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Manažérske zhrnutie
Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 (ďalej „Akčný plán“) vychádza a priamo
nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 (ďalej „Stratégia“) ako aj predchádzajúci
Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.
Pripravovaný Akčný plán popri tom reflektuje priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky, v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 – RIS3 a novom
Programe Slovensko. Tiež reflektuje ciele Digitálneho programu EÚ, ciele stanovené v Digitálnom kompase
EÚ, odporúčania OECD a iné kľúčové strategické dokumenty z oblasti digitalizácie.
Za posledné štyri roky sme boli svedkami bezprecedentných zmien, ktoré výrazne ovplyvnili tempo a
smerovanie digitálnej transformácie. Práve preto má nový Akčný plán obrovský význam z hľadiska
reflektovania týchto zmien. Na jeho príprave participovali aktéri z verejného, súkromného aj
mimovládneho sektora na čo najefektívnejšie nastavenie nových krokov slovenskej vlády.
Úloha Európskej únie (EÚ) v zmysle podpory digitálnej transformácie sa posilňuje hlavne v strategickom
smerovaní členských krajín. Dlhodobá vízia Slovenska sa preto v prípade výrazných zmien aktualizuje, čo
reflektuje aj Akčný plán.
Tento dokument teda vznikal spojením expertov z akademického a súkromného sektora, samospráv,
jednotlivých ministerstiev, občianskych či záujmových združení.
Akčný plán je rozdelený na štyri tematické okruhy, ktoré zastrešujú jednotlivé kapitoly. Ide konkrétne o:





Digitalizácia širšej ekonomiky
Digitalizácia infraštruktúry
Vývoj a nasadenie top digitálnych technológií
Digitálna spoločnosť

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 opätovne potvrdzuje uskutočnenie
digitálnej transformácie ako najvyššej priority. Pandémia ešte viac zvýraznila túto potrebu ako nutnosť na
urýchlené naplnenie digitálnych ambícií, ktoré má Slovensko v rámci členských štátov EÚ. Digitálne
technológie predstavujú pre Slovensko nesmierny potenciál rastu a príležitosť stať sa jednou z
najvýkonnejších ekonomík v Európe.
Akčný plán pokrýva opatrenia, ktoré je možné začať realizovať v strednodobom časovom horizonte, od
začiatku roka 2023 do konca roku 2026. Úspešné naplnenie opatrení Akčného plánu vyžaduje širokú
politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády.
Odpočet implementácie Akčného plánu bude predložený vláde SR vždy k 30.9. roka 2023, 2024, 2025 a
2026. Za monitorovanie plnenia jednotlivých opatrení a nastavovanie ďalších opatrení na nasledujúce
obdobia je zodpovedná Sekcia digitálnej agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR).
Prostredníctvom tohto útvaru sa bude monitorovať dosahovanie merateľných cieľov jednotlivých
opatrení v digitálnej agende, ktoré budú vychádzať z národnej legislatívy a príslušných noriem, ako aj
popredných európskych indexov. Uvedený útvar nastaví v spolupráci s príslušnými rezortmi a prípadne aj
odbornou verejnosťou merateľné ukazovatele pre stanovené ciele a spôsob zberu údajov pre ich
vyhodnocovanie v pravidelných intervaloch. Bude tak systematicky monitorovať postup návrhu a
implementácie opatrení Akčného plánu. Na základe výsledkov monitorovania bude možné aktualizovať
plán implementácie Akčného plánu.
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Na uskutočnenie efektívnych opatrení v uvedených prioritných oblastiach je z krátkodobého horizontu
nevyhnutné posilnené inštitucionálne zázemie, ktoré predstavuje základ inovačného ekosystému. Návrh
vychádza z prioritných odporúčaní a záväzkov európskych politík alebo priamo z dohôd členských štátov.
Úspešnosť Stratégie a s ňou súvisiaceho Akčného plánu bude do veľkej miery závisieť od efektívnej
medzinárodnej spolupráce a zdieľaní príkladov najlepšej praxe. Zároveň sa s ňou musia na domácej pôde
identifikovať aj dotknuté rezorty. Na účely naplnenia cieľa sledovaného Stratégiou bude dôležité, aby
príslušné ústredné orgány štátnej správy mali možnosť prispôsobiť si vlastné štruktúry a inštitucionálnu
pôsobnosť.
Ciele Akčného plánu vychádzajú z kombinácie vízie Slovenska zadefinovanej v Stratégii digitálnej
transformácie do roku 2030 a strategických dokumentov na úrovni Európskej únie, alebo v Indexe
digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI). Súhrnne je cieľom Akčného plánu:








digitálna transformácia širšej ekonomiky, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu,
priemyselnú transformáciu a podnikanie,
rozvoj digitálnej infraštruktúry, zavedenie rýchleho širokopásmového pripojenia a vytvorenie
udržateľného digitálneho ekosystému (rozvoj vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry a
kvantovej komunikačnej infraštruktúry),
vývoj a nasadenie top digitálnych technológií ako sú umelá inteligencia a blockchain,
digitálna transformácia spoločnosti, rozvoj digitálnych zručností, podpora participácie žien v
digitálnej ekonomike a spoločnosti,
ochrana duševného zdravia v digitálnom priestore,
prepájanie zelenej a digitálnej transformácie.

Tieto ciele sú rozpracované v rámci jednotlivých tematických okruhov a zadefinované na úrovni
jednotlivých kapitol. S ohľadom na naplnenie týchto strategických cieľov sú následne identifikované
opatrenia, ktorých úspešnosť sa bude monitorovať cez pokrok Slovenska v rámci merateľných indikátorov.
Z hľadiska jednotlivých tematických okruhov sú strategické ciele zadefinované komplexne na pokrytie
všetkých kľúčových oblastí digitálnej transformácie. Tieto ciele majú byť referenčným bodom pri kontrole
úspešnosti opatrení. S ohľadom na všetky kapitoly a tematické celky sú strategické ciele identifikované
nasledovne:
1. Digitalizácia širšej ekonomiky
a. Digitálna transformácia podnikov:
- Podpora základnej úrovne digitálnej intenzity malých a stredných podnikov
- Podpora nasadzovania pokročilých digitálnych technológií vo výrobe a službách
- Podpora inovatívnych firiem
2. Digitálna infraštruktúra
a. Infraštruktúra
- Gigabitové pripojenie pre domácnosti a SED (štruktúrované elektronické dokumenty pre
školy, inštitúcie a úrady)
b. Vysokovýkonné výpočty
- Podpora vzdelávania expertov
- Podpora používania HPC v súkromnom sektore
- Podpora používania HPC vo verejnom sektore
c. Kvantové technológie
- Sprevádzkovanie národnej siete kvantového internetu
3. Vývoj a nasadenie top digitálnych technológií
a. Umelá inteligencia
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-

Podpora prepojenosti akademického sektora s podnikateľským a aplikovaného výskumu,
budovania kapacít, projektov a tvorby inovácií vo firmách v oblasti AI
- Podpora využívania a nasadzovania AI v medicíne
- Podpora vytvorenia ekosystému pre rozvoj AI pomocou dát a infraštruktúry
- Podpora vzdelávania v oblasti AI na výskumných univerzitách v SR
- Vytvorenie takého modelu verejnej správy a riadenia (“governance”), ktorý bude
primerane reflektovať dynamický vývoj v digitálnom svete
b. Technológie decentralizovaného záznamu a finančné inovácie (FinTech)
- Vytvorenie vhodného prostredia v podmienkach SR a podpora potenciálu technológie
blockchain so zameraním na služby verejnej správy a FinTech
4. Digitálna spoločnosť
a. Podpora žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti
- Zvýšenie počtu IKT špecialistiek a podpora aktívnejšieho začleňovania sa žien a dievčat do
digitálnej spoločnosti a ekonomiky
b. Dopad digitalizácie a škodlivého online obsahu na duševné zdravie
- Podpora projektov na boj proti dezinformáciám, zvýšenie informačnej gramotnosti a
výskum, vývoj a nasadzovanie technológií majúcich za cieľ zlepšiť duševné zdravie
jednotlivcov
- Vytvorenie koordinačného mechanizmu, informačnej kampane a digitálnej platformy v
oblasti prepojenia digitálnej transformácie na duševné zdravie
c. Zelená a digitálna transformácia
- Redukcia emisií CO2 vo verejnej správe v prepojení na IKT sektor
- Podpora projektov na výskum, vývoj a nasadzovanie zelených technológií
- Vytvorenie koordinačného mechanizmu a podpora rozvoja potrebných zručností pre
potreby zelenej a digitálnej transformácie
Vychádzajúc z týchto cieľov jednotlivé kapitoly navrhujú opatrenia, ktoré sú zosumarizované v
jednotlivých kapitolách ako aj v súhrnnej tabuľke na konci dokumentu.
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Zoznam použitých skratiek
Skratka / Pojem

Vysvetlenie

AI SlovakIA

Národná platforma pre umelú inteligenciu

AI

umelá inteligencia (z angl. artificial inteligence)

APDTS

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska

APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

BCO

Broadband Competence Office

CBA

Metóda analýzy nákladov a výnosov (z angl. Cost Benefit Analysis)

CDI / ECDI

Centrá digitálnych inovácií /Európske centrá digitálnych inovácií

CEF

Connecting Europe Facility (program)

CERAI

Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

CŽV

Celoživotné vzdelávanie

DEP

Digital Europe Programme

DESI

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (z angl. The Digital Economy and Society
Index)

EBSI

Európska infraštruktúra blockchainových služieb

EIB

Európska investičná banka

EK

Európska komisia

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ

Európska únia

EurAI

European Association for Artificial Intelligence

EUSPA

EU Agency for the Space Programme

FinTech

finančné technológie (z angl. financial technology)

FÚ SAV

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Gbit/s

Gigabit za sekundu (jednotka rýchlosti prenosu dát)

HDP

hrubý domáci produkt

HPC

vysokovýkonné výpočty (z angl. high-performance computing)

HW/SW

Hardware / Software

IKT

informačné a komunikačné technológie

JASPERS

Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na
podporu projektov v európskych regiónoch
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Mbit/s

Megabit za sekundu (jednotka rýchlosti prenosu dát)

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

MPS

Medzirezortná pracovná skupina

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MSP

malé a stredné podniky

MŠVVŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR

NBP

Národný plán širokopásmového pripojenia / Národný broadbandový plán

NBS

Národná banka Slovensko

NBÚ

Národný bezpečnostný úrad

NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií

NIHR

National Institute for Health and Care Research

NIS

Nemocničný informačný systém

NLP

Spracovanie prirodzeného jazyka (z angl. Natural language processing)

NSCC

Národné superpočítačové centrum

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (z angl. Organisation for Economic
Co-operation and Development )

OP EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OPE

Online procesy eZdravia

OPII

Operačný program integrovaná infraštruktúra

PFLOP/s

Petaflops za sekundu je merná jednotka používaná na meranie výkonu jednotky s
pohyblivou rádovou čiarkou

POO

Plán obnovy a odolnosti

RIS3

Stratégia inteligentnej špecializácie (z angl. Research and Innovation Strategy for Smart
Specialisation)

RISEZ

Národný projekt Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického
zdravotníctva
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RÚ

Regulačný úrad

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

SBA

Slovak Business Agency

SDA

sekcia digitálnej agendy

SED

štruktúrované elektronické dokumenty pre školy, inštitúcie a úrady

SSI

Self-sovereign identitiy

STEM

Veda, technológia, inžinierstvo a matematika (z angl. Science, Technology,
Engineering, Math)

STUBA

Slovenská technická univerzita v Bratislave

ŠR

Štátny rozpočet

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠU

štúdia uskutočniteľnosti

TEF

Testing and Experimentation Facilities

TSI

Technical support instrument

TUKE

Technická univerzita v Košiciach

UFB

Ultra Fast Broadband (pevné pripojenie s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s)

UK

Univerzita Komenského

UNIZA

Žilinská univerzita

ÚOŠS

Ústredný orgán štátnej správy

UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

UPREKAPS

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

ÚV SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

WiDS

Women in Digital Scoreboard
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Úvod
Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska (ďalej len “APDTS”) na roky 2023 – 2026 vychádza a priamo
nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 a na Akčný plán digitálnej transformácie
Slovenska na roky 2019 – 2022. Zároveň reflektuje priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti SR, v
Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 – RIS3, Programe Slovensko,
tiež reflektuje ciele Digitálneho programu EÚ, ciele stanovené v Digitálnom kompase EÚ, odporúčania
OECD a iné kľúčové strategické dokumenty z oblasti digitalizácie. APDTS pokrýva opatrenia, ktoré je
možné uskutočniť v krátkodobom časovom horizonte, t. j. od januára 2023 do konca roka 2026. Úspešné
naplnenie opatrení Akčného plánu vyžaduje širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády.
V oblasti inovatívnych technológií a v procese digitálnej transformácie je obdobie štyroch rokov pomerne
dlhá perióda. Je to vidieť aj na dopadoch posledného obdobia, počas ktorého sa udiali bezprecedentné
spoločenské a ekonomické zmeny, ktorým sa Slovensko muselo prispôsobiť. Počas ďalších štyroch rokov
sa teda zrejme znova zmenia základné východiská, oblasť digitálnej agendy sa výrazne posunie a preukáže
sa zmysel a využitie nových technológií a ich smerovania. Naším hlavným zámerom je preto odbúrať
všetky prekážky, ktoré bránia prínosnému a zodpovednému zavádzaniu digitálnych inovácií do praxe v
prioritných oblastiach a vytvoriť predpoklady pre ďalší rozvoj.
Podľa Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 prináša digitálna transformácia primárne
spoločenskú a nielen technologickú výzvu. Cieľom vízie je občan, ktorý by mal mať jednoduchší a
kvalitnejší život na pracovisku a v súkromí, ako aj podnikateľ, ktorému by štát mal maximálnou možnou
mierou znížiť administratívne prekážky a podporiť ho primeranými stimulmi. Informačné a digitálne
technológie musia byť preto rozvíjané pre skvalitnenie života obyvateľov a na optimalizovanie ich
prínosu pre hospodársky, sociálny a environmentálny rast krajiny s dôrazom na trvalo udržateľný
rozvoj.
Víziou APDTS na roky 2023 – 2026 je zrealizovať na Slovensku digitálnu transformáciu hospodárstva a
spoločnosti, čoho výsledkom bude:




posun ku znalostnej ekonomike, podpora segmentov s vyššou pridanou hodnotou,
konkurencieschopnejšie a rezistentnejšie hospodárstvo, ktoré dbá na ochranu životného
prostredia a plnenie klimatických cieľov EÚ,
spoločnosť odolnejšia voči negatívnym vplyvom využívania digitálnych technológií.

Vzhľadom na dané ciele je momentálne APDTS členený na štyri tematické okruhy:





digitalizácia širšej ekonomiky,
digitálna infraštruktúra,
vývoj a nasadenie top digitálnych technológií,
digitálna spoločnosť.

Jednotlivé aspekty digitálnej transformácie Slovenska sú riešené aj v ďalších vládnych dokumentoch a
stratégiách, ako napríklad Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Národný plán
širokopásmového pripojenia či Národná stratégia digitálnych zručností SR a i.
Akčný plán je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou SR a jednotlivé opatrenia budú rešpektovať a
plniť platné zákony SR a nariadenia a smernice Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Akčný plán takisto v súlade
s Ústavou SR a všetkými medzinárodnými záväzkami dbá na dodržiavanie práv všetkých občanov
Slovenskej republiky vrátane znevýhodnených skupín a menšín.
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Monitorovanie plnenia Akčného plánu
Samotná Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 nastavila kurz vízie do roku 2030, s ohľadom
na dynamiku vývoja v oblasti IKT, nástup nových technológií ako aj prioritizáciu digitálnych politík na
národnej, európskej a medzinárodnej úrovni cez kľúčový nástroj - akčné plány. Od schválenia Stratégie v
roku 2019 prešla dlhá doba. Tá skrz nové výzvy viedla k stavu, kedy nové vízie a strategické dokumenty,
ktoré budujú spoločný prístup k digitalizácií naprieč krajinami Európskej únie, znamenajú aj efektívnejšie
nastavenie opatrení s ohľadom na strategické ciele EÚ stanovené napríklad vo vízii Európskej únie s
názvom Digitálne desaťročie Európy.
Európska komisia vyhodnocuje úspešnosť krajín z pohľadu úrovne digitálneho hospodárstva a spoločnosti
cez index DESI (Digital Economy and Society Index). Súčasné vydanie DESI bolo publikované v novembri
2021. Slovensko obsadilo 22. miesto z celkových 27 krajín, kde vo väčšine hodnotených indikátorov
nedosahujeme priemer EÚ. Oproti roku 2020 sme zostali na rovnakej priečke, ale keďže z rebríčka vypadlo
Spojené kráľovstvo, tak Slovensko dosiahlo reálne zhoršenie o jedno miesto.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) rovnako vydáva vlastný index (Going Digital
Toolkit), ktorý spracoval údaje vyspelých svetových ekonomík za ostatné roky. Situácia je tu podobná ako
pri DESI. Zaujímavú časť hodnotených oblastí vie priamo ovplyvniť štát, nie však všetko, keďže napr. na
úroveň digitalizácie podnikov, či využívanie služieb a prostriedkov internetu obyvateľstvom nemá priamy
vplyv. Cez rôzne stimuly ako aj vhodne nastavené iniciatívy však aj štát dokáže podporovať zvyšovanie
úrovne týchto oblastí. DESI aj Going Digital Toolkit hovoria o úrovni kľúčových oblastí digitálnej
transformácie danej krajiny, pričom možno konštatovať, že tie najúspešnejšie v európskom aj
medzinárodnom meradle sú na ňu najviac pripravené.
Odpočet implementácie Akčného plánu bude predložený Vláde SR každoročne vždy ku koncu septembra.
Práve na základe plnenia tohto Akčného plánu, rovnako aj na základe globálneho smerovania, ako aj
priorít EÚ bude vypracovaný budúci akčný plán vychádzajúci z prijatej a aktualizovanej Stratégie. Pre
efektívnu implementáciu Akčného plánu má zmysel pre jednotlivé opatrenia nastaviť relevantné
ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné vyhodnotiť úspešnosť plnenia. Celková ambícia
pritom smeruje hlbšie, ako zostať len pri jednoduchom odpočte toho, či bola v zmysle relevantného
uznesenia vlády úloha splnená alebo nie. Práve preto sa samotné opatrenia viažu na strategický cieľ, ktorý
by meral efektívnosť opatrení, vhodnosť ich nastavenia a preukázal opodstatnenosť prijatých opatrení.

Koordinácia úloh a aktivít Akčného plánu
MIRRI SR ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za centrálne riadenie informatizácie spoločnosti
a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu komplexne zastrešuje aj témy spojené s digitálnou
transformáciou. Z toho dôvodu MIRRI SR aktívne koordinuje politiky a aktivity všetkých aktérov na úrovni
ako štátnej, tak aj verejnej správy a dbá na ich vzájomnú synergiu. Zároveň nastavuje priority v oblasti
verejných investícií a financovania konkrétnych aktivít.
V rámci procesu koordinácie digitálnej transformácie je nevyhnutné zapojiť do rozvíjajúceho sa
ekosystému všetkých kľúčových aktérov, ktorí z digitálnej transformácie môžu profitovať. Takisto je
nevyhnutné tento ekosystém efektívne riadiť s cieľom dosiahnuť požadované výsledky.
Proces digitálnej transformácie na Slovensku neprebieha izolovane, ale aktuálne priority sa definujú
v nadväznosti na európske trendy a potreby tak, aby aj Slovensko bolo efektívnou súčasťou budovania
strategickej autonómie Európskej únie.

Pracovná úroveň: Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu
Za monitorovanie plnenia jednotlivých opatrení je tak ako v predošlom implementačnom období
zodpovedná sekcia digitálnej agendy (ďalej „SDA“) MIRRI SR. SDA bude systematicky monitorovať
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implementáciu opatrení Akčného plánu, pravidelne vyhodnocovať progres a nastavovať ďalšie
odporúčania pre realizáciu úspešnej digitálnej transformácie Slovenska.
Vo svojej činnosti bude naďalej pokračovať pracovná skupina pre digitálnu transformáciu (ďalej
„pracovná skupina“) za účelom poskytovania asistencie SDA pri implementácii opatrení Akčného plánu
a koordinácie aktivít zameraných na podporu digitálnej transformácie. Pracovná skupina je kľúčovým
medzirezortným orgánom pre koordináciu politík, reforiem, aktivít a investícií v oblasti digitalizácie
naprieč verejnou správou. Pre celkový úspech realizácie Akčného plánu je nevyhnutná otvorená
a pravidelná komunikácia s verejnosťou, preto sú súčasťou pracovnej skupiny okrem zástupcov
ústredných orgánov štátnej správy aj kľúčoví aktéri z podnikateľského prostredia, akademickej obce a
verejných výskumných inštitúcií ako aj občianskej spoločnosti.
Pracovná skupina bola oficiálne zriadená pod Radou vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný
digitálny trh. Okrem toho poskytuje súčinnosť Rade vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť
a produktivitu a Rade vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie v oblasti tvorby politík
zameraných na digitalizáciu a zároveň implementáciu súvisiacich reforiem a investícií. Vďaka takémuto
inštitucionálnemu prepojeniu s partnermi vo verejnom sektore (predovšetkým Ministerstvom
hospodárstva SR a Úradom vlády SR zastrešujúcim Sekretariát pre vedu, techniku a inovácie) zabezpečuje
dôslednú koordináciu a synergiu realizovaných úloh v oblasti digitálnej transformácie. Pracovná skupina
okrem toho poskytuje súčinnosť pri implementácii reforiem a investícií z Plánu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky ako aj Programu Slovensko zameraných na digitalizáciu, ktoré sú synergicky
prepojené s viacerými opatreniami Akčného plánu.

Politická úroveň: Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny
trh
Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (ďalej „Rada“) ako poradný,
koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa informatizácie,
jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy bude aj naďalej na politickej úrovni
monitorovať plnenie opatrení Akčného plánu. Zároveň bude prijímať stanoviská a odporúčania pre vládu
SR v oblasti digitálnej transformácie. Rada bude politicky dohliadať na postup plnenia úloh.
Budovanie digitálneho ekosystému
S cieľom efektívne riadiť a implementovať kľúčové priority v oblasti digitálnej transformácie vznikli
v predchádzajúcom období implementácie Akčného plánu viaceré platformy a kompetenčné centrá,
ktorých hlavnou úlohou je v rámci spolupráce verejného, súkromného a akademického sektora
koordinovať aktivity zamerané na posilnenie technologickej pripravenosti Slovenska v kľúčových
oblastiach. V nadväznosti na vznik týchto centier budú v nasledujúcom období investované prostriedky
do ich ďalšieho rozvoja s cieľom budovať potrebné kapacity a posilniť expertnú koordináciu v rámci
konkrétnych priorít digitálnej transformácie:
Opatrenie: Podpora činnosti európskych centier digitálnych inovácií
Opis opatrenia:

Zabezpečenie finančnej podpory pre európske centrá digitálnych inovácií
s cieľom vybudovať kapacity pre poskytovanie služieb v oblasti digitálnej
transformácie, a to predovšetkým malých a stredných podnikov

Gestor

MIRRI SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Zriadenie a prevádzka siete európskych centier digitálnych inovácií

Termín plnenia:

Q4/2025

Náklady:

Vyčíslené v rámci opatrenia 1.1.2.5.

11

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

Opatrenie: Podpora činnosti Národného superpočítačového centra
Opis opatrenia:

Zabezpečenie členského príspevku do Národného superpočítačového
centra

Gestor

MIRRI SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Prevádzka Národného superpočítačového centra

Termín plnenia:

Q4/2026

Náklady:

2023: 150 000 eur
2024: 150 000 eur
2025: 150 000 eur
2026: 150 000 eur

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet

Opatrenie: Podpora činnosti Národného centra pre kvantové technológie
Opis opatrenia:

Zabezpečenie členského príspevku do Národného centra pre kvantové
technológie

Gestor

MIRRI SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Prevádzka Národného centra pre kvantové technológie

Termín plnenia:

Q4/2026

Náklady:

2023: 150 000 eur
2024: 150 000 eur
2025: 150 000 eur
2026: 150 000 eur

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet

Opatrenie: Podpora činnosti Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR
Opis opatrenia:

Zabezpečenie členského príspevku do Národnej koalície pre digitálne
zručnosti a povolania SR

Gestor

MIRRI SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Prevádzka Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR

Termín plnenia:

Q4/2026

Náklady:

2023: 150 000 eur
2024: 150 000 eur
2025: 150 000 eur
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2026: 150 000 eur
Zdroj financovania:

Štátny rozpočet

Opatrenie: Podpora činnosti Centra pre umelú inteligenciu
Opis opatrenia:

Zabezpečenie členského príspevku do Centra pre umelú inteligenciu

Gestor

MIRRI SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Prevádzka Centra pre umelú inteligenciu

Termín plnenia:

Q4/2026

Náklady:

2023: 150 000 eur
2024: 150 000 eur
2025: 150 000 eur
2026: 150 000 eur

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet

13

1. Digitalizácia širšej ekonomiky
Vychádzajúc zo strategických oblastí Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 20192022, téma digitalizácie širšej ekonomiky nadväzuje na kľúčové aspekty a snaží sa inovovať prístup k
digitálnej ekonomike cez reflektovanie zmien, ku ktorým došlo za posledné roky. Keďže ide o tému s
dynamickým a výrazným vplyvom na takmer všetky odvetvia hospodárstva, digitalizácia širšej ekonomiky
musí prebiehať na rôznych úrovniach. Konkrétne strategické ciele v oblasti ekonomiky vychádzajú z cieľov
stanovených na úrovni Európskej únie, konkrétne vo vízii s názvom Digitálne desaťročie Európy: digitálne
ciele do roku 2030. Na základe týchto cieľov na úrovni Európskej únie sa tieto ciele transformujú do
nastavení cieľov v novom Akčnom pláne digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 až 2026.
Potreba digitalizácie ekonomiky vychádza z udalostí posledného obdobia, kedy dominovala téma
pandémie Covid-19, ktorá zasiahla väčšinu obdobia implementácie predošlého akčného plánu. Pandémia
ešte umocnila už prebiehajúci trend, kedy sa do popredia predierali jednotlivé ukazovatele zdravia
digitálnej ekonomiky. Najvýraznejším príkladom je hodnotenie DESI, ktorý celú jednu kľúčovú oblasť
venuje Integrácií digitálnych technológií. Práve to vedie k potrebe viacdimenzionálneho prístupu k tejto
oblasti, z čoho vyplýva potreba realizácie opatrení smerom k digitálnej transformácii podnikov naprieč
sektormi slovenskej ekonomiky.

1.1 Digitálna transformácia podnikov
Podpora digitálnej transformácie podnikov nadväzuje na viaceré opatrenia definované v Stratégii
digitálnej transformácie Slovenska 2030 a Akčnom pláne digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019
– 2022 a takisto je v línii s európskymi prioritami definovanými v Digitálnom kompase. Potreba investícií
do digitalizácie ekonomiky bola preukázaná viacerými nezávislými štúdiami, napr. spoločnosť McKinsey
predpovedala, že ak by sa Slovensko sústredilo na komplexný rozvoj digitalizácie, do roku 2025 by mohla
digitálna ekonomika narásť o 16,1 miliardy eur na 17 % HDP, z 5,9 % v roku 2019 (odhad potenciálu ešte
pred koronakrízou). Pandémia Covid-19 ešte umocnila potrebu investícií do digitálneho hospodárstva s
cieľom udržania a následne posilnenia konkurencieschopnosti hospodárstva. Podľa dát z indexu DESI a
jeho posledného merania z roku 2021 Slovensko výrazne zaostáva za priemerom EÚ v oblasti integrácie
digitálnych technológií a od roku 2018 sa oproti priemeru EÚ v tomto faktore kontinuálne prepadá [1].
S ohľadom na konkrétne strategické ciele v rámci tejto kapitoly je kľúčovým cielenie podpory v závislosti
od typov podnikov, ktoré je možné identifikovať v prostredí digitálnej ekonomiky. Prvá časť tejto agendy
sa zameriava na podporu základnej úrovne digitálnej intenzity malých a stredných podnikov (ďalej len
“MSP”). Merateľným výsledkovým cieľom je, aby do roku 2026 viac ako 67,6 % MSP na Slovensku
dosiahlo aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity. Tento cieľ sa snaží reflektovať situáciu, kedy všetky
podniky naprieč všetkými sektormi hospodárstva musia zvýšiť svoju konkurencieschopnosť
prostredníctvom využívania základných vymožeností digitálnej transformácie (pripojenie na internet v
podniku, vlastná webová stránka, či predaj tovarov či služieb cez internet a. i.). Bez základnej úrovne
digitálnej intenzity schopnosť každého podniku prežiť a prosperovať v ekonomike bude nemožná.
Aké konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto strategického cieľa boli zadefinované:
1.
2.
3.
4.

Spolufinancovanie investícií do základných technologických nástrojov a procesov v MSP
Služby pre rozvoj digitálneho podnikania
Propagačná kampaň dôležitosti digitálnej transformácie podnikov
Prehľad podpory a vytvorenie základného nástroja na analýzu digitálnej pripravenosti podniku

Druhá časť podnikov prispôsobuje svoje podnikanie trendom v oblasti nových digitálnych riešení, čo z nich
robí skúsenejších aktérov digitálnej transformácie. Pre tieto podniky je kľúčová podpora nasadzovania
pokročilých digitálnych technológií vo výrobe a službách. Merateľným výsledkovým cieľom je, aby do
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roku 2026 viac ako 42,6% podnikov na Slovensku využívalo technológie: služby cloud computingu, veľké
dáta, umelú inteligenciu, keďže tieto technológie bude merať hodnotenie DESI na úrovni Európskej
únie. Tento cieľ ale bude podporovať nasadzovanie širšieho portfólia digitálnych technológií. Pôjde najmä
o podporu nasadzovania a využívania digitálnych technológií, kam patria aplikácie umelej inteligencie, Big
Data, internet vecí, senzory, vysokovýkonná výpočtová technika, kvantové technológie, cloud computing,
edge computing, platformy, 5G a optická infraštruktúra, virtualizácia a automatizácia. V tomto smere ide
teda o podporu podnikov, ktoré nasadzujú už pokročilé digitálne technológie.
Aké konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto strategického cieľa boli zadefinované:
1. Spolufinancovanie investícií do pokročilých technologických nástrojov v podnikoch vrátane
dodávateľských reťazcov
2. Poskytovanie digitálnych, inovačných a patentových voucherov
3. Výzvy pre dopytovo-orientované projekty na vývoj, výskum a nasadzovanie technológií RIS3
4. Dofinancovanie slovenských nódov zapojených do testovacích a experimentálnych zariadení
5. Poskytovanie služieb v oblasti digitalizácie šitých na mieru pre klientov prostredníctvom CDI/ECDI
Poslednú skupinu podnikov tvoria podniky, ktoré sú jadrom inovatívnej ekonomiky a snažia sa o
maximalizáciu potenciálu digitálnych technológií. Strategickým cieľom pri týchto podnikoch je zvýšenie
počtu inovatívnych podnikov a zlepšenie ich prístupu k financiám. Merateľným výsledkovým
ukazovateľom je, aby podiel MSP v high-tech odvetviach na celkovom počte MSP v odvetviach
priemyselnej výroby a služieb dosiahol do roku 2026 úroveň 8,0 %. V tomto smere sú ciele zamerané na
efektívnu podporu scale-up podnikov (rýchlo rastúcich inovatívnych firiem)a jednorožcov (inovatívne
firmy, ktoré dosiahli trhovú hodnotu vo výške viac ako jednej miliardy amerických dolárov), ktoré si
vyžadujú cielené kroky na zjednodušenie prístupu k alternatívnym zdrojom financovania a
minimalizovania rizík a nákladov v procesoch zakladania a úvodného rastu.
Aké konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto strategického cieľa boli zadefinované:
1. Podpora rozvoja fondov rizikového kapitálu na Slovensku
2. Podpora podnikov pri ich investíciách do inovácií vytvorených tretími stranami
3. Podpora efektívneho regulačného ekosystému
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1.1.1 Strategický cieľ: Podpora základnej úrovne digitálnej intenzity malých a stredných podnikov
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:

Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Podpora základnej úrovne digitálnej intenzity
malých a stredných podnikov
52 % slovenských MSP dosahuje aspoň základnú
úroveň digitálnej intenzity (DESI SK, dáta za rok
2020)
Viac ako 67,6 % MSP na Slovensku dosiahne
aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity
2026
DESI
Každoročne

1.1.1.1 Opatrenie: Spolufinancovanie investícií do základných technologických nástrojov a procesov v MSP
Opis opatrenia:
Spolufinancovanie investícií MSP vrátane technológií a nástrojov
umožňujúcich zvýšenie základnej digitálnej intenzity.
Nástroj bude implementovaný prostredníctvom kombinácie úverových
produktov cez komerčné banky – zvýhodnené úvery pre podnikateľov kryté
zárukou štátu – v kombinácii s istým percentom investície v podobe
grantovej podpory ako aj kapitálovými investíciami do seedových
spoločností a akcelerátorov.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MH SR
očakávaný Min. 1000 podporených podnikov

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet podporených podnikov
pre Interná databáza

Termín plnenia

Q4 2026

Míľniky:

2023 – 250 podporených podnikov
2024 – 500 podporených podnikov
2025 – 750 podporených podnikov
2026 – 1000 podporených podnikov

Náklady:

2023-2026 – 23,7 miliónov eur verejné zdroje zo seed kapitálu a
akcelerátorov + bankové garancie pre komerčné banky

Zdroj financovania:

Program Slovensko: Opatrenie 1.3.1 Podpora malého a stredného
podnikania
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1.1.1.2 Opatrenie: Služby pre rozvoj digitálneho podnikania
Opis opatrenia:
Poradenstvo, vzdelávanie, školenia a riešenia šité na mieru pri nasadzovaní
nástrojov umožňujúcich zvýšenie základnej digitálnej intenzity MSP, napr.:
Služby odborníkov v oblastiach digitalizácie podnikateľských modelov
a presunu MSP do online prostredia (webstránka, sociálne siete a online
platformy, online marketing), online predaj a zahraničný online predaj,
vzdelávanie zamestnancov na prácu s novými nástrojmi.
Gestor
Hlavný
výstup:

MH SR
očakávaný Min. 60 000 podporených podnikov

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet podporených podnikov
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 15 000 podporených podnikov
2024 – 30 000 podporených podnikov
2025 – 45 000 podporených podnikov
2026 – 60 000 podporených podnikov

Náklady:

Náklady podpory : 170 miliónov eur
2023 – 42,5 miliónov eur
2024 – 42,5 miliónov eur
2025 – 42,5 miliónov eur
2026 – 42,5 miliónov eur
Personálne náklady na obdobie: (10 x trvalý prac. pomer): 2,95 miliónov eur

Zdroj financovania:

Program Slovensko: Opatrenie 1.3.1 Podpora malého a stredného
podnikania a Priorita 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce

1.1.1.3 Opatrenie: Propagačná kampaň dôležitosti digitálnej transformácie podnikov
Opis opatrenia:
Cieľom opatrenia je osloviť širokú verejnosť cez cielenú komunikačnomarketingovú kampaň, ktorej úlohou bude, čo možno najjednoduchšie
odprezentovať, čo pre MSP znamená prechod na digitálnu ekonomiku, a aké
následky je potrebné očakávať, ak podnikatelia na tieto zmeny nebudú
pripravení. Šírenie osvety o danej téme je prvým predpokladom začiatku
realizácie zmien, ktoré sú v kontexte prechodu znalostnej ekonomiky na
digitálnu nevyhnutné.
Kampaň bude zároveň propagovať formy podpory, ktoré budú pre MSP
dostupné (vrátane portálu prehľadu podpory a nástroja na analýzu
digitálnej pripravenosti podniku).
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Gestor
Hlavný
výstup:

MH SR, MIRRI SR
očakávaný Informačná kampaň (výstupy v tradičných médiách, na sociálnych sieťach,
realizácia prieskumov, networkingové a diskusné podujatia, tvorba
vizuálnych a zvukových mediálnych výstupov - napr. grafiky, brožúry,
videá, podcasty, a podobne)

Indikátor:

Počet výstupov v médiách

Zdroj údajov
indikátor:

pre MH SR, MIRRI SR

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 20 výstupov
2024 – 40 výstupov (kumulatívne)
2025 – 60 výstupov (kumulatívne)
2026 – 80 výstupov (kumulatívne)
Náklady na služby – 1,30 miliónov eur

Náklady:

2023 – 400 000 eur
2024 – 300 000 eur
2025 – 300 000 eur
2026 – 300 000 eur

Personálne náklady na obdobie: (2 x trvalý prac. pomer): 0,59 miliónov eur
Zdroj financovania:

Program Slovensko: Opatrenie 1.3.1 Podpora malého a stredného
podnikania, Národný projekt SBA

1.1.1.4 Opatrenie: Prehľad podpory, vytvorenie základného nástroja na analýzu digitálnej pripravenosti
podniku
Opis opatrenia:
Zmapovanie existujúcej podpory v oblasti digitálnej transformácie podnikov
(základné aj pokročilé digitálne technológie) z rôznych zdrojov. Vytvorenie
základného nástroja na analýzu digitálnej pripravenosti podniku (napr. ako
Digital Readiness Assessment Tool) a prepojenie s možnosťami podpory.
Propagačná/ marketingová kampaň dôležitosti a možností digitálnej
transformácie podnikov.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Webový nástroj na diagnostiku podnikov z hľadiska ich pripravenosti na
digitálnu ekonomiku, ktorý by im odporučil ďalšie kroky z hľadiska
digitálnej transformácie a odkázal by ich na relevantné finančné zdroje
alebo možnosti podpory.
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Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet podnikov využívajúcich túto stránku
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – príprava webového portálu s mapovaním podpory pre podniky v
procesoch digitálnej transformácie a diagnostického nástroja
2023 – počet podnikov využívajúcich nástroj – 5000
2024 – počet podnikov využívajúcich nástroj – 5000
2025 – počet podnikov využívajúcich nástroj – 5000
2026 – počet podnikov využívajúcich nástroj – 5000

Náklady:

2023 – vytvorenie webového toolu a stránky - 20 000 eur
2023 – správa portálu - 6 000 eur
2024 – správa portálu - 6 000 eur
2025 – správa portálu - 6 000 eur
2026 – správa portálu - 6 000 eur

Zdroj financovania:

Plán Obnovy a Odolnosti – Komponent 17 – Investícia 6

1.1.2 Strategický cieľ: Podpora nasadzovania pokročilých digitálnych technológií vo výrobe a
službách
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:

Cieľová hodnota:

Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Podpora nasadzovania pokročilých digitálnych
technológií vo výrobe a službách
Súčasná miera využívania umelej inteligencie v
podnikoch = 15 %, využívanie cloudových služieb
= 18 %, súčasný podiel podnikov, ktoré využívajú
analýzu veľkých dát = 6 % (DESI SK, dáta za rok
2020)
Aspoň 42,6% podnikov na Slovensku bude
využívať technológie: služby cloud computingu,
veľké dáta, umelú inteligenciu
2026
DESI
Každoročne

1.1.2.1 Opatrenie: Spolufinancovanie investícií do pokročilých technologických nástrojov vrátane
dodávateľských reťazcov
Opis opatrenia:
Poskytovanie finančných nástrojov pre podporu nasadzovania
pokročilejších digitálnych technológií, najmä v oblastiach Priemyslu 4.0. Sem
patrí podpora nasadzovania a využívania digitálnych technológií, kam patria
aplikácie umelej inteligencie, Big Data, internet vecí, senzory, vysoko
výkonná výpočtová technika, kvantové technológie, cloud computing, edge
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computing, platformy, 5G a optická infraštruktúra, virtualizácia a
automatizácia.
Gestor
Hlavný
výstup:

MH SR
očakávaný Min. 1500 podporených projektov v kombinácii grantovej podpory a
bankových záruk

Indikátor:

Počet podporených projektov

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 375 podporených podnikov
2024 – 750 podporených podnikov
2025 – 1 125 podporených podnikov
2026 – 1 500 podporených podnikov

Náklady:

Náklady podpory: 2023-2026 – bankové garancie pre komerčné banky

Zdroj financovania:

Program Slovensko: Opatrenie 1.1.1 Podpora nasadzovania pokročilejších
digitálnych technológií

1.1.2.2 Opatrenie: Poskytovanie digitálnych, inovačných a patentových voucherov
Opis opatrenia:
Poskytovanie digitálnych, inovačných a patentových voucherov – Ide o
podporu spolupráce slovenských podnikov s aktérmi inovačného
ekosystému a zlepšenie transferu vedomostí a technológií do praxe vo
forme inovácií. Prijímateľmi by mali byť prioritne slovenské MSP (100–200
subjektov ročne) s výškou individuálnej kumulatívnej pomoci do 200 000 eur
počas obdobia 3 rokov.
Gestor
Hlavný
výstup:

MH SR
očakávaný Počet podporených firiem v nasledovných počtoch za jednotlivé typy
voucherov do roku 2026:
-

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

500 podnikov podporených formou patentových voucherov
500 podnikov podporených formou inovačných voucherov
800 podnikov podporených formou digitálnych voucherov

Počet podporených projektov
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023-2026 – 1800 podporených podnikov

Náklady:

2023-2026 – 12 miliónov eur
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Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

1.1.2.3 Opatrenie: Dopytovo orientované výzvy pre projekty zamerané na výskum, vývoj a nasadzovanie top
digitálnych technológií
Opis opatrenia:
Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť systém podpory pre výskum, vývoj a
nasadzovanie pokročilých digitálnych technológií spoločnosťami vrátane
mikro, malých a stredných podnikov, výskumnými ústavmi a subjektmi
verejnej správy. Okrem výskumných, vývojových a aplikačných projektov sa
podpora môže poskytnúť aj technologickým inštitúciám alebo
kompetenčným centrám.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Min. 43 podporených projektov

Indikátor:

Počet podporených projektov

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q2/2026

Míľniky:

2023 – 10 podporených projektov
2024 – 10 podporených projektov
2025 – 15 podporených projektov
2026 – 8 podporených projektov
2023 – 2 000 000 eur

Náklady:

2024 – 23 900 000 eur
2025 – 23 900 000 eur
2026 – 23 700 000 eur
Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

1.1.2.4 Opatrenie: Dofinancovanie slovenských nódov zapojených do testovacích a experimentálnych
zariadení
Opis opatrenia:
Podpora dofinancovania projektov s prítomnosťou slovenských aktérov
zapojených do Testing and Experimentation Facilities (TEF).
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR spolugestor: MZ SR, MH SR
očakávaný 2 projekty (momentálne sme vydali 2 listy spolufinancovania – AI TEF pre
zdravotníctvo a AI TEF pre manufaktúrnu výrobu)
Každý TEF projekt je na dobu 60 mesiacov a financovanie EUR 5 miliónov z
členského štátu a 5 miliónov z programu DIGITAL.

Indikátor:

Počet podporených TEF so slovenskou účasťou
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Zdroj údajov
indikátor:

pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2022 – začatie realizácie projektu, kick-off míting, nastavenie projektového
riadenia na strane koordinátora projektu, projektových partnerov ako aj
lídrov jednotlivých uzlov a partnerov vrátane SK
2023 – spustenie prevádzky TEFu – január 2023. TEFy sú sieťované po území
EÚ, a vedené TEF koordinátorom. Napr. pri AI TEF pre zdravotníctvo, je SR
zapojené do konzorcia TEFov vedených Berlínskou nemocnicou Charité.
Koordinátor TEFu monitoruje a harmonizuje a odpočtuje aktivity.
2024 – realizácia programov robotiky a úzkej špecializácie AI pre AI TEF pre
zdravotníctvo (skratka AI z angl. artificial intelligence = umelá inteligencia,
ďalej len “AI”). Vytváranie služieb pre experimentovanie v oblasti aplikácie
AI a robotiky v zdravotníctve.
2025 – realizácia projektu. Vytváranie služieb pre experimentovanie v
oblasti aplikácie AI a robotiky v zdravotníctve. Testovanie služieb, zariadení
a infraštruktúry pre poskytovanie vybudovaných služieb experimentovania.
Identifikácia obchodných príležitostí a modelov financovania TEFu.
2026 – predposledný rok realizácie projektu, kedy sa bude veľká pozornosť
venovať finančnej stabilite po skončení financovania zo strany ČŠ a
programu DIGITAL. Dobudovanie poskytovaných služieb experimentovania.
Budovanie obchodných modelov poskytovania služieb experimentovania a
fungovania TEFu.
2027 – dobudovanie obchodných modelov fungovania TEFu. Ukončovacie
projektové práce.

Náklady:

2022 – 0.1 miliónov eur
2023 – 1.6 miliónov eur
2024 – 1 miliónov eur
2025 – 1 miliónov eur
2026 – 0.8 miliónov eur

2027 – 0.5 miliónov eur
Zdroj financovania:

EŠIF

1.1.2.5 Opatrenie: Osobitné digitálne a technické riešenia na mieru pre klientov prostredníctvom ECDI
Opis opatrenia:
Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) - jednotné kontaktné miesta,
ktoré pomáhajú spoločnostiam využívajúcim digitálne technológie.
Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia,
vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné
technológie. Malým a stredným podnikom budú poskytovať priestor na
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testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní
ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich
zamestnancov.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Min. 5901 podporených subjektov

Indikátor:

Počet podporených projektov

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2025

Míľniky:

2025: kumulatívne za celé projektové obdobie 5901 podporených subjektov

Náklady:

(2023-2025) 11 719 694,39 €

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

1.1.3. Strategický cieľ: Podpora inovatívnych firiem
Strategický cieľ:

Súčasná hodnota:

Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Zvýšenie počtu inovatívnych podnikov a
zlepšenie ich prístupu k financiám:
Podiel MSP v high-tech odvetviach na celkovom
počte
MSP
v
odvetviach
priemyselnej výroby a služieb
5,8 % slovenských MSP pracuje v high-tech
odvetviach z celkového počtu MSP v odvetviach
priemyselnej výroby a služieb (SBA, dáta za rok
2020)
Viac ako 8,0 % MSP na Slovensku dosiahne aspoň
základnú úroveň digitálnej intenzity
Q42026
SBA, na základe údajov Registra organizácií ŠÚ SR
Každoročne

1.1.3.1 Opatrenie: Podpora rozvoja fondov rizikového kapitálu na Slovensku
Opis opatrenia:
Gestor bude implementovať dva typy finančných nástrojov na podporu
rizikového kapitálu. Jedným nástrojom je podpora seedoveho kapitálu,
druhým nástrojom je podpora akcelerátorov.
Gestor
Hlavný
výstup:

MH SR
očakávaný Podpora rozvoja fondov rizikového kapitálu na Slovensku cez nástroje
seedového kapitálu a podporu akcelerátorov

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet podporených podnikov
pre Interná databáza
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Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023-2026 – 60 podporených spoločností

Náklady:

2023-2026 – 47,5 milióna eur

Zdroj financovania:

Seed kapitál:
Program Slovensko v špecifickom cieli 1.3 – 55 miliónov eur
Investícia 6 v komponente 9 Plánu obnovy a odolnosti – 15 miliónov eur
Akcelerátori:
Program Slovensko v špecifickom cieli 1.3 – 10 miliónov eur

1.1.3.2 Opatrenie: Podpora efektívneho regulačného ekosystému
Opis opatrenia:
Výzvy na zbieranie návrhov na legislatívne úpravy v oblasti podpory
digitálnej ekonomiky (deregulačné a proaktívne opatrenia) a vytvorenie
tímu troch ľudí, ktorí by tieto návrhy vyhodnocovali.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR a Úrad vlády SR
očakávaný Štyri výzvy (jedna výzva za rok) na zasielanie návrhov na legislatívne návrhy
zo strany kľúčových stakeholderov, ktoré budú vyhodnocované
dedikovaným tímom v rámci MIRRI SR.
Tím ľudí by vyhodnocoval navrhované opatrenia po vzore tímu na
Ministerstve hospodárstva, a po vyhodnotení opatrení by sa tieto
opatrenia dali do legislatívneho procesu v rámci jedného balíčka za rok,
ktorý by sa následne komunikoval verejnosti na spropagovanie ďalšieho
ročníka.
Medzi oblasti s potrebnými zmenami z hľadiska regulácií digitálneho
prostredia a ekonomiky patria najmä:
-

-

-

Zmeny zákonníka práce, ktoré umožnia hybridné modely
zamestnávania, umožnia pružne reagovať na potreby trhu práce, aj
s ohľadom na prácu z domu, prácu pre digitálne platformy a rôzne
modely zdieľanej ekonomiky, uľahčenie pracovnej mobility;
Zlepšenie podmienok verejného obstarávania z hľadiska rýchlosti
procesov a súťaženia na kvalitu a inovatívnosť ponúkaných riešení;
Reforma vzdelávacieho systému vrátane podpory celoživotného
vzdelávania; Digitálna transformácia verejnej správy;
Optimalizácia zákonov ovplyvňujúcich budovanie
širokopásmového internetového pripojenia;
Zmeny v riadení eurofondov, predovšetkým výrazné
zjednodušenie administratívy na strane žiadateľov o finančné
príspevky;
Legislatíva týkajúca sa nasadzovania nových technológií,
predovšetkým uplatňovanie umelej inteligencie, blockchainu alebo
iných technológií v spoločnosti a hospodárstve.
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Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet výziev
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 1 výzva
2024 – 1 výzva
2025 – 1 výzva
2026 – 1 výzva

Náklady:

2023 – 2026 – Personálne náklady na obdobie: (2 x trvalý prac. pomer) : 0,59
mil. €

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

2. Digitálna infraštruktúra
Európska únia v rámci svojej vízie ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030 navrhla
Digitálny kompas pre digitálne desaťročie EÚ, ktorý rozvíja štyri kľúčové smerovania. Jedným z bodov
digitálneho kompasu je oblasť bezpečných a udržateľných digitálnych infraštruktúr. Konkrétne ciele v tejto
oblasti zahŕňajú pripojiteľnosť: gigabitové pripojenie pre každého, plošne dostupné mobilné siete 5G;
špičkové polovodiče: zdvojnásobiť podiel EÚ na celosvetovej produkcii; údaje – edge a cloud: 10 000
klimaticky neutrálnych vysokobezpečných okrajových uzlov; a výpočtová infraštruktúra: prvý počítač s
kvantovým zrýchlením.
Dôležitosť digitalizácie a jej prínosy ukázala aj aktuálna pandémia koronavírusu. Európska komisia v Správe
o fungovaní Európskej únie zo septembra tohto roka potvrdila, že pandémia zdôraznila potrebu urýchlenia
digitálnej transformácie Európy a v rámci nej aj pripojiteľnosť, a teda gigabitové pripojenie pre všetky
domácnosti v Európe do roku 2030.
Keďže Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zdieľa zodpovednosť za tieto oblasti s
inými orgánmi verejnej správy, zameranie Akčného plánu je zúžené len na vybrané oblasti. S ohľadom na
dostupné kapacity Slovenska je táto kapitola zameraná na tri oblasti: gigabitové pripojenie,
vysokovýkonné výpočty a kvantové technológie.

2.1 Infraštruktúra
Množstvo činností sa totiž v ostatných mesiacoch presunulo do online priestoru, čo si vyžaduje kvalitné
pripojenie na internet z akéhokoľvek miesta. Z domu pracujeme, učíme sa, nakupujeme, pracovné
stretnutia absolvujeme online, sme v kontakte s rodinou, s priateľmi. Často sme nútení presúvať naše
bežné aktivity z reálneho do virtuálneho sveta, čo bez kvalitného pripojenia na internet nie je možné.
Pandémia nám nastavila zrkadlo a ukázala, kde existujú medzery, ktoré treba vyriešiť.
Do roku 2030 chce MIRRI túto situáciu zmeniť, a to na základe vládou schváleného Národného plánu
širokopásmového pripojenia, tzv. broadbandového plánu. Dokument má dva hlavné ciele – pokryť všetky
domácnosti pripojením s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s s možnosťou zvýšiť ju na 1Gbit/s, ako aj pokryť
školy, inštitúcie či úrady (SED) rýchlosťou aspoň 1 Gbit/s. Ako sa píše v pláne, tieto dva ciele sa podarí
najlepšie naplniť podporou výstavby pasívnej infraštruktúry s optickými káblami až do budov, cez ktoré
pôjde ultra vysokou rýchlosťou veľké množstvo dát. MIRRI na základe nových cieľov v Digitálnom kompase
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zaktualizuje národný broadbandový plán zvyšovaním ambícií cieľov a aktuálne pripravuje implementáciu
ďalších krkov (štúdia, výzvy, realizácie).

Obrázok: Domácnosti a ich pokrytie internetom
Na koordináciu oblasti broadbandu sa zriadil aj európsky Broadband Competence Office (BCO) Network,
ktorý združuje národné a regionálne autority, ktoré riešia otázky zavádzania broadbandu zo všetkých
členských štátov (BCO majú vytvorené všetky členské krajiny EÚ).

2.1.1 Strategický cieľ: Gigabitové pripojenie domácnosti a SED
2.1.1.1 Opatrenie: Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému Broadbandovému Plánu (NBP)
Opis opatrenia:
Po schválení NBP sa v zmysle pravidiel o štátnej pomoci realizuje štúdia
uskutočniteľnosti (ŠU). Na štúdií pracuje Žilinská univerzita s odborníkmi
broadbandovej oblasti. Do práci sa zapájajú aj experti z JASPERS
organizačnej zložky Európskej investičnej banky (EIB), ktorý majú skúsenosti
s projektami intervencií do širokopásmových sietí v členských štátoch
Európskej únie. [pozn.: očakávane ukončenie prelom rokov 2022-23.]
Na dosiahnutie cieľa stanoveného EÚ v Digitálnom kompase bude preto
potrebná aktualizácia NBP (zvýšenie ambícií) a jeho následná implementácia
(nie je treba momentálne meniť vládou schválený NBP, ale aktualizovať ho
v zmysle dohodnutých pravidiel).
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Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Vytvorená a schválená štúdia uskutočniteľnosti

Indikátor:

Splnenie termínu

Zdroj údajov
indikátor:

pre

Termín plnenia

2Q 2023

Míľniky:
Náklady:

4Q
2Q schválenie ŠU
166 800 eur

Zdroj financovania:

OPII

napísaná

ŠU

2.1.1.2 Opatrenie: Mapovanie komunikačnej infraštruktúry
Opis opatrenia:
V súčinnosti s ukončením ŠU bude prebiehať mapovanie komunikačnej
infraštruktúry operátorov 2022, ktoré bude overovať dáta zozbierané z
verejnej konzultácie 2019 a bude slúžiť ako podkladový materiál pre ŠU a
pre výpočet CBA. CBA je nevyhnutnou súčasťou ŠU. [pozn.: na mapovaní sa
bude spolupracovať s regulačným úradom (RÚ) Úradom pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb. Nie je ešte finálne
rozhranie.]
Na RÚ prebieha implementácie tzv. Broadbandového portálu (IS
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad). Tento portál bude
okrem mapovania zabezpečovať geografický prieskum, verejné konzultácie,
riadenie a vyhodnocovanie intervencií. [pozn.: plán spustenia projektu je v
druhej polovici 2023.]
MIRRI SK, UPREKAPS

Gestor
Hlavný
výstup:

očakávaný Prehľad bielych adries na Slovensku

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet bielych adries
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2022

Míľniky:

Náklady:

- 31.8.2022: Pravidelný zber dát od RÚ z 30.6.2021 – prítomnosť optiky v
obciach (úroveň obce)
- 3Q 2022: získanie dát z Speedtest z OOKLA – (úroveň 100x100)
- 4Q 2022: Re-mapovanie 2022- získanie dát od operátorov na adresy cez BB
portálu v rámci IS MŠRDS – RU (úroveň adresa)
9 316 743,76 Eur

Zdroj financovania:

OPII – Projekt MSRŠD (UPREKAPS), OPII 7.1
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2.1.1.3 Opatrenie: Vybudovanie Broadband Competence Office
Opis opatrenia:
BCO ako kancelária začlenená pod existujúce štruktúry na MIRRI SK a RÚ
bude podporovať aktivity rozvoja a udržateľnosti širokopásmového
pripojenia. Kancelária bude plniť úlohy súvisiace so zabezpečením plnenia
cieľov stanovených v NBP, s efektívnosťou investícií do širokopásmového
pripojenia, so získavaním a poskytovaním transparentných informácii o
stave širokopásmových prístupových sietí na Slovensku (pre občanov,
podniky), s poskytovaním technickej podpory miestnym a regionálnym
orgánom, s poskytovaním poradenstva a pomoci občanom a podnikom pri
zavádzaní širokopásmového pripojenia, ako aj s podporou odborných
znalostí orgánom verejnej moci pri plánovaní, implementácii a
monitorovaní projektov širokopásmového pripojenia. Zároveň sa bude
sústrediť na posilnenie svojich odborných kapacít.
Na strane žiadateľa EVS projektu bol vybraný dodávateľ, ktorý bude
realizovať dodávku výstupov z projektu pre BCO (ako sú procesy riadenia
broadbandu, plánovanie a realizáciu investícií štátu do komunikačnej
infraštruktúry, a metodiku a realizáciu mapovania infraštruktúry). [pozn.:
ukončenie projektu koniec 2023.]
Zo strany zainteresovaných partnerov treba zabezpečiť udržateľnosť
projektu BCO, napr. so štátneho rozpočtu resp. z EŠIF fondov. [pozn.: termín
koniec 2023.]
MIRRI SR, UPREKAPS

Gestor
Hlavný
výstup:

očakávaný Podpora implementácie Národného broadbandového plánu a to cez:
vybudovanie personálnych kapacít a posilnenie a posilnenie odborných
kompetencií, zavedenie nových procesov, optimalizácia existujúcich
procesov, vypracovanie nových metodík a postupov riadenia broadbandu
Vytvorený BCO a spustenie jeho aktivít v oblasti riadenia pokrývania bielych
adries a rozširovania pokrytia širokopásmovou konektivitou na celom území
Slovenskej republiky v súlade so strategickými plánmi EÚ.

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Ukončený EVS BCO porejkt
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2023

Míľniky:

TBD

Náklady:

2 609 732,18 eur

Zdroj financovania:

OP EVS
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2.1.1.4 Opatrenie: Príprava výziev
Opis opatrenia:
Financovanie pripojenia je navrhnuté v zmysle princípov NBP pomocou EŠIF
v Programe Slovensko opatrenie 1.5.1. [pozn.: v OP SK je aktuálne pre BB
navrhnutá alokácia 112 miliónov eur, v POO je 0 eur.]
V prípade, že realizácia týchto krokov nebude ohrozená z externých, ale aj
interných zdrojov, očakávame prípravu výziev na financovanie
broadbandovych dopytových projektov na prelome rokov 2022-2023.
Spustenie pilotných projektov predpokladáme v priebehu 2024.

Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Pripravené výzvy

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Spustené pilotnej výzvy
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2024

Míľniky:
Náklady:

112 miliónov eur

Zdroj financovania:

Program Slovensko

2.2 Vysokovýkonné výpočty
Vysokovýkonné výpočty (angl. skratka HPC) sú v súčasnosti považované za kľúčovú technológiu, ktorá
podporuje základný a aplikovaný výskum v mnohých vedeckých disciplínach a priemyselných odvetviach.
Vysokovýkonné počítače sú kritickým nástrojom na pochopenie zložitých výziev a otvárajú príležitosť
prinášať inovácie. Vďaka efektívnemu spracovaniu komplexných dát pomáha HPC zvyšovať naše chápanie
zložitých vedeckých problémov a vytvárať tak inovácie zvyšujúce konkurencieschopnosť podnikov,
efektivitu verejnej správy a úroveň výskumu a vývoja v krajine. Jednoducho povedané, podieľajú sa na
skvalitnení nášho života takmer vo všetkých oblastiach.
Podľa štúdie Európskej investičnej banky a spoločného podniku EuroHPC (SR je jeho členom) z roku 2019,
je možné členské štáty EÚ z pohľadu vyspelosti a prínosov ekosystému superpočítačov zaradiť do troch
kategórií, pričom SR patrí do poslednej kategórie krajín s limitovanými kapacitami HPC a ekosystémom
dodávateľov, ale preukázaným dopytom po výpočtovej kapacite (do rovnakej kategórie ako Slovensko
patrí aj Chorvátsko, Estónsko a Malta). Slovensko však má potenciál posunúť sa na novú úroveň
vybudovaním robustného a dlhodobo udržateľného ekosystému vysokovýkonných výpočtov. Jeho
základom je výkonná národná infraštruktúra s dôrazom na zelené technológie a energetickú efektívnosť,
s dostatočným výkonom na pokrytie potrieb najnáročnejších slovenských používateľov v oblastiach
strojového učenia a umelej inteligencie, veľkoobjemového spracovania údajov a pokročilých simulácií.
Pre úspech Slovenska v digitálnej transformácií bude nevyhnutné vybudovať a rozvíjať inovatívny
ekosystém založený na aktívnej spolupráci súkromného, akademického a verejného sektora (triple helix).
Na rozvoj slovenského ekosystému vysokovýkonných výpočtov je potrebné zabezpečiť nasledujúce oblasti
pôsobnosti (prevzaté zo štúdie uskutočniteľnosti rozvoja prostredia HPC na Slovensku):
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Nosným opatrením je vybudovanie špičkového vysokovýkonného výpočtového systému, čo zabezpečuje
investícia v Pláne obnovy a odolnosti (komponent 17). Cieľom je vybudovať výpočtový systém s vysokou
energetickou efektívnosťou a výpočtovým výkonom v desiatkach PFLOP/s, ktorý bude tvoriť základ pre
rozvoj prostredia HPC na Slovensku a bude mať celoeurópsky význam vďaka zapojeniu SR do spoločného
európskeho podniku EuroHPC. Na porovnanie, EuroHPC v roku 2022 uviedlo do prevádzky tretí
najvýkonnejší počítač na svete LUMI vo Fínsku s výkonom 550 PFLOP/s a pripravuje nový počítač Jupiter
v Nemecku, ktorý prekročí 1000 PFLOP/s.
Na koordináciu aj realizáciu aktivít v oblasti HPC na Slovensku bolo v rámci opatrení predchádzajúceho
akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 založené záujmové združenie
právnických osôb Národné superpočítačové centrum (NSCC), ktoré zastrešuje aj aktivity kompetenčného
centra pre vysokovýkonné výpočty. NSCC vytvára základňu na rozvoj väčšiny oblastí pôsobnosti, ktoré sú
vyššie uvedené na schéme, vrátane prevádzky výpočtovej infraštruktúry.
Akčný plán obsahuje opatrenia zoskupené pod nasledujúcimi tromi cieľmi:
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2.2.1 Strategický cieľ: Podpora vzdelávania expertov
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:
Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Podpora vzdelávania expertov
54 % obyvateľov má základné alebo vyššie
digitálne zručnosti (rok 2019)
60 % obyvateľov dosiahne základné alebo vyššie
digitálne zručnosti
2026
Eurostat, TEPSR_SP410
ročne

2.2.1.1 Opatrenie: Zriadenie a realizácia kurzov pre používateľov naprieč sektormi
Opis opatrenia:
Zriadenie a realizácia špecializovaných vzdelávacích kurzov na prípravu
expertov v problematike vysokovýkonných výpočtov so zameraním na rôzne
sféry, najmä využitie HPC v komerčnom sektore a vo verejnej a štátnej
správe.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 300 absolventov kurzu do r. 2026

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

počet absolventov s certifikátom kompatibilným s PRACE
pre ročné hlásenie od realizátora kurzu

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie osnovy a harmonogramu vzdelávacích kurzov
2024 – prekročenie počtu 80 absolventov
2025 – prekročenie počtu 160 absolventov (kumulatívne)
2026 – prekročenie počtu 300 absolventov (kumulatívne)

Náklady:

spolu – 182 000 eur (z grantu DEP)
2023
2024
2025
2026

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.2.1.2 Opatrenie: Zriadenie štipendijného programu pre špičkových študentov
Opis opatrenia:
Zriadenie špecializovaného štipendijného programu pre talentovaných
študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia v EÚ so zameraním na
oblasť HPC nad rámec štipendií SAIA. Štipendium pre prijímateľa bude
prideľovať Národné superpočítačové centrum (NSCC) na ročnej báze.
Štipendisti dostanú ponuku absolvovať stáž vo výpočtovom stredisku v
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partnerských centrách HPC v rámci spoločného podniku EuroHPC a následne
odpracujú min. 1 rok v NSCC.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Min. 8 štipendií do r. 2026

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

počet pridelených štipendií
pre ročné hlásenie od realizátora kurzu

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie výzvy a štatútu štipendijného programu, pridelenie
prvých dvoch štipendií
2024 – pridelenie ďalších dvoch štipendií
2025 – pridelenie ďalších dvoch štipendií
2026 – pridelenie ďalších dvoch štipendií

Náklady:

Spolu – 96 000 eur (8 × 1 000 eur × 12 mes.)
2023 – 24 000 eur
2024 – 24 000 eur
2025 – 24 000 eur
2026 – 24 000 eur

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.2.2 Strategický cieľ: Podpora používania HPC v súkromnom sektore
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:
Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Podpora používania HPC v súkromnom sektore
5,6 % podnikov využíva analýzu veľkých objemov
údajov (big data, rok 2020)
priemer EÚ 14,2 % podnikov bude využívať
analýzu veľkých objemov údajov
2026
Eurostat
ročne

2.2.2.1 Opatrenie: Prístup k výpočtovému času na využívanie HPC infraštruktúry v MSP
Opis opatrenia:
Bezodplatný prístup na využívanie HPC infraštruktúry pre malé a stredné
podniky. Bude plnené cez ECDI podľa politiky prístupu k výpočtovému času
do max. 10-tisíc uzlohodín na jedného prijímateľa.
Gestor:

MIRRI SR
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Hlavný
výstup:

očakávaný min. 40 vydaných prístupov do r. 2026

Indikátor:

počet vydaných prístupov

Zdroj údajov
indikátor:

pre ročné hlásenie od ECDI

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie výzvy a vydanie prvých 5 prístupov
2024 – 10 vydaných prístupov
2025 – 15 vydané prístupov
2026 – 10 vydané prístupov

Náklady:
Zdroj financovania:

Financovanie výpočtového času je kryté rozpočtom ECDI v rámci opatrenia
1.1.2.5.
Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z Plánu obnovy a odolnosti.

2.2.2.2 Opatrenie: Bezplatné pilotné projekty pre podnikových záujemcov o výpočtový čas
Opis opatrenia:
Bezplatné služby otestovania aplikácií HPC pre komerčných záujemcov v
malom rozsahu, na overenie prínosu služieb pred ich komerčným
nasadením. Pilotné projekty pre záujemcov o výpočtový čas, pre ktorých
bude kompetenčné centrum pre HPC poskytovať zákaznícku podporu po
úroveň proof-of-concept (TRL 6)
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 30 klientov r. 2026

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

počet klientov
pre ročné hlásenie od kompetenčného centra pre HPC

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie výzvy a zriadenie programu v spolupráci s ECDI.
2024 – obslúženie prvých 10 klientov.
2025 – obslúženie ďalších 10 klientov.
2026 – obslúženie ďalších 10 klientov.

Náklady:

Súčasť rozpočtu kompetenčného centra HPC

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z Plánu obnovy a odolnosti.
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2.2.3 Strategický cieľ: Podpora používania HPC vo verejnom sektore
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:
Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Podpora používania HPC vo verejnom sektore

2026
Eurostat
ročne

2.2.3.1 Opatrenie: Osvetové semináre vo verejnom sektore
Opis opatrenia:
Zvýšenie povedomia o možnostiach využitia HPC vo verejnom sektore
(zdravotníctvo, doprava, životné prostredie a i.) prostredníctvom
osvetových seminárov pre konkrétne okruhy používateľov, ktorým NSCC
ako realizátor poskytne prednášky a individuálne semináre.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 6 projektov do r. 2026

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

počet používateľov HPC z verejného sektora
pre ročné hlásenie od kompetenčného centra pre HPC

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – informačná kampaň a identifikácia potenciálnych prijímateľov
2024 – obslúženie prvých 2 verejných inštitúcií
2025 – obslúženie ďalších 2 verejných inštitúcií
2026 – obslúženie ďalších 2 verejných inštitúcií

Náklady:

Spolu 6000 eur
2023
2024
2025
2026

Zdroj financovania:

Vlastný rozpočet NSCC.

2.2.3.2 Opatrenie: Nefinančná expertná podpora pilotného využitia HPC vo verejnom sektore
Opis opatrenia:
Nefinančná expertná podpora pilotného využitia HPC vo verejnom sektore
pre používateľov, ktorí majú potenciál rozvíjať pokročilé aplikácie HPC, ale
zavádzanie nových procesov pre nich môže predstavovať organizačnú a
technickú bariéru. Na prekonanie počiatočných prekážok pri adopcií
technológie HPC budú poskytované príspevky prostredníctvom Národného
superpočítačového centra (NSCC). Žiadateľ o príspevok bude musieť
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predložiť opis projektu, ktorý posúdi komisia NSCC a odporučí správnej rade
NSCC výšku príspevku, ktorý je potrebný na zavedenie nových procesov na
adopciu vysokovýkonných výpočtov v žiadateľskej organizácii.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 4 projekty do r. 2026

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

objem výpočtového času na verejne dostupných superpočítačoch
pre ročné hlásenie od kompetenčného centra pre HPC

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie výzvy na predkladanie projektov a komunikačná kampaň
na oslovenie potenciálnych žiadateľov
2024 – poskytnutie prvého príspevku pre žiadateľa
2025 – poskytnutie dvoch príspevkov pre žiadateľov
2026 – poskytnutie jedného príspevku pre žiadateľa

Náklady:

spolu 40 000 eur
2023
2024
2025
2026

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z Plánu obnovy a odolnosti.

2.3 Kvantové technológie
Európska únia zaradila rozvoj kvantovej komunikačnej infraštruktúry (QCI – quantum communication
infrastructure) medzi vlajkové iniciatívy nevyhnutné na zachovanie schopnosti poskytovať bezpečnú
komunikáciu. MIRRI SR sa v decembri 2019 stalo signatárom rámcovej dohody o spolupráci na rozvoji
kvantovej komunikačnej infraštruktúry z Bukurešti s cieľom rozvinúť zabezpečenú kvantovú komunikačnú
infraštruktúru naprieč EÚ. Rozvoj kvantových technológií je podstatnou súčasťou bezpečnej komunikačnej
infraštruktúry na vytvorenie fyzikálne zaručenej autentickosti prenosu informácií v pozemnom segmente
(optickými káblami) aj v kozmickom segmente (optický prenos na družice). Ambíciu rozvoja kvantových
technológií na Slovensku v súlade s európskou iniciatívou Quantum Technologies Flagship usmerňuje
Národné centrum pre kvantové technológie, z.z.p.o. Nositeľom rozvoja kvantovej komunikačnej
infraštruktúry na Slovensku je sedem akademických inštitúcií na Slovensku (FÚ SAV, ELÚ SAV, MÚ SAV,
ÚEF SAV, FMFI UK, PF UPJŠ, FEI STU). Z toho dôvodu je v rámci počiatočnej investície potrebné naviazať
kvantové komunikačné spojenie medzi nimi. Z technických a geografických dôvodov to predstavuje tri
linky s dvanástimi uzlami. V ďalšom kroku, po úspešnom otestovaní infraštruktúry, sa do nej zapoja aj
orgány verejnej moci či súkromné subjekty a infraštruktúra bude vhodná aj na iné ako výskumno-vývojové
využitie. Slovensko je zapojené do cezhraničného európskeho projektu Quapital a v októbri 2020
nadviazalo prvé funkčné kvantové terestriálne spojenie medzi dvomi hlavnými mestami vo svete Bratislavou a Viedňou. Navrhované rozvinutie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku s
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prípravou na prepojenie so susednými štátmi je cieleným rozvinutím tejto iniciatívy, ktorá dnes už
potrebuje významnú finančnú injekciu, pričom sa vytvárajú pozitívne synergie v oblasti vzdelávania
odborníkov, ale aj príležitosti na rozvoj výrobnej základne na dodávky špecializovaných komponentov
slovenskej výroby s možnosťou exportu, čím prispejeme k technologickej suverenite EÚ. Do rozvoja
kvantovej komunikačnej infraštruktúry sa plánuje zapojiť aj podniková sféra a používateľmi zabezpečenej
kvantovej komunikačnej infraštruktúry budú aj štátne orgány.

2.3.1 Strategický cieľ: Sprevádzkovanie národnej siete kvantového internetu
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:
Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Sprevádzkovanie národnej siete kvantového
internetu
1 uzol (2021)
6 uzlov do 2024, 12 uzlov do 2026
2026
FÚ SAV
ročne

2.3.1.1 Opatrenie: Zriadenie a realizácia kurzov na prípravu kvantových inžinierov
Opis opatrenia:
Zriadenie štipendijného programu pre kvantových inžinierov pod gesciou
Národného centra pre kvantové technológie (QUTE.SK) nad rámec SAIA.
Štipendium bude určené pre študentov od II. stupňa VŠ štúdia pri vyslaniach
aj prijatiach na krátkodobé aj dlhodobé stáže na špičkových pracoviskách.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 20 štipendistov ročne od r. 2024

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet prijímateľov štipendia
pre ročné hlásenie od realizátora kurzu
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Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie štatútu a harmonogramu štipendií
2024 – prekročenie počtu 20 absolventov
2025 – prekročenie počtu 40 absolventov (kumulatívne)
2026 - prekročenie počtu 60 absolventov (kumulatívne)

Náklady:

spolu 770 000 eur
2023: 50 000 eur na prípravu štipendijného programu
2024: 240 000 eur
2025: 240 000 eur
2026: 240 000 eur

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet SR

2.3.1.2 Opatrenie: Školenia pre verejný sektor o praktických aplikáciách kvantových technológií
Opis opatrenia:
Vzdelávanie a osveta o kvantových technológiách pre pracovníkov
verejného sektora prostredníctvom odborných školení na zvýšenie
povedomia o možnostiach nasadenia v praktických aplikáciách, najmä pri
využití kvantovej komunikačnej infraštruktúry. Školenia bude realizovať
Národné centrum pre kvantové technológie (QUTE.SK).
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 150 absolventov kurzu do r. 2026

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

počet absolventov kurzu
pre ročné hlásenie od realizátora kurzu

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 - zverejnenie osnovy a harmonogramu vzdelávacích kurzov
2024 – prekročenie počtu 50 absolventov
2025 - prekročenie počtu 100 absolventov (kumulatívne)
2026 - prekročenie počtu 150 absolventov (kumulatívne)

Náklady:

spolu 90 000 eur (z grantu DEP)
2023
2024
2025
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2026
Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.3 Opatrenie: Expertné školenia v oblasti kvantových technológií
Opis opatrenia:
Vzdelávanie o kvantových technológiách na vyškolenie expertov prevažne
zo súkromného sektora, ktorí budú pripravení na nasadzovanie kvantových
technológií v praktických aplikáciách, najmä pri využití kvantovej
komunikačnej infraštruktúry. Školenia bude realizovať Národné centrum
pre kvantové technológie (QUTE.SK).
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 60 absolventov kurzu do r. 2026

Indikátor:

počet absolventov kurzu

Zdroj údajov
indikátor:

pre ročné hlásenie od realizátora kurzu

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – zverejnenie osnovy a harmonogramu vzdelávacích kurzov
2024 – prekročenie počtu 20 absolventov
2025 – prekročenie počtu 40 absolventov (kumulatívne)
2026 – prekročenie počtu 60 absolventov (kumulatívne)

Náklady:

spolu 60 000 eur (z grantu DEP)
2023
2024
2025
2026

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.4 Opatrenie: Podpora vývoja softvérových riešení pre kvantové komunikačné siete
Opis opatrenia:
Zapojenie súkromného IT sektora – spolupráca public a private subjektov –
do vývoja softvérových riešení na manažment kvantových kľúčov a na
používateľské aplikácie pre kvantovú kryptografiu. Podporu bude
sprostredkovávať Národné centrum pre kvantové technológie (QUTE.SK).
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 5 zapojených pracovníkov ročne od r. 2024
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Indikátor:

počet pracovníkov zo súkromného sektora

Zdroj údajov
indikátor:

pre ročné hlásenie od realizátora kurzu

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 - zverejnenie výzvy so zadaním úloh pre záujemcov o partnerstvo
2024 – zapojenie min. 5 pracovníkov zo súkromného sektora
2025 - zapojenie min. 5 pracovníkov zo súkromného sektora
2026 - zapojenie min. 5 pracovníkov zo súkromného sektora

Náklady:

spolu 50 000 eur (z grantu DEP)
2023
2024
2025
2026

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.5 Opatrenie: Zriadenie cezhraničných komunikačných liniek
Opis opatrenia:
Zriadenie pozemných komunikačných liniek do susedných štátov CZ, HU, PL,
pričom bude využitá aj linka do AT, ktorá už existuje. (nadväzuje na grant z
Nástroja na prepájanie Európy).
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný 3 cezhraničné linky

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

počet cezhraničných kvantových liniek
pre ročné hlásenie od realizátora kurzu

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – uzatvorenie grantovej zmluvy s EK
2024 – sprevádzkovanie kvantovej komunikačnej linky do CZ
2025 – sprevádzkovanie kvantovej komunikačnej linky do PL
2026 – sprevádzkovanie kvantovej komunikačnej linky do HU

Náklady:

spolu 1 000 000 eur (z grantu CEF)
2023
2024
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2025
2026
Zdroj financovania:

Nástroj na prepájanie Európy a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.6 Opatrenie: Vytvorenie uzla satelitnej kvantovej komunikácie
Opis opatrenia:
Zriadenie pozemnej stanice satelitnej komunikačnej linky k satelitom EUSPA
a podpora používania satelitnej komunikačnej linky. Grantovú žiadosť
Európskej komisii za SR podá FÚ SAV.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný min. 1 prenos/deň kvantovo zabezpečenej komunikácie rýchlosťou min. 10
kbit/s

Indikátor:

Prenosová kapacita v kbit/s

Zdroj údajov
indikátor:

pre ročné hlásenie od realizátora projektu (FÚ SAV)

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – uzatvorenie grantovej zmluvy s EK
2024 –
2025 – sprevádzkovanie pozemnej satelitnej stanice
2026 –

Náklady:

spolu 350 000 eur (z grantu CEF)

Zdroj financovania:

(Rozdelenie nákladov určí grantová zmluva s EK.)
Nástroj na prepájanie Európy a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.7 Opatrenie: Podpora špičkovej výroby v oblasti kvantových technológií na Slovensku
Opis opatrenia:
Podpora vývoja a výroby prototypov technologických komponentov na
kvantovú komunikáciu (jednofotónové detektory, fotónové zdroje na
distribúciu kvantových kľúčov) – konzultovať s SBA alebo APVV možnosti
podpory prostredníctvom QUTE.SK.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný 12 zostrojených zariadení

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:
Termín plnenia:

Počet zostrojených zariadení na kvantovú komunikáciu
pre výročná správa QUTE.SK
Q4/2025
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Míľniky:

2023 – uzatvorenie grantovej zmluvy s EK
2024 –
2025 – zostrojenie min. 6 prototypov zariadení
2026 –

Náklady:

spolu 1 200 000 eur (z grantu DEP)
2023
2024
2025
2026

Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.8 Opatrenie: Zriadenie virtuálneho inštitútu na výskum kvantovej informácie
Opis opatrenia:
Rozvoj špičkového výskumu v oblasti kvantových technológií v spolupráci so
susednými štátmi (AT, CZ, HU, PL) prostredníctvom zriadenia virtuálneho
inštitútu na výskum kvantovej informácie, kde budú pôsobiť špičkoví
výskumníci z regiónu v spolupráci s pozvanými svetovými expertmi. Činnosť
inštitútu bude zameraná na viacmesačné stáže zamerané na výskumnú
spoluprácu. Činnosť zastreší Národné centrum pre kvantové technológie
(QUTE.SK).
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný 100 účastníkov seminárov ročne. 20 publikácií v špičkových vedeckých
časopisoch ročne.

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet účastníkov seminárov. Počet publikácií v špičkových vedeckých
časopisoch.
pre výročná správa QUTE.SK.

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – Zverejnenie štatútu štipendijného programu na stáže pre
výskumníkov.
2024 – Prvých 100 absolventov štipendijných seminárov.
2025 – Ďalších 100 absolventov štipendijných seminárov. Prvých 20
publikácií z výskumu za predchádzajúci rok.
2026 – Ďalších 100 absolventov štipendijných seminárov. Ďalších 20
publikácií.

Náklady:

spolu 300 000 eur
2023: 0 eur
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2024: 100 000 eur
2025: 100 000 eur
2026: 100 000 eur
Zdroj financovania:

Program Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.

2.3.1.9 Opatrenie: Podpora zapájania používateľov do národnej siete kvantového internetu
Opis opatrenia:
Grantová podpora na vybudovanie prípojok do pozemnej siete kvantovej
komunikačnej infraštruktúry na Slovensku pre subjekty verejného sektora,
ktoré sa prihlásia predložením projektu v Národnom centre pre kvantové
technológie (QUTE.SK). Po schválení projektu QUTE pripraví implementáciu
prípojky v priestoroch žiadateľa a poskytne súčinnosť pri sprevádzkovaní
uzla kvantovej siete.
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný 5 inštitúcií verejného sektora zapojených do využitia kvantovej
komunikačnej infraštruktúry

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet zapojených používateľov z verejného aj súkromného sektora
pre ročné hlásenie od QUTE.SK

Termín plnenia:

Q3/2026

Míľniky:

2023 – verejná konzultácia s potenciálnymi partnermi a vytipovanie skorých
používateľov národnej siete kvantového internetu
2024 – implementácia prvého projektu
2025 – implementácia dvoch projektov
2026 – implementácia dvoch projektov

Náklady:

spolu 500 000 eur
2023: 0 eur
2024: 100 000 eur
2025: 200 000 eur
2026: 200 000 eur

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet SR

3. Vývoj a nasadenie top digitálnych technológií
Slovensko je, svojou veľkosťou a otvorenou ekonomikou, priamo vystavené zmenám, ktorými prechádza
globálne hospodárstvo, spoločnosť a klíma. Digitálne technológie, nadväzujúce na digitálnu infraštruktúru,
akými sú umelá inteligencia, robotika, internet vecí, cloud computing, edge computing, virtualizácia,
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nanotechnológie či blockchain, majú a v budúcnosti budú mať veľký vplyv na úspešnú transformáciu
priemyslu, zamestnanosti, vedy a výskumu i celej spoločnosti.
V tejto kapitole sú prezentované plánované aktivity Slovenska v najbližších štyroch rokoch v oblasti Umelej
inteligencie a Blockchainu s ohľadom na rozvoj potenciálu týchto oblastí z hľadiska ich pridanej hodnoty
pre podnikateľské prostredie.

3.1 Umelá inteligencia
Vzhľadom na rýchly technologický rozvoj umelej inteligencie a globálny kontext, v ktorom čoraz viac krajín
výrazne investuje do umelej inteligencie, Slovenská republika musí využiť príležitosť a včasne riešiť výzvy
spojené s využívaním systémov umelej inteligencie. Potencionálne prínosy ako aj riziká umelej
inteligencie pre spoločnosť sa dotýkajú najrozličnejších oblastí, či už ide o lepšiu zdravotnú starostlivosť,
vzdelávanie, životné prostredie, bezpečnosť, ovplyvňovanie verejnej mienky, prepojenie akademického
sektora s podnikateľským sektorom ako i aplikovaného výskumu, budovania kapacít, projektov a tvorby
inovácií vo firmách v oblasti AI. Slovensko v súlade s doterajšími pozíciami prezentovanými v rámci
rokovaní o návrhu Aktu o umelej inteligencii kladie značný dôraz na vytvorenie takého modelu verejnej
správy a riadenia (“governance”), ktorý bude primerane reflektovať dynamický vývoj v digitálnom svete.
Je dôležité, aký inštitucionálny dizajn dohľadu a podpory využívania AI si slovenská verejná správa zvolí, v
rámci mantinelov stanovených EÚ.
Dokumenty EÚ, na ktoré nadväzujú ciele a opatrenia:
 Návrh aktu o umelej inteligencii
 Návrh aktu o údajoch
 Návrh aktu o správe údajov
 Návrh aktu o digitálnych službách
 Návrh aktu o digitálnych trhoch
 Návrh aktu o kybernetickej bezpečnosti
 Návrh aktu o strojníckych výrobkoch
 Návrh aktu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 Návrh aktu o transparentnosti a cielení politickej reklamy
 Koordinovaný plán EÚ o umelej inteligencii
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3.1.1 Strategický cieľ: Podpora prepojenosti akademického sektora s podnikateľským a
aplikovaného výskumu, budovania kapacít, projektov a tvorby inovácií vo firmách v oblasti AI
3.1.1.1 Opatrenie: Ekosystém umelej inteligencie – podpora inštitucionálneho zázemia
Opis opatrenia:

Podpora aktivít Národnej platformy pre umelú inteligenciu – AISlovakIA.

Gestor

MIRRI SR
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Hlavný
výstup:

očakávaný Výstupy v zmysle schválených plánov činností na jednotlivé roky

Indikátor:

Zdroj údajov
indikátor:

- Počet zorganizovaných podujatí
- Počet podporených projektov
- Počet vytvorených spoluprác s akademickým alebo podnikateľským
sektorom
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 2026 - každoročne min. 3 zorganizované podujatia, podporené
projekty či spolupráce s akademickým alebo podnikateľským sektorom s
cieľom podporiť budovanie ekosystému umelej inteligencie na Slovensku
2023 – 100 000 eur (zabezpečené v rozpočte)
2024 – 100 000 eur

Náklady:

2025 – 100 000 eur
2026 – 100 000 eur
Zdroj financovania:

Štátny rozpočet SR

3.1.1.2 Opatrenie: AI-novačný voucher
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:

30 x voucher vo forme finančného príspevku umožňujúceho nákup
existujúcich AI nástrojov pre vzdelávacie a organizačné účely škôl, ako aj pre
procesné účely malých a stredných podnikov a záujmových organizácií.
MIRRI SR
Úrad vlády SR, MŠVVaŠ SR, MS SR, APVV
Q4/2026
2023 – 5 voucherov
2024 – 10 voucherov
2025 – 10 voucherov
2026 – 5 voucherov
Jeden voucher pokryje 50% nákladov. Voucher do výšky 20 000 eur. Celkové
náklady 600 000 eur.

Očakávané výstupy:

30 podporených subjektov AI-novačnými vouchrami

Indikátor:

Počet podporených subjektov AI-novačnými vouchrami

Zdroj financovania
Opis:

Plán obnovy a odolnosti
12 x voucher na podpora vzniku spoločných pracovísk a laboratórií. Podpora
vybraných vysokoinovatívnych spoluprác akademického sektora (univerzity,
verejných výskumných inštitúcií) a súkromných a štátnych podnikov v oblasti
AI. 50% refundácia nákladov na spoločné aktivity zamerané na posilnenie
infraštruktúry a manažmentu spolupráce.
MIRRI SR
Úrad vlády SR, MŠVVŠ SR, MS SR, APVV
Q4/2026

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
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Míľniky:

Náklady
Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:
Očakávané výstupy:

2023 – 3 voucher
2024 – 3 voucher
2025 – 3 voucher
2026 – 3 voucher
Jeden voucher pokryje 50% nákladov. Voucher do výšky 20 000 eur. Celkové
náklady 240 000 eur.
Počet podporených subjektov AI-novačnými vouchrami
Preukázateľne zvýšené kompetencie zúčastnených strán.
Plán obnovy a odolnosti
50 x voucher vo forme finančného príspevku do výšky 10 000 eur
umožňujúci úhradu nákladov na využitie existujúcich výpočtových kapacít
pre riešenie AI úloh dostupných na Slovensku pre podniky, výskumné
inštitúcie a univerzity.
MIRRI SR
Úrad vlády SR, MŠVVŠ SR, MS SR, APVV
Q4/2026
2023 – 5 voucherov
2024 – 15 voucherov
2025 - 15 voucherov
2026 – 15 voucherov
Voucher do výšky 10 000 eur. Celkové náklady 500 000 eur.
50 podporených subjektov AI-novačnými vouchrami

Indikátor:

Počet podporených subjektov AI-novačnými vouchrami

Zdroj financovania
Opis:

Plán obnovy a odolnosti
20 x voucher na refundáciu nákladov na ochranu duševného vlastníctva a
právne služby spojené s inováciami v oblasti AI. 50% refundácia nákladov na
právne služby s cieľom zvýšiť ochranu nápadov, inovácii v oblasti umelej
inteligencie v rannej fáze s dôrazom na ochranu práv vývojárov AI.
MIRRI SR
Úrad vlády SR, MŠVVŠ SR, MS SR, APVV
Q4/2026
2023 – 5 voucherov
2024 – 5 voucherov
2025 - 5 voucherov
2026 – 5 voucherov
Voucher do výšky 20 000 eur. Celkové náklady 400 000 eur.

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky

Náklady:
Očakávané výstupy:

20 podporených subjektov AI-novačnými vouchrami

Indikátor:

Počet podporených subjektov AI-novačnými vouchrami

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.3 Opatrenie: Rozšírenie znalostí odborníkov, firiem z nie-IKT odborov v oblasti AI
Opis:

Podpora AI tematických kurzov, webinárov a workshopov v rozdielnych
oblastiach podľa záujmu odborníkov, firiem z nie IKT sektoru za účelom ich
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Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:
Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania:

oboznámenia o možnostiach a limitáciach AI pri nasadzovaní AI systémov pri
ich aplikačnej praxi.
MIRRI SR
AIslovakIA, univerzity a SAV a ďalších záujmových združení
Q4/2026
2023 - zverejnenie osnovy a harmonogramu vzdelávacích kurzov
2024 – prekročenie počtu 20 absolventov
2025 - prekročenie počtu 50 absolventov (kumulatívne)
2026 - prekročenie počtu 90 absolventov (kumulatívne)
Refundácia nákladov na organizáciu a personálne náklady (pre lektorov) v
max. výške 10 000 eur na jednu podporu.
Viac ako 5 realizovaných aktivít a celková účasť min. 90 absolventov.
Počet absolventov s certifikátom. (Zdroj údajov: ročné hlásenie od
realizátora kurzu)
EŠIF/Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.4 Opatrenie: Podpora AI špecializovaného kurzu zameraného na odborné celoživotné
vzdelávanie
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky

Náklady:
Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania:

Vytvorenie kurzu umelej inteligencie pre popularizáciu a pochopenie
princípov umelej inteligencie pre širokú verejnosť. Kurz by mal vzniknúť na
základe spolupráce viacerých odborníkov v tejto oblasti a pokrývať najmä tie
koncepty a oblasti, ktoré sú kľúčové pre Slovensko a širší región.
Popularizácia kurzu sa zabezpečí mediálnou kampaňou.
MIRRI SR
Realizované akademikmi a podnikateľmi prostredníctvom národnej
platformy AIslovakIA
Q4/2026
2023 – projektový zámer, navrhnutie a spustenie platformy
2024 – prekročenie počtu 200 absolventov
2025 – prekročenie počtu 500 absolventov (kumulatívne)
2026 – prekročenie počtu 900 absolventov (kumulatívne)
Refundácia nákladov na vytvorenie kurzu a spustenie platformy (40 000
eur), prevádzku a personálne náklady v max. výške 25 000 eur ročne.
Celková účasť min. 900 účastníkov
Počet absolventov s certifikátom. (Zdroj údajov: ročné hlásenie od
realizátora kurzu)
Štátny rozpočet / Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.5 Opatrenie: Súťaž študentských projektov a záverečných prác zameraných na AI
Opis:

Gestor:

Podpora súťaže študentov stredných škôl a všetkých stupňov vysokých škôl.
Súťaže budú zamerané na praktické AI riešenia na riešenie aktuálnych
problémov a úloh. Organizácia a vyhodnotenie súťaže bude realizovaná
nezávislou inštitúciou resp. vybranou skupinou odborníkov.
MŠVVŠ SR
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Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:

Očakávané výstupy:

Indikátor:
Zdroj financovania:

MIRRI SR
1 x ročne do Q4/2026
2023 – pripravená schéma a nastavený mechanizmus
2024 – 1 súťaž
2025 – 1 súťaž
2026 – 1 súťaž
2023 – 30 000 eur
2024 – 100 000 eur
2025 – 100 000 eur
2026 – 100 000 eur
- Počet žiadostí
- Počet odborných článkov v karentovaných časopisoch
- Počet podaných patentových prihlášok
Počet účastníkov súťaže
Štátny rozpočet / EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.6 Opatrenie: Vytvorenie AI informačného bodu (AI-point)
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:
Náklady:
Očakávané výstupy:

Indikátor:
Zdroj financovania:

Realizácia a aktualizácia úložiska relevantných dokumentov, iniciatív a
nástrojov prepojených na umelú inteligenciu. Správu úložiska bude
zabezpečovať subjekt verejnej správy, ktorý rovnako zabezpečí aktívne
prepojenie na informačné portály prevádzkované Európskou komisiou,
napr. AI Watch.
MIRRI SR
Všetky dotknuté subjekty štátnej a verejnej správy
Q4/2026
2023 – zriadenie úložiska
2024 – 2026 - pravidelná aktualizácia jeho obsahu
2023 – tvorba portálu 20 000 eur
2024 – 2026 – ročná prevádzka do 10 000 eur
Návštevnosť AI pointu viac ako 2 000 návštev do roku 2026 a uľahčenie
prístupnosti k dôležitým strategickým vládnym dokumentom pre
akademický sektor, podnikateľov, občanov.
Návštevnosť AI pointu
Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.7 Opatrenie: Výskumno-vývojové výzvy orientované na AI
Opis:

Podpora spolupráce medzi akademickým sektorom (univerzity a verejné
výskumné inštitúcie), súkromným sektorom (MSP a veľké podniky,
organizácie) či štátnymi podnikmi prostredníctvom realizácie výskumnovývojových
projektov
zameraných
na
umelú
inteligenciu.
Súčasťou konzorcia musí byť minimálne jedna zahraničná inštitúcia.
Podmienkou je zapojenie doktorandov a záväzok podať minimálne 2
projekty v schéme Horizon Europe, počas trvania projektu. (Nie je možné
kombinovať s inými bodmi akčného plánu).
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Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:
Očakávané výstupy:

Indikátor:
Zdroj financovania:

MIRRI SR
Úrad vlády SR, MŠVVŠ SR
Q4/2026
Do konca 4Q roku 2023 – vyhlásenie 1. výzvy a jej vyhodnotenie
Do konca 2Q roku 2025 – vyhlásenie 2. výzvy a jej vyhodnotenie
Do konca 4Q roku 2026 – ukončenie projektov
6 x 800 000 eur – 1,2 mil. eur na projekt
- Zapojenie sa do vyhlásených výziev.
- Vypracovanie odborných článkov v karentovaných časopisoch
- Podanie patentových prihlášok.
Počet žiadostí, počet odborných článkov v karentovaných časopisoch, počet
podaných patentových prihlášok.
EŠIF/Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.8 Opatrenie: AI popularizačná kampaň
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:
Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania:

Propagácia umelej inteligencie na Slovensku v médiách o prínosoch AI,
zameraná na širokú populáciu. Zároveň cielenie na študentov základných a
stredných škôl, motivácia k výberu štúdia s technickým zameraním a s
učebnými predmetmi AI. (Súčasťou kampane je celospoločenský prieskum
postoja voči AI, úrovne vedomostí o AI a zmapovanie oblastí vhodných pre
aplikáciu AI riešení napr. zdravotníctvo, manažment organizácie, energetika
atď...)
MIRRI SR
AIslovakIA, univerzity a SAV a ďalších záujmových združení
Q4/2026
2023 – celospoločenský prieskum postoja verejnosti voči AI, úrovne
vedomostí o AI a zmapovanie oblastí vhodných pre aplikáciu AI riešení
2024 – 2026 – vypracovanie osnovy pre propagáciu AI na Slovensku v
médiách, spustenie popularizačnej kampane v médiách
2023 – 30 000 eur
2024 – 2026 – 150 000 eur kumulatívne
Zrealizovaný prieskum a mediálne aktivity.
Zrealizovaný prieskum a počet mediálnych aktivít.
Štátny rozpočet SR / EŠIF

3.1.1.9 Opatrenie: Refundácia nákladov na prípravu Horizon Europe projektov s AI prvkom
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:

Refundácia nákladov tvorby návrhov projektov vo výzvach Horizon Europe,
ktoré majú v sebe priamo AI komponent a na základe hodnotenia sa
umiestnili nad tresholdom (získali hodnotenie Seal of Excellence).
Oprávnené sú slovenské subjekty, ktoré sú koordinátorom (8 000 eur) alebo
partnerom (5 000 eur) v konzorciu takéhoto projektu.
MŠVVaŠ SR
Úrad vlády SR, MIRRI SR
Q4/2026
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Míľniky:
Náklady:
Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania:

2023 - identifikácia vhodného mechanizmu
2024 – 2026 – podpora min. 3 projektov ročne
2024 – 2026 – 300 000 eur kumulatívne
Min. 9 podporených projektov
Počet podporených projektov
EŠIF/Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.10 Opatrenie: Podpora zahraničných misií zameraných na rozvoj AI
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:
Očakávané výstupy:
Indikátor:

Zdroj financovania:

Hradenie nákladov na krátkodobé zahraničné misie zamerané na
prezentovanie AI výsledkov slovenských podnikateľov, univerzít,
výskumných inštitúcií a zástupcov verejnej správy s tematickým zameraním
sa na AI. Posilnenie spoluprác a vytváranie nových príležitostí pre ďalší AI
rozvoj so zahraničnými partnermi.
MIRRI SR
MZVEZ SR, MH SR, MŠVVŠ SR, SARIO
4Q/2026
2023 – vytvorenie mechanizmu medzi príslušnými partnermi a vytvoriť
harmonogram misií a uskutočnenie 2 misií
2024 – 5 misií
2025 – 5 misií
2026 – 5 misií
425 000 eur
Min. 17 podporených misií
Počet uskutočnených misií
Počet medzinárodných stretnutí
Počet medzinárodných spoluprác
Štátny rozpočet / EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.11 Opatrenie: Zapojenie SR do Európskych iniciatív spojených s AI
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:
Náklady:
Očakávané výstupy:

Podpora zapájania slovenských inštitúcií do Európskych iniciatív ako
napríklad EurAI, ERIC CLARIN či už vo forme letter of support, memoránd o
spolupráci či prípadné hradenie členských poplatkov. Zapojenie výskumných
inštitúcií, univerzít a podnikov s dôrazom na celospoločenský prínos.
MIRRI SR
MŠVVŠ SR
Q4/2026
2023 – 2026 – podpora min. 1 medzinárodnej spolupráce a poskytovanie
potrebnej súčinnosti
Nepredpokladajú sa, ale v prípade potreby podpory z verejných zdrojov
budú určené po identifikovaní a výbere vhodnej medzinárodnej spolupráce.
Zapojenie výskumných inštitúcií, univerzít a podnikov s dôrazom na
celospoločenský prínos.
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Indikátor:
Zdroj financovania:

Počet zapojených slovenských inštitúcií so Európskych iniciatív
Štátny rozpočet / EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.1.12 Opatrenie: Podpora výskumu v umelej inteligencii pre priame prepojenie firiem s
excelentnou vedou
Opis opatrenia:

Cieľom je zásadne zvýšiť výskumné kapacity Slovenska v oblasti umelej
inteligencie. Toto je možné prostredníctvom podpory výskumného
inštitútu/inštitútov alebo organizácií, ktoré budú schopné získať podporu
zo súkromného sektora, zaujať aj výskumníkov zo zahraničia a z biznisu.
Inštitút bude zároveň plniť úlohu prepájania akademického sektora a
biznisu v oblasti umelej inteligencie, vrátane potenciálnej participácie s
verejnou správou.
Podporou uvedených organizácií zameraných na umelú inteligenciu, ktoré
už preukázali schopnosť získať zdroje zo súkromného sektora na nezávislý
základný a aplikovaný výskum a tiež schopnosť získať európske zdroje, sa
vytvorí reálny priestor pre zvýšenie kapacít výskumu v umelej inteligencii
na Slovensku. Prepojením týchto inštitútov alebo organizácií na Európske
centrum digitálnych inovácií zamerané na umelú inteligenciu umožní
multiplikovať podporu takéhoto centra pre zvýšenie excelentnosti
výskumu v umelej inteligencii a jeho prepojenie na inovácie.

Gestor

MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR

Hlavný očakávaný
výstup

- Zvýšenie výskumnej kapacity umelej inteligencie na Slovensku
- Zabezpečenie zdrojov súkromného sektora do nezávislého základného a
aplikovaného výskumu v umelej inteligencii
- Zvýšenie inovačnej schopnosti súkromného sektora

Indikátory:

- Počet podporených výskumníkov expertov
- Počet podporených výskumníkov postdoc
- Počet podporených junior výskumníkov/doktorandov
- Počet vedeckých publikácií s dosahom na témy pre slovenský inovačný
ekosystém
- Počet podnikov, s ktorými budú nové poznatky zdieľané
- Počet spoluprác s verejnou správou

Zdroj údajov pre
indikátor:

- Vlastná databáza
- Databázy WOS
- Scopus

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2024 – 10 zapojených výskumníkov
2026 – 14 zapojených výskumníkov (kumulatívne)
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Náklady:

Max. 1 980 000 eur (14 výskumníkov priemerne 36 mesiacov počas
obdobia 4 rokov, 10% administratíva)
Zapojenie





Zdroj financovania:

2 výskumníkov expertov – 331 200 eur
6 výskumníkov postdoc – 864 000 eur
6 výskumníkov junior/doktorand – 604 800 eur
10% réžia – 180 000 eur

Plán obnovy a odolnosti / EŠIF

3.1.1.13 Opatrenie: Vytvorenie experimentálnych regulačných prostredí pre AI
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady:
Očakávané výstupy:

Indikátor:

Zdroj financovania:

Vytvorením experimentálnych regulačných prostredí pre umelú inteligenciu
tzv. sandboxov sa vytvorí kontrolované prostredie, ktoré na obmedzený čas
pred uvedením inovačných systémov umelej inteligencie na trh alebo do
prevádzky uľahčuje ich vývoj, testovanie a validáciu. Uvedené opatrenie je
inšpirované zahraničnou praxou ako aj regulačným sandboxom v energetike
a na finančnom trhu na Slovensku. Jeho implementáciou sa zároveň preverí
stupeň implementácie príslušných legislatívnych filov napr. Aktu o umelej
inteligencii
MIRRI SR
Relevantné subjekty verejnej správy
Q4/2026
2024 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
2025 - iniciácia prác na určenom druhu sandboxu
2026 - analýza priebežných výsledkov regulačného sandboxu pre AI
Nie je možné v súčasnosti vyčísliť, budú vyvodené zo štúdie
uskutočniteľnosti.
- Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
- Vytvorenie sandboxov v príslušných odvetviach v zmysle výstupov štúdie
uskutočniteľnosti
- Vytvorenie sandboxov
- Počet vyvíjaných a testovaných projektov či inovatívnych riešení, ktoré
budú predmetom sandboxu
EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.2 Strategický cieľ: Podpora využívania a nasadzovania AI v medicíne
3.1.2.1 Opatrenie: Zabezpečiť zdieľanie existujúcich medicínskych dát, podpora AI výskumu z
týchto dát
Opis:

Založenie pracovnej skupiny na vytvorenie metodiky pre ethical approvals
na použitie existujúcich medicínskych dát. Tato skupina sa zameria na
praktické pochopenie dátového priestoru, ako sa dostať k dátam, ako
prepojiť jednotlivé medicínske dáta. Táto skupina bude tiež identifikovať,
ktoré legislatívne stránky treba vyriešiť. Toto pomôže v medicínskom
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Gestor:
Termín:
Míľniky:
Náklady:

Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania

výskume na Slovensku ale aj pomôže sa efektívnejšie zapojiť do EÚ
projektov, lebo ak prinášame dáta tak je väčšia šanca byť súčasťou
medzinárodných projektov kde sa dáta potom spájajú. Pracovná skupina
bude súčasne nadväzovať na už existujúce aktivity, ako napríklad úsilie pre
zavedenie všeobecného informovaného súhlasu v SR, ktorým by pacienti a
pacientky dávali súhlas na použitie svojich anonymizovaných dát na
výskumné účely. Predmetné opatrenie je schopné priamo nadviazať a byť
súčasťou aktivít projektu BIOFORD a Digitálna biobanka.
MZ SR/ NCZI
Q4/2026
2024 - zriadenie pracovnej skupiny
2026 - vypracovanie metodiky
12 členov, každý 9 stretnutí - úhrada času.
Počíta s cenou práce 4 500 eur (počet mesiacov 36, 20% času) - celkové
náklady = 12*0.2*36*4 500= 388 800 eur
- 3 stretnutia za rok - celkovo 9 stretnutí skupiny
- Vypracovanie metodiky min. 3.
- Vypracovanie metodiky práce s medicínskymi dátami na národnej úrovni
- Spracovanie min. 3 odborných legislatívnych návrhov
Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.2 Opatrenie: Podpora výskumných výziev. Vývoj v oblasti AI na podporu prevencie, skreeningu
a diagnostiky
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:
Náklady:

Očakávané výstupy:

Indikátor:

Podpora kaskádových vyskumno-vývojových projektov využívajúcich AI v
medicíne (základný a aplikovaný výskum) napr. https://grantup.sk/prehladkaskadovych-vyziev-v-oblasti-digitalizacia/ Tu je preferencia väčšieho počtu
menších projektov.
Hlavný žiadateľ projektu musí byt akademik ktorý ma 100% pozíciu na
univerzite alebo SAV po celu dobu projektu, jeden zo spolužiadatelov musí
byt lekár alebo medicínska skupina, výzva bude hradiť aj extra náklady
zdravotníctva súvisiace s projektom. Jednotlivé granty musia riešiť aj otázku
dôveryhodnosti AI.
MZ SR
MIRRI SR
2026
Výzvy sa budú robiť dvakrát za rok v priebehu 2 rokov.
2024 – 2 vyhlásené výzvy
2026 – 2 vyhlásené výzvy
36 projektov každý za 100 000 eur
V druhej kaskáde 12 najlepších projektov každý za 200 000 eur
Celkove náklady 6 000 000 eur.
- Podpora kaskádových výskumných projektov.
- Zapojenie viac ako 12 slovenských podnikateľských subjektov do výzvy.
- Zapojenie viac ako 6 slovenských výskumných inštitúcií do výzvy.
- Zapojenie viac ako 12 zdravotníckych pracovísk do výzvy.
Počet vyhlásených výziev
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Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.3 Opatrenie: Podpora vzdelávania lekárov a technikov
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt
Termín:
Míľniky:

Náklady::

Očakávané výstupy:

Indikátor:
Zdroj financovania

Kurzy - urobiť výzvu na vytvorenie kurzu a materiálov pre lekárov a
zamestnancov zdravotníctva.
Začalo by sa tromi oblasťami medicíny (napr: ophthalmologia, rakovina a
choroby starších občanov ako alzheimer a pohybový aparát) a urobiť kurzy
pre nich. Lekári potom dostanú certifikát o absolvovaní.
MZ SR
AISlovakIA, MIRRI SR
4Q/2026
2023 - zverejnenie osnovy a harmonogramu vzdelávacích kurzov
2024 – prekročenie počtu 20 absolventov
2025 - prekročenie počtu 30 absolventov (kumulatívne)
2026 - prekročenie počtu 40 absolventov (kumulatívne)
Odborníci s expertízou v AI, postdoc pozícia, 100% úväzok, cena práce 2 700
eur – na tri roky (urobiť materiál na kurz a urobiť kurz). Ďalší 3 senior AI
odborníci, a 3 lekári, každý na 20 percent na tri roky, cena práce 4 500 eur.
Celkové náklady 2*2700*36+6*.20*4500*36=388 800 eur.
2023 – 1. kurz (face-to-face)
2024 – 2. kurz (face-to-face)
2025 – 3. kurz (face-to-face)
- Vypracovanie online materiálov
Počet absolventov vzdelávacích kurzov
Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.4 Opatrenie: Podpora vytvorenia anonymizačných nástrojov pre dátové zdroje
Opis:

Gestor:
Termín:
Míľniky:
Náklady:
Očakávané výstupy:

Indikátor:

Ďalšími zásadnými problémami sú anonymizačné nástroje na strane
dátových zdrojov a s tým súvisiace anotačné nástroje pre značkovanie dát,
dátové siete a zabezpečene úložiska. Keďže sa v prípade medicínskych dát
jedna o veľké objemy, prístup k nim je zložitý. Tým že je to potrebne aj pre
doménu Medicínskej AI, mali by sme poukázať na vytvorenie a podporiť
vznik medicínskej siete (med-net) a medicínskeho úložiska (med-cloud).
Predmetné opatrenie je schopné priamo nadviazať a byť súčasťou aktivít
projektu BIOFORD a Digitálna biobanka.
MZ SR
4Q/2026
2023 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
2024 – 2026 – práce na implementácií projektu
Budú vyplývať zo štúdie uskutočniteľnosti.
- Vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti
- Vytvorenie medicínskej siete (med-net)
- Vytvorenie medicínskeho úložiska (med.cloud)
Vytvorená štúdia uskutočniteľnosti
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Zdroj financovania

Vytvorená medicínska sieť (med-net)
Vytvorené medicínske úložisko (med-cloud)
Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.5 Opatrenie: Celonárodný inštitút pre výskum v oblasti medicíny
Opis:

Gestor:
Súčinný subjekt:
Termín:
Míľniky:
Náklady:

Očakávané výstupy:
Indikátor:
Zdroj financovania

Inštitút bude mať na starosti monitorovanie situácie AI v zdravotníctve,
spúšťať rôzne fokus skupiny (ktoré budú zabezpečovať pravidelnú
komunikáciu medzi AI špecialistami by sa podporil networking a výmena
skúsenosti). Každá z univerzít nominuje dvoch ľudí do inštitútu. Inšpirované
NIHR inštitútom z Veľkej Británie: https://www.nihr.ac.uk/
MZ SR
Všetky relevantné
4Q/2026
2023 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
2024 – 2026 - práce na implementácií projektu
12 ľudí, 20 percent úväzok, na tri roky, pri cene práce 4 500 eur. Náklady na
organizovanie fokus skupín 12*500 eur.
Celkové náklady 12*0.2*36*4 500+12*500=394 800 eur.
- Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
- Práce na implementácií projektu
Štúdia uskutočniteľnosti
Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.6 Opatrenie: Nástroj na spracovanie neštruktúrovaných lekárskych správ za podpory umelej
inteligencie
Opis:

K 30.6.2022 je v systéme eZdravie 101 miliónov neštruktúrovaných
elektronických záznamov z vyšetrenia. Tieto záznamy však nie je možné
použiť na analytické a vedecké účely a aj ich klinické využitie je veľmi
obmedzené práve kvôli ich neštruktúrovanému, free-textovému
charakteru. Cieľom projektu je vyvinúť nástroj využívajúci metódy
spracovania prirodzeného jazyka, z angl. NLP, na to, aby bolo možné
extrahovať potrebné klinické informácie vo forme štruktúrovaných údajov.

Gestor:

MZ SR

Termín:

2024

Míľniky:

2023 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
2024 – 2026 - práce na implementácií projektu

Odhad nákladov a 10 ľudí, 100 percent úväzok, na tri roky, pri cene práce 4 500 eur.
finančné krytie:
Celkové náklady 10*4500*36=1 620 000 eur.
Očakávané výstupy:

SW nástroj, ktorý bude súčasťou eZdravia
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Indikátor:

Počet dôležitých klinických údajov, ktoré je možné vyextrahovať z
elektronického záznamu o vyšetrení so spoľahlivosťou vyššou ako 90%

Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.7 Opatrenie: Vytvorenie Zdravotníckeho inovačného HUB-u
Opis:

Vytvoriť funkčný ekosystém, ktorého poslaním je umožniť inovatívne
medicínske, technologické a právne riešenia na zlepšenie zdravia pacientov
a zvýšenie efektívnosti slovenského zdravotníctva v nasledujúcich
strategických oblastiach:
-

Farmaceutické inovácie vrátane medicínskych technológií
Inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok
Inovatívne riešenia v oblasti IT

Medzi úlohy takéhoto HUBu okrem iného patrí:
-

Definícia kľúčových oblastí záujmu
Vypracovanie odporúčaní a usmernení pre implementáciu pilotných
programov a nekomerčných výskumných projektov
Implementácia inovatívnych medicínskych a technologických
riešení
Vývoj odporúčaní a metód na implementáciu inovatívnych riešení
na centrálnej alebo lokálnej úrovni

Gestor:

MZ SR

Termín:

2023

Míľniky:

2023 – vytvorený Zdravotnícky inovačný HUB a spustenie jeho činností

Odhad nákladov a 12 ľudí, 20 percent úväzok, na tri roky, pri cene práce 4 500 Eur. Celkové
finančné krytie:
náklady 12*.2*36*4500=388 800 eur.
Očakávané výstupy:

Organizačne, štrukturálne a legislatívne zastrešená inštitúcia, ktorá v prvých
2 rokoch svojho fungovania prinesie do zdravotného systému minimálne 5
inovatívnych riešení alebo funkčných prototypov.

Indikátor:

Vytvorený HUB
Počet implementovaných inovatívnych riešení alebo funkčných prototypov.

Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.8 Opatrenie: Kvalitné dáta v zdravotníctve
Opis:

Projekt, ktorý tematicky nadväzuje na súčasne realizované projekty z PO 7,
OP II na NCZI s názvom RISEZ a OPE. Cieľom je pokračovať v dátovej reforme
a zabezpečiť kvalitné dáta v zdravotníctve dostupné pre všetkých
relevantných stakeholderov. Projekt nadväzuje aj na reformu Optimalizácie
siete nemocníc, v rámci ktorej je pre každú úroveň nemocníc a každý
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program definovaná sada indikátorov kvality. Tento projekt umožňuje
zbierať všetky potrebné dáta na vyhodnocovanie všetkých relevantných
indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti definovaných buď
v rámci spomínanej reformy, alebo na základe požiadaviek odborných
spoločností. Projekt taktiež umožní užívateľské rozhranie spoločne s
nastaviteľnými prístupovými právami pre všetkých relevantných
stakeholderov. Zároveň projekt implementuje koncept European Health
Data Space do kontextu slovenského zdravotníctva.
Gestor:

MZ SR

Termín:

2025

Míľniky:

2023 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
2024 – 2025 - práce na implementácií projektu

Odhad nákladov a 10 miliónov eur
finančné krytie:
Očakávané výstupy:

Organizačne, štrukturálne a legislatívne zastrešený koncept European
Health Data Space. Nástroj na zber, vyhodnocovanie a zverejňovanie
indikátorv kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Indikátor:

Počet pridelených prístupov tretím stranám za účelom sekundárneho
využitia dát. Počet vyhodnocovaných indikátorov kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti.

Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.9 Opatrenie: Moderné informačné technológie pre koncové nemocnice
Opis:

Problémy ktorým čelia koncové nemocnice na Slovensku sú:
-

Neexistencia jednotných medicínskych procesov
Slabá adherencia k štandardným diagnostickým a terapeutickým
postupom
Nízka kvalita a efektivita poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Zastaralá HW/SW architektúra vybavenia nemocníc
Nemocničné informačné systémy nepodporujúce klinické procesy
Nedostatočná interoperabilita a nízka kvalita dát
Riziko chybnej medikácie pacienta (nepodaná dávka, podaný zlý liek
alebo v zlom množstve apod.)
Náročné / nemožné monitorovanie spotreby liekov na lekára /
pacienta
potreba zefektívnenia skladového hospodárstva liekov (šetrenie
cash flow)
Chýbajúce analytické dáta na porovnávanie nemocníc
Nejednotné vedenie ošetrovateľskej dokumentácie jednotlivých
nemocniciach
Vysoká administratívna záťaž pri vedení ošetrovateľskej
dokumentácie
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-

Nízka kvalita ošetrovateľskej dokumentácie

Gestor:

MZ SR

Termín:

2025

Míľniky:

2023 – vypracovanie štúdie/i uskutočniteľnosti
2024 – 2025 - práce na implementácií projektu

Odhad nákladov a 22,5 milióna eur
finančné krytie:
Očakávané výstupy:

Výstupy projektu:
-

Nový nemocničný informačný systém (NIS) pre 3 koncové
nemocnice
Automatizovaná centrálna prípravovňa liekov
Digitalizácia ošetrovateľskej dokumentácie
Digitalizácia klinických procesov

Indikátor:

Počet nemocníc vybavených potrebným HW a SW

Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.10 Opatrenie: Zvýšenie kvality skríningu srdcovo-cievnych ochorení s podporou nástrojov
umelej inteligencie
Opis:

Cieľom je vytvoriť systém na podporu skríningu srdcovo-cievnych ochorení,
a to tak, aby poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti mali
možnosť konzultovať výstupy z EKG vyšetrení so špecializovanými
pracoviskami formou digitálneho prenosu. Poskytovatelia primárnej
starostlivosti by mali mať možnosť posielať digitálne výstupy EKG vyšetrení
(preferované vo formáte DICOM) vybraným regionálnym špecializovaným
útvarom, ktoré budú konzultovať jednotlivé vyšetrenia podľa potreby
(akútne prípady v režime s minimálnym oneskorením a ostatné prípady
elektívne). Ako nutný predpoklad bude projekt podporovať digitalizáciu EKG
vyšetrení u poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti ako aj
špecializovanej zdravotnej starostlivosti a ich integráciu do plánovaného
národného archívu obrazových vyšetrení (formou vzniku národného archívu
EKG vyšetrení). Zber a archivácia EKG vyšetrení v digitálnej forme prinesie
spresnenie následnej diagnostiky, vyššiu kvalitu následného monitorovania
(dostupnosť longitudinálnych dát) a zníženie počtu duplicitných vyšetrení,
čo bude mať za následok efektívnejšiu liečbu pacienta. Zároveň projekt
podporí nasadenie nástroja na diagnostiku podporenú umelou
inteligenciou, ktoré bude napomáhať pri detekcii abnormalít z 12
zvodového EKG pre účely skríningu srdcovo-cievnych ochorení ako je
fibrilácia predsiení, rôzne formy srdcového zlyhávania a iné. Pilotná fáza
implementácie nástroja bude pokrývať 360 tisíc EKG vyšetrení u
všeobecných lekárov, ktorých diagnostika bude podporená umelou
inteligenciou.
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Gestor:

MZ SR

Termín:

2025

Míľniky:

2023 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
2024 – 2025 - práce na implementácií projektu

Odhad nákladov a 1 790 000 eur
finančné krytie:
Očakávané výstupy:

Systém na podporu skríningu srdcovo-cievnych ochorení, a to tak aby
poskytovatelia primárnej zdravotnej starostlivosti mali možnosť konzultovať
výstupy z EKG vyšetrení so špecializovanými pracoviskami formou
digitálneho prenosu

Indikátor:

Počet konzultácií EKG expertom

Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti

3.1.2.11 Opatrenie: Nástroj na podporu diagnostiky z obrazových vyšetrení za pomoci umelej
inteligencie
Opis:

V nemocniciach v pôsobnosti MZ SR vzniká veľké množstvo obrazových dát
zo zobrazovacích vyšetrení, obzvlášť z RTG, CT a MR. Tieto obrazové dáta
sú doplnené o textovú informáciu, nález. Zároveň strojové spracovanie
obrazu, obzvlášť s využitím nástrojov umelej inteligencie, sa v súčasnej dobe
teší veľkej obľube práve v oblasti zdravotníctva. Štúdie ukazujú, že nástroje
využívajúce metódy AI pre vyhodnotenie rádiologických vyšetrení sa môžu
vyrovnať a v niektorých prípadoch aj prekonať presnosť diagnostiky
rádiológmi. Cieľom projektu je vytvoriť nástroj na podporu diagnostiky
vybraných ochorení, ktorý pomôže zefektívniť prácu rádiológov.

Gestor:

MZ SR

Termín:

2025

Míľniky:

2023 – vypracovanie štúdie/i uskutočniteľnosti
2024 – 2025 – práce na implementácií projektu

Odhad nákladov a 10 ľudí, 100 percent úväzok, na tri roky, pri cene práce 4500 €.
finančné krytie:
Celkové náklady 10*4500*36=1 620 000 €.
Očakávané výstupy:

Vytvoriť nástroj na podporu diagnostiky vybraných ochorení, ktorý pomôže
zefektívniť prácu rádiológov.

Indikátor:

Vytvorený nástroj

Zdroj financovania

Plán obnovy a odolnosti
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3.1.3 Strategický cieľ: Podpora vytvorenia ekosystému pre rozvoj AI pomocou dát a infraštruktúry
3.1.3.1 Opatrenie: Sprístupnenie širokého spektra datasetov verejných inštitúcií pre výskum a
vývoj umelej inteligencie
Opis opatrenia:

Vytvorenie legislatívneho rámca pre prístup organizácií vykonávajúcich
výskum, vývoj a inovácie v umelej inteligencii k datasetom a prijatie
príslušnej legislatívy - zákona o údajoch
Zabezpečenie súčinnosti zodpovedných inštitúcií a rezortov (MZ SR, MŽP
SR, atď.) pri tvorbe štandardov a legislatívnych úprav s cieľom posilnenia
implementačných krokov a posilnenie medziodvetvovej portability a
interoperability
Zabezpečenie pseudonymizácie dát pre účely ďalšieho spracovania a pre
výskum, vývoj a inovácie

Gestor

MIRRI SR, MŠVVŠ SR, CVTI SR

Súčinné subjekty

Verejné inštitúcie, výskumné a vývojové organizácie v oblasti UI

Hlavný očakávaný
výstup:

Koordinačný orgán pre zabezpečenie súčinnosti inštitúcií, odvetví a
rezortov pri tvorbe a implementácií štandardov a legislatívnych úprav pre
využitie dát pre AI.

Indikátor:

- Počet legislatívnych opatrení
- Počet prijatých opatrení na pseudonymizáciu dát
- Počet inštitúcií, ktoré implementujú opatrenia na pseudonymizáciu dát

Zdroj údajov pre
indikátor:

Centrálny informačný portál pre datasety (viď opatrenie 2)

Termín plnenia:

Q4/ 2026

Míľniky:

2023 – prijatie zákona o údajoch
2023 - 2026 – sprístupnené datasety a informácie o nich

Náklady:

Nie je možné v súčasnosti odhadnúť, vyplynú z návrhu implementácie
príslušnej legislatívy.

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

3.1.3.2 Opatrenie: Zlepšiť informovanosť o vytváraní, udržiavaní a používaní datasetov,
štandardov a politík, ako aj o dostupných datasetoch
Opis opatrenia:

Vytvoriť centrálny informačný bod vo forme národného webového portálu,
ktorý bude sústreďovať všetky informácie k téme dát, dátovej vedy,
dátovej legislatívy, aktualít, metodík, a i.
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V rámci portálu sa poskytnú informácie o legislatívnych rámcoch na
ochranu dát a datasetov.
Možnosť prepojiť do širšieho celku napr. s AI Watch v rámci spolupráce
akadémie a priemyslu
Gestor

MIRRI SR, MŠVVŠ SR, CVTI SR

Hlavný očakávaný
výstup:

Vytvorený informačný portál s politikou trvalej/dlhodobej udržateľnosti

Indikátor:

Funkčný centrálny informačný portál s relevantnými a aktualizovanými
informáciami

Zdroj údajov pre
indikátor:

Centrálny informačný portál

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – koncepčný návrh portálu a politík udržateľnosti
2024 – 2025 – implementácie portálu
2026 – údajmi naplnený a používaný portál

Náklady:

2023 – tvorba portálu 20 000 eur
2024 – 2026 - ročná prevádzka do 20 000 eur

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

3.1.3.3 Opatrenie: Štandardizácia a interoperabilita
Opis opatrenia:

Pokračovať v riešení interoperability a dátovej kvality, s cieľom zvýšiť
hodnotu dát a to aj pre potreby umelej inteligencie a tak zabezpečiť
úspešnú twin tranzíciu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti
slovenského hospodárstva a prípravu celej spoločnosti na digitálnu dobu.
V silnej miere riešiť štandardizáciu dát naprieč odvetviami pre podporu
interoperability a tým aj pre podporu umelej inteligencie.
Vytvorenie regulačného rámca pre uplatňovanie princípov na zdieľanie
údajov - FAIR.
Možné prepojenie na európsky projekt GAIA X a jeho praktickú
implementáciu.

Gestor

MIRRI SR, Gaia - X Hub Slovakia

Súčinné subjekty

Jednotlivé rezorty a odvetvia na úrovni ministerstiev

Hlavný očakávaný
výstup:

- Harmonizácia štandardov s medzinárodnými štandardmi.
- Zvýšenie počtu datasetov s implementovanými štandardami
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Indikátor:

- Počet prijatých štandardov
- Počet datasetov s implementovanými štandardami

Zdroj údajov pre
indikátor:

Centrálny informačný portál (viď opatrenie 3.1.3.2 Opatrenie: Zlepšiť
informovanosť o vytváraní, udržiavaní a používaní datasetov, štandardov a
politík, ako aj o dostupných datasetoch)

Termín plnenia:

Q4 /2026

Míľniky:

2023 – 2026 - postupné prijímanie štandardov
2026 – sprístupnené datasety s implementovanými štandardami

Náklady:

Nie je možné v súčasnosti odhadnúť, vyplynú z prác na tvorbe príslušných
štandardov.

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet / Plán obnovy a odolnosti

3.1.3.4 Opatrenie: Infraštruktúra pre otvorenú vedu
Opis opatrenia:

Analyzovať dátové infraštruktúry a technológie na Slovensku a navrhnúť
optimálne budovanie novej/nových alebo modernizáciu súčasných
infraštruktúr tak, aby vyhovovali potrebám ostatných definovaných úloh a
aby boli infraštruktúry čo najmenej závislé od nevýhodných podmienok a
rizík negatívne ovplyvňujúcich existenciu týchto infraštruktúr.
Vybudovanie národnej cloudovej infraštruktúry pre otvorené dáta a
zabezpečenie udržateľnosti tejto infraštruktúry (nákup HW, prevádzkové
náklady, personálne zabezpečenie).

Gestor

MIRRI SR, CVTI SR

Súčinné subjekty

MŠVVŠ SR

Hlavný očakávaný
výstup:

- Analýza dátových infraštruktúr a technológií

Indikátor:

Počet používateľov (na úrovni inštitúcií) cloudovej infraštruktúry pre
otvorenú vedu

Zdroj údajov pre
indikátor:

- Centrálny informačný portál (viď opatrenie 3.1.3.2 Opatrenie: Zlepšiť
informovanosť o vytváraní, udržiavaní a používaní datasetov, štandardov a
politík, ako aj o dostupných datasetoch)

- Funkčná cloudová infraštruktúra pre otvorené publikovanie datasetov,
pre AI a pre HPC

- Interný informačný systém
Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – Plán realizácie analýz
2023 – Analýzy a navrhnuté riešenia
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2024 – Obstaranie HW infraštruktúry
2024 – Uvedenie HW infraštruktúry do prevádzky
2026 – 30 inštitucionálnych používateľov z akademických inštitúcií (VŠ, VVI,
iné verejné inštitúcie), 20 používateľov z oblasti MSP
Náklady:

12 miliónov eur investičné náklady na obstaranie HW, 3 milióny eur
energie, prevádzkové náklady, 4 320 000 eur personálne náklady na
prevádzku (administrátori, podpora používateľov)

Zdroj financovania:

EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.3.5 Opatrenie: Národné úložisko jazykových korpusov
Opis opatrenia:

Podpora budovania a prepájania jazykových korpusov a rečových korpusov
pre rozvoj NLP v slovenčine a v jazykoch niektorých menšín, ktorými sa na
Slovensku hovorí.
Vytvorenie národného úložiska pre jazykové zdroje.
Vytvorenie politík pre sprístupňovanie jazykových korpusov
Zabezpečenie prístupu k medzinárodným databázam CLARIN ERIC
Podpora národného kontaktného bodu pre NLP

Gestor

MIRRI SR

Súčinné subjekty

MŠVVŠ SR, MK SR, CVTI SR

Hlavný očakávaný
výstup:

Vytvorené národné úložisko

Indikátor:

- Národné úložisko
- Prístup k databázam CLARIN ERIC
- Národný kontaktný bod pre NLP – počet spolupracujúcich organizácií

Zdroj údajov pre
indikátor:

Centrálny informačný portál (viď opatrenie 3.1.3.2 Opatrenie: Zlepšiť
informovanosť o vytváraní, udržiavaní a používaní datasetov, štandardov a
politík, ako aj o dostupných datasetoch)

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2024 - Vytvorenie národného úložiska pre jazykové zdroje.
2024 -Vytvorenie politík pre sprístupňovanie jazykových korpusov
2025 - Zabezpečenie prístupu k medzinárodným databázam CLARIN ERIC
2025 - Podpora národného kontaktného bodu pre NLP
2026 – Infraštruktúra pre Národné úložisko pre NLP
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Náklady:

2 milióny eur investičné náklady na obstaranie HW, 500 000 eur energie,
prevádzkové náklady, 1 080 000 eur personálne náklady na prevádzku
(administrátori, podpora používateľov)

Zdroj financovania:

EŠIF/Plán obnovy a odolnosti

3.1.3.6 Opatrenie: Tvorba a implementácia Open Science politík
Opis opatrenia:

Vytvoriť podmienky pre publikovanie otvorených datasetov výskumných
dát a pripraviť smernice pre Slovensko, ktoré budú koordinovať
publikovanie otvorených výskumných dát v súlade s národnou a európskou
legislatívou.
Aplikácia princípov FAIR dát v kľúčových informačných systémoch a
databázach.
Zavedenie globálnych štandardov pre jednoznačnú trvalú identifikáciu
osôb (napr. ORCID) a inštitúcií (napr. GRID).

Gestor

MŠVVŠ SR, CVTI SR

Súčinné subjekty

MŠVVŠ SR, MIRRI SR

Hlavný očakávaný
výstup:

Vyhláška o Open Science platná pre všetky výskumné a vývojové
organizácie, ktoré sú financované (resp. čiastočne financované) z verejných
zdrojov.

Indikátor:

Vyhláška o Open Science

Zdroj údajov pre
indikátor:

Centrálny informačný portál pre datasety (viď opatrenie 3.1.3.2 Opatrenie:
Zlepšiť informovanosť o vytváraní, udržiavaní a používaní datasetov,
štandardov a politík, ako aj o dostupných datasetoch)

Termín plnenia:

Q4/2023

Míľniky:

2023 – spustenie prác na tvorbe vyhlášky
2024 – platná vyhláška

Náklady:

Nie je možné v súčasnosti odhadnúť, vyplynú z prác na tvorbe vyhlášky.

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet / Plán obnovy a odolnosti

3.1.3.7 Opatrenie: Budovanie dátovej gramotnosti
Opis opatrenia:

Osveta a vzdelávanie v oblasti práce s dátami (zbieranie, uchovávanie,
procesovanie - čistenie, analýza, zverejňovanie, obchodovanie, likvidácia) a
ich využívania pre verejné blaho a zodpovedné verejné politiky.
Osveta a vzdelávanie v oblasti „zelených dát pre všetkých“ a projektu
„Destinácia Zem“ (digitálne dvojča Zeme) zameraných na využitie
potenciálu dát pre efektívnejšie riešenia problémov zmeny klímy,
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obehového hospodárstva, nulového znečistenia, biodiverzity, odlesňovania
a i.
Gestor

MŠVVŠ SR

Súčinné subjekty

MIRRI SR

Hlavný očakávaný
výstup:

- Vytvorený program vzdelávania v oblasti dát a ich využitia pre verejné
blaho a zodpovedné verejné politiky.
- Vytvorený program vzdelávania v oblasti „zelené dáta pre všetkých“
- Minimálne jeden vytvorený kurz, 3 verejné prednášky, akreditované
študijné programy v oblasti dátovej vedy

Indikátor:

Počet účastníkov vzdelávacieho programu

Zdroj údajov pre
indikátor:

Centrálny informačný portál pre datasety (viď opatrenie 3.1.3.2 Opatrenie:
Zlepšiť informovanosť o vytváraní, udržiavaní a používaní datasetov,
štandardov a politík, ako aj o dostupných datasetoch)

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – vytvorený program vzdelávania
2024 – 2026 - implementácia programu vzdelávania

Náklady:

Refundácia nákladov na organizáciu a personálne náklady (pre lektorov) v
max. výške 10 000 eur na jednu podporu.

Zdroj financovania:

EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.4 Strategický cieľ: Podpora vzdelávania v oblasti AI na výskumných univerzitách v SR
3.1.4.1 Opatrenie: Podpora 50 pracovníkov - expertov z oblasti umelej inteligencie, ktorí by
pracovali na výskumných univerzitách
Opis opatrenia:

Podpora 50 pracovníkov - expertov z oblasti umelej inteligencie, ktorí by
pracovali na výskumných univerzitách. Pod expertami myslíme
perspektívnych mladých vedeckých pracovníkov a expertov z praxe, ktorí
využívajú prostriedky umelej inteligencie. Nevynímajú zahraničných
expertov, ktorí by mali možnosť pracovať na diaľku na vopred
definovaných úlohách. Ich hlavným cieľom je skvalitniť pedagogiku a
vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác ako aj projektovú
prácu a tvorbu nových projektov.
Udržateľnosť po skončení projektu vidíme v dlhodobej pozitívnej
diskriminácii pracovísk, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou, resp.
ktorých počet študentov na odboroch spojených s umelou inteligenciou
prevyšuje ostatné odbory. Súčasne môže byť zdrojom príjmu aj
internacionalizácia vedeckých projektov získaných počas riešenia projektu.
Z pohľadu dosahu a dopadu projektu sú STUBA, SAV, TUKE, UK, UNIZA a
UPJŠ pracoviskami, kde bude dopad projektu dôležitý a osožný. Rozdelenie
expertov medzi pracoviskami v rámci výskumných univerzít bude podliehať
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počtu študentov na jednotlivých univerzitách. Okrem menovaných
pracovísk žiadne ďalšie nevyučujú a nerobia výskum v oblasti umelej
inteligencie pre väčší počet študentov.
Do tejto pilotnej úlohy môžeme zahrnúť aj propagáciu umelej inteligencie
medzi stredoškolákmi a tvorbu motivačných videí pre média.
Gestor

Úrad vlády SR, MŠVVŠ SR

Súčinné subjekty

MIRRI SR, AISlovakIA

Hlavný očakávaný
výstup:

Vytvorenie 50 pracovných miest na výskumných univerzitách

Indikátor:

- počet pracovníkov
- počet diplomových a dizertačných prác
- počet spoločných laboratórií s praxou

Zdroj údajov pre
indikátor:

Interné databázy výskumných univerzít

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 –10 pracovníkov
2024 – 15 pracovníkov
2025 – 15 pracovníkov
2026 – 10 pracovníkov

Náklady:

7 020 000 eur

Zdroj financovania

EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.4.2 Opatrenie: Podpora 30 nových doktorandských štipendií v oblasti umelej inteligencie na
výskumných univerzitách
Opis opatrenia:

Podpora 30 nových doktorandských štipendií v oblasti umelej inteligencie
na výskumných univerzitách. Jedná sa o doktorandských študentov, ktorí
začnú svoje štúdium v prvých dvoch rokoch financovania, aby svoje práce
dokončili ešte počas trvania projektu. Bolo by vhodné, aby školitelia
vypísali témy a tieto by sa promovali cez slovenský resp. európsky
výskumný priestor. Témy by následne žiadali o PhD. grant a boli by
alokované financie na kompletné dokončenie PhD. štúdia (náklad na 40
mesiacov). Zároveň by boli motivovaní aj vedúci prác, nakoľko by ročne
dostávali odmenu za každého pokračujúceho doktoranda.

Gestor

Úrad vlády SR, MŠVVŠ SR

Súčinné subjekty

MIRRI SR, AISlovakIA

Hlavný očakávaný
výstup:

Podpora 30 doktorandských štipendií
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Indikátor:

- počet začatých doktorandských štúdií
- počet skončených doktorandských štúdií
- počet podaných článkov

Zdroj údajov pre
indikátor:

- interné databázy výskumných univerzít
- databázy karentovaných časopisov
- WoS
- Scopus

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 5
2024 – 10
2025 – 10
2026 – 5

Náklady:

2 688 000 eur

Zdroj financovania

EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.4.3 Opatrenie: Zriadenie 5 centier aplikovanej umelej inteligencie na výskumných univerzitách
Opis opatrenia:

Zriadenie 5 centier aplikovanej umelej inteligencie na výskumných
univerzitách. Tieto centrá by spolupracovali s netechnickými pracoviskami
(nie IT pracoviskami) a s praxou. Cieľom by bola podpora nie IT pracovísk a
aplikácií v oblasti stavebníctva, strojárenstva baníctva a ďalších. Jedná sa o
15 pracovníkov pracujúcich vo väčšine prípadov v univerzitných
technologických parkoch ako konzultačný servis pre nie IT fakulty.
Spomínaných 15 miest je počítaných mimo počtu miest v pilotnej úlohe
č.1. Udržateľnosť tejto aktivity spočíva v postupnom budovaní servisných
činností ako služieb v rámci EDIH iniciatív.

Gestor

MIRRI SR, MŠVVŠ SR

Súčinné subjekty

AISlovakIA

Hlavný očakávaný
výstup:

- zriadenie 5 centier
- vytvorenie 15 pracovných miest

Indikátor:

- počet začatých doktorandských štúdií v nie IT odboroch
- počet skončených doktorandských štúdií v nie IT odboroch
- počet podaných článkov v nie IT oblastiach

Zdroj údajov pre
indikátor:

- interné databázy výskumných univerzít
- databázy karentovaných časopisov
- WoS
- Scopus
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Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – štúdia uskutočniteľnosti
2024 – 1 centrum, vytvorenie – 5 pracovných miest
2025 – 3 centrá, vytvorenie – 10 pracovných miest
2026 – 1 centrum, vytvorenie – 5 pracovných miest

Náklady:

2 160 000 eur

Zdroj financovania:

EŠIF / Plán obnovy a odolnosti

3.1.4.4 Opatrenie: Podpora 3 regionálnych výpočtových kapacít pre výpočty v oblasti umelej
inteligencie
Opis opatrenia:

Do tejto úlohy spadá podpora 3 regionálnych výpočtových kapacít pre
výpočty v oblasti umelej inteligencie.

Gestor

MŠVVŠ SR, MIRRI SR

Súčinné subjekty

AISlovakIA, SAV

Hlavný očakávaný
výstup:

Vytvorenie 3 centier

Indikátor:

- počet používateľov
- vyťaženosť

Zdroj údajov pre
indikátor:

Interná databáza univerzít

Termín plnenia:

2026

Míľniky:

2023—2026

Náklady:

2 733 600 eur

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

3.1.4.5 Opatrenie: Podpora „zelených výpočtov“, i.e. alternatívnych technológií pre ušetrenie
nákladov na výpočtové centrá umelej inteligencie
Opis opatrenia:

Podpora „zelených výpočtov“, čo je označenie alternatívnych technológií
pre ušetrenie nákladov na výpočtové centrá umelej inteligencie.

Gestor

MIRRI SR

Súčinné subjekty

AISlovakIA

Hlavný očakávaný
výstup:

Zníženie nákladov na prevádzku výpočtových centier
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Indikátor:

Výška úspory energetických nákladov

Zdroj údajov pre
indikátor:

Vyúčtovanie spotreby energií

Termín plnenia:

2026

Míľniky:

2023—2026

Náklady:

700 000 eur

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

3.1.4.6 Opatrenie: Vytvorenie administratívnych miest nevyhnutných na zvládnutie byrokracie
Opis opatrenia:

Do tejto úlohy spadá vytvorenie administratívnych miest nevyhnutných na
zvládnutie byrokracie

Gestor

MIRRI SR

Súčinné subjekty

MŠVVaŠ, AISlovakIA

Hlavný očakávaný
výstup:

Vytvorenie administratívnych miest

Indikátor:

Počet obsadených miest

Zdroj údajov pre
indikátor:

Interné databázy výskumných univerzít

Termín plnenia:

2026

Míľniky:

2023—2026

Náklady:

400 000 eur

Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti

3.1.5 Strategický cieľ: Vytvorenie takého modelu verejnej správy a riadenia (“governance”), ktorý
bude primerane reflektovať dynamický vývoj v digitálnom svete
3.1.5.1 Opatrenie: Vytvorenie governance modelu pre umelú inteligenciu a správy a riadenia údajov
pre orgány verejnej správy na rozvoj používania umelej inteligencie
Opis opatrenia:

Vypracovanie analýzy, v ktorej budú identifikované možné varianty
governance modelu reflektujúce Akt o umelej inteligencii a správy
a riadenia údajov pre orgány verejnej správy na rozvoj používania umelej
inteligencie

Gestor

MIRRI SR
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Súčinné subjekty

Všetky dotknuté subjekty verejnej správy

Hlavný očakávaný
výstup:

Vypracovanie analýzy

Indikátor:

Analýza

Zdroj údajov pre
indikátor:

Technical support instrument (TSI) Programme Regulation (EU) 2021/240
(TSI Regulation)

Termín plnenia:

2023

Míľniky:

2022 – výber a iniciovanie prác s dodávateľom

Informatívny materiál predložený vláde SR

2023 – tvorba a doručenie predmetnej analýzy a predloženie
informatívneho materiálu na rokovanie vlády SR
Náklady:

600 000 eur

Zdroj financovania

Technical support instrument (TSI) Programme Regulation (EU) 2021/240
(TSI Regulation)

3.1.5.2 Opatrenie: Implementácia governance modelu pre umelú inteligenciu a správy a riadenia
údajov pre orgány verejnej správy na rozvoj používania umelej inteligencie
Opis opatrenia:

Implementácia vybranej analýzy, v ktorej bol identifikovaný najvhodnejší
variant governance modelu reflektujúci Akt o umelej inteligencii. Súčasne
zohľadňujúci najvhodnejší variant modelu správy a riadenia údajov pre
orgány verejnej správy.

Gestor

MIRRI SR

Súčinné subjekty

Všetky dotknuté subjekty verejnej správy

Hlavný očakávaný
výstup:

Implementácia governance modelu pre správu a riadenie údajov

Indikátor:

Implementovaný governance model

Zdroj údajov pre
indikátor:

Technical support instrument (TSI) Programme Regulation (EU) 2021/240
(TSI Regulation)

Termín plnenia:

2026

Míľniky:

2023 – tvorba a doručenie analýzy a predloženie informatívneho
materiálu na rokovanie vlády SR
2024 – 2026 - budú vyplývať z predmetnej analýzy a rozhodnutia vlády SR
o ďalšom postupe

Náklady:

Budú známe z analýzy TSI

Zdroj financovania

ŠR / POO / EŠIF
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3.1.5.3 Opatrenie: Podpora zodpovedných politík a spoločensko-etické otázky a tvorby
dôveryhodnej umelej inteligencie
Opis opatrenia:

Slovensko si uvedomuje potrebu prijímania zodpovedných politík, pri
ktorých je nevyhnutné reflektovať ich širšie dopady vrátane spoločenskoetických rizík. Predmetné dopady je potrebné pravidelne vyhodnocovať a
zároveň ich citlivo vnímať pred a počas prijímania regulačných nástrojov.

Gestor

MIRRI SR

Súčinné subjekty

Národná platforma pre umelú inteligenciu (AI SlovakIA)
Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI)

Hlavný očakávaný
výstup:



Podpora ďalšieho fungovania a činností Stálej komisie pre etiku a
reguláciu umelej inteligencie (CERAI)

Príklady ďalších možných výstupov:









Indikátor:

Zvýšenie citlivosti štátnych zamestnancov zodpovedných za tvorbu
verejných politík na etické a spoločenské riziká digitálnych technológií
prostredníctvom vzdelávania a širšia strategická podpora vzdelávania a
výskumu v oblasti dopadu digitálnych technológií na spoločnosť
Zavedenie systému odborného posúdení etických rizík pri práci s
dátami a pri využití nových technológií ako umelá inteligencia vo
verejnej správe
Vytvorenie pravidiel, či odporúčaní pre zavádzanie umelej inteligencie
vo verejnej správe
Strategická podpora slovenských spoločností v kontexte povinnosti
vykonať posúdenie vplyvu podľa navrhovanej právnej úpravy umelej
inteligencie (Akt o umelej inteligencii)
Realizácia prieskumu, ktorého súčasťou bude aj časť venovaná
spoločenským prínosom ale aj rizikám nových digitálnych technológií
ako je umelá inteligencia a spôsobom ako im v praxi čelia súkromné
spoločnosti a verejné inštitúcie.

Počet podporených aktivít
Počet absolventov školení štátnych zamestnancov na etické a spoločenské
riziká digitálnych technológií

Zdroj údajov pre
indikátor:

Interné databázy MIRRI SR a AI SlovakIA

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 - Podpora ďalšieho fungovania a činností Stálej komisie pre etiku a
reguláciu umelej inteligencie (CERAI)
2024 – 2026 – tvorba očakávaných výstupov v zmysle aktuálnych potrieb a
prioritizácie agendy

Náklady:

V súčasnosti nie je možné vyčísliť dopady na verejné financie.
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Zdroj financovania:

ŠR / EŠIF

3.2 Technológie decentralizovaného záznamu a finančné inovácie (FinTech)
Podpora technológií decentralizovaného záznamu a finančných inovácií (FinTech) nadväzuje na viaceré
opatrenia definované v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030, Akčnom pláne digitálnej
transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 a v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
(komponent 17), zároveň je v súlade s aktivitami Európskej únie definovanými v Blockchain stratégii
Európskej únie.
Strategický cieľ podkapitoly sa zameriava na vytvorenie vhodného prostredia v podmienkach Slovenskej
republiky a podporu potenciálu technológie blockchain so zameraním na služby verejnej správy a FinTech.
Merateľným výsledkovým cieľom je, aby do roku 2026 Slovensko dosiahlo úroveň priemeru Európskej
únie v hodnotení digitálnych verejných služieb DESI. Tento cieľ vychádza z potreby odstraňovať bariéry pri
zavádzaní inovatívnych digitálnych služieb verejnej správy ako aj v súkromnom sektore.
Blockchain je z globálneho hľadiska jednou z najvýznamnejších technológií, ktorá má potenciál vo
verejnom sektore zlepšiť efektívnosť, znížiť byrokratické bariéry a potenciálne konflikty medzi inštitúciami,
zlepšiť zdieľanie údajov a podporiť automatizáciu. V neposlednom rade FinTech inovácie menia aspekty
fungovania finančného sektora.
Digitálna identita je jednou z kľúčových podmienok úspešnej digitalizácie verejných a súkromných služieb
a považuje sa za základný prvok inovačného ekosystému. Zavedenie digitálnej identity založenej na
technológii blockchain prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, spoľahlivosti a interoperabilite overenia identity a
k zníženiu nákladov štátnym orgánom, subjektom finančného trhu, ako aj startupom a iným subjektom v
súkromnom sektore. Pre občanov to bude predstavovať bezpečný a jednoduchý prístup k online službám
verejnej správy, online bankovníctvu a ďalším digitálnym službám.
Technológie distribuovaného záznamu v kombinácii s FinTech majú potenciál zefektívniť verejnú správu a
stať sa novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti, avšak ich nasadenie
so sebou prináša aj isté riziká, ktoré je potrebné analyzovať a prípadne regulovať. Slovensko v súlade s
európskymi hodnotami chce na jednej strane podporovať uplatnenie technológie blockchain a FinTech, a
zároveň chrániť záujmy spotrebiteľov a občanov, preto je dôležité nasadiť najvhodnejší proinovačný
regulačný rámec a technologickú platformu pre definovanie legislatívnych pravidiel a overenie spôsobu
fungovania týchto technológií v praxi.
Aké konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto strategického cieľa boli zadefinované:





Vytvorenie Národnej stratégie pre podporu finančných inovácií (FinTech)
Elektronizácia vybraných postupov NBS
Zavedenie systému digitálnej identity založenej na technológii blockchain
Zavedenie možnosti využiť „open banking“ vo vzťahu k verejnej správe
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3.2.1 Strategický cieľ: Vytvorenie vhodného prostredia v podmienkach SR a podpora potenciálu
technológie blockchain so zameraním na služby verejnej správy a FinTech
Strategický cieľ:

Súčasná hodnota:
Cieľová hodnota:

Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Vytvorenie
vhodného
prostredia
v
podmienkach SR a podpora potenciálu
technológie blockchain so zameraním na služby
verejnej správy a FinTech
24. miesto v hodnotení Digitálnych verejných
služieb DESI z 2021
Slovensko dosiahne úroveň priemeru Európskej
únie v hodnotení Digitálnych verejných služieb
DESI
2026
DESI
Každoročne

3.2.1.1 Opatrenie: Vytvorenie Národnej stratégie pre podporu finančných inovácií (FinTech)
Opis opatrenia:
Jeden z hlavných problémov, ktoré limitujú rozvoj sektora finančných
inovácií (FinTech) na Slovensku je neexistujúca vládna stratégia pre tento
sektor. Jednotlivé ministerstvá (MFSR, MVSR, MIRRISR, MHSR, MPSVR,
MŠVVŠSR) či Národná banka Slovenska majú vo svojej pôsobnosti
čiastkové oblasti z pohľadu podpory či regulácie, ale nedostatočná
koordinácia limituje rast tohto sektora. Stratégia by zadefinovala prioritné
oblasti podpory FinTech prostredia a potrebné legislatívne, ale aj
nelegislatívne nástroje na podporu prioritných oblastí.
Sektor FinTechu má stále relatívne nízke bariéry pre vstup nielen nových
subjektov, ale aj lokálnych a národných ekonomík. Príkladom môže byť
napríklad Litva, ktorá sa aj vďaka dobre napísanej a implementovanej
stratégii FinTechu stala jedným z hlavných európskych centier pre inovácie
vo finančných službách.
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Gestor:
Hlavný
výstup:

MF SR / NBS / MIRRI SR / MV SR / MH SR / MPSVR SR / MŠVVŠ SR
očakávaný Vytvorenie záväznej Stratégie pre rozvoj finančných technológií ako
prierezového dokumentu.

Indikátor:
Zdroj
údajov
indikátor:

Vládou schválený strategický dokument.
pre

Termín plnenia:

12/2024

Míľniky:

2023 – Príprava návrhu stratégie, vrátane verejnej konzultácie
2024 – Schválenie stratégie

Náklady:
Zdroj financovania:

3.2.1.2 Opatrenie: Elektronizácia vybraných postupov NBS
Opis opatrenia:
Aktuálna legislatíva, aj vzhľadom na špeciálne postavenie NBS, vo
všeobecnosti neumožňuje dohliadaným subjektom a iným osobám
komunikovať s NBS elektronicky. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov predpokladá takmer výlučne fyzickú - listinnú
podobu žiadostí/návrhov na začatie konania a rozhodnutí NBS a iných
úkonov pri výkone dohľadu a iba v minimálnom počte prípadov je
prípustná „nelistinná“ podoba. Tento stav proces konaní časovo
spomaľuje a administratívne zaťažuje.
Proces elektronizácie vybraných postupov NBS bol čiastočne umožnený §
30 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý však predstavuje dočasné
riešenie.
Cieľom NBS je zabezpečiť trvalé riešenie elektronizácie vybraných
postupov NBS.
Elektronizáciou vybraných postupov a niektorých úkonov pri výkone
dohľadu sa zabezpečí vyššia efektivita, zníženie administratívnej záťaže,
časové skrátenie konaní a iných procesov a úkonov pri výkone dohľadu tak
na strane NBS, ako aj na strane dohliadaných subjektov.
Technológie distribuovaného záznamu v kombinácii z digitálnou identitou
majú potenciál byť vhodnou technologickou platformou pre vecné plnenie
tohto opatrenia.
Gestor:

NBS/ MF SR
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Hlavný
výstup:

očakávaný Vytvorenie legislatívneho rámca a implementácia technickej
infraštruktúry, ktorý umožní Národnej banke Slovenska komunikovať v
rámci príslušných konaní elektronicky.

Indikátor:

Účinná právna úprava.
Nástroje dostupné pre dohliadané subjekty a iné osoby.

Zdroj
údajov
indikátor:

pre

Termín plnenia:

12/2026

Míľniky:

12/2026 – Zabezpečená možnosť elektronickej komunikácie vo vybraných
postupoch medzi NBS a dohliadanými subjektami, príp. inými osobami

Náklady:
Zdroj financovania:

NBS

3.2.1.3 Opatrenie: Zavedenie systému digitálnej identity založenej na technológii blockchain
Opis opatrenia:
Zavedením digitálnej identity založenej na technológii blockchain sa
pripojíme k celoeurópskej iniciatíve „európskej infraštruktúry
blockchainových služieb“ (EBSI) na vytvorenie technickej platformy a
ekosystému takýchto digitálnych identít. Európske riešenie „Self-sovereign
identitiy“ (SSI) využitím technológie blockchain dáva jednotlivcom kontrolu
nad ich osobnými údajmi, vytvára dôveru medzi stranami a zaručuje
autentickosť údajov a potvrdení bez toho, aby sa ukladali akékoľvek osobné
údaje na blockchain.
Verejné a súkromné služby cez digitálnu peňaženku v mobilnom zariadení
budú kompatibilné s EBSI, ako aj s novým nariadením, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie č. 910/2014 (eiDAS), a ktorého cieľom
je
harmonizovanejším prístupom k digitálnej identifikácií znížiť riziká a náklady
tým, že občania a podniky sa budú môcť identifikovať online pohodlným a
jednotným spôsobom v celej Únii.
Opatrenie zahŕňa vytvorenie potrebného legislatívneho rámca, resp.
prevzatie a prípadné doplnenie nového rámca EÚ pre používanie
dôveryhodnej identifikácie a autentifikácie na báze SSI, implementáciu
technickej infraštruktúry, ktorá umožní fungovanie takéhoto nástroja v
praxi, ako aj testovanie a následné nasadenie technického riešenia so
zameraním na služby poskytované štátom a služby finančného trhu.
Gestor:
Hlavný
výstup:
Indikátor:

MIRRI SR / NBÚ / MV SR / MF SR / NBS a príslušné asociácie
očakávaný Zavedenie systému digitálnej identity založenej na technológii blockchain v
SR
Sprístupnenie digitálnej identity cez digitálnu peňaženku v mobilnom
zariadení občanom a podnikom SR
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Zdroj údajov
indikátor:

pre

Termín plnenia:

12/2026

Míľniky:

-

-

vytvorenie potrebného legislatívneho rámca, resp. prevzatie a
prípadné doplnenie nového rámca EÚ pre používanie dôveryhodnej
identifikácie a autentifikácie na báze SSI
implementácia technickej infraštruktúry (EBSI) pre používanie
dôveryhodnej identifikácie a autentifikácie na báze SSI
testovanie a následné nasadenie technického riešenia digitálnej
identity
sprístupnenie digitálnej identity cez digitálnu peňaženku v
mobilnom zariadení občanom a podnikom SR

Náklady:
Zdroj financovania:

Plán obnovy a odolnosti – komponent 17, investícia 3

3.2.1.4 Opatrenie: Zavedenie možnosti využiť „open banking“ vo vzťahu k verejnej správe
Opis opatrenia:
Otvorené bankovníctvo je integračný systém, ktorý bol vytvorený
predovšetkým na základe smernice PSD2 s cieľom poskytnúť fyzickým a
právnickým väčšiu kontrolu nad ich finančnými údajmi v naprieč bankami
a inými spoločnosťami poskytujúcimi finančné služby, ako aj liberalizovať
trh platobných služieb. Okrem iného umožňuje synchronizáciu údajov
medzi viacerými účtami a iniciovanie platieb z jedného miesta, vďaka
otvoreným aplikačným programovacím rozhraniam (API).
Spojené kráľovstvo bolo v roku 2021 prvou krajinou na svete, ktorá
umožnila platenie daní cez Open Banking. Jeho výhodou je predovšetkým
to, že výrazne uľahčuje platby a znižuje riziko ich nespárovania. Platobný
príkaz sa generuje automaticky, platby sa vykonávajú z účtov,
neprechádzajú cez platobné schémy. Tým sa minimalizuje riziko chyby v
prepisovaní údajov, znižujú náklady pre všetky strany (napr. platby
uskutočnené platobnými kartami sú zaťažené poplatkami pre kartové
schémy), vrátane nákladov spojených s párovaním platieb. Uvedené platí
analogicky pre iné platby vyberané štátom za poskytované úkony štátnych
orgánov (napr. správne poplatky).
Gestor:
Hlavný
výstup:

MF SR/ MV SR/ MIRRI SR
očakávaný Zavedenie možnosti
bankovníctva.

Indikátor:
Zdroj
údajov
indikátor:

platieb

štátu

prostredníctvom

otvoreného

Umožnenie platieb s využitím „open banking“
pre

Termín plnenia:

12/2026

Míľniky:

12/2026 Umožnenie platieb s využitím „open banking“
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Náklady:
Zdroj financovania:

4. Digitálna spoločnosť
S rozširovaním vplyvov digitálnych technológií rastie aj miera vplyvov, ktoré majú digitálne technológie s
ohľadom na celú spoločnosť. Práve preto sa komplexný prístup k rozvoju digitálnych technológií
nezaobíde bez rozsiahlejšej diskusie dopadov na digitálnu spoločnosť. Tieto vplyvy sa zameriavajú na
oblasti kľúčové pre minimalizovanie negatívnych dopadov na obyvateľstvo a garantovanie čo najväčšej
príležitosti maximalizovať potenciál digitálnych príležitostí.
Zameranie poslednej tematickej kapitoly APDTS tiež reflektuje priority EÚ zhrnuté v Digitálnom kompase.
Vychádzajúc z princípov Digitálneho kompasu, digitálne technológie by mali chrániť práva ľudí, a
zabezpečovať, aby všetci aktéri v digitálnej oblasti konali zodpovedne a bezpečne. Ľudia by mali mať k
dispozícii spravodlivé online prostredie a byť chránení pred nezákonným a škodlivým obsahom. Digitálne
prostredie by malo byť bezpečné a chránené. Digitálne zariadenia by mali podporovať udržateľnosť a
zelenú transformáciu.
Práve s ohľadom na tieto priority sa časť Akčného plánu zaoberajúca sa dopadom na digitálnu spoločnosť
venuje nasledovným kapitolám:
- Podpora žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti
- Dopad digitalizácie a škodlivého online obsahu na duševné zdravie
- Zelená a digitálna transformácia
Špecifickou časťou, ktorá si zaslúži pozornosť je téma Digitálnych zručností. Ide špecificky o jeden z cieľov
Digitálneho kompasu. Tej je venovaná veľmi krátka časť, nakoľko sa tejto téme bude venovať separátny
dokument s názvom Stratégia digitálnych zručností.

Digitálne zručnosti (alebo širšie zručnosti potrebné pre tzv. twin transition, resp. potreby 21.
storočia)
Základné digitálne zručnosti pre všetkých občanov a príležitosť pre pracovnú silu osvojiť si nové
špecializované zručnosti sú nevyhnutnými predpokladmi aktívnej účasti na digitálnom desaťročí. Aby
mohli všetci Európania v plnej miere využívať výhody inkluzívnej digitálnej spoločnosti, prístup k
vzdelávaniu umožňujúci osvojovanie si základných digitálnych zručností by mal byť právom všetkých
občanov EÚ a celoživotné vzdelávanie by sa malo stať realitou. Rozsiahle digitálne zručnosti by mali takisto
budovať spoločnosť, ktorá môže dôverovať digitálnym produktom a online službám, dokáže odhaliť
dezinformácie a pokusy o podvod, chráni sa pred kybernetickými útokmi, podvodmi a klamstvami na
internete a pod. Pokročilé digitálne zručnosti si vyžadujú viac než len zvládnutie programovania alebo
osvojenie si základov informatiky. Digitálna odborná príprava a vzdelávanie by mali podporiť takých
pracovníkov, ktorí si vedia osvojiť špecializované digitálne zručnosti na získanie kvalitného pracovného
miesta a vybudovanie úspešnej kariéry.
Slovensko v tomto smere zváži prepojenie na tzv. Pact for skills, ktorý ukladá opatrenia vo viacerých
kategóriach zručností - CŽV, skills for life, twin transition, entrepreneurial and transversal skills, a iné.
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Ciele Digitálneho kompasu v oblasti digitálnych zručností:
- Najmenej 80 % osôb vo veku od 16 do 74 rokov bude mať aspoň základné digitálne zručnosti
- Zamestnaných bude najmenej 20 miliónov odborníkov (na úrovni EÚ) v oblasti IKT, s
konvergenciou medzi počtom žien a mužov.
Akčný plán samotný rieši tému digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností horizontálne naprieč celým
dokumentom, kde sa mnohé opatrenia zameriavajú na podporu zručností s ohľadom na jednotlivé
kapitoly a oblasti digitálnej transformácie. Zároveň k téme zručností pripravuje MIRRI ďalší samostatný
dokument Stratégiu digitálnych zručností, ktorý sa bude téme digitálnych zručností venovať komplexne.
Preto ciele, opatrenia a indikátory v oblasti digitálnych zručností budú definované na základe súladu so
Stratégiou digitálnych zručností.

4.1 Podpora žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti
Slovenská Republika sa zaviazala v Deklarácii na podporu žien v digitálnej dobe z 2019 k nasledovným
cieľom:
1. Vypracovaniu národnej inter-sektorovej a cieľovo-zameranej stratégie na podporu aktívnej
participácie žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti.
2. Vytvorenie európskeho dňa dievčat a žien v IKT.
3. Vytvorenie efektívnej informačnej kampane na podporu prezentovania konštruktívnej predstavy
o ženách v IKT, prezentáciou širokej škály a možností profesií v IKT sektore, prezentáciou
úspešných ženských vzorov v IKT, atď.
4. Zatraktívniť pracovné prostredie pre IKT špecialistky.
5. Zvýšiť počet IKT špecialistiek.
6. Zvýšiť kompozičnú rovnováhu v zastúpení žien a mužov v národných a európskych orgánoch,
radách a komisiách, ktoré sa venujú digitálnym záležitostiam.
7. Kontinuálne zlepšovanie monitorovacích mechanizmov a indikátorov na pomoc evolúcie
začleňovania žien do digitálnej ekonomiky a spoločnosti.
Ďalšími európskymi deklaráciami, ku ktorým sme pristúpili sú: Ljubjanská deklarácia o rodovej rovnosti vo
vede a výskume z decembra 2021 a pripravovaná Neverská deklarácia o podpore žien v inováciách a
podnikaní z marca 2022, na zviditeľnenie a identifikáciu opatrení proti “gender funding gap”. EÚ priemer
udáva 19 % IKT podnikateľov sú ženy. A až 93% kapitálu investovaného do európskych inovatívnych a
digitálnych firiem, išlo čisto mužským kolektívom.
Európska komisia vytvorila osobitný tematický index “Women in Digital Scoreboard”, ktorý je súčasťou
DESI. V roku 2021 sa Slovenská republika v tomto rebríčku umiestnila na 20.mieste, na základe údajov z
2020. Skutočnosť, že EK vytvorila samostatnú tematickú metodiku hodnotenia žien v digitálnej dobe,
vyzdvihuje európsku dôležitosť tejto témy.
V roku 2021 sa nám podarilo ukotviť prvý európsky deň dievčat a žien v IKT. Túto iniciatívu sme viedli
prostredníctvom workshopu pre všetky členské štáty EÚ, kde sme odprezentovali “lessons learned”/lekcie
z praxe a “how to”/praktický návod, ako takýto deň zorganizovať na národnej úrovni.
Zvýšenie počtu STEM absolventiek a IKT špecialistiek má potenciál výrazne pomôcť chronickému
nedostatku pracovnej sily v IKT. Viac ako 53 % EÚ firiem, ktoré sa snažili najať IKT personál, nahlásilo
problém nájsť kompetentných ľudí na úlohy hľadanej pracovnej pozície. V Slovenskej Republike je to až
60%. (údaje z 2017). Problematika zaostávania žien v aktívnej participácii v digitálnej ekonomike a
spoločnosti je problémom väčšiny obyvateľstva, keďže ženy tvoria väčšinu populácie EÚ (51,16 %). Práve
preto opatrenia, ktoré by mohli akcelerovať aktívnu participáciu žien v digitálnej ekonomike a spoločnosti,
a zvýšiť počet STEM študentiek a IKT špecialistiek, sú strategické.
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V roku 2020 malo až 92 % žien na Slovensku ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Tu je
zaujímavosťou, že krajiny strednej a východnej Európy vedú v tejto štatistike. Litva vedie s 96.9 %. Krajiny
EÚ, ktoré dosahujú podiel nad 90 % v tejto štatistike sú: Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko, Fínsko, Česká
Republika a SR. Tu sme vysoko nad EÚ priemerom, ktorý je 79.6%. Avšak podľa EÚ priemeru až 14 žien
na 1000 obyvateľov sú STEM absolventky. A napriek vysokej miere stredoškolského vzdelania, na
Slovensku je tento priemer STEM absolventiek ešte nižší, a to len 9. Írsko vedie s 24 na 1000 obyvateľov,
napriek tomu, že len 88 % žien má stredoškolské vzdelanie s maturitou, ale v Írsku sídlia európske centrály
technologických gigantov, ako sú Google, Facebook. Z toho môžeme vyvodiť, že existujúce pracovné
pozície ovplyvňujú voľbu stredoškoláčok.
1 z 6 IKT špecialistov je žena, t.j. EÚ priemer je 17% a slovenský priemer je ešte nižšie, t.j. 1 z 8 IKT
špecialistov je žena, cca 12%.
Ženy, ktoré v IKT sektore pracujú, zarábajú o cca (EÚ priemer) 20 % menej, na Slovensku až o 28%. (gender
pay gap).
Dopady digitálnej doby a jej tlakov na ženy sú málo preskúmané, napr. dopad na celkové zdravie žien pri
digitálnom trende rastu veku prvorodičiek.
Dôležitým aspektom je aj celkové zdravie žien v digitálnej dobe. Čelíme nedostatku štúdií dopadu na
fyzické ako aj psychické zdravie žien vystavených tlakom a trendom digitálnej doby. Na dostupných
štatistikách je viditeľné, že ženy zaostávajú pri aktívnom začleňovaní sa do ekonomického a spoločenského
digitálneho života. To má dopad aj na ich celkové zdravie. Chýbajú nám štúdie o dopade rodovo
špecifických digitálnych trendov, ako napr. zvyšovanie veku prvorodičiek, nižšia úroveň pokročilých
digitálnych zručností, nižšie finančné hodnotenie v IKT sektore (gender pay gap), atď. na celkové zdravie
žien, a na celú spoločnosť. Celkové zaostávanie žien pri aktívnom zapájaní sa do digitálnej doby je
sprevádzané vážnym spoločenským a ekonomickým problémom nízkej miery pôrodnosti, dlhodobo pod
úrovňou udržateľnosti. Je strategické začať skúmať možnú negatívnu koreláciu medzi prepadom
spoločenského a ekonomického postavenia žien v transformujúcej sa digitálnej dobe a dlhodobo nízkou
pôrodnosťou.
Vyhodnocovanie miery úspešnosti jednotlivých opatrení na celkové postavenie SR vo “Women in Digital
Scoreboard” (WiDS). Celkové postavenie SR sa v WiDS zlepšilo o 2 priečky z 20. miesta v roku 2021 na 18.
miesto v roku 2022.
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4.1.1 Strategický cieľ: Zvýšenie počtu IKT špecialistiek a podpora aktívnejšieho začleňovania sa žien
a dievčat do digitálnej spoločnosti a ekonomiky
Strategický cieľ:

Súčasná hodnota:
Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Zvýšenie počtu IKT špecialistiek a podpora
aktívnejšieho začleňovania sa žien a dievčat do
digitálnej spoločnosti a ekonomiky
21. miesto v rebríčku EK Women in Digital
Scoreboard za rok 2021
Priblížiť sa k priemeru EU (14.miesto)
2026
Eurostat
ročne

4.1.1.1 Opatrenie: Podpora osvetových kampaní na zvýšenie pozitívneho vnímania a povedomia o
možnostiach uplatnenia sa žien v IKT sektore vrátane Girls Day
Opis opatrenia:
Rozšírenie množstva osvetových kampaní na podporu zvýšenia pozitívneho
vnímania a povedomia o možnostiach uplatnenia sa žien v IKT sektore
vrátane Girls Day.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Po trojročných skúsenostiach s vlajkovou iniciatívou Girls Day rozšíriť
podporu osvetových kampaní pre stredoškoláčky, a ostatné vekové
kategórie.

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:
Termín plnenia:

Počet IKT špecialistiek
pre Interná databáza
Q4/2027
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Míľniky:

2022 – 15.8% za rok 2020 (údaje sú publikované dva roky dozadu)
2023 – 2026 – sa priblížiť k EÚ priemeru 18.5%, ktorý sa očakáva, že bude
rásť. Bulharsko vedie rebríček s 28.2% zastúpením.
2023 – 20 000 eur
2024 – 30 000 eur

Náklady:

2025 – 40 000 eur
2026 – 50 000 eur
Zdroj financovania:

EŠIF

4.1.1.2 Opatrenie: Zriadenie letných stáží pre stredoškoláčky na podporu prejaveného záujmu o štúdium
STEM
Opis opatrenia:
Zriadenie špecializovaných letných stáží na podporu stredoškoláčok, ktoré
prejavili aktívny záujem o STEM predmety v komerčnom sektore a vo
verejnej a štátnej správe.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Min. 100 letných stáží v oblasti IKT pre stredoškoláčky celoslovensky

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet vytvorených letných stáží v oblasti IKT pre stredoškoláčky vo
verejnom a súkromnom sektore
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2027

Míľniky:

2023 – začatie realizácie projektu, kick-off programu počas 10.ročnika Girls
Day. Vyhlásenie súťaže o 3 letné stáže na SDA, MIRRI SR. 6 týždňová letná
stáž, ktorá je finančne ohodnotená. Monitorovanie a zber dát. Intenzívna
spolupráca s projektmi SDA. Výstupom je 3x blog o identifikácii možných IKT
príležitostí na MIRRI pre mladé ženy, krátka analýza problémov, ktoré
stredoškoláčky identifikujú, zoznam aktuálnych pokročilých digitálnych
zručností, ktoré boli identifikované za potrebné.
2024 – rozšírenie projektu na súkromný sektor a pokračovanie na MIRRI SR
a ostatných OVM. Zapracovanie lessons learned, kontinuálna revízia.
Prezentácia úspešných príkladov stredoškoláčok.
2025 – analýza projektu, a vytvorenie metodologického rámca, a zber
rodovo disagregovaných údajov. Pokračovanie v projekte.
2026 – Celoslovenské spustenie letných stáží vo verejnom a súkromnom
sektore v oblasti IKT podľa metodiky riadenej MIRRI SR

Náklady:

2023 – 30 000 eur
2024 – 45 000 eur
2025 – 45 000 eur
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2026 – 60 000 eur
Zdroj financovania:

EŠIF

4.1.1.3 Opatrenie: Vytvorenie mentoringovej schémy pre podporu mladých vedkýň
Opis opatrenia:
Spustenie mentoringovej schémy pre mladé vedkyne s administratívnou a
technologickou podporu SAV a UNESCA.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný Spustenie mentoringovej digitálnej platformy, kde sa budú zdieľať údaje o
príležitostiach na sieťovanie a informácie o príležitostiach

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet absolventov mentoringovej schémy
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2027

Míľniky:

Po dobu trvania opatrenia, pravidelné (neformálne) konzultácie so
skúsenejšími kolegyňami – tzv. mentoring. Mentor by slúžil ako určitý vzor,
ktorý by prostredníctvom poradenstva dopomohol mentorovanému v
dosiahnutí jeho cieľov. Na pravidelných stretnutia (jedno až dve stretnutia
mesačne, prípadne podľa potreby) by diskutovali konkrétne otázky a
problémy týkajúce sa nielen súčasnosti ale aj nasledujúcich krokov v kariére
mentorovaného. Mentori (dobrovoľníci) by okrem dobrého pocitu získali
zručnosti vo vedení a zdokonalili svoje komunikačné schopnosti. Išlo by o
systém založený na vzájomnom mentorovaní v rámci Slovenskej akadémie
vied (SAV), prípadne i v rámci ďalších inštitúcií (napr. Univerzita
Komenského). Zúčastnení by na úvod absolvovali spoločné školenie k
mentoringu (ideálne vedené profesionálom), a neskôr okrem samotného
mentoringu (jeden mentor na jedného mentorovaného) i spoločné
skupinové stretnutia s cieľom výmeny skúseností.
Harmonogram:
1. propagácia programu, oslovenie potenciálnych mentorov a
mentorovaných
2. výber mentorov a mentorovaných, tvorba databázy
3. výber špecialistov pre koučing
4. párovanie mentorov a mentorovaných
5. prvé stretnutie mentorov a mentorovaných, prezentácia k štruktúre
mentoringu (frekvencia, stanovenie si špecifických SMART cieľov –
špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo viazané),
stretnutie vedené profesionálnym koučom
6. mentoring podľa dohody zúčastnených
7. ďalšie spoločné stretnutie vedené profesionálnym koučom po cca 2-3
mesiacoch
8. evaluácia programu (alternatíva - skupinový mentoring)
2023 – Spustenie mentoringového individuálneho alebo skupinového
programu podľa harmonogramu vyššie.
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2024 – Evaluácia, a podľa dynamického zapracovania lessons learned pokračovanie v programe.
2025 – Evaluácia, a podľa dynamického zapracovania lessons learned pokračovanie v programe.
2026 – Evaluácia, a podľa dynamického zapracovania lessons learned pokračovanie v programe.
2023 – 30 000 eur
2024 – 30 000 eur

Náklady:

2025 – 30 000 eur
2026 – 30 000 eur
Zdroj financovania:

EŠIF

4.1.1.4 Opatrenie: Štúdia mapujúca súčasný stav EÚ legislatívy na podporu vytvárania príležitostí pre
participáciu žien v rozhodovacích funkciách.
Opis opatrenia:
Štúdia mapujúca súčasný stav EÚ legislatívy na podporu vytvárania
príležitostí pre participáciu žien v rozhodovacích funkciách.
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR, MPSVR SR
očakávaný Analýza známych opatrení verejného sektora v iných krajinách a
vyhodnotenie ich efektivity, napr. Legislatívne kvóty na počet žien v radách
v Nórsku, špecifické daňové režimy Írska, Poľska, Rumunska, atď v IKT
sektore.

Indikátor:

Zdroj údajov
indikátor:

Kvalitatívne vyhodnotenie existujúcich legislatívnych opatrení v EÚ
krajinách na podporu vytvárania príležitostí pre participáciu žien v
rozhodovacích funkciách
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2023

Míľniky:

2023 – Zadefinovanie štúdie, uskutočnenie a vyhodnotenie analýzy.
2024 – Zapracovanie výsledkov štúdie do opatrení na podporu vytvárania
príležitostí pre participáciu žien v rozhodovacích funkciách.
2025 – Vypracovanie kvalitatívneho prieskumu a spolu so štatistickými
údajmi vyhodnotiť efektivitu takto vytvorených opatrení.
2023 – 10 000 eur
2024 – 20 000 eur

Náklady:

2025 – 20 000 eur
Zdroj financovania:

EŠIF
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4.1.1.5 Opatrenie: Štúdia o dopade rodovo špecifických digitálnych trendov na celkové zdravie žien
Opis opatrenia:
Štúdia o dopade rodovo špecifických digitálnych trendov na celkové zdravie
žien (ako napr. ako napr. tlak na kontinuálne profesijné re-kvalifikácie,
nárast veku prvorodičiek, dlhodobé hormonálne liečby, práca z domu a
zvýšené nároky na starostlivosť o deti v dobe lockdownov a riešenia
problémov spôsobených lockdownami, na fyzické a psychické zdravie žien).
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR, MPSVR SR
očakávaný Analýza súčasného stavu a podklady pre ďalšie kroky napr. v oblasti
zatraktívnenia pracovného prostredia pre ženy v digitálnej dobe.

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Pozitívne vnímanie pracoviska IKT špecialistkami v kontexte dopadu na ich
celkové zdravie
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2023

Míľniky:

2023 – Zadefinovanie štúdie, uskutočnenie a vyhodnotenie analýzy.
2024 – Zapracovanie výsledkov štúdie do opatrení na zatraktívnenie
pracoviska pre IKT špecialistky.
2025 – Vypracovanie kvalitatívneho prieskumu vnímania pracovného
prostredia IKT špecialistkami v kontexte dopadu na ich celkové zdravie.
2026 – Analýza a tvorba digitálnych politík na minimalizovanie negatívnych
dopadov na IKT špecialistky na pracovisku identifikovaných počas plnenia
opatrenia.
2023 – 10 000 eur
2024 – 20 000 eur

Náklady:

2025 – 20 000 eur
2026 – 10 000 eur
Zdroj financovania:

EŠIF

4.2 Dopad digitalizácie a škodlivého online obsahu na duševné zdravie
Digitálne technológie ponúkajú o.i. nové spôsoby riešenia spoločenských problémov, zefektívnenie
fungovania štátu, podnikov, či množstvo ďalších benefitov pre každodenný život jednotlivcov aj
spoločnosti. Avšak tak, ako prinášajú rôzne benefity, tak so sebou nesú aj istú dávku negatívnych dopadov,
a to okrem iného aj na duševné zdravie človeka, čo je možné pozorovať najmä počas stále pretrvávajúcej
pandémie COVID-19. Negatívny dopad digitálnych technológií na duševné zdravie jednotlivca bol
preukázaný aj viacerými odbornými štúdiami.
Digitálne technológie tiež pretvorili a umocnili schopnosť produkovať a šíriť dezinformácie alebo iný
škodlivý obsah na internete. V súvislosti s pandémiou COVID-19 – ktorá výrazne zvýšila našu závislosť od
technológií a internetu – sa objavili obavy z „infodémie“ resp. informačného preťaženia. Podľa prieskumu
Eurobarometra 37 % respondentov EÚ uviedlo, že boli vystavení falošným správam každý deň alebo
takmer každý deň. Navyše 85 % vnímalo falošné správy ako problém vo svojej krajine. Falošné a
zavádzajúce informácie môžu zintenzívniť spoločenskú polarizáciu, narušiť dôveru verejnosti v
84

demokratické inštitúcie, spôsobiť úzkosť, vytvárať konflikty, podporiť extrémizmus a v širšom zmysle
poškodiť ľudí a spoločnosť.
Členské štáty pristúpením k Berlínskej deklarácie súhlasili s tým, že budú rozvíjať politiku na podporu takej
kultúry na pracovisku, ktorá je zameraná na zdravé a vhodné používanie digitálnych technológií a
rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, a to najmä prostredníctvom spolupráce s občianskou
spoločnosťou. Taktiež sa zaviazali do roku 2024 iniciovať expertné konzultácie s cieľom vytvoriť
usmernenia/príručku o zdravom a vhodnom používaní digitálnych technológií a vytvorení rovnováhy
medzi pracovným a súkromným životom, aby sa predišlo nepriaznivému vplyvu na duševné alebo fyzické
zdravie človeka. Tento záväzok sa nachádza v Berlínskej deklarácii v kapitole o Podpore odolnosti a
udržateľnosti.
Jedným z pilierov koordinovanej reakcie na dezinformácie podľa akčného plánu Európskej komisie proti
dezinformáciám by malo byť zvyšovanie povedomia a zlepšovanie odolnosti spoločnosti. Podľa
odporúčania OECD dôležitý spôsob, ako bojovať proti šíreniu dezinformácií a iného falošného obsahu
online a ich škodlivému vplyvu, je propagácia digitálnej mediálnej gramotnosti medzi dospelými a deťmi.
Je tiež potrebné zmerať a vyhodnotiť rozsah, v akom sa nepravdy a iný škodlivý obsah šíria online, spôsob
ich šírenia, ako aj posúdiť náchylnosť ľudí vyhľadávať falošný obsah online, stotožniť sa s ním a šíriť ho
ďalej. Pre dobre zacielené opatrenia na boj proti nepravdám online je potrebná solídna dôkazová
základňa.

4.2.1 Strategický cieľ: Podpora projektov na boj proti dezinformáciám, zvýšenie informačnej
gramotnosti a výskum, vývoj a nasadzovanie technológií majúcich za cieľ zlepšiť duševné zdravie
jednotlivcov
Strategický cieľ:

Podpora
projektov
na
boj
proti
dezinformáciám,
zvýšenie
informačnej
gramotnosti a výskum, vývoj a nasadzovanie
technológií majúcich za cieľ zlepšiť duševné
zdravie jednotlivcov
85

Súčasná hodnota:

Informačná gramotnosť a boj s dezinformáciami:
Na MIRRI bolo v roku 2021 dotáciou
podporených 7 projektov; SK NIC v spolupráci s
MIRRI podporil obdobné projekty v celkovej
výške od roku 2019 do 900 000 eur
Ostatné projekty na využite dig. technológií na
zlepšenie duš. zdravia: potreba zmapovať
súčasný stav
Informačná gramotnosť a boj s dezinformáciami:
Min. 15 podporených projektov dotáciou zo
strany MIRRI, vynaložených min. 600 000 eur z
Fondu SK-NIC na uvedené témy

Cieľová hodnota:

Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Ostatné projekty: nárast celkového počtu
projektov o 30% oproti stavu v roku 2022
2026
MIRRI SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR
Každoročne

4.2.1.1 Opatrenie: Podpora projektov mimovládneho sektora prostredníctvom dotácií
Opis opatrenia:
Vyhlásenie výzvy na podporu projektov zameraných na prevenciu a boj proti
dezinformáciám a nepravdivým správam na internete, získavanie
digitálnych zručností a zvyšovanie mediálnej gramotnosti
Gestor:
Hlavný
výstup:

MIRRI SR
očakávaný

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Najmenej 15 podporených projektov
Počet podporených projektov

pre Interná databáza - výsledky výzvy zverejnenej na www.mirri.gov.sk alebo
www.challenge.gov.sk

Termín plnenia:

Q2 2027

Míľniky:

2023 – najmenej 4 podporené projekty
2024 – najmenej 8 podporených projektov
2025 – najmenej 12 podporených projektov
2026 – najmenej 15 podporených projektov

Náklady:

2023 – 200 000 eur
2024 – 200 000 eur
2025 – 200 000 eur
2026 – 200 000 eur

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet
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4.2.1.2 Opatrenie: Podpora projektov zameraných na výskum, vývoj a nasadzovanie digitálnych
technológií majúcich za cieľ zlepšiť duševné zdravie jednotlivcov
Opis opatrenia:

Podpora projektov zameraných na výskum, vývoj a nasadzovanie digitálnych
technológií majúcich za cieľ zlepšiť duševné zdravie jednotlivcov (napr.
využívanie EYE trackingu na diagnostikovanie posttraumatických porúch,
využite telemedicínskych zdravotníckych pomôcok, aplikácie na lepšiu
dostupnosť odborníkov v okolí, monitorovanie zdravotného stavu členov
rodiny na diaľku, monitorovanie a podporu „well-beingu“ jednotlivcov,
podpora nových a existujúcich riešení z tretieho sektoru, atď.) s osobitým
zameraním na zraniteľné skupiny ako mladí ľudia či seniori

Gestor

MIRRI SR, MZ SR, MŠVVŠ SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Min. 45 podporených projektov / navýšenie počtu podporených projektov
oproti aktuálnemu stavu o 30%

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet podporených projektov
pre Interné databázy

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – zmapovanie stavu podporených projektov a ich navýšenie o
najmenej 5% podporených projektov
2024 – najmenej 15 % navýšenie počtu podporených projektov
2025 – najmenej 25 % navýšenie počtu podporených projektov
2026 – najmenej 30 % navýšenie počtu podporených projektov

Náklady:

2023 – 1 mil. eur
2024 – 1 mil. eur
2025 – 1 mil. eur
2026 – 1 mil. eur

Zdroj financovania:

Plán obnovy / EŠIF

4.2.2 Strategický cieľ: Vytvorenie koordinačného mechanizmu, informačnej kampane a digitálnej
platformy v oblasti prepojenia digitálnej transformácie na duševné zdravie
Strategický cieľ:

Súčasná hodnota:

Vytvorenie
koordinačného
mechanizmu,
informačnej kampane a digitálnej platformy v
oblasti prepojenia digitálnej transformácie na
duševné zdravie
V
súčasnosti
neexistuje
koordinačný
mechanizmus vo verejnej správe v oblasti
prepojenia digitálnej transformácie na duševné
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Cieľová hodnota:

Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

zdravie, informačná kampaň je nedostatočná a
fragmentovaná a prístup k informáciám je ťažko
dohľadateľný
Fungujúci
koordinačný
mechanizmus,
konzistentná a koordinovaná informačná
kampaň a existujúca platforma ako centrálny
informačný bod
2026
MIRRI SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR
Každoročne

4.2.2.1 Opatrenie: Koordinácia aktivít v oblasti prepojenia digitálnej transformácie na duševné zdravie
Opis opatrenia:
Koordinácia aktivít medzi príslušnými subjektmi verejnej správy a
poskytovanie asistencie s cieľom napomôcť zabezpečiť prínosy a
minimalizovať dopady digitálnej transformácie najmä na duševné zdravie
populácie. Uvedené opatrenie reaguje na opatrenie z Akčného plánu
digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 č. 1.1.9 Iniciovanie
činnosti vedúce k posúdeniu dopadov využívania inteligentných systémov
a digitálnych technológií na vývoj, zdravie a správanie človeka
Gestor
Hlavný
výstup:

MIRRI SR, MZ SR, MŠVVŠ SR
očakávaný Zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS) so zastúpením
príslušných ÚOŠS

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny
pre Interné databázy

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2Q/2023 – zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS), 1. zasadnutie
MPS a iniciácia jej aktivít
2024 – 2026 – min. 2 zasadnutia MPS ročne, priebežná koordinácia aktivít

Náklady:

2023 – 2026 – ročné personálne náklady 150 000 eur (1/3 MIRRI SR, 1/3 MZ
SR a 1/3 MŠVVŠ SR)

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet

4.2.2.2 Opatrenie: Informačná kampaň o potrebe starostlivosti o duševné zdravie a budovania zdravého a
udržateľného vzťahu s digitálnymi technológiami
Opis opatrenia:
Propagácia budovania zdravého vzťahu k digitálnym technológiám, ich
primeraného využívania v spoločnosti, potrebe starostlivosti o duševné
zdravie a to pre všetky vekové skupiny
Gestor

MIRRI SR, MZ SR, MŠVVŠ SR
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Hlavný
výstup:

očakávaný Oslovených min. 10 000 jednotlivcov ročne

Indikátor:

Počet podporených projektov, verejných podujatí / komunikačných
kampaní

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interné databázy

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 2026 – každý rok min. 1 podporený projekt, verejné podujatie či
uskutočnená komunikačná kampaň za každý príslušný ústredný orgán
verejnej správy

Náklady:

2023 – 2026 – každoročne 15 000 eur za každý príslušný ústredný orgán
verejnej správy

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet / Plán obnovy / EŠIF

4.2.2.3 Opatrenie: Vytvorenie digitálnej platformy združujúcej overené zdroje informácií súvisiacich s
duševným zdravím
Opis opatrenia:
Platforma má pomôcť občanom dostať sa k overeným, dôveryhodným
zdrojom informácií a pomoci v prípade potreby. Pôjde o webový portál s
uvedeným komplexných informácií a ľahko dostupných naprieč celou
oblasťou starostlivosti o duševné zdravie (aplikácie, podporné programy,
online formy, prepojenie na aktérov v oblasti duševného zdravia, support,
zdroje konkrétnych informácií)
Gestor:
Hlavný
výstup:

MZ SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR
očakávaný Min. 1 000 návštev platformy mesačne od jej spustenia, aby sa dostalo k
potrebným zdrojom informácií a pomoci (i.e. do roku 2026 najmenej 24 000
návštev)

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet návštevníkov platformy ročne
pre Počet návštevníkov evidovaný samotnou platformou

Termín plnenia:

2026

Míľniky:

3Q/2023 – príprava zadania, zazmluvnenie dodávateľa
2Q/2024 – práca na platforme a spustenie platformy
2025 – prevádzka platformy, meranie úspešnosti
2026 – prevádzka platformy, meranie úspešnosti

Náklady:

2023 – 25 000 eur
2024 – 2026 – 10 000 eur ročne na zabezpečenie prevádzky a aktuálnosti
obsahu
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Zdroj financovania:

ŠR / EŠIF

4.3 Zelená a digitálna transformácia
Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet.
Na zvládnutie týchto hrozieb sa vďaka Európskej zelenej dohode premení EÚ na moderné a
konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.
Cieľom digitálnej stratégie EÚ je zabezpečiť, aby z tejto transformácie mali prospech ľudia a podniky a aby
sa zároveň dosiahol jej cieľ: zabezpečenie klimatickej neutrality Európy do roku 2050. Komisia je
odhodlaná premeniť „digitálne desaťročie Európy“ na skutočnosť.
Digitálne technológie môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody. Zavádzanie
digitálnych riešení a využívanie údajov pomôže pri prechode na klimaticky neutrálne, obehové a
odolnejšie hospodárstvo. Nahradením služobných ciest videokonferenciami sa znižujú emisie, kým
digitálne technológie umožňujú ekologickejšie procesy v poľnohospodárstve, energetike, stavebníctve,
priemysle či územnom plánovaní a službách, čím prispievajú k navrhovanému cieľu Európy znížiť emisie
skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %, ako aj k lepšej ochrane nášho životného prostredia.
Samotné digitálne infraštruktúry a technológie sa budú musieť stať udržateľnejšími a budú musieť
efektívnejšie využívať energiu a zdroje. Vďaka inováciám a ambicióznym ekologickým normám si podniky
v rámci svojej digitálnej transformácie budú môcť osvojiť digitálne technológie s nižšou environmentálnou
stopou a vyššou energetickou a materiálovou efektívnosťou.
Vládne materiály:




1

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030
Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 - 2022
Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 20301

V uvedenej stratégii nie sú žiadne iniciatívy / opatrenia súvisiace s digitálnou tranzíciou
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Plán obnovy a odolnosti SR – Komponent 4 (Dekarbonizácia priemyslu)2, Komponent 17 (Digitálne
Slovensko - štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna
ekonomika)3

Dokumenty EÚ:




Závery Európskej rady (10. a 11. decembra 2021)
Deklarácia o zelenej a digitálnej transformácii EÚ
Európska zelená dohoda

2

Tento komponent napĺňa environmentálny cieľ dvojitej transformácie. Opatrenia na dekarbonizáciu priemyslu
povedú k nižším emisiám skleníkových plynov, menším stratám energií a zavedú používanie inovatívnych
environmentálnych technológií do priemyselnej výroby. Komponent priamo podporuje dosiahnutie cieľov Parížskej
klimatickej dohody.
Reforma 2: Nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle Nákladovo-efektívna podpora
dekarbonizácie priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v
priemyselnej výrobe a priemyselných procesoch. Bude zabezpečená minimálne realizovateľná miera spoluúčasti z
prostriedkov RRF, s maximálnym možným zapojením dotknutých podnikov. Týmto sa zabezpečí efektívne pákovanie
zdrojov.
2 Hlavné výzvy a ciele 2.1 Hlavné výzvy Redukcia skleníkových plynov Globálna zmena klímy, ktorej čelí ľudstvo, je
spôsobená emisiami skleníkových plynov spojenými s ľudskou činnosťou. Podľa klimatológov je potrebné udržať
zvýšenie priemernej ročnej teploty na úrovni najviac 2°C do konca tohto storočia. Európska komisia si preto vo svojej
iniciatíve Zelená dohoda vytýčila cieľ dosiahnutia uhlíkovej neutrality v Európskej únii do roku 2050. Bol stanovený
aj čiastkový cieľ na redukciu skleníkových plynov do roku 2030: zníženie emisií o 55 % v porovnaní so základným
rokom 1990. Medzi skleníkové plyny radíme CO2, N2O, CH4, SF6, freóny a neúplné fluórované uhľovodíky a NF3.
Intenzita skleníkového efektu pre jednotlivé plyny sa prepočítava na ekvivalent CO2 (CO2 eq). Na Slovensku je
hlavným producentom skleníkových plynov sektor priemyselnej výroby.
6 Zelená transformácia Komponent dekarbonizácia priemyslu priamo prispieva k významnému zníženiu produkcie
emisií skleníkových plynov a zároveň prispieva ku zníženiu súčasného vysokého podielu emisií priemyslu na
celkových emisiách. Súlad s legislatívou: s Nariadením 2010/75/EU o priemyselných emisiách, Nariadením
2001/81/EC k emisným stropom a nariadením o fluórovaných skleníkových plynoch. Realizácia projektov v danej
oblasti pozitívnym spôsobom prispeje k pokroku pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050. Dekarbonizácia
priemyslu má dopad na zelenú transformáciu v zmysle boja proti najdôležitejšej environmentálnej výzve –
klimatickej zmene. Komponent má pozitívny vplyv aj na iné environmentálne ciele, najmä na kvalitu ovzdušia. 7
Digitálna transformácia Aby sa Slovenská republika radila medzi konkurencieschopné krajiny na medzinárodnej
scéne, je potrebné podporovať vedecko-výskumné projekty, zavádzanie nových technológií, inovácií a koncepcie
Priemyslu 4.0 do všetkých priemyselných odvetví. Nakoľko tvorí priemysel takmer 25 % nášho hrubého domáceho
produktu a Slovenská republika patrí medzi popredné európske ekonomiky v strojárskom, resp. automobilovom
priemysle, je zavádzanie Priemyslu 4.0 a s ním spojených fenoménov ešte dôležitejšie. Digitalizácia procesov na SIŽP
priamo prispieva k tomuto cieľu.
3
1.3 Dvojitá transformácia Komponent umožňuje spoločne postupovať v digitálnej a zelenej transformácii.
Rozširovanie pokrytia ultrarýchlym širokopásmovým pripojením vychádza zo špecifických odporúčaní pre krajinu
(„country specific recommendations“, ďalej len „CSR“), z CSR3 2019 a CSR3 2020 v kontexte rozvoja digitálnej
infraštruktúry, ako aj z nosných reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len plán obnovy) pre oblasť digitalizácie
a konektivity. Komponent výrazne prispieva k naplneniu cieľov vo viacerých kľúčových oblastiach: efektívna verejná
správa a poskytovanie služieb občanom, budovanie digitálnych zručností, využívanie pokročilých technológií a ich
interoperabilita. Komponent takisto prispieva k digitalizácii slovenských podnikov, predovšetkým malých a stredných
podnikov (MSP) s cieľom zefektívniť výrobné postupy a služby s využitím inovatívnych technológií a s výrazným
zreteľom na využívanie energeticky efektívnych nástrojov. Nárast podielu elektronických podaní vybavených na
diaľku bez nutnosti cestovania, ako aj preferencia energeticky efektívnych technológií, prispievajú k naplneniu
dlhodobých environmentálnych cieľov. Preferencia technológií, ktoré zlepšujú energetickú účinnosť komunikačných
sietí prispieva k ich energetickej neutralite.
Digitálna ekonomika:
Investícia č. 5: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií
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Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo
Oznámenie Komisie o ôsmej správe o súdržnosti: Súdržnosť v Európe do roku 2050
Balík Fit for 5
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2021 o formovaní digitálnej budúcnosti Európy,
odstraňovanie prekážok, fungovanie jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej
inteligencie pre európskych spotrebiteľov, Digitálna budúcnosť Európy
Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob
Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí
Oznámenie Komisie Správa o strategickom výhľade za rok 2021. Kapacita a jej sloboda konať
Návrh Rozhodnutia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu
desaťročiu do roku 2030
Oznámenie Komisie Na ceste k zelenému, digitálnemu a odolnému hospodárstvu: náš európsky
model rastu
Formovanie digitálnej budúcnosti Európy
Európska dátová stratégia
Working togethter towards climate-neutral data centres: DIGITALEUROPE´s views on the Energy
Efficiency Directive
Digital enabling smart, decarbonised energy grids: DIGITALEUROPE´s views on the Renewable
Energy Directive
Digital action = Climate action: 8 ideas to accelerate the twin transition.

Zváži sa aj prepojenie na tzv. Pact for skills, kde sa ukladá opatrenie: Action 6: Skills to support the twin
transitions.
Na plnenie týchto opatrení bude vhodné zvážiť aj model bližšej koordinácie pri tvorbe verejných politík
medzi MŽP SR a MIRRI SR.
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4.3.1 Strategický cieľ: Redukcia emisií CO2 vo verejnej správe v prepojení na IKT sektor
Strategický cieľ:
Súčasná hodnota:

Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Redukcia emisií CO2 vo verejnej správe v
prepojení na IKT sektor
Na základe uhlíkovej kalkulačky od Inštitútu
environmentálnej politiky na MŽP SR sa vypočíta
aktuálna uhlíková stopa jednotlivých ÚOŠS a ich
podriadených organizácií
Zníženie uhlíkovej stopy o 35% oproti hodnote v
roku 2023
2026
Inštitútu environmentálnej politiky na MŽP SR
Každoročne

4.3.1.1 Opatrenie: Vypracovanie energetického auditu, stanovenie cieľov a identifikácia možností využitia
(najmä) digitálnych technológií s cieľom zredukovať emisie CO2 vo verejnej správe
Opis opatrenia:
Vypracovanie účelového energetického auditu, stanovenie (krátko- ,
stredno- a dlhodobých) cieľov a identifikácia súboru opatrení s potenciálom
zredukovať emisie CO2 najmä, ale nielen, v kontexte využívania digitálnych
technológií (HW, SW, cloud, smart energetický management, atď.),
obstarávaných služieb a tovarov, vrátane využitia uhlíkovej kalkulačky od
Inštitútu environmentálnej politiky na MŽP SR na vypočítanie uhlíkovej
stopy inštitúcie. V rámci analýzy sa identifikujú procesy a činnosti inštitúcie,
kde prostredníctvom nasadenia a využitia digitálnych technológií môže
dôjsť k vyššej efektivite práce a zároveň sa zníži negatívny dopad na životné
prostredie.
Gestor
Hlavný
výstup:

ÚOŠS a im podriadené organizácie
očakávaný Energetický audit so stanovenými cieľmi a súborom opatrení majúcich za
cieľ redukciu CO2 najmä, ale nielen, v kontexte využívania digitálnych
technológií (HW, SW, cloud, atď.), obstarávaných služieb a tovarov

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

výška uhlíkovej stopy vypočítaná na základe uhlíkovej kalkulačky od
Inštitútu environmentálnej politiky na MŽP SR
pre Interná databáza

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2Q/2023 – vypracovanie energetického auditu so stanovenými cieľmi a
súborom opatrení majúcich za cieľ redukciu CO2 najmä, ale nielen, v
kontexte využívania digitálnych technológií (HW a SW), obstarávaných
služieb a tovarov
2024 – zníženie uhlíkovej stopy oproti roku 2023 o 15%
2025 – zníženie uhlíkovej stopy oproti roku 2023 o 25%
2026 – zníženie uhlíkovej stopy oproti roku 2023 o 35%

Náklady:

2023 – vypracovanie energetického auditu – 20 000 eur
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2023 – 2026 – výška nákladov v závislosti od identifikovaného súboru
opatrení
Zdroj financovania:

Štátny rozpočet

4.3.1.2 Opatrenie: Aplikácia princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe tovarov a služieb
Opis opatrenia:

Aplikácia princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe tovarov a
služieb najmä, ale nielen, v kontexte využívania digitálnych technológií (HW,
SW, cloud, dig. technológie na znižovanie energetickej náročnosti budov,
atď.)

Gestor

ÚOŠS a im podriadené organizácie

Hlavný
výstup:

očakávaný Počet zákaziek zeleného verejného obstarávania

Indikátor:

Podiel zeleného verejného obstarávania z celkového verejného
obstarávania vo väzbe na počet zákaziek za príslušný kalendárny rok
(indikátor 1)
Podiel zeleného verejného obstarávania z celkového verejného
obstarávania vo väzbe na hodnotu (v eurách bez DPH) zákaziek za príslušný
kalendárny rok (indikátor 2)

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interné databázy / monitoring MŽP SR

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 2026 – každoročné zvýšenie podielu zeleného verejného
obstarávania pri vybraných produktoch ohľadom digitálnych technológií
oproti predošlému roku v indikátore 1 o 3-5% a v indikátore 2 o 3 %

Náklady:

2023 – 2026 – Nie je možné v súčasnosti vyčísliť.

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet / Plán obnovy / EŠIF

4.3.1.3 Opatrenie: Analýza prechodu na zelené dátové centrá / využívanie zelených cloudových služieb a
postupné zvyšovanie využívania týchto služieb
Opis opatrenia:

Vypracovanie analýzy dopadov prechodu na zelené (udržateľné) dátové
centrá / využívanie zelených cloudových služieb a postupné zvyšovanie
využívania zelených dátových centier / cloudových služieb zo strany
subjektov verejnej správy

Gestor

MV SR, MIRRI SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Analýza
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Indikátor:

Energetická náročnosť (pomer efektívnosti využívania energie) pri využívaní
cloudových služieb

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interné databázy / monitoring MŽP SR

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – vypracovanie analýzy dopadov na zelené (udržateľné) dátové centrá
/ využívanie zelených cloudových služieb
2024 – 2026 – postupný prechod na využívanie zelených cloudových služieb
v rozsahu v zmysle vypracovanej analýzy

Náklady:

2023 – 2026 – Nie je možné v súčasnosti vyčísliť, budú predmetom samotnej
analýzy.

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet / Plán obnovy / EŠIF

4.3.1.4 Opatrenie: Tvorba metodiky na vypočítanie čistého dopadu (hodnotenie vplyvu) digitálneho
sektora na životné prostredie na národnej a európskej úrovni
Opis opatrenia:

Participácia na tvorbe metodiky na vypočítanie čistého dopadu (hodnotenie
vplyvu) digitálneho sektora na životné prostredie na národnej a európskej
úrovni. V súčasnosti vieme vypočítať environmentálny dopad jednotlivých
IKT zariadení a služieb, ale zatiaľ neexistuje metodika, ktorá by pomohla
monitorovať dopad digitálneho sektora na ostatné oblasti hospodárstva
alebo jeho celkového využitia vo verejnej správe.

Gestor

MIRRI SR, MŽP SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Vytvorenie metodológie / hodnotenia čistého vplyvu digitálneho sektora na
životné prostredie

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Čistý dopad digitálneho sektora na životné prostredie
pre Interné databázy / prieskum / dáta Eurostatu

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – 2026 – priebežná práca na tvorbe metodiky / hodnotenia vplyvu

Náklady:

Nepredpokladá sa dopad na verejné financie.

Zdroj financovania:

N/A

4.3.2 Strategický cieľ: Podpora projektov na výskum, vývoj a nasadzovanie zelených technológií
Strategický cieľ:

Podpora projektov na výskum, vývoj a
nasadzovanie zelených technológií
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Súčasná hodnota:

Cieľová hodnota:
Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Zmapovanie súčasnej hodnoty počtu projektov
na výskum, vývoj a nasadzovanie zelených
technológií
Navýšenie počtu podporených projektov o 30%
oproti hodnote v 2023
2026
MIRRI SR, MŽP SR
Každoročne

4.3.2.1 Opatrenie: Podpora projektov zameraných na výskum, vývoj a nasadzovanie digitálnych
technológií zameraných na zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie
Opis opatrenia:

Digitálne technológie predstavujú veľký potenciál na zníženie neg. dopadov
rôznych činností na životné prostredie. Zároveň, samotné technológie vedia
byť energeticky náročné a najmä pri ich neefektívnom a čoraz širšom
využívaní je možné predpokladať ich negatívny environmentálny dopad.
Cieľom opatrenia je preto podpora projektov zameraných na výskum, vývoj
a nasadzovanie digitálnych technológií s preukázateľne nižším negatívnym
dopadom na životné prostredie (z pohľadu energetickej náročnosti,
využívania obnoviteľných zdrojov energie, nižšej emisie CO2, atď.)

Gestor

MIRRI SR, MŽP SR, MH SR, Úrad vlády SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Min. 120 podporených projektov / navýšenie počtu podporených projektov
oproti aktuálnemu stavu o 30%

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet podporených projektov
pre Interné databázy

Termín plnenia:

2026

Míľniky:

2023 – zmapovanie stavu podporených projektov a ich navýšenie o
najmenej 5% podporených projektov
2024 – najmenej 15 % navýšenie počtu podporených projektov
2025 – najmenej 25 % navýšenie počtu podporených projektov
2026 – najmenej 30 % navýšenie počtu podporených projektov

Náklady:

2023 – 2 milióny eur
2024 – 2 milióny eur
2025 – 2 milióny eur
2026 – 2 milióny eur

Zdroj financovania:

Plán obnovy / EŠIF

96

4.3.3 Strategický cieľ: Vytvorenie koordinačného mechanizmu a podpora rozvoja potrebných
zručností pre potreby zelenej a digitálnej transformácie
Strategický cieľ:

Súčasná hodnota:

Cieľová hodnota:

Termín plnenia:
Zdroj údajov:
Frekvencia vyhodnocovania:

Vytvorenie koordinačného mechanizmu a
podpora rozvoja potrebných zručností pre twin
transition
V
súčasnosti
neexistuje
koordinačný
mechanizmus vo verejnej správe ako ani
jednotná podpora zručností pre potreby zelenej
a digitálnej transformácie
Fungujúci koordinačný mechanizmus a existujúc
a aplikovaná podpora na rozvoj potrebných
zručností
2026
MIRRI SR, MŽP SR
Každoročne

4.3.3.1 Opatrenie: Koordinácia aktivít v oblasti zelenej a digitálnej transformácie vo verejnej správe

Opis opatrenia:

Koordinácia aktivít medzi príslušnými subjektmi verejnej správy a
poskytovanie asistencie s cieľom napomôcť zabezpečiť prínosy a
minimalizovať dopady digitálnej a zelenej transformácie na životné
prostredie

Gestor

MIRRI SR, MŽP SR, MPSVR SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS) so zastúpením ÚOŠŠ a im
podriadeným organizáciám
Vytvorenie zoznamu kontaktných osôb, ktoré v rámci príslušných subjektov
verejnej správy budú predstavovať point of contact pre účely koordinácie
aktivít v oblasti zelenej a digitálnej transformácie

Indikátor:
Zdroj údajov
indikátor:

Počet zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny
pre Interné databázy

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2Q/2023 – vytvorenie zoznamu PoC subjektov verejnej správy, zriadenie
medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS), 1. zasadnutie MPS a iniciácia jej
aktivít
2024 – 2026 – min. 2 zasadnutia MPS ročne, priebežná koordinácia aktivít

Náklady:

2023 – 2026 – ročné personálne náklady 100 000 eur (50% MIRRI SR a 50%
MŽP SR)

Zdroj financovania:

Štátny rozpočet
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4.3.3.2 Opatrenie: Podpora vzdelávania zameraná na budovanie kapacít a rozvoj kompetencií a zručností
vyplývajúcich z potrieb a nevyhnutných na plnenie cieľov digitálnej a zelenej transformácie
Opis opatrenia:

Digitálna a zelená transformácia si vyžadujú nové kompetencie a zručnosti,
najmä v kontexte výziev, ktoré tieto dva megatrendy vyvolávajú.
Ekonomika, verejná správa ale ani samotní jednotlivci nie sú na to
dostatočne pripravení. Cieľom opatrenia je podpora projektov, kurzov a
školení zameraných na budovanie kapacít a rozvoj kompetencií a zručností
vyplývajúcich z potrieb a nevyhnutných na plnenie cieľov digitálnej a zelenej
transformácie a to tak pre účely verejnej správy ako aj ekonomiky.

Gestor

MIRRI SR, MŽP SR, MPSVR SR

Hlavný
výstup:

očakávaný Min. 1 500 absolventov uvedeného vzdelávania / podpora min. 20
projektov, kurzov

Indikátor:

Počet absolventov vzdelávania
Počet podporených projektov

Zdroj údajov
indikátor:

pre Interné databázy

Termín plnenia:

Q4/2026

Míľniky:

2023 – vytvorenie schémy a harmonogramu
2024 – prekročenie počtu 150 absolventov / podpora min. 10 projektov,
kurzov
2025 – prekročenie počtu 500 absolventov / podpora min. 15 projektov,
kurzov
2026 – prekročenie počtu 1 500 absolventov / podpora min. 20 projektov,
kurzov

Náklady:

2023 – podpora z DEP (výzva bude doplnená)
2024 –
2025 –
2026 –

Zdroj financovania:

Grant z Programu Digitálna Európa a spolufinancovanie z POO.
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Prehľad navrhovaných opatrení
Budovanie digitálneho ekosystému
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Podpora činnosti európskych centier
digitálnych inovácií
Podpora
činnosti
Národného
superpočítačového centra
Podpora činnosti Národného centra pre
kvantové technológie
Podpora činnosti Národnej koalície pre
digitálne zručnosti a povolania SR
Podpora činnosti Centra pre umelú
inteligenciu

A
B
C
D
E

Zodpovedné
subjekty

Termín

MIRRI SR

Q4/2025

MIRRI SR

Q4/2026

MIRRI SR

Q4/2026

MIRRI SR

Q4/2026

MIRRI SR

Q4/2026

1.1.1 Strategický cieľ: Podpora základnej úrovne digitálnej intenzity malých a stredných
podnikov
Označenie
opatrenia

1.1.1.1

1.1.1.2

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Spolufinancovanie
investícií
do MH SR
základných technologických nástrojov a
procesov v MSP
Služby pre rozvoj digitálneho podnikania MH SR

Termín

Q4/2026

Q4/2026

1.1.1.3

Propagačná kampaň dôležitosti digitálnej MH SR (SBA), Q4/2026
transformácie podnikov
MIRRI SR

1.1.1.4

Prehľad podpory, vytvorenie základného MIRRI SR
nástroja
na
analýzu
digitálnej
pripravenosti podniku

Q4/2026

1.1.2 Strategický cieľ: Podpora nasadzovania pokročilých digitálnych technológií vo výrobe
a službách
Označenie
opatrenia

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Spolufinancovanie
investícií
do MH SR
pokročilých technologických nástrojov
vrátane dodávateľských reťazcov
Poskytovanie digitálnych, inovačných a MH SR
patentových voucherov
Dopytovo orientované výzvy pre projekty MIRRI SR
zamerané na výskum, vývoj a
nasadzovanie top digitálnych technológií

Termín

Q4/2026

Q4/2026
Q2/2026
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1.1.2.4

SR Q4/2026
Dofinancovanie slovenských nódov MIRRI
spolugestor:
zapojených
do
testovacích
a
MZVEZ SR, MH
experimentálnych zariadení
SR

1.1.2.5

Osobitné digitálne a technické riešenia MIRRI SR
na mieru pre klientov prostredníctvom
ECDI

Q4/2025

1.1.3 Strategický cieľ: Podpora inovatívnych firiem
Označenie
opatrenia

1.1.3.1
1.1.3.2

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

Podpora rozvoja fondov rizikového MH SR
Q4/2026
kapitálu na Slovensku
Podpora
efektívneho
regulačného MIRRI SR, Úrad Q4/2026
ekosystému
vlády SR

2.1.1 Strategický cieľ: Gigabitové pripojenie domácnosti a SED
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

2.1.1.1

Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému MIRRI SR
Broadbandovému Plánu (NBP)

Q2/2023

2.1.1.2

Mapovanie komunikačnej infraštruktúry

2.1.1.3

Vybudovanie Broadband Competence MIRRI
SR, Q4/2023
Office
UPREKAPS

2.1.1.4

Príprava výziev

MIRRI
SR, Q4/2022
UPREKAPS

MIRRI SR

Q4/2024

2.2.1 Strategický cieľ: Podpora vzdelávania expertov
Označenie
opatrenia

2.2.1.1
2.2.1.2

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Zriadenie a realizácia kurzov pre MIRRI SR
používateľov naprieč sektormi
Zriadenie štipendijného programu pre MIRRI SR
špičkových študentov

Termín

Q3/2026
Q4/2026
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2.2.2 Strategický cieľ: Podpora používania HPC v súkromnom sektore
Označenie
opatrenia

2.2.2.1
2.2.2.2

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Prístup k výpočtovému času na MIRRI SR
využívanie HPC infraštruktúry v MSP
Bezplatné
pilotné
projekty
pre MIRRI SR
podnikových záujemcov o výpočtový čas

Termín

Q3/2026
Q3/2026

2.2.3 Strategický cieľ: Podpora používania HPC vo verejnom sektore
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

2.2.3.1

Osvetové semináre vo verejnom sektore

MIRRI SR

Q3/2026

2.2.3.2

Nefinančná expertná podpora pilotného MIRRI SR
využitia HPC vo verejnom sektore

Q3/2026

2.3.1 Strategický cieľ: Sprevádzkovanie národnej siete kvantového internetu
Označenie
opatrenia

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.1.7
2.3.1.8
2.3.1.9

Názov opatrenia

Zriadenie a realizácia kurzov na prípravu
kvantových inžinierov
Školenia pre verejný sektor o praktických
aplikáciách kvantových technológií
Expertné školenia v oblasti kvantových
technológií
Podpora vývoja softvérových riešení pre
kvantové komunikačné siete
Zriadenie cezhraničných komunikačných
liniek
Vytvorenie uzla satelitnej kvantovej
komunikácie
Podpora špičkovej výroby v oblasti
kvantových technológií na Slovensku
Zriadenie virtuálneho inštitútu na
výskum kvantovej informácie
Podpora zapájania používateľov do
národnej siete kvantového internetu

Zodpovedné
subjekty

Termín

MIRRI SR

Q4/2026

MIRRI SR

Q3/2026

MIRRI SR

Q3/2026

MIRRI SR

Q3/2026

MIRRI SR

Q3/2026

MIRRI SR

Q3/2026

MIRRI SR

Q4/2025

MIRRI SR

Q3/2026

MIRRI SR

Q3/2026
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3.1.1 Strategický cieľ: Podpora prepojenosti akademického sektora s podnikateľským a
aplikovaného výskumu, budovania kapacít, projektov a tvorby inovácií vo firmách v oblasti
AI
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

3.1.1.1

Ekosystém umelej inteligencie – podpora MIRRI SR
inštitucionálneho zázemia

Q4/2026

3.1.1.2

AI-novačný voucher

MIRRI SR

Q4/2026

3.1.1.3

Rozšírenie znalostí odborníkov, firiem z MIRRI SR
nie-IKT odborov v oblasti AI

Q4/2026

3.1.1.4

Podpora AI špecializovaného kurzu MIRRI SR
zameraného na odborné celoživotné
vzdelávanie
Súťaž
študentských
projektov
a MIRRI SR
záverečných prác zameraných na AI
Vytvorenie AI informačného bodu (AI- MIRRI SR
point)

Q4/2026

3.1.1.5
3.1.1.6

3.1.1.7

Výskumno-vývojové výzvy orientované MIRRI SR
na AI

3.1.1.8
3.1.1.9

AI popularizačná kampaň
MIRRI SR
Refundácia nákladov na prípravu Horizon MIRRI SR
Europe projektov s AI prvkom

3.1.1.10

Podpora zahraničných misií zameraných MIRRI SR
na rozvoj AI

3.1.1.11

Zapojenie do Európskych iniciatív
spojených s AI
Podpora výskumu v umelej inteligencii
pre priame prepojenie firiem s
excelentnou vedou
Vytvorenie
experimentálnych
regulačných prostredí pre AI

3.1.1.12

3.1.1.13

MIRRI SR
MIRRI
MŠVVŠ
(MH SR)
MIRRI SR

1 x ročne (2023-2025)
Založenie úložiska do
roku
2024.
Aktualizácia do roku
2026.
Výzva a vyhodnotenie
do konca 4Q roku 2023.
Ukončenie projektov do
konca 4Q roku 2026.
Q4/2026
Výzva a vyhodnotenie
do konca 4Q roku 2023.
Ukončenie projektov do
konca 4Q roku 2026.
Cut-off žiadostí 2 x
ročne
(2023 – 2026)
Q4/2026
SR, Q4/2026
SR,
Q4/2026
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3.1.2 Strategický cieľ: Podpora využívania a nasadzovania AI v medicíne
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

3.1.2.1

Zabezpečiť
zdieľanie
existujúcich MZ SR/ NCZI
medicínskych dát, podpora AI výskumu z
týchto dát

3.1.2.2

Podpora výskumných výziev. Vývoj v MZ SR
oblasti AI na podporu prevencie,
skreeningu a diagnostiky

2024
zriadenie
skupiny
2026 - vypracovanie
metodiky
Q4/2026
2024 – 2 výzvy
2026 – 2 výzvy
Q4/2026

3.1.2.3

Podpora vzdelávania lekárov a technikov

3.1.2.4

Podpora vytvorenia anonymizačných MZ SR
nástrojov pre dátové zdroje

Q4/2026

3.1.2.5

Celonárodný inštitút pre výskum v oblasti MZ SR
medicíny

Q4/2026

3.1.2.6

Nástroj
na
spracovanie
neštruktúrovaných lekárskych správ za
podpory umelej inteligencie
Vytvorenie Zdravotníckeho inovačného
HUB-u
Kvalitné dáta v zdravotníctve
Moderné informačné technológie pre
koncové nemocnice
Zvýšenie kvality skríningu srdcovocievnych ochorení s podporou nástrojov
umelej inteligencie

MZ SR

Q4/2024

MZ SR

Q4/2023

MZ SR
MZ SR

Q4/2025
Q4/2025

MZ SR

Q4/2025

Nástroj na podporu diagnostiky z MZ SR
obrazových vyšetrení za pomoci umelej
inteligencie

Q4/2025

3.1.2.7
3.1.2.8
3.1.2.9
3.1.2.10

3.1.2.11

MZ SR

Termín

3.1.3 Strategický cieľ: Podpora vytvorenia ekosystému pre rozvoj AI pomocou dát a
infraštruktúry
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

3.1.3.1

Sprístupnenie
širokého
spektra MIRRI SR, CVTI Q4/2026
datasetov verejných institúcií pre výskum SR
a vývoj umelej inteligencie

3.1.3.2

Zlepšiť informovanosť o vytváraní, MIRRI SR, CVTI Q4/2026
udržiavaní a používaní datasetov, SR
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3.1.3.3

štandardov a politík, ako aj o dostupných
datasetoch
Štandardizácia a interoperabilita
MIRRI SR, Gaia- Q4/2026
X Hub Slovakia

3.1.3.4

Infraštruktúra pre otvorenú vedu

MIRRI SR, CVTI Q4/2026
SR

3.1.3.5

Národné úložisko jazykových korpusov

MIRRI SR

Q4/2026

3.1.3.6

Implementácia Open Science politík

MŠVVŠ
MIRRI SR

SR, Q4/2023

3.1.3.7

Budovanie dátovej gramotnosti

MŠVVŠ SR

Q4/2023

3.1.4 Strategický cieľ: Podpora vzdelávania v oblasti AI na výskumných univerzitách v SR
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

3.1.4.1

Podpora 50 pracovníkov - expertov z MIRRI SR,
oblasti umelej inteligencie, ktorí by MŠVVŠ SR
pracovali na výskumných univerzitách

Q4/2026

3.1.4.2

Podpora 30 nových doktorandských
štipendií v oblasti umelej inteligencie na
výskumných univerzitách
Zriadenie 5 centier aplikovanej umelej
inteligencie na výskumných univerzitách

Q4/2026

3.1.4.3

MIRRI SR,
MŠVVŠ SR

MIRRI
SR, Q4/2026
MŠVVŠ SR

3.1.4.4

Podpora 3 regionálnych výpočtových MIRRI SR
kapacít pre výpočty v oblasti umelej
inteligencie

Q4/2026

3.1.4.5

Podpora „zelených výpočtov“, i.e. MIRRI SR
alternatívnych technológií pre ušetrenie
nákladov na výpočtové centrá umelej
inteligencie
Vytvorenie administratívnych miest MIRRI SR
nevyhnutných na zvládnutie byrokracie

Q4/2026

3.1.4.6

Q4/2026
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3.1.5 Strategický cieľ: Vytvorenie takého modelu verejnej správy a riadenia
(“governance”), ktorý bude primerane reflektovať dynamický vývoj v digitálnom svete
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

3.1.5.1

Vytvorenie governance modelu pre MIRRI SR
umelú inteligenciu a správy a riadenia
údajov pre orgány verejnej správy na
rozvoj používania umelej inteligencie

Q4/2023

3.1.5.2

Implementácia governance modelu pre MIRRI SR
umelú inteligenciu a správy a riadenia
údajov pre orgány verejnej správy na
rozvoj používania umelej inteligencie
Podpora zodpovedných politík a MIRRI SR
spoločensko-etické otázky a tvorby
dôveryhodnej umelej inteligencie

Q4/2026

3.1.5.3

Q4/2026

3.2.1 Strategický cieľ: Vytvorenie vhodného prostredia v podmienkach SR a podpora
potenciálu technológie blockchain so zameraním na služby verejnej správy a FinTech
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

3.2.1.1

Vytvorenie Národnej stratégie pre MF SR/ NBS /
podporu finančných inovácií (FinTech)
MIRRI SR /MV
SR/ MH SR/
MPSVR SR/
MŠVVŠ SR

3.2.1.2
3.2.1.3

Elektronizácia vybraných postupov NBS
NBS/ MF SR
Q4/2026
Zavedenie systému digitálnej identity MIRRI SR/ NBÚ Q4/2026
založenej na technológii blockchain
SR/ MV SR/ MF
SR/ NBS
a príslušné
asociácie
Zavedenie možnosti využiť „open MF SR/ MV SR/ Q4/2026
banking“ vo vzťahu k verejnej správe
MIRRI SR

3.2.1.4

Q4/2024
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4.1.1 Strategický cieľ: Zvýšenie počtu IKT špecialistiek a podpora aktívnejšieho začleňovania
sa žien a dievčat do digitálnej spoločnosti a ekonomiky
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

4.1.1.1

Podpora osvetových kampaní na MIRRI SR
zvýšenie pozitívneho vnímania a
povedomia o možnostiach uplatnenia sa
žien v IKT sektore vrátane Girls Day

Q4/2027

4.1.1.2

Zriadenie
letných
stáží
pre MIRRI SR
stredoškoláčky na podporu prejaveného
záujmu o štúdium STEM
Vytvorenie mentoringovej schémy pre MIRRI SR
podporu mladých vedkýň

Q4/2027

4.1.1.4

Štúdia mapujúca súčasný stav EÚ MIRRI SR,
legislatívy na podporu vytvárania MPSVaR
príležitostí pre participáciu žien v
rozhodovacích funkciách

Q4/2023

4.1.1.5

Štúdia o dopade rodovo špecifických MIRRI SR,
digitálnych trendov na celkové zdravie MPSVR SR
žien

Q4/2023

4.1.1.3

Q4/2027

4.2.1 Strategický cieľ: Podpora projektov na boj proti dezinformáciám, zvýšenie
informačnej gramotnosti a výskum, vývoj a nasadzovanie technológií majúcich za cieľ
zlepšiť duševné zdravie jednotlivcov
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

4.2.1.1

Podpora
projektov
mimovládneho MIRRI SR
sektora prostredníctvom dotácií

Q2/2027

4.2.1.2

Podpora projektov zameraných na MIRRI SR, MZ Q4/2026
výskum, vývoj a nasadzovanie digitálnych SR, MŠVVŠ SR
technológií majúcich za cieľ zlepšiť
duševné zdravie jednotlivcov
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4.2.2 Strategický cieľ: Vytvorenie koordinačného mechanizmu, informačnej kampane a
digitálnej platformy v oblasti prepojenia digitálnej transformácie na duševné zdravie
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

4.2.2.1

Koordinácia aktivít v oblasti prepojenia MIRRI SR, MZ Q4/2026
digitálnej transformácie na duševné SR, MŠVVŠ SR
zdravie

4.2.2.2

Informačná
kampaň
o
potrebe
starostlivosti o duševné zdravie a
budovania zdravého a udržateľného
vzťahu s digitálnymi technológiami
Vytvorenie
digitálnej
platformy
združujúcej overené zdroje informácií
súvisiacich s duševným zdravím

4.2.2.3

MIRRI SR, MZ Q4/2026
SR, MŠVVŠ SR

MZ SR, MIRRI Q4/2026
SR, MŠVVŠ SR

4.3.1 Strategický cieľ: Redukcia emisií CO2 vo verejnej správe v prepojení na IKT sektor
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

4.3.1.1

Vypracovanie energetického auditu, ÚOŠS a im Q4/2026
stanovenie cieľov a identifikácia podriadené
možností využitia (najmä) digitálnych organizácie
technológií s cieľom zredukovať emisie
CO2 vo verejnej správe

4.3.1.2

Aplikácia princípov zeleného verejného ÚOŠS a im Q4/2026
obstarávania pri nákupe tovarov a služieb podriadené
organizácie
Analýza prechodu na zelené dátové MV SR, MIRRI Q4/2026
centrá / využívanie zelených cloudových SR
služieb a postupné zvyšovanie využívania
týchto služieb

4.3.1.3

4.3.1.4

Tvorba metodiky na vypočítanie čistého MIRRI SR, MŽP Q4/2026
dopadu (hodnotenie vplyvu) digitálneho SR
sektora na životné prostredie na
národnej a európskej úrovni

107

4.3.2 Strategický cieľ: Podpora projektov na výskum, vývoj a nasadzovanie zelených
technológií
Označenie
opatrenia

4.3.2.1

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

Podpora projektov zameraných na MIRRI SR, MŽP Q4/2026
výskum, vývoj a nasadzovanie digitálnych SR, MH SR,
technológií zameraných na zníženie Úrad vlády SR
negatívneho dopadu na životné
prostredie

4.3.3 Strategický cieľ: Vytvorenie koordinačného mechanizmu a podpora rozvoja
potrebných zručností pre potreby zelenej a digitálnej transformácie
Označenie
opatrenia

Názov opatrenia

Zodpovedné
subjekty

Termín

4.3.3.1

Koordinácia aktivít v oblasti zelenej a MIRRI SR, MŽP Q4/2026
digitálnej transformácie vo verejnej SR, MPSVR SR
správe

4.3.3.2

Podpora vzdelávania zameraná na MIRRI SR, MŽP Q4/2026
budovanie kapacít a rozvoj kompetencií a SR, MPSVR SR
zručností vyplývajúcich z potrieb a
nevyhnutných na plnenie cieľov
digitálnej a zelenej transformácie
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