunity a dopravu 40 

Environmentálna udržateľnosť a prírodne orientované riešenia 30 

Digitálna infraštruktúra 135 

Urýchlenie dátovej ekonomiky a digitalizácie 62 

Digitálna bezpečnosť  29,75 

Zamestnanosť a trh práce 170 

Zlepšovanie zručností a kontinuálne vzdelávanie 170,5 

Výskum, vývoj a inovácie, výskumná infraštruktúra a pilotné projekty  267 

Posilnenie konkurencieschopnosti a podpora rastu v sektoroch zasiahnutých 

krízou 
94 

 Posilnenie prístupu k sociálnym a zdravotným službám a zvyšovanie 

efektivity nákladov 
404,8 

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/finlands-recovery-and-resilience-plan_sk 
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Príloha 9 Prehľad komponentov v rámci španielskeho národného plánu obnovy  

a odolnosti 

Komponent (skrátený názov) 
Súvisiace náklady  

(mil. EUR) 

Trvalo udržateľná (mestská) mobilita 6 536 

.Renovácie 6 820 

Agropotravinárstvo a rybolov 1 051 

Ekosystémy a biodiverzita 1 642 

Pobrežné a vodné zdroje 2 091 

Trvaloudržateľná mobilita 6 667 

Obnoviteľné zdroje 3 165 

.Elektrická infraštruktúra 1 365 

Vodík 1 555 

Transformácia 300 

Verejná správa 4 239 

Priemyselná politika 3 782 

Podpora MSP 4 894 

Turizmus 3 400 

Digitálna konektivita 3 999 

Umelá inteligencia 500 

Veda, technológie a inovácie 3 457 

Reforma zdravotného systému  1 069 

Digitálne zručnosti 3 593 

Odborné vzdelanie 2 076 

Vzdelávanie 1 648 

Ekonomika starostlivosti, rovnosť a inklúzia 2 492 

Pracovný trh 2 363 

Kultúrny priemysel 325 

Audiovizuálne diela 200 

Šport 300 

Predchádzanie daňovým podvodom - 

Daňový systém - 

Efektívne verejné výdavky - 

Reforma dôchodkového systému - 

Zdroj: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Online: Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/spains-recovery-and-resilience-plan_sk 
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