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bod č. 2 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

 

1. Postoj APZ k materiálu 

APZ berie predložený materiál na vedomie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZ 

- APZ uplatnila k materiálu v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 103 

pripomienok, z toho 30 zásadných. Zo zásadných pripomienok boli 4 pripomienky vyhodnotené ako 

akceptované, avšak bez ich predchádzajúceho vzájomného prerokovania, z toho dôvodu nie úplne 

napĺňajú požiadavky APZ. 

- Ostatné, neakceptované, pripomienky s nami neboli vôbec prerokované a boli vyhodnotené ako 

nerelevantné. Na tomto fakte nič nemení ani to, že APZ je síce uvádzaná v zozname partnerov 

zúčastnených na pracovných stretnutiach, avšak na týchto stretnutiach nebolo reálne možné 

pripomienky riadne prerokovať, prípadne zasahovať do obsahu jednotlivých komponentov.  

- Obávame sa, že viaceré ciele a použitie prostriedkov nespĺňajú základné kritéria stanovené pre plán 

obnovy a sú použitím prostriedkov na investičné dlhy v niektorých sektoroch bez prínosu 

štrukturálnych a udržateľných zmien. Zároveň poznamenávame, že z materiálu nevyplývajú kritériá 

návratnosti stanovenej výšky vkladaných prostriedkov do niektorých komponentov plánu obnovy. 

- Plán obnovy a odolnosti vzhľadom na procesný postup vnímame ako vládny materiál, a to najmä 

z dôvodu, že nebolo možné s predkladateľom prerokovať uplatnené pripomienky s možnosťou ich 

prípadného zapracovania, vrátane toho, že materiál bol predložený na rokovanie HSR SR len 

informatívne, bez možnosti sociálnych partnerov zaujať k nemu súhlasné/nesúhlasné stanovisko. 

Zároveň predkladatelia materiálu na rokovaní HSR SR konštatovali, že zo strany Európskej komisie 

očakávajú schválenie celého materiálu v znení, v akom bol predložený.  

- APZ naďalej zotrváva na pripomienkach uplatnených v rámci pripomienkového konania, pričom za 

najzásadnejšie považujeme úplnú absenciu, prípadne nedostatočné spracovanie reforiem 

v nasledovných oblastiach: 

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV 

 
  

 

...silný hlas priemyslu... 



Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414 

 

• Potreba vybudovania udržateľného systému odpadového hospodárstva smerujúceho 

k minimalizácii podielu skládkovania a budovania systému cirkulárnej ekonomiky. Riešenie úloh 

rozvoja cirkulárnej ekonomiky je jedna z najvyšších priorít v oblasti životného prostredia a 

z toho dôvodu sme presvedčení, že jej úplná absencia v Pláne obnovy a odolnosti SR je 

neprijateľná. V tejto oblasti považujeme za nevyhnuté zaoberať sa najmä riešením akútneho 

nedostatku zariadení na zhodnocovanie odpadu vybudovaním nových zariadení na materiálové 

zhodnocovanie odpadu, ako aj rozšírením súčasných kapacít zariadení na materiálové 

zhodnocovanie odpadu (najmä prostredníctvom zjednodušenia a zrýchlenia vydávania 

príslušných oprávnení). Vzhľadom na nízky počet existujúcich zariadení pre energetické využitie 

odpadu, Slovensko zastáva horšiu pozíciu z hľadiska energetického využitia odpadu ako zvyšok 

krajín EÚ. Podobne dlhodobým a neriešeným problémom Slovenska sú historické aj 

environmentálne záťaže.  

Taktiež poukazujeme aj na dlhodobý problém nedostatočného smerovania finančných 

prostriedkov z Environmentálneho fondu na podporu modernizácie priemyselných podnikov. 

• Potreba výraznejšej podpory rozvoja mobility na báze alternatívnych palív. Podpora budovania 

nabíjacej infraštruktúry v rozsahu súčasného materiálu je nedostatočná a negarantuje ani 

naplnenie základných kvót, ktorých plnenie bude musieť Slovenská republiky zabezpečiť po 

tom, ako vojde do platnosti novela smernice EÚ AFID, ktorá bude definovať povinné cieľové 

hodnoty pre ČŠ v počte verejných nabíjacích bodov do roku 2025 a následne do roku 2030. 

Veľkým nedostatkom Plánu obnovy a odolnosti je, že v ňom nie sú zahrnuté aj opatrenia 

zamerané na: 

- podporu nákupu/prestavby „zelenej“ cestnej nákladnej dopravy pre vozidlá kategórií N2, 

N3, 

- podporu budovania energetických sietí potrebných na budovanie nabíjacích bodov, 

- podporu nákupu ekologických osobných vozidiel. 

• Potreba vytvorenia efektívneho systému celoživotného vzdelávania s prihliadnutím na potreby 

trhu práce. Podľa štatistických údajov je účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní na 

Slovensku na úrovni 3,7 %, pričom priemer krajín EÚ je na úrovni 11,7%. Potreby na trhu práce 

jednoznačne preukazujú dôležitosť zvyšovania úrovne zručností obyvateľstva predovšetkým z 

dôvodu príchodu nových inovácií. Sektor priemyslu dlhodobo poukazuje na potrebu získať 

kvalifikovanú pracovnú silu a meniť zručnosti pracovnej sily na potreby Priemyslu 4.0. Z nášho 

pohľadu najvhodnejším poskytovateľom celoživotného vzdelávania je zamestnávateľ. 
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Navrhujeme zaviesť individuálne vzdelávacie účty, ktorých zmysel spočíva v princípe, že každý 

občan si vytvára vlastný hodnotový účet, z ktorého si financuje svoje ďalšie vzdelávanie. 

• Potreba racionalizácie siete stredných škôl, vrátane potreby kurikulárnej reformy na úrovni 

stredných škôl. Negatívne hodnotíme, že komponent vzdelávania je jednostranne zameraný 

predovšetkým na základné školy, pričom problematika stredných škôl je riešená len veľmi 

okrajovo. Za účelom zlepšenia kvality vzdelávania a prípravy kvalifikovanej budúcej pracovnej 

sily považujeme  za rozhodujúce uskutočniť reformy aj na úrovni stredného školstva. V tejto 

súvislosti považujeme za kľúčovú najmä reformu siete stredných škôl, ako riešenie finančne 

poddimenzovaných a technologicky zastaraných stredných odborných škôl. Navrhujeme 

vytvorenie nových školských centier, tzv. kampusov, ktoré budú predstavovať jedinečné 

inštitúcie zvyšujúce kvalitu vzdelávania z hľadiska materiálno-technického, ale aj personálneho 

vybavenia. 

• Potreba zapracovania reforiem zameraných na trh práce prostredníctvom nástrojov aktívnej 

politiky na trhu práce. Plán obnovy a odolnosti absolútne nereflektuje na pretrvávajúce a vážne 

nedostatky na trhu práce, najmä na problematiku disponibility kvalifikovanej, ako aj 

nekvalifikovanej pracovnej sily. Táto téma podľa nášho názoru naberá na dôležitosti aj 

v kontexte pandémie COVID – 19, keďže predpokladáme, že jedným z následkov koronakrízy 

bude aj zmena štruktúry pozícii na trhu práce. Sme názoru, že riešenie tejto akútnej situácie 

nie je možné hľadať výlučne v reformách vzdelávania alebo v lákaní talentov, ale je potrebné 

do Plánu obnovy zakomponovať aj opatrenia a reformy trhu práce. 
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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Mimoriadne rokovanie HSR SR 
Dňa 26. apríla 2021  
 
    

         č. 2) 
 
 

Stanovisko AZZZ SR k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
 

 
 Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol k uvedenému materiálu prijatý záver, že HSR SR 

materiál prerokovala s tým, že ide o informatívny materiál, pričom sociálni partneri k nemu 
nemali možnosť zaujať súhlasné/nesúhlasné stanovisko.  

 Súčasne bol prijatý záver, že pripomienky sociálnych partnerov budú tvoriť prílohu materiálu.  
 AZZZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila k materiálu 165 

zásadných pripomienok.  
 Štandardné rozporové konanie sa neuskutočnilo pričom z vyhodnotenia MPK vyplýva, že 

niektoré pripomienky boli akceptované, niektoré čiastočne akceptované, ale väčšina z nich 
nebola predkladateľom akceptovaná.    

 Pre korektnosť uvádzame, že niektoré vybrané pripomienky boli prerokované so štátnym 
tajomníkom ministerstva financií na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo ešte pred mimoriadnym 
rokovaním HSR SR, ale ani napriek tejto snahe nebola väčšina zásadných pripomienok 
akceptovaná a zapracovaná do finálneho materiálu.  

 Priamo na rokovaní HSR SR vyjadrili zástupcovia AZZZ SR viaceré výhrady k materiálu s tým, 
že napr. oblasť pôdohospodárstva a potravinárstva tu úplne absentuje, potom sú tam otázky z 
hľadiska plynárenstva, z hľadiska energetiky, ktoré tak isto neboli dostatočne zapracované, 
veľké výhrady máme aj k oblasti zdravotníctva, kde súkromný sektor takisto nie je zapracovaný, 
chýba tu vodohospodárstvo a pod.  
    

Záver : 
 
S ohľadom na uvedené AZZZ SR trvá na všetkých zásadných pripomienkach, ktoré zaslala k materiálu 
v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a ktoré neboli predkladateľom zapracované, resp. 
akceptované, resp. boli akceptované iba čiastočne.    



                                                                                                                     
HSR SR dňa 26.04.2021         Bod č.02  programu 

 
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Plán obnovy a odolnosti SR 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 26.04.2021 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom financií SR ako iniciatívny materiál 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Plán obnovy má za cieľ zlepšiť kvalitu života na Slovensku. Jeho opatrenia sú kombináciou reforiem a investícii. 
Vďaka tomu môže Slovensko v najbližších rokoch investovať ročne o štvrtinu viac z verejných zdrojov. Skutočná 
pomoc ekonomike a dlhodobý rast však budú závisieť od toho, aké štrukturálne zmeny krajina spolu s investíciami 
urobí. Prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti sa Slovensko zaväzuje, že do roku 2026 príjme desiatky kľúčových 
reforiem, ktoré zvýšia kvalitu života v rôznych oblastiach. Zahŕňajú opatrenia, ktoré dlhodobo odporúča Európska 
komisia, napríklad, reformu dôchodkového systému, inklúziu v predškolskom vzdelávaní, obsahovú reformu v 
školstve, zmenu siete nemocníc, reformu riadenia vedy a výskumu alebo reformy v životnom prostredí. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti sa Slovensko zaväzuje, že do roku 2026 príjme desiatky kľúčových 
reforiem, ktoré zvýšia kvalitu života v rôznych oblastiach. Zahŕňajú opatrenia, ktoré dlhodobo odporúča Európska 
komisia, napríklad, reformu dôchodkového systému, inklúziu v predškolskom vzdelávaní, obsahovú reformu v 
školstve, zmenu siete nemocníc, reformu riadenia vedy a výskumu alebo reformy v životnom prostredí. RÚZ k plánu 
predkladá nižšie uvedenú pripomienku. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému aktualizovanému materiálu. 
 
 
RÚZ navrhuje vo vzťahu k materiálu ako celku: 
 

- Znížiť alokáciu na zatepľovanie rodinných domov a kultúrnych pamiatok celkom zo 700 mi. o 200 až 300 
mil., nakoľko alokáciu v takejto výške považujeme za nerealizovateľné a málo efektívne nakoľko to len 
minimálne prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti Slovenska ako aj k plneniu cieľov pre obnovu a 
zvýšenie odolnosti. Všeobecným cieľom plánu má byť:“ podpora hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie zlepšovaním schopnosti členských štátov odolávať a prispôsobovať sa situácii a zmierňovať 
sociálny a hospodársky vplyv krízy a podpora zelenej a digitálnej transformácie, čím sa prispieva k 
obnoveniu rastového potenciálu ekonomík Únie a podporí sa tak vytváranie pracovných miest po kríze 
COVID-19 a udržateľný rast. “ . 
 

- Navrhujeme presunúť časť až do 300 MEUR z obnovy budov do komponentu Dekarbonizácia priemyslu a 
peniaze využiť na znižovanie emisií skleníkových plynov aj v sektoroch mimo schémy EU ETS na znižovanie 
spotrieb energií, efektívne využívanie energií a inovatívne technológie zamerané na znižovanie emisií 
skleníkových plynov.). 
 

- Navrhujeme podstatne zvýšiť alokácie na podniky ako na inovácie tak aj na digitálnu transformáciu. 
Konkrétne: 

o o 70 mio EUR v komponente č. 9. Investícia č. 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky 
(inovačné a digitálne vouchre a ďalšie opatrenia) 



o  o 15 mio EUR v komponente č. 17: Budovanie centier digitálnych inovácií na Slovensku 
a dofinancovanie projektov z programu Digitálna Európa  

o  o 30 mio EUR v komponente č. 17: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top 
digitálnych technológií  

 
- Navrhujeme vrátiť komponent Celoživotné vzdelávanie do materiálu ako povodne bol v prvom návrhu 

materiálu. Argumentáciu, že na toto bude vhodné použiť budúce eurofondy nepovažujeme za dostatočnú 
nakoľko reálne tieto zdroje budú dostupné cca o dva roky. Ďalej je možné podmienky čerpania nastaviť 
lepšie a na mieru práve z Plánu ako z eurofondov najmä pokiaľ sa bude jednať o vzdelávanie ešte 
zamestnaných ľudí a kofinancovanie s podnikmi. Naviac EK práve tento komponent so zameraním na 
digitálne zručnosti vyhodnotila ako potrebný a odporúčala znásobenie zdrojov. Reakcia 
predkladateľa:  Problematika CŽV bude komplexne riešená prostredníctvom Stratégie CŽV a poradenstva 
do roku 2030, pričom jednotlivé opatrenia v rámci Stratégie je plánované financovať v rámci nového 
programovacieho obdobia na roky 2021-27. Druhým podporným mechanizmom v rámci podpory CŽV na 
Slovensku je tvorba nového zákona o CŽV, ktorý bude obsahovať veci definované v rámci špecifických 
odporúčaní pre krajinu (CSR, Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 - 2024), pričom zákon bude 
vychádzať z výstupov NP Systém overovania kvalifikácií, ktorý aktuálne realizuje Štátny inštitút odborného 
vzdelávania a prípravy.   Stanovisko RÚZ: Nové obdobie sa spustí nevedno kedy a prvé projekty najskôr v 
roku 2023 čo je neprijateľné odďaľovanie rozbehu systému CŽV. Nie je reálne spoliehať sa na výstupy NP 
SOK keďže projekt SOK sa ešte ani nespustil a výstupy je možné očakávať ...kedy? Preto navrhujeme: 
komponent CŽV vrátiť do Plánu resp. Uznesením vlády či inou podobnou garanciou potvrdiť, že sa Stratégia 
CŽV, Zákon o CŽV budú prijaté do konca roku 2021 a na základe nich sa systém CŽV spustí od začiatku 
roka 2022 či už zo zdrojov POO alebo zo štátneho rozpočtu minimálnou sumou 50 mio na obdobie 4 rokov.  

- Navrhujeme vrátiť opatrenie pre Lákanie talentov z krajín záujmu SR (Ukrajina, Bielorusko, Uzbekistan, 
Moldavsko,...) do komponentu Lákania a udržanie talentov, ktoré malo zabezpečiť vytvorenie a prevádzku 
inštitútov, ktoré by Slovensko a prácu či život tam propagovali. Malo byť v gescii MZV a vypadlo bez 
uvedenia dôvodov. Tým pádom by vypadlo celé lákanie talentov okrem opatrení, ktoré majú realizovať 
vysoké školy s cieľom získania študentov čo však nepovažujeme za dostatočné najmä v kontexte získavania 
expertov a nedostatkovej pracovnej sily (lekári, ITčkári a pod.). Reakcia predkladateľa:   Navrhovaný text je 
charakterom a rozsahom nad rámec predkladaného materiálu.    Táto reakcia je nerelevantná. 
Upozorňujeme na to že toto potrebné opatrenie z textu vypadlo a požadujeme ho vrátiť. 

-  
- Zásadná pripomienka ku Komponentu 10, str. 15 obsahuje aj časť, z ktorej vyplýva, že napr. súkromné 

vysoké školy sú a priori vylúčené z prijímania transferov: Štátna pomoc: Prijímateľom transferov budú 
organizácie nezriadené za účelom tvorby zisku (verejnoprávne subjekty, neziskové organizácie) a konečným 
prijímateľom služieb budú fyzické osoby, nejde preto štátnu pomoc. Medzi základné princípy fungovania EÚ 
patrí "rovnosť príležitostí" a týmto vylúčením by bol tento princíp porušený. Každá akreditovaná vysoká škola 
spĺňa kritériá kvality a aj rodičia týchto študentov platia dane, nebolo by preto vhodné vylučovať privátne 
vysoké školy z transferov. Žiadame doplniť do textu komponentu č. 10 medzi oprávnených prijímateľov 
transferov aj akreditované súkromné vysoké školy.  Reakcia predkladateľa: V konkrétnom opatrení nie sú 
vysoké školy prijímateľom. ... nerieši predmet pripomienky.  

- Z materiálu nevyplývajú kritériá návratnosti stanovenej výšky vkladaných prostriedkov do jednotlivých 
komponentov obnovy, čo by bolo nanajvýš potrebné, keďže ide v zásade o úverové zdroje. V zmysle 
vyjadrenia zástupcov Ministerstva financií SR, bude treba spracovávať jednotlivé projekty s príslušnou 
návratnosťou. A tieto projekty bude potrebné predkladať Európskej komisii na schválenie.  Navrhujeme, aby 
v záujme prípravy a úspešnej implementácie zámerov Plánu obnovy bol materiál doplnený o uvažovaný 
indikatívny harmonogram predkladania výziev.  Z pohľadu hospodárskej praxe je dôležité, aby zdroje na 
prípravu projektov boli uvoľňované postupne a včas. Chýba tiež prepojenie a previazanie s ostatnými 
rozvojovými programami, predovšetkým s EÚ programovacím obdobím 2021-2027. 

 
- Považujeme tiež za potrebné plnenie Plánu vo vhodných časových intervaloch vyhodnocovať a v prípade ak 

sa nedarí v prostriedky riadne vyčerpať Plán prepracovať. Článok 21 odsek 1 Nariadenie Európskeho 



parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti takýto priamo pripúšťa ( „(1) Ak už dotknutý členský štát z dôvodu objektívnych okolností 
nie je schopný zrealizovať plán obnovy a odolnosti vrátane príslušných míľnikov a cieľov, či už sčasti alebo 
úplne, môže Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o prípravu návrhu na zmenu alebo nahradenie 
vykonávacích rozhodnutí Rady uvedených v článku 20 ods. 1 a 3. Na uvedený účel môže členský štát 
navrhnúť zmenený alebo nový plán obnovy a odolnosti...“). Považujeme za potrebné v jednotlivých 
oblastiach pokračovať v dialógu s dotknutými aktérmi, tak aby sa zabezpečila maximálna efektivita čerpania 
vyčlenených zdrojov. 

 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1
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PRIPOMIENKY K PLÁNU OBNOVY 
„PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY“  

A ZARADENIE DO ZÁSOBNÍKA TÉM PRI REVÍZII DOKUMENTU 
 
 
PREDKLADÁ:  
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., členka Hospodárskej a sociálnej rady  
za Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky - 
za člena KOZ SR - Odborový zväz DREVO, LESY, VODA 
 
Rada 11. februára 2021 prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti. Tento mechanizmus v hodnote 672,5 miliardy EUR je ústredným prvkom 
mimoriadneho úsilia EÚ o obnovu v rámci nástroja Next Generation EU (NGEU): plánu v 
hodnote 750 miliárd EUR, na ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli v júli 2020. 

Uvedené finančné prostriedky majú ambíciu pomôcť členským štátom riešiť hospodársky a 
sociálny vplyv pandémie COVID-19 a zároveň zabezpečiť, aby ich hospodárstva 
uskutočňovali zelenú a digitálnu transformáciu a stali sa udržateľnejšími a odolnejšími. 

Na to, aby krajiny EÚ získali podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, musia vo 
svojich plánoch stanoviť ucelený balík projektov, reforiem a investícií v zadefinovaných 
oblastiach politiky. 

Krajiny EÚ svoje národné plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých stanovia svoje 
reformné a investičné programy do roku 2026, predložia do 30. apríla 2021. 

Plán podpory obnovy a odolnosti nemôže reflektovať všetky problémy a požiadavky subjektov 
v podmienkach Slovenska, avšak mal by sa dôslednejšie zaoberať tými, ktoré okrem 
hospodárskych prínosov predstavujú aj významné sociálne dopady v oblasti trvalo 
udržateľného a inkluzívneho rastu a pracovných miest;  v neposlednom rade sú 
kompatibilné z pohľadu zámerov a parametrov, ktoré sa týkajú zelenej ekonomiky.  
 
V súlade so závermi rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 26. 04. 2021 predkladáme 
pripomienky k dokumentu, ktorý bol predmetom rokovania tohto orgánu, ktoré boli na 
zasadnutí predložené.  
 
V intenciách priebehu a záverov rokovania predkladáme dva návrhy na zaradenie do 
zásobníka tém pri revízii dokumentu za sektor vodárenstva a lesného hospodárstva 
Slovenskej republiky.  
 
 
SEKTOR VODÁRENSTVA 
 
KOMPONENT 5: Adaptácia na zmenu klímy  
2. Reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine  
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ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA  
Namietame vypustenie priorít spojených s investíciami do výstavby verejných kanalizácií a s tým 
súvisiaceho zabezpečenia dobrého stavu vôd, ktorý je dlhodobou prioritou v oblasti ochrany 
prírody a krajiny na Slovensku.  
 
V Komponente č. 5 s názvom Adaptácia na zmenu klímy sa hovorí „o efektívnom hospodárení s 
vodou a vytvorení lepších podmienok na dosiahnutie dobrého stavu vodných tokov.“ Ten však 
nikdy nedosiahneme bez efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd.  
Asociácia vodárenských spoločností dodala predkladateľovi Plánu obnovy detailný rozpis 
investičných projektov v danej oblasti s potrebným finančným krytím a rozpracovanosťou stavu 
stavebného konania.  
 
Odôvodnenie:  
Jedným z míľnikov Zelenej ekonomiky v prvom návrhu Plánu obnovy bolo do roku 2028 zvýšiť 
podiel obyvateľov pripojených na ČOV až o 451 000.  
 
Na základe uvedených priorít Asociácia vodárenských spoločností ešte v októbri 2020 pripravila 
podrobný zoznam investičných projektov vodárenských spoločností v súlade s plánom rozvoja 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Uvedený materiál obsahoval okrem názvu projektu, 
lokality kde mám byť stavba realizovaná, finančné náklady a formu rozpracovanosti projektu, 
informácie o tom či je vydané stavebné povolenie, EIA, či prebehlo verejné obstarávanie. Jednalo 
sa komplexnú dokumentáciu, ktorú stačilo prevziať a implementovať do Plánu obnovy. Uvedený 
materiál bol odovzdaný ministrovi financií v novembri 2020.  
 
V marci Ministerstvo financií zverejnilo aktualizovanú verziu Plánu obnovy. Od pôvodnej verzie a 
značne líši. Na naše veľké prekvapenie z uvedenej kapitoly vypadli priority súvisiace s investíciami 
do výstavby verejných kanalizácií. Slovensko sa zaviazalo zabezpečiť odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd z aglomerácií nad 2000EO. Tento záväzok do dnešného dňa nie je splnený. Práve 
Plán obnovy bol ideálnym zdrojom financií na dosiahnutie tohto cieľa. Bohužiaľ táto významná 
kapitola bola z neho vypustená.  
 
Slovensko má veľký investičný dlh najmä v budovaní verejných kanalizácií. Na tento fakt  

dlhodobo upozorňujú zástupcovia Asociácie vodárenských spoločností zástupcov Ministerstva 

financií Slovenskej republiky počas rozporových konaní k Plánu obnovu. Zásadná pripomienka 

nebola akceptovaná s odôvodnením, že zneškodňovanie odpadových vôd nespadá do zelených 

opatrení a preto nebolo v dokumente podporené. 

V súvislosti s možnosťou financovania týchto projektov z iných zdrojov, vrátane zdrojov 

z prostriedkov EÚ, tak ako to bolo zdôraznené v rámci diskusie, spoločnosti, ktoré pôsobia 

v tomto segmente, vzhľadom na dlhodobo neriešené problémy, ktoré boli predmetom viacerých 

rokovaní aj s Úradom na reguláciu sieťových odvetví nedisponujú dostatkom finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie; dlhodobo majú problémy aj s odbornou pripravenosťou 

zamestnancov v tomto sektore a záujmom o prácu, nakoľko podmienky v oblasti odmeňovania, 

dlhodobo zaostávajú v porovnaní s náročnosťou vykonávanej práce a zodpovednosťou za oblasť 

ochrany života a zdravia občanov Slovenska.     
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Prílohu k týmto pripomienkam tvorí samostatný dokument, „ Pripravené rozvojové projekty 

verejné vodovody, kanalizácie a ČOV“, ktoré vypracovala Asociácia vodárenských spoločností. 

Vzhľadom na ich úroveň rozpracovanosti a informácie, ktoré obsahuje, sú určené výlučne pre 

potreby Ministerstva financií Slovenskej republiky. V prípade, ak budú návrhy pripomienkujúcich 

subjektov súčasťou zápisu z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, 

žiadam túto prílohu odčleniť a neposielať členom tohto orgánu.  Túto prílohu prikladáme 

z dôvodu preukaznosti tvrdení o pripravenosti projektov na okamžitú implementáciu vzhľadom 

na to, že sú splnené viaceré legislatívne podmienka a procesné úkony, vrátane verejného 

obstarávania, tak ako to bolo prezentované na rokovaní.    

 
SEKTOR LESNÉHO HOSPODÁRSTVA  

Podľa kritérií OECD žije na Slovensku prevažne vo vidieckych regiónoch 48% obyvateľstva, v 

prechodných regiónoch 40% obyvateľstva a v urbanizovaných mestských regiónoch 12% 

obyvateľov.  

Na základe uvedeného vychádzame z princípu že silné regióny = silné a stabilné Slovensko. 

Lesníctvo spolu s poľnohospodárstvom tvoria chrbtovú kosť všetkých vidieckych regiónov. 

Posilnením a zastabilizovaním týchto oblastí a ich upgradom na vyššiu kvalitatívnu úroveň 

dosiahneme nie len zlepšenie kvality životného prostredia, ale aj kvalitnejšiu ekonomickú 

a sociálnu sféru, ktoré sú nevyhnutné v zmysle kritérií trvalej udržateľnosti pre udržateľný chod 

spoločnosti. 

Produkty (obnoviteľné suroviny), ktoré sú výsledkom ich práce (starostlivosti) sú nevyhnutné pre 

existenciu každého obyvateľa; pri vhodne nastavenom manažmente dokážu poskytovať aj širokú 

škálu ekosystémových služieb ktoré zvyšujú kvalitu života. 

21. storočie je storočie bioekonomiky. Aby Slovensko zachytilo tento trend malo by sa viac 

zamerať na obnoviteľné suroviny, ktoré dokážu nahradiť environmentálne „škodlivé“ materiály 

(napr. plasty), znížiť energetickú náročnosť (napr. výroba dreveného okna je 127x menej 

energeticky náročnejšia ako hliníkového okna). Tieto riešenia by vo výraznej miere priniesli 

pozitíva do oblasti riešenia klimatických zmien.  

Obnoviteľné suroviny ponúkajú široké možnosti uplatnenia inovatívnych postupov a ich využitie 

aj v oblastiach, v ktorých v minulosti absentovali (napr. výskumy v oblasti ako transparentné 

drevo, biopasta do 3D tlačiarní, kompozitné materiály z dreva s vlastnosťami kevlarových vlákien 

a pod.).   

Drevo má ešte ďalšie významné vlastnosti - je biodegratovateľný materiál na rozdiel od mnohých 

v súčasnosti používaných, materiálov. 

Oblasť pôdohospodárstva (lesníctvo, poľnohospodárstvo) je v dlhodobej defenzíve a preto je 

potrebné využiť jej nesporný potenciál na získanie vyššej istoty, stability a lepšej kvality života. 
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ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA 

Zastabilizovanie zdravotného stavu lesov a jeho postupné zlepšovanie. 

Základný nástroj - adaptácia na zmenu klímy. 

Veľká časť lesov v súčasnosti vzhľadom na nevhodné drevinové zloženie nie je schopná odolávať 

(zvládať) dopady prebiehajúcich klimatických zmien a tak dochádza k ich postupným rozvratom. 

S tým je spojená aj ich znížená distribúcia ekosystémových služieb ako napr. absorpcia 

skleníkových plynov a produkcia kyslíka, ochrany pôdy, vody a pod. Toto dokážu len „zelené“ 

zdravé, vitálne, ekologicky stabilné lesy. 

Nevhodnými rozhodnutiami z minulosti (nekvalifikované rozhodnutia znemožnili asistovaným 

manažmentom podporiť ich zdravotný stav a zároveň ochrániť doposiaľ nepoškodené lesy) sa 

výrazne znížil ich potenciál plniť ekosystémové služby. Ponechávanie nepôvodných lesných 

ekosystémov (bez účelového revitalizačno-ekostabilizačného manažmentu), ktoré vznikli v danej 

dobe za daných okolností, je nebezpečný experiment, ktorým nedokážeme zabezpečiť lesy 

v prechodnom období v stave, aby plnili ekosystémové služby. 

NAVRHOVANÉ OPATRENIA 

Vzhľadom na závažnosť situácie je potrebné urýchlene ukončiť revitalizáciu v minulosti 

rozvrátených nestabilných porastov a súčasne pestovnými  výchovnými zásahmi prispôsobiť 

drevinovú skladbu (na základe vedomostí o prognózach klimatických zmien a typologického 

potenciálu stanoviska) do stavu, ktorý bude adaptabilnejší ku klimatickým zmenám.  

Nesystémové rozširovanie území so zakázaným, alebo obmedzeným manažmentom 

(vrátane nestabilných porastov) situáciu nevyrieši, skôr zhorší. V tomto prípade je na prvom 

mieste odborný a profesionálny prístup k lesom.  

Zlepšením manažmentu, ktorý si však vyžaduje aj finančnú asistenciu štátu (nie je možné 

kvalitatívne vyššiu úroveň pre spoločnosť dosiahnuť len za finančné prostriedky plynúce z predaja 

dreva a v podstate z finančných prostriedkov vlastníkov lesov). Napr. v Spolkovej republike 

Nemecko existuje „Klimatický fond“ pre potreby užívateľov pozemkov (fond vznikol po 

veľkoplošných kalamitách v r. 2018), na ktorom je aktuálne naakumulovaných 1,5 miliardy Eur.  

Pridanou hodnotou týchto opatrení a pomoci štátu (okrem environmentálnej úrovne) je 

zamestnanosť a sociálna stabilita vidieckych regiónov. 

I. PRÍRODE BLÍZKY MANAŽMENT 

Opatrenia ktorými sa bude vykonávať starostlivosť o lesy by mali spĺňať kritériá prírode blízkeho 

manažmentu. To znamená, že za každej okolnosti by sa mal zvoliť taký technologický postup, 

ktorý čo najlepšie implementuje toto kritérium, minimalizuje škody a stabilizuje budúce porasty.  

Všetky tieto činnosti sú vysoko odborne a technicky náročné a nie je ich možné realizovať 

prostriedkami ako sa dnes vo väčšine používajú na Slovensku. Vzhľadom na dlhodobú finančnú 
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poddimenzovanosť v lesníctve sa dnes používajú mechanizmy ktoré sú ďaleko za svojou 

technickou životnosťou.  

II. UDRŽANIE VODY V KRAJINE A POSILNENIE VODOZÁDRŽNEJ SCHOPNOSTI 

Voda sa stáva strategickou surovinou a jej význam a vzácnosť budú len narastať. Na to aby malo 

Slovensko dostatok vody je nevyhnutné, aby malo zdravé a ekologicky stabilné lesy, ktoré sú 

hlavným nástrojom, ktorý má potenciál za nepriaznivej klimatickej situácie zachovať a udržať 

vodu nevyhnutnú pre obyvateľov a produkciu potravín pre nich.  

Opatrenia na zabezpečenie vodozádržných schopností lesov úzko súvisia s adaptačnými 

opatreniami na klimatické zmeny, podporu biodiverzity, ktoré sa dajú realizovať prírode blízkym 

manažmentom. 

ODPORÚČANIE 

Slovenské lesníctvo má vysoký nevyužitý potenciál na produkciu obnoviteľnej suroviny pre 

bioekonomiku 21 storočia, pre distribúciu širokej škály ekosystémových služieb, ekonomický 

rozvoj a sociálnu stabilitu regiónov Slovenska. Na to, aby sa tento potenciál aj využil, je potrebné 

aj zo strany spoločnosti podať lesníkom pomocnú ruku a pomôcť im v napĺňaní tohto spoločného 

cieľa. 

Plán obnovy predstavuje neopakovateľnú možnosť nastavenia a rozbehnutia tohto systému 

s tým, že ak už nebudú k dispozícií mimoriadne finančné podporné mechanizmy, systém bude 

na princípe samofinancovania a trvalej udržateľnosti  fungovať ďalej. 

Slovenská republiky na rozdiel od niektorých štátov EÚ (napr. Francúzsko má program „France 
Relance – plán obnovy krajiny, ktorý má rozpočet na lesy a drevo v objeme 200 miliónov Eur 
a implementuje ambicióznu stratégiu pre lesy založenú na ich obnove a adaptácii na zmenu 
podnebia) nemá vypracovanú schému, ktorá by predstavovala identifikáciu priorít v reakcii na 
participáciu v oblasti obnovy lesných zdrojov a ich prispôsobenia klimatickým zmenám, preto 
Plán pomoci obnovy a odolnosti bol veľkou výzvou pre sektor lesníctva v podmienkach 
Slovenskej republiky, či už v oblasti zelenej ekonomiky alebo v oblasti  

Za predpokladu vyčlenenia financií z Plánu podpory obnovy a odolnosti v súvislosti s podporou 

lesníctva (poľnohospodárstva) zo strany odborných autorít je deklarovaná pripravenosť ihneď 

zareagovať na výzvy na predloženie konkrétnych aktivít vrátane vytvorenia podmienok 

a zabezpečenia ich implementácie.  

Opodstatnenosť požiadaviek a kompatibilita návrhov, ktoré zástupcovia lesného hospodárstva 

predložili do Plánu podpory obnovy a odolnosti a boli vyhodnotené ako „neopodstatnené“ alebo 

„neakceptované“, pričom stanoviská hodnotiteľa návrhov neboli argumentačné podložené 

a zamietnuté bez toho, aby boli odborne a obsahovo vyvrátené, je preukázateľná z pohľadu 

súladu s nasledujúcimi časťami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa 

zriaďuje Mechanizmus podpory obnovy a odolnosti str. 42 - Článok 42 Bod 1; str. 57 – Článok 

16 ods. 2 písm. b); str. 60 – Článok 18 ods. 4 písm. a); str. 61 - Článok 18 ods. 4 písm. c); str. 62 – 

Článok 18 ods. 4 písm. e); str. 69 – Článok 19 ods. 3 písm. i); str. 110 – Príloha V ods. 2.5.    
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Máme za to, že predložené návrhy sektora vodárenstva a lesného hospodárstva Slovenskej 
republiky do plánu podpory obnovy a odolnosti patria a majú potenciál výrazne napomôcť 
sanovať hospodársky a sociálny dopad dôsledkov pandémie COVID -19 pri súčasnej garancii 
zelenej transformácie s dlhodobou udržateľnosťou.  

 
 



 
 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

                          dňa 26. apríla 2021 

 

  k bodu č. 2 
 

 

Stanovisko ZMOS 
k materiálu:  Plán obnovy a odolnosti SR 

 

 

Všeobecne k materiálu: 

 

Materiál predkladá podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky na základe 

úlohy B.1. z uznesenia vlády č.71/2021.     

 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je súčasťou spoločnej reakcie členských štátov 

Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Slovenské 

hospodárstvo kleslo v roku  2020  o 5,2  %,  približne 50-tisíc ľudí na Slovensku prišlo  o prácu. Plán  

obnovy je dôležitým dodatočným stimulom pre  krízou  zasiahnutú ekonomiku. Do roku 2026 sa má 

prostredníctvom plánu preinvestovať vyše 6 miliárd eur. 

Plán obnovy má za cieľ zlepšiť kvalitu života na Slovensku. Jeho opatrenia sú kombináciou 

reforiem a investícii. Vďaka tomu môže Slovensko v najbližších rokoch investovať ročne o štvrtinu 

viac z verejných zdrojov. Skutočná pomoc ekonomike a dlhodobý rast však budú závisieť od toho, aké 

štrukturálne zmeny krajina spolu s investíciami urobí. 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky predpokladá reformy v 5 hlavných oblastiach, 

ktoré zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy: zelená 

ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie, zdravie, efektívna verejná správa a digitalizácia. 

 

Pripomienky k návrhu: 

ZMOS predložilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania  k Plánu obnovy a odolnosti 16 

zásadných pripomienok v 12 oblastiach, z ktorých bolo 6 pripomienok čiastočne akceptovaných a 10 

neakceptovaných.  

ZMOS vyjadruje nesúhlas s neakceptovanými pripomienkami, ktoré majú zásadný význam pre 

čerpanie tak zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj novej Partnerskej dohody a Fondu JTS: 

vysporiadanie pozemkov. Nevysporiadané pozemky sú zásadným problémom implementácie 

projektov súčasných EŠIF. Z pohľadu ZMOS chýbajú v Pláne obnovy a odolnosti ďalšie dôležité 

oblasti, ktoré neboli akceptované, a to vytvorenie Agentúry na správu štátneho majetku, brownfieldy 

a dostupnosť potravín na vidieku.  

ZMOS víta čiastočné akceptovanie 6 pripomienok, najmä pripomienky na vytvorenie Centier 

zdieľaných služieb (CZS) v Komponente č.16 - 3.2.4 Reforma 4 / Investícia 4: Zefektívnenie, 

optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy a príslušnú 

alokáciu na implementáciu CZS. Implementácia aktivity: Vybudovanie centier zdieľaných služieb 

uvoľní časť zamestnancov, ktorí sa rekvalifikujú na pracovníkov prvého kontaktu. Budú schopní 

 



poskytnúť občanom okrem pomoci pri komunikácii s úradom aj poradenstvo ohľadom ostatných 

verejných služieb (11,4 mil. eur).  

Z dôvodu úspešnej a efektívnej implementácie konceptu CZD ako efektívneho scenára zvýšenia 

efektívnosti samosprávy bude ZMOS požadovať zaradenie konceptu CZS ako scenára zvýšenia 

efektívnosti verejnej správy do Partnerskej dohody (Politický cieľ 5), keďže v Pláne obnovy 

a odolnosti nie je oprávnené financovať všetky požadované a súvisiace náklady na vytvorenie CZD 

v regiónoch Slovenska.  

ZMOS k materiálu neuplatňuje pripomienky. 

 

Záver: 

ZMOS berie predložený materiál na vedomie.                                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Branislav Tréger, PhD.   

                                                                                                             predseda ZMOS 


