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Proces prípravy návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 

2018/19

03-10/2019

11/2019–02/2020 

02/2020

03-07/2020

08/2020

 proces identifikácie priorít (AHP) - spolupráca s 

expertmi, rezortmi a SE partnermi

 Východiskový návrh priorít SR pre politiku 

súdržnosti 21-27

 Návrh legislatívneho 

balíka, Návrh VFR

 Správa o Slovensku 2019,

vrátane prílohy D

Návrh PD SR 21-27 

(vybrané časti)

 spolupráca s analytikmi MF SR –

diskusia k prioritizácii

 diskusia s rezortmi a EK –

intervenčná logika

 technické rokovania s EK

Aktualizovaný návrh 

PD SR 21-27

 proces aktualizácie návrhu PD SR

 pripomienky EK, PVV SR, materiál MF SR 

 stretnutia s rezortnými koordinátormi a 

partnermi

 Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR 

na roky 2021-2027



Celkové rozdelenie zdrojov EÚ pre SR v zmysle Fiche no. 86 
(národné alokácie z 9. 9. 2020)

Celková národná alokácia: 12 370 mil. EUR (v bežných cenách)

+ 418 mil. EUR alokácia FST 

v rozdelení:

• 179 mil. EUR zdroje VFR

• 239 mil. EUR zdroje NGEU

Zdroj: dok. WK 10286/2020 INIT 

z 29.9.2020, všetky údaje v stálych

cenách r. 2018

* alokácia znížená o 497 mil. EUR 

(transfer do CEF)



Akademický sektor

6 členov

Ústredné orgány štátnej správy

31 členov

Združenie podnikateľov, 

zamestnávatelia, ostatné združenia a 

organizácie

29 členov

MNO

11 členov

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

(počet členov 87)

Územná samospráva

10 členov



Harmonogram ďalších krokov prípravy PD SR 

Technické rokovania s EK o 

aktualizovanom návrhu PD SR - október 

- december 2020

Začiatok procesu SEA k návrhu PD SR 

do konca roka 2020

Predloženie návrhu PD SR na rokovanie 

vlády SR - 1. polrok 2021

Predloženie PD SR na schválenie EK 

- 3. Q 2021



PD SR vs Návrh priorít

Partnerská dohoda SR 2021 – 2027

 Hlavný strategický a programový 

dokument SR 

 Vypracovaný v súlade s návrhom 

nariadenia EK

 Striktné obmedzenia rozsahu dokumentu

 Schvaľovaný vládou SR

 Schvaľovaný EK

Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 

2021 – 2027

Podporný podklad pre vypracovanie návrhu 

Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 

Bez limitácie znakov

Obsahuje detailnejší popis jednotlivých cieľov a 

oblastí priorít

Obsahovo identický s PD SR

Nebude schvaľovaný vládou SR/EK



Cieľ 4 – Sociálnejšia Európa

Potravinová a 

materiálna 

deprivácia

• Riešenie 

materiálnej 

segregácie

Kvalitné 

inkluzívne

vzdelávanie

• Odborné 

vzdelávanie

• CŽV

• Desegregáci

a

Aktívne 

začlenenie a 

dostupné služby 

• Deinštitucionali

zácia, sociálna 

integrácia

• Dlhodobá 

starostlivosť

• Zdravotná 

starostlivosť 

Záruka pre 

mladých

• Prístup k 

zamestnaniu

• Prístup ku 

kvalitnému a 

inkluzívnemu

vzdelávaniu

• Podpora 

sociálnej 

integrácie

Text  Here Text  Here Text  Here Text  Here

Adaptabilný a 

prístupný trh 

práce

• Prístup k 

zamestnanosti

• Modernizácia 

služieb 

zamestnanosti

• Rodovo 

vyvážená 

participácia na 

trhu práce

Text  Here

Sociálne 

inovácie a 

experimenty

• Nové prístupy v 

oblasti trhu 

práce, 

vzdelávania, 

záruky pre 

mladých a 

sociálneho 

začlenenia

Kapitola 1: Odôvodnenie výberu cieľov politiky súdržnosti

Kapitola 2: Zhrnutie výberu opatrení a očakávané výsledky



4.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých 

ľudí a dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených skupín na trhu práce, ako aj neaktívnych 

osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva

4.2 Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti 

zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu v záujme zosúladenia ponuky s 

potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite

4.3 Podpora lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k 

starostlivosti o deti a závislé osoby vo väzbe na rodovo vyváženú účasť na trhu práce

4.4 Zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti 

z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 

zručností

4.5 Zlepšenie prístupu k inkluzívnym a ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a celoživotného vzdelávania

4.6 Podpora celoživotného vzdelávania – adaptabilita ľudských zdrojov pre zručnosti 21. storočia

4.7 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a 

zlepšenie zamestnateľnosti

4.8 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK)

4.9 Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti 

rozvíjaním infraštruktúry

4.10 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 

vrátane najodkázanejších osôb a detí

4.11 Riešenie materiálnej deprivácie



Technické informácie a pravidlá diskusie

 Označiť si meno organizáciou

 Keď nemáte slovo, vypnite si mikrofón

 Na prihlásenie sa do diskusie využívajte chat prípadne sa „prihláste“

 Pripomienky/otázky môžete písať aj do chatu

 Rešpektujme obmedzený čas

 Nahrávanie pre potreby vyhotovenia zápisu


