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VEC: Otvorený list k implementácii Plánu obnovy a odolnosti

Vážený pán predseda vlády Eduard Heger,

obraciame sa na Vás v mene 60 organizácií, iniciatív, asociácií a združujúcich platforiem. So

znepokojením sledujeme vývoj prípravy a nastavenia implementácie Plánu obnovy a odolnosti, aj

negatívne reakcie vyvolané reformami, ktoré sú jeho súčasťou. Ako iniciatívy, ktorých členovia majú

rozsiahle znalosti a skúsenosti v jednotlivých oblastiach, Vám ponúkame partnerskú pomoc a

podporu. Zároveň Vás žiadame o nasledovnú urgentnú intervenciu:

● Uplatnenie princípu partnerskej účasti kľúčových neštátnych aktérov, osobitne

z mimovládneho sektora, súkromného sektora a samospráv, do systému prípravy, ako aj do

samotnej implementácie (plánovanie, realizácia, monitoring, napríklad monitorovacie

výbory). V tomto zmysle sme podali aj  k materiálom: „Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej

republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“

a „Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“, hromadnú

pripomienku, avšak bola opätovne zamietnutá.

● Identifikáciu a urýchlenú nápravu konkrétnych koncepčných nedostatkov v jednotlivých

oblastiach, čo je nevyhnutným predpokladom kvalitnej implementácie NPOO.

● Usporiadanie okrúhleho stola k implementácii NPOO, počas ktorého Vám predstavíme

konkrétne nedostatky a návrhy riešení.

Je nám všetkým zrejmé, že prostriedky, ktoré Slovensko môže získať z mechanizmu obnovy a

odolnosti, predstavujú výnimočnú príležitosť. Príležitosť je ale podmienená realizáciou reforiem a

opatrení, ktoré spĺňajú špecifické podmienky. Tieto podmienky sú intenzívne sledované nielen nami,



z národnej úrovne, ale aj európskymi inštitúciami. Záleží nám na budúcnosti Slovenska, preto sme sa

snažili aktívne vstupovať do procesu prípravy NPOO

a navrhovali aj pripomienkovali tie časti, ktoré podľa nás môžu byť problematické. Sme presvedčení,

že viaceré sporné miesta, resp. systematické nedostatky, môžu byť aj v súčasnosti korigované

nastavením správnych krokov v implementácii.

Ak má byť táto príležitosť využitá, je potrebné zmobilizovať sily, pripraviť podmienky a zapojiť široké

spektrum aktérov do spolupráce na implementácii. Toto sa, žiaľ, napriek našej snahe, dostatočne

neuskutočnilo pri príprave NPOO a nedeje sa ani teraz, keď sa nastavuje jeho implementácia – a to

napriek opakovaným sľubom. (Nasledovaniahodnou výnimkou sa ukazuje byť príprava

implementácie na niektorých štátnych orgánoch.)

Namiesto toho prvá splátka z NPOO leží na účte, my všetci platíme poplatky a reformy sa zdajú byť v

nedohľadne. Obávame sa, že politické hry, ktoré zvonka sledujeme, budú len cestou k premárneniu

jedinečnej príležitosti, ktorá sa nebude tak skoro opakovať.

Vážený pán predseda vlády, obraciame sa na Vás ako na premiéra, štátnika a lídra,

s dôverou v konštruktívnu partnerskú spoluprácu na základe navrhnutých krokov.

Prosíme, berte ich ako príležitosť spraviť niečo konkrétne, na čo budeme môcť byť spolu právom

hrdí. Sme pripravení pomôcť s posunom Slovenska smerom k udržateľnému, zdravému, vzdelanému,

sociálne spravodlivému, digitálne zdatnému a odolnému štátu, ktorý bude mať šancu uspieť v 21.

storočí. Výzvu v podobe Plánu obnovy a odolnosti SR máme totiž šancu zvládnuť len spoločne!

S pozdravom,

Aliancia stredoškolákov, Kristián Krivda, prezident, prezident@alianciastredoskolakov.sk

Asociácia nemocníc Slovenska, Igor Pramuk, viceprezident, igor.pramuk@svetzdravia.com

Asociacia socialno-ekonomickych analytikov, Ján Košča, zástupca, koscjan@gmail.com

Aliancia súkromných jaslí a škôlok, Lucia Gomez,predsedníčka,luckagomez@gmail.com

Asociácia súkromných lekárov, Marian Šóth, prezident, soth@compclub.sk

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, Eva Ohraďanová, statutar@sukromneskoly.sk

Fórum proaktívnych škôl, Viera Grohová,predsedníčka, vierka.grohova@gmail.com
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Hlas občianskych organizácií, za výkonný výbor Zuzana Čačová, Michal Kišša, Ivana Kohutková,

Róbert Pakan, Sandra Polovková, Martina Strmeňová, Lenka Polomská Rišková

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Alžbeta Brozmanová Gregorová,

platforma@dobrovolnickecentra.sk

Klimatická koalícia, Dana Mareková, koordinátorka, dana.marekova@gmail.com

Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, Pavol Kráľ, kral@svu.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl.p.a.,

prezidentka, lazorova@sksapa.sk

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní, Daniela Čorbová, koordinátorka, skav@skav.sk

Združenie katolíckych škôl Slovenska, Daniel Masarovič,prezident@zkss.sk

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Kristína Serafin (výkonná riaditeľka)

serafin@zivica.sk

Centrum environmentálnych aktivít, Richard Medal, medal@cea.sk

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Mgr. Elena Gallová Kriglerová, kriglerova@cvek.sk

Centrum pre filantropiu, Marcel Zajac, zajac@cpf.sk

Centrum Slniečko, n.o. - Mariana Kováčová, riaditeľka, mariana.kovacova@centrumslniecko.sk

Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Danica Hullová, riaditeľka, hullova@cvno.sk

CEPTA, Miloš Veverka, milos.veverka@inter-net.sk

Cesta mladých, štatutári združenia Kristián Berecz a Soňa Koreňová, cestamladych@gmail.com

Cesta von, Pavel Hrica, výkonný riaditeľ, pavel.hrica@cestavon Cesty k podnikaniu, OZ,  Renáta

Fogeltonová, renata.fogeltonova@cestykpodnikaniu.sk

CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline, Radoslav Kačur, riaditeľ, rakacur@gmail.com

Depaul Slovensko, Jozef Kákoš, riaditeľ, jozef.kakos@depaul.sk

Greenpeace Slovensko, Katarína Juríková, riaditeľka, katarina.jurikova@greenpeace.org

Helen Doron English vyučovacie centrá, Katalin Deák, Národný franchisee pre SR,

slovakia@helendoron.sk

Hýbadlo, s. r. o., Milan Moricz, gumido75@gmail.com

I AMbitious o.z., Terézia Dominika Lukáčová, terezia@iambitious.sk

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku, Zuzana Suchová <zuzana@ktopomozeslovensku.sk>

Karpatská nadácia, Laura Dittel, riaditeľka, laura.dittel@karpatskanadacia.sk

Klíma ťa potrebuje, Jakub Hrbáň, j.hrban@gmail.com

Kresťania pre zdravý vidiek, o.z. Viliam Oberhauser, štatutár, viliam.oberhauser@gmail.com

Liga za ľudské práva, Barbora Meššová a Zuzana Števulová, riaditeľky, hrl@hrl.sk
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Nadácia Ekopolis, Peter Medveď, riaditeľ, medved@ekopolis.sk

Nadácia Rafael, Filip Vagač , vagacf@gmail.com

OZ Pracujúca chudoba, Ján Košča, zástupca, koscjan@gmail.com

OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA, Juraj Mazák, oz@csppke.sk

OZ Rodičia.sk - Matej Stuška, výkonný riaditeľ, info@ozrodicia.sk

OZ Tradana - Jana Ambrózová, predsedníčka, oztradana@gmail.com

Občianske združenie Sapiente, Zuzana Fedáková, info@sapiente.sk

OZ Ťahanovská záhrada, Lenka Mazáková, info@tahanovskazahrada.sk

Pixel Federation, Slovak Global Network, Lucia Šicková, lsicko@pixelfederation.com

Post Bellum, Sandra Polovková, riaditeľka, sandra.polovkova@postbellum.sk

Priatelia Zeme - CEPA, Juraj Melichár, melichar@priateliazeme.sk

RÓMSKY INŠTITÚT, nezisková organizácia, Klára Orgovánová - riaditeľka,

klara.orgovanova@romainstitute.sk

SCŠPP, Miroslava Robinson, Bratislava robinson.miroslava@gmail.com

SCŠPP, Centrum detskej reči, Trnava, buntovadana@gmail.com

Slovensko.Digital, Peter Kulich, výkonný riaditeľ, peter.kulich@slovensko.digital

SOSNA, občianske združenie, Silvia Szabóová, riaditeľka a Štefan Szabó, predseda Správnej rady,

silvia.sosna@gmail.com

Spojena škola Kráłovnej pokoja, Anastâzia Strečková, riaditeľka, riaditel@sskp.sk

Školský network, o.z. - Ladislav Baranyai, laco@skolskynetwork.sk

Slovenská výtvarná únia, office@svu.sk

Súkromná základná škola (Slobodná škola), Juraj Mazák, info@slobodnaskola.sk

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Branislav Kožuch, predseda,

branislav.kozuch@ozviac.sk

Vidiecky parlament na Slovensku, Mária Behanovská, vipa@vipa.sk

Vidiecky parlament mladých na Slovensku, OZ, Jakub Dvorský, predseda,

jakubdvorsky94@gmail.com

YMCA na Slovensku, Dalibor Perašín, generálny sekretár, gs@ymca.sk

Záhrada - CNK, Milan Zvada, riaditeľ, milan.zvada@gmail.com

Zaostri na rodinu, OZ, Juraj Hajkovsky, narodinu@zaostri.sk

ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen, Ľuboslava Bieliková riaditelka@3zs-zvolen.sk

Ženské kruhy, Zuzana Krišková, predsedníčka, zenskekruhy@zenskekruhy.sk

1.súkromné gymnázium v Bratislave, Mária Smreková marismre@1sg.sk
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