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Aktuálny stav PD SR na roky 2021 – 2027

Apríl 2021
o Informácia o príprave návrhu PD SR 2021- 2027 a návrh rozdelenie národnej alokácie 

(rokovanie vlády SR)
o Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Máj 2021
o Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027
o Predloženie PD SR 2021- 2027 na neformálne rokovanie EK

Jún 2021
o Zaslanie pripomienok EK k PD SR 2021 – 2027
o Neformálne rokovanie s EK k predloženým pripomienkam

Júl 2021
o Neformálne rokovania s EK k predloženým pripomienkam k cieľu politiky 2, 4, 5

August 2021
o Predloženie PD SR 2021 – 2027 a pripomienok EK k PD SR 2021 – 2027 členom  Pracovnej 

skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ na vyjadrenie 

September 2021
o Neformálne rokovanie s EK k otvoreným otázkam

- plánované neformálne rokovania s EK v dňoch 27. 9. a 28. 9. 2021
o Predloženie PD SR 2021- 2027 na 2. neformálne rokovanie EK
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 Od začiatku roka 2021 vyše 100 pracovných stretnutí
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Horizontálne pripomienky EK

 Implementačná štruktúra a princíp partnerstva

Chýba jasný popis implementačnej štruktúry, opis zefektívnenia riadenia prostredníctvom 1 riadiaceho orgánu a 
sprostredkovateľských orgánov. Potrebné zapojiť do procesov SE partnerov.

• Transfery

EK namieta najmä navrhovaný transfer prostriedkov z menej rozvinutých regiónov do viac rozvinutého bratislavského

regiónu, ale aj  transfer z ESF+ do Kohézneho fondu. 

 Marginalizované rómske komunity

EK odporúča zamerať sa na komplexnejšie integrované riešenia.

 Budovanie kapacít a rozhodovací mechanizmus na regionálnej úrovni

Potrebné doplniť zodpovedajúci mechanizmus (na centrálnej aj regionálnej úrovni). Technická pomoc na vybudovanie  

zodpovedajúcich kapacít musí byť dobre navrhnutá a premietnutá do PD. 

 Územné výzvy

Chýba identifikácia relevantných regionálnych výziev a potrebné je doplniť informácie k navrhovanému

integrovanému územnému prístupu.

 Koordinácia, vymedzenie a komplementárnosť medzi fondmi

Lepšie popísať synergické pôsobenie fondov  a iných nástrojov. Dôraz na podporu zručností v CP 1 a CP 4
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Reakcie S-E partnerov v rámci PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Spolu: 71 návrhov/komentárov/odporúčaní a pripomienok

Vyhodnotenie: priamo zapracované do textu PD SR/vzaté na vedomie/predmetom
ďalšej diskusie so S-E partnermi k návrhu OP Slovensko 2021 – 2027 (pri ktorých bola
navrhovaná väčšia úroveň detailu) /vysvetlené/neakceptované

Návrhy sa týkali najmä:

 Podpory MSP – zručnosti, prechod na obehové hospodárstvo, internacionalizácia,
poradenstvo, rozvoj klastrovej spolupráce...

 Jednotlivých oblastí v rámci cieľa politiky 2 – OZE, obnova budov, adaptačné
opatrenia, hospodárenia s vodou, podpora ochrany prírody a biodiverzity...

 Územný prístup, nastavenie / využitie integrovaných nástrojov
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Dochádza k vyhlasovaniu zjednodušených výziev RO pre OP SK na projekty IÚS/ITI, ktoré boli schválené Radami partnerstva, a ktoré

sú súčasťou schválených IÚS, procesu ich schvaľovania zo strany RO a následnej implementácie. Kľúčovým momentom v tejto fáze

je, že celý schvaľovací proces bude zásadným spôsobom zjednodušený. Bude spočívať výlučne v overení podmienok poskytnutia

pomoci (súlad s OP SK, efektívnosť, hospodárnosť, účelovosť atď.). Väčšina zdrojov určených pre aplikáciu ITI pôjde non-demand-

driven spôsobom.

Integrované územné investície (IUI) sú jedným z kľúčových finančných nástrojov implementácie integrovaných územných stratégií 
(IUS). 
Pre ich úspech je nevyhnutné v rámci integrovaných územných stratégií v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spracovať 
ako tú časť integrovaných investičných balíčkov, ktorá bude financovaná zo všetkých zdrojov EU.

Integrovaný prístup na riešenie demografických výziev a špecifických potrieb regiónov 
(ITI)
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Pre EK bola podrobne vysvetlená úloha Rád partnerstva a subjektu UMR, ako aj komôr UMR, Kooperačných rád UMR a 

socioekonomických partnerov. 

Otázky EK k časti 10 PD zo strany MIRRI boli v podstate zodpovedané. MIRRI pripravilo k tejto téme zvlášť prílohu PD. 
V rámci samotnej PD bol text adekvátne doplnený v zmysle pripomienok EK.

Integrovaný prístup na riešenie demografických výziev a špecifických potrieb regiónov 
(ITI)

1

V rámci Integrovaného prístupu k regionálnemu rozvoju je v tejto oblasti venovaná kapitola týkajúca sa hospodársky a 

sociálne ohrozených území a upadajúcich regiónov, kde je nadpriemerné zastúpenie marginalizovaných skupín obyvateľstva, 

pričom bude potrebné sa zamerať na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a rovnocenné životné podmienky.  

Základným zdrojom informácií bude Atlas rómskych komunít a lokality, kde sú problémy najpálčivejšie. 

2 Pripomienky boli zakomponované do záväznej metodiky tvorby implementácie ITI.

3

Systém implementačného mechanizmu ITI sa dolaďuje - k tomuto bodu budú ešte rokovania, najmä v otázke jasného 

vymedzenia kľúčových kompetencií Rád partnerstva a mechanizmov fungovania. Je plánovaná séria mítingov so zástupcami 

regionálnej, miestnej samosprávy a SEP.
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Integrovaný prístup na riešenie demografických výziev a špecifických potrieb regiónov 
(ITI)

1 Čo sa týka možnosti využitia článku 37, rokuje sa o tejto možnosti, informácie budú súčasťou OP SK.

2 Otázka, na ktoré typy území sa budú zameriavať územné nástroje je podrobne vysvetlená.

3 Otázka výberu operácií: Fáza implementácie začína od oficiálneho schválenia  PD a OP SK Európskou komisiou. 

4 Otázky o Catching-up Regions Initiative: 

• prístup k pitnej vode a hospodáreniu s vodou – primárne v kompetencii MŽP SR. Týka sa využitia alternatívnych –

decentralizovaných riešení pre zabezpečenie pitnej vody a kanalizácie. Problematika sa riešila  na niekoľkých stretnutiach.  

• zameranie sa len na kľúčové oblasti: CuRI je iniciatíva zameraná na rozvoj regiónov nie iba na rozvoj záujmov VÚC. V rámci 

IUS je plánované zabezpečenie rozvoja zámerov regiónov cez viaceré zdroje (Partnerská dohoda – OP SK , Plán obnovy, 

vlastné zdroje…). Na jeseň 2021 by sa mali začať diskusie so Svetovou bankou o potenciálne novo podporovaných oblastiach. 

Kľúčová je udržateľnosť týchto aktivít, ktoré jednotlivé regióny zabezpečia prostredníctvom návrhov integrovaných 

investičných balíčkov v rámci IUI.
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Mechanizmus implementácie synergií a komplementarít

Pripomienky EK týkajúce sa doplnenia synergií a komplementarít: MIRRI zapracovalo do príslušných častí PD. Jednotlivé 

synergické a komplementárne účinky na úrovni opatrení boli doplnené do časti 2.2 a 2.3 PD. Na základe konzultácií s ÚV SR 

(NIKA) zodpovednými za Plán obnovy  bol vypracovaný podrobný mechanizmus implementácie synergií a komplementarít

hlavne medzi EŠIF a POO, ale aj inými finančnými nástrojmi EÚ. Súčasťou mechanizmu je aj zohľadnenie zásady „výrazne 

nenarušiť“. Mechanizmus implementácie spolu s tabuľkou Štruktúra komparácie opatrení k synergiám pre POO a Fondov 

EÚ sú súčasťou prílohy k PD. 

1

2 Pripomienky sociálno-ekonomických partnerov: Požiadavky týkajúce sa doplnenia klastrov do CP 1 a časti 2.2 PD - uvedená 

textácia v PD nevylučuje investície do výskumných a inovačných činností v klastroch, pričom podpora klastrov je explicitnou  

súčasťou CP 1. Vytvorenie PS zastrešujúcej všetky klastrové organizácie v SR, ktorá vykoná úpravy v návrhu PD je v tomto štádiu 

finálnej fázy schvaľovania PD ťažko akceptovateľná. Jednotlivé požiadavky navrhovaných riešení  bude možné podrobnejšie 

špecifikovať v OP Slovensko. 

3 PD bola prelinkovaná s POO v rámci definovania synergických a komplementárnych účinkov v rámci častí 2.2 a 2.3 PD, ako aj 

príslušných príloh.

4 Doplnenie mäkkých zručností je plne reflektované v časti: Digitálne a podnikateľské zručnosti, v ktorej sa za zručnosti považujú

aj tzv. mäkké  podnikateľské zručnosti.
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Cieľ 1 – Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa

Všeobecná pripomienka

Všeobecné pripomienky EK

 Odôvodnenia by mali byť viac založené na údajoch a podložené číselnými analýzami

 Návrh PD SR dostatočne neprezentuje dlhodobejšiu víziu a ciele, ani výzvy vyplývajúce z pandémie Covid-19 a jej vplyvu na ekonomiku 
a zamestnanosť

Špecifické pripomienky EK

- Je potrebných viac podrobností vo vzťahu k stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3) , nastaveniu legislatívneho, organizačného a 
procedurálneho prostredia, vo vzťahu k štruktúre riadenia, hodnotenia a podpory oblasti VVaI, ktorá je popísaná v rámci Plánu obnovy

- Bez náležitého zmapovania existujúcej výskumnej infraštruktúry (vrátane infraštruktúry, ktorá by sa po skončení obdobia udržateľnosti 
projektu stala použiteľnou pre podnikovú sféru) nebude možné poskytnúť riadne odôvodnenie pre podporu v tejto oblasti. 

- Zameranie na podporu výskumnej infraštruktúry v oblasti zdravotnej starostlivosti by malo byť odôvodnené odkazom na RIS3.

- Chýba odkaz na používanie územných nástrojov a identifikovaných územných rozdielov. PD SR by mala odkazovať na používanie 
územných nástrojov a identifikované regionálne výzvy.

- Špecifický cieľ 1.2 (Využívanie výhod digitalizácie) - v prípade investícií do oblasti eGov a kybernetickej bezpečnosti, do ktorých 
investuje alebo investovalo niekoľko ďalších nástrojov je potrebné posúdiť synergie a komplementarity s týmito opatreniami

- Je potrebné zadefinovať deliacu líniu medzi podporou v rámci cieľa 1, cieľa 4 a v rámci špecifického cieľa FST. Aktivity v rámci 
špecifického cieľa 1.4 (Zručnosti na posilnenie konkurencieschopnosti) by mali byť v súlade s prioritami RIS3 a mali by sa zamerať na 
potreby podnikov, t.j. školenia a rekvalifikácie pre oblasti inteligentnej špecializácie vo firmách. 
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Cieľ 1

Všeobecná pripomienka

Pripomienky partnerov

 doplniť okruhy aktivít, ktoré pomôžu rozvíjať modely podnikania, budovanie povedomia podnikov (MSP) a podporovať 
medzisektorovú spoluprácu v kontexte prechodu na obehové hospodárstvo

 V PD SR sú očakávané výsledky definované viac menej sektorovo, absentuje územná dimenzia vo vzťahu k špecifikám jednotlivých 
území. Súhlasíme s pripomienkou EK, že v PD SR chýba zdôvodnenie výberu jednotlivých cieľov z hľadiska regionálnych výziev 
zameraných na znižovanie regionálnych rozdielov a adresovania špecifických výziev regiónov

 PD SR je potrebné upraviť na základe jasne formulovaných priorít jednotlivých Integrovaných územných stratégií (IUS) VÚC, ktoré 
vychádzajú z identifikovaných výziev a problémov

 vypustiť v názve opatrenia slovo terciálneho a nahradiť ho odborného („optimálne nastavenie systému odborného vzdelávania“), 
pozornosť je potrebné venovať podpore celoživotného a stredoškolského vzdelávania v súčinnosti s podnikmi

 PD SR veľmi slabo reflektuje na potreby miestnej a subregionálnej úrovne, hlavne v oblasti rozvoja regionálnej a lokálnej ekonomiky. 
Veľmi malý, až žiadny, dôraz je kladený na subsidiaritu a hlavne regionálnu sebestačnosť

 Namiesto podpory inštitucionalizovaných štruktúr zo súkromného sektora, ktorých životaschopnosť a efektívnosť bola overená 
dlhoročnou činnosťou, sa v PD SR navrhuje zriaďovanie nových centier (envirocentier, energocentier, poradenských podnikateľských 
centier), ktorých efektivitu a odbornosť možno v tom lepšom ponímaní považovať za otáznu

 absencia špecifických opatrení na podporu sieťovania MSP a ich spolupráce s výskumno-inovačnými centrami (s využitím klastrov)

 v rámci špecifického cieľa 1.2 navrhujeme doplniť opatrenie: „Podpora digitalizácie údajov s vysokou hodnotou podľa článku 13 ods. 1 
Smernice (EÚ) 2019/1024 v tematických kategóriách súborov 2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie a 3. Meteorológia“
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Cieľ 1

Všeobecná pripomienka

Príklady zapracovania pripomienok EK

 Odôvodnenia by mali byť viac založené na údajoch a podložené číselnými analýzami

 Pre každý cieľ politiky budú spracované osobitné analytické dokumenty s popisom relevantných údajov odôvodňujúcich navrhované
opatrenia

 Je potrebných viac podrobností vo vzťahu k stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3), nastaveniu legislatívneho, organizačného a 
procedurálneho prostredia, vo vzťahu k štruktúre riadenia, hodnotenia a podpory oblasti VVaI, ktorá je popísaná v rámci Plánu obnovy

 Prepojenie na priority RIS3 doplnené v rámci špecifického cieľa 1.4, inštitucionálny rámec, riadenie a koordinácia RIS3 je predmetom 
plnenia tematickej základnej podmienky 1.1

 Bez náležitého zmapovania existujúcej výskumnej infraštruktúry (vrátane infraštruktúry, ktorá by sa po skončení obdobia udržateľnosti 
projektu stala použiteľnou pre podnikovú sféru) nebude možné poskytnúť riadne odôvodnenie pre podporu v tejto oblasti.

 Úprava textu v rámci špecifického cieľa 1.1, spracované vysvetlenie pre EK k SK VI Roadmap 2020 – 2030

 V oblasti podpory zručností je potrebné zadefinovať deliacu líniu medzi podporou v rámci cieľa 1, cieľa 4 a v rámci špecifického cieľa 
FST

 Úprava textov v rámci špecifického cieľa 1.4 a 4.2, doplnená deliaca línia v časti 2.3 Komplementarita medzi fondmi, bude spracovaný 
osobitný analytický dokument
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Cieľ 1

Všeobecná pripomienka

Príklady zapracovania pripomienok partnerov

 doplniť okruhy aktivít, ktoré pomôžu rozvíjať modely podnikania, budovanie povedomia podnikov (MSP) a podporovať 
medzisektorovú spoluprácu v kontexte prechodu na obehové hospodárstvo

 Podpora obehového hospodárstva doplnená v rámci cieľa 1, úprava textu v rámci cieľa 2, doplnená deliaca línia v časti 2.3 
Komplementarita medzi fondmi

 vypustiť v názve opatrenia slovo terciálneho a nahradiť ho odborného („optimálne nastavenie systému odborného vzdelávania“), 
pozornosť je potrebné venovať podpore celoživotného a stredoškolského vzdelávania v súčinnosti s podnikmi

 Úprava textu v rámci špecifického cieľa 1.4, názov opatrenia zmenený na: Zručnosti na posilnenie konkurencieschopnosti a 
hospodárskeho rastu

 PD SR je potrebné upraviť na základe jasne formulovaných priorít jednotlivých Integrovaných územných stratégií (IUS) VÚC, ktoré 
vychádzajú z identifikovaných výziev a problémov

 Územný prístup bude aplikovaný aj v prípade cieľa 1, úprava textu v kap. 10, bude spracovaný osobitný analytický dokument

 absencia špecifických opatrení na podporu sieťovania MSP a ich spolupráce s výskumno-inovačnými centrami (s využitím klastrov)

o Podpora sieťovania MSP je v rámci PD SR zahrnutá v rámci špecifického cieľa 1.2, konkrétne opatrenia/ aktivity budú budú definované 
v OP Slovensko
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Cieľ 2 – Zelenšia nízkouhlíková Európa
Pripomienky EK

Chýbajú kvantitatívne informácie/dáta; potreba doplniť prepojenia na hl. európske ciele (Green Deal)

Energetická efektívnosť, OZE a inteligentné energetické systémy (š.c. 2.1 – 2.3)

• chýbajú údaje o ambíciách v energetickom sektore - použiť údaje z Národného energetického a klimatického plánu (NECP)

a / alebo dlhodobej stratégie obnovy (LTRS)

• Odporúčanie doplniť zmienku o uplatňovaní princípu prvoradosti energ. efektívnosti

• Potreba zdôvodniť „inteligentné meracie systémy“ - nie sú prioritou pre investície z EFRR

• Akú úlohu bude hrať biomasa v investíciách spojených s OZE? Cieľ – ochrana lesov

• Potreba objasniť návrh financovania „energetických centier“ – EK vníma mzdové výdavky ako TA

Adaptácia na zmenu klímy, vodné hosp., prechod na obehové hosp., ochrana životného prostredia (š. c. 2.4 – 2.7)

• Uviesť lepšie prepojenie na strategické dokumenty 
• Pri opatreniach odvádzania a čistenia odpadových vôd - potrebné objasniť jasnú stratégiu (k odstráneniu infringementu) 

vrátane využitia decentralizovanej infraštruktúry a individuálnych riešení.
• Rozšíriť podporu aktivít obehového hospodárstva v rámci cieľa 2 (nie len klasické odpadové hospodárstvo)
• Niektoré navrhované aktivity na zvýšenie kapacity na zhodnocovanie odpadu nie sú oprávnené na podporu z EFRR
• Investície do vzdelávania by nemali byť podporované v rámci cieľa 2
Udržateľná multimodálna mestská mobilita (š.c. 2.8)
• železničná infraštruktúra, nepatrí pod cieľ 2

13



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
partnerstvo2020+@mirri.gov.sk

Cieľ 2

ENRAF:

• Návrhy na doplnenie odôvodnenia (časť 1 PD SR)

• Návrh doplniť (v časti 2 PD SR) prepojenie/súvis s implementáciou stratégie „Farm to Fork“, stratégie biodiverzity a

nových usmernení EÚ o udržateľnej akvakultúre

• Návrh doplniť prepojenie iných oblastí (napr. digitalizácie, MSP, OZE, ochrana prírody a biodiverzity,...) s „modrou

ekonomikou“
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Cieľ 2

Pripomienky partnerov

- Návrhy na konkretizáciu/špecifikáciu opatrení, napr.: uviesť plánovanú podporu konkrétnych uhlíkovo neutrálnych

technológií, špecifikovať akým spôsobom budú OZE začlenené pri obnove budov a špecifikovať aké OZE a nízkoemisné

zariadenia budú využívané, špecifikovať opatrenia na podporu rozvoja regionálnej energetiky,...

- Doplniť kvantitatívne dáta (ciele pri EE a využívaní OZE)

- Predefinovať využitie zemného plynu na využitie OZE (namiesto kotlov na ZP – tepelné čerpadlá)

- Zakomponovať do textu potrebu lepšej integrovateľnosti obnoviteľných zdrojov energie do sústavy CZT

- Uviesť priamo v PD SR opatrenia na zjednodušenie implementácie

- Doplniť podporu pre prechod na CZT minimálne 4. generácie

- Návrhy na precizovanie textu pri š.c. 2.4-2.7, napr. – „ zabezpečenie dobrého stavu povrchových a podzemných vôd“,

„podpora zelenej infraštruktúry s pozitívnym vplyvom na zadržiavanie vody v krajine, znižovanie teploty prostredia“,..

- Vyslovenie podpory pre zavádzanie decentralizovaných riešení odvádzania odpadových vôd

- Podpora pre budovanie environmentálnych centier
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Príklad zapracovania pripomienok k cieľu 2

Pripomienka EK, partnerov – chýbajúce kvantitatívne údaje, dáta

 Vypracovaná osobitná analytická príloha k cieľu 2 (vzhľadom na znakové obmedzenie PD SR)

Pripomienka EK - doplniť zmienku o uplatňovaní princípu prvoradosti energ. efektívnosti

 Doplnený text PD SR

Pripomienka EK – garantovať pri využití biomasy ako OZE záruky trvalej udržateľnosti biomasy (ochrana lesov)

 Rozšírená reakcia MH SR – zaslanie EK

Pripomienka EK – doplniť prepojenie navrhovaných opatrení na strategické dokumenty

 Doplnené odvolávky priamo v PD SR (NECP, Dlhodobá stratégia obnovy budov)

Pripomienka EK – jasná stratégia odvádzania a čistenia odpadových vôd vrátane využitia decentralizovanej

infraštruktúry a individuálnych riešení

 Vypracovaná osobitná príloha (objasnenie aktuálneho stavu, plánovaných aktivít aj legislatívnych úprav)

Pripomienka partnerov - Návrhy na konkretizáciu/špecifikáciu opatrení

 Vzhľadom na znakové obmedzenie PD SR bude zvažované pri príprave OP SK

Pripomienka partnerov - Návrhy na precizovanie textu pri š.c. 2.4-2.7,

 Viaceré akceptované (resp. čiastočne akceptované) – text upravený

16



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
partnerstvo2020+@mirri.gov.sk

Cieľ 3 – Prepojenejšia Európa

Pripomienky EK

• Stanovenie priorít základnej sieťovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť ich dokončenie do roku 2030.
• Silnejšia podpora udržateľnejších druhov dopravy.
• Zabezpečenie spoľahlivej zostavy projektov (pipeline), ktoré odrážajú aj cezhraničný rozmer.
• Zavedenie a používanie ERTMS pozdĺž hlavných železničných spojení TEN-T. Nové zakúpené koľajové vozidlá by mali 

byť štandardne vybavené ERTMS.
• Posúdenie súladu medzi PD a dopravnými politikami, najmä novou stratégiou trvalo udržateľnej a inteligentnej 

mobility zverejnenou na konci roku 2020 a v tejto súvislosti integráciou ekologizácie dopravy do priorít 
programového obdobia 2021 - 27 pre všetkých režimy a podporu multimodality.

• Cesty II. a III. triedy + miestne komunikácie nie sú prioritou z pohľadu Annex D
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Cieľ 3

Pripomienky partnerov

Časť 1 PD SR 

- Doplniť - nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav železničnej infraštruktúry, znemožňujúci zavedenie integrovanej 

verejnej dopravy

- Doplniť  - nevyhovujúci technický stav regionálnych železníc a kvalitatívny stav mobilných prostriedkov regionálnej 

železničnej verejnej osobnej dopravy,

Časť 2 PD SR - Vodná doprava

- Doplniť text o rešpektovaní cieľov rámcovej smernice o vode a smernice o biotopoch
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Príklad zapracovania pripomienok k cieľu 3
Pripomienka EK - stanovenie priorít

 EK Väčšina fondov v CEF a OP SK a veľká časť RRP je zameraná na sieť CORE TEN-T. V PD je podpora prostredníctvom kohézneho 

fondu zameraná na CORE TEN-T. 

Pripomienka EK – udržateľné spôsoby dopravy

 Zaviazali sme všetky zdroje RRP do železničnej a mestskej dopravy, najmenej 90% zdrojov NPE pôjde aj na udržateľné druhy 

dopravy. MDV je odhodlané nájsť primeranú rovnováhu medzi cieľmi týkajúcimi sa udržateľných spôsobov dopravy a oprávnenými 

potrebami pri dokončovaní jadra cesty a komplexných projektoch TEN-T. 

 Všetky regióny a hlavné mesto majú plány udržateľnej mestskej mobility 

Pripomienka EK – zavedenie a používanie ERTMS

 Keď existujú projekty modernizácie železničných projektov TEN-T, vo väčšine prípadov sa navrhuje aj ERTMS. Problém s koľajovými 

vozidlami môže byť problematický, ak niektoré podliehajú fázovaniu. Nové projekty koľajových vozidiel je možné štandardne 

plánovať s ERTMS. 

Pripomienka EK – cesty II. a III. triedy + miestne komunikácie, potrebné lepšie zdôvodniť
 Spracovaná samostatná príloha k PD zdôvodňujúca potrebu podpory cestnej infraštruktúry, resp. popisujúca spôsob prioritizácie
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sociálna oblasť :

Pripomienky EK

• zohľadniť závery zo summitu v Porte k Európskemu pilieru sociálnych práv 
• použiť aktuálne dáta – reflexia na covidovú a postcovidovú krízu
• detailnejšie doplniť synergie a deliace línie medzi intervenciami podporenými z cieľa 4, z cieľa 1 a zo špecifického cieľa 

FST
• jasnejšie špecifikovať intervencie, ktoré budú podporené z EFRR a ktoré z ESF+ v rámci cieľa 4
• osobitnou témou je oblasť podpory MRK - EK požaduje stanovenie dostatočnej alokácie na podporu jednotlivých 

intervencií a špecifikáciu mechanizmu podpory, integrovaný prístup – kombinácia bottom up a top down.

Cieľ 4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa
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oblasť vzdelávania:

• vytvoriť osobitnú prioritnú os zameranú na podporu zručností
• doplniť synergie a deliace línie medzi intervenciami podporenými z cieľa 4, z cieľa 1 a zo špecifického cieľa FST 

v oblasti vzdelávania
• bližšie špecifikovať podporu digitálnych koordinátorov
• jasnejšie zdôvodniť asistenčné/podporné profesie

oblasť zdravotníctva:

• primárnu zdravotnú starostlivosť v programovom období 2021 – 2027 cieliť len na znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva; predložiť detailnejšiu informáciu o spôsobe cielenia intervencií na cieľovú skupinu

• pripraviť mapovanie potrieb vo vzdelávaní/zručnostiach vo vzťahu k dlhodobej zdravotnej starostlivosti
• predložiť harmonogram prípravy výstupu mapovania zdravotníckej infraštruktúry 

Pripomienky partnerov
• k cieľu 4 neboli predložené
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Príklad zapracovania pripomienok k cieľu 4

Pripomienka EK - zohľadniť závery zo summitu v Porte k Európskemu pilieru sociálnych práv

 doplnený text k jednotlivým oblastiam podpory v rámci cieľa 4

Pripomienka EK - použiť aktuálne dáta – reflexia na covidovú a postcovidovú krízu

 upravené priamo v texte, ako aj v poznámkach pod čiarou 

Pripomienka EK - vytvoriť osobitnú prioritnú os zameranú na podporu zručností 

 doplnený nový text „Zručnosti pre lepšiu inklúziu a adaptabilitu“  

Pripomienka EK - špecifikovať mechanizmus podpory MRK, integrovaný prístup – kombinácia bottom
up a top down

 vypracovaný Návrh štruktúry mechanizmu podpory MRK v PO 2021 – 2027
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Pripomienky EK

• neboli prezentované špecifické pripomienky vecného charakteru, EK vyjadrila pripomienky iba s presahom na integrovaný územný prístup

• Výber tohto politického cieľa by mal byť odôvodnený regionálnymi výzvami, najmä územnými rozdielmi a výzvami špecifickými pre určité typy 

území. 

• Jasne deklarovať záväzok Slovenska vyčleniť najmenej 8 % EFRR na trvalo udržateľný rozvoj miest. 

• ďalej rozpracovať odôvodnenie CP5 a využitia nástrojov integrovaného územného rozvoja v mestských oblastiach aj iných území a vysvetliť 

integrovaný prístup.

• Vysvetliť národný prístup k výberu cieľových území pre integrované a udržateľné stratégie územného rozvoja mimo mestských oblastí.

Pripomienky partnerov

• Vytvoriť samostatnú Prioritu v Cieli 5 – Komunitou vedený miestny rozvoj (CLLD)

• doplniť zaostávajúca verejná občianska vybavenosť mestských sídlisk vzhľadom k novým výzvam (mobilita, klíma) a nízka miera participácie

obyvateľov na tvorbe verejných priestorov,

• aktíva, ktoré v území regiónov existujú, je potrebné zveľaďovať a zároveň je to dôležitý prvok pri rozvoji turizmu a podpory lokálnych ekonomík,

• Návrhy na úpravu textu aktivít v rámci cieľa 5

Cieľ 5 – Európa bližšie k občanom
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Príklad zapracovania pripomienok k cieľu 5

Pripomienky EK – územné výzvy

 Upravená časť 10 PD SR – identifikácia územných výziev

Pripomienka EK – integrovaný prístup

 Upravená časť 10 PD SR - koncept ITI je v súčasnosti predmetom diskusií 

Pripomienky partnerov – doplnenie textu aktivít

 Bez zmeny textu, konkrétne doplnenia budú riešené v rámci diskusií k návrhu OP Slovensko 
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Fond na spravodlivú transformáciu – zapracovanie pripomienok

Pripomienky Európskej komisie
Znenie pripomienky/návrhu na doplnenie Vyhodnotenie/stanovisko MIRRI

Všeobecná 

pripomienka

Sekcie súvisiace s FST sa budú musieť podrobnejšie rozpracovať v 

nasledujúcich mesiacoch, keď budú vypracovaný Plán spravodlivej 

transformácie územia. Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu EK neposkytla

podrobné komentáre k tejto časti.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté po schválení Plánu spravodlivej 

transformácie  (najmä v OP SK).

Zručnosti EK žiadala vysvetliť, ako uvedené opatrenia prispievajú k prioritám PO1 

(alebo ako sú v súlade s investíciami do zručností v rámci PO4), aké zdroje

by boli potrebné na ich realizáciu a ako sa spájajú s investíciami do 

zručností v rámci FST.

Pokiaľ ide o FST: Investície do zručností v rámci FST budú definované v súlade s 

PST. Tieto investície budú navyše zamerané na riešenie dôsledkov transformácie 

v oprávnených regiónoch.

Časť 2.2 Koordinácia, 

vymedzenie a 

komplementarita

Akým mechanizmom a demarkačnými líniami bude zabezpečená 

koordinácia medzi ESF+, EFRR a FST.

Koordinácia bude zabezpečená prostredníctvom Medzirezortnej pracovnej 

skupiny pre prípravu Plánu spravodlivej transformácie. Príslušné ministerstvá 

budú plne spolupracovať pri koordinácii a správnom nastavení a uplatňovaní 

deliacich línií medzi ESF +, EFRR a FST.

Časť 7. Predbežná 

finančná alokácia

V tabuľke 7.1 uviesť úplnú alokáciu FST (nesprávne zaokrúhlenie). Upravené v zmysle požiadaviek.

Stropy technickej pomoci definované v článku 36 ods. 4 písm. B) CPR sú 

dodržané, s výnimkou technickej pomoci pre FST, ktorá je mierne nad 4% 

(t.j. 4,01%). 

Upravené v zmysle požiadaviek.

Časť 8. Zoznam 

plánovaných 

programov podľa 

fondov

Podľa výpočtu v tabuľke 8.1 je miera spolufinancovania pre prioritu 

podporovanú z FST 75 %. EK žiada objasniť, pretože sa zdá, že VRR s nižšou 

mierou spolufinancovania je stále súčasťou.

Zapracované, BSK bola zo strany EK vyňatá z podpory FST.
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Fond na spravodlivú transformáciu – zapracovanie pripomienok

Pripomienky partnerov - Únia klastrov Slovenska
FOND NA 

SPRAVODLIVÚ 

TRANSFORMÁCIU 

(FST) - Očakávané 

výsledky

investície do výskumných a inovačných činností, vrátane investícií do 

univerzít a verejných výskumných inštitúcií, klastrov a podpora transferu 

pokrokových technológií,

Neakceptované.

Odôvodnenie: 

Definovaná aktivita vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 

transformáciu. Pôvodne uvedená textácia nevylučuje investície do výskumných a 

inovačných činností klastrov.

Komplementarity

medzi fondmi 

Cieľ politiky 1 (CP 1)

FST bude synergicky podporovať investície na podporu diverzifikácie 

ekonomiky, modernizácie a jej transformácie, napríklad do výskumných a 

inovačných činností v podnikoch a klastroch, prenosu pokrokových 

technológií, investícií do digitalizácie, digitálnych inovácií a digitálneho 

prepojenia, a podporovať produktívne investície do malých a stredných 

podnikov, vrátane startupov a mikropodnikov s cieľom podpory prechodu 

na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Neakceptované.

Odôvodnenie:

Definovaná aktivita vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 

transformáciu. Pôvodne uvedená textácia nevylučuje investície do výskumných 

a inovačných činností v klastroch.
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Fond na spravodlivú transformáciu – aktuálny stav prípravy implementácie

• Fond na spravodlivú transformáciu (FST) --> samostatný špecifický cieľ OP SK s alokáciou 459 mil. EUR

• Plán spravodlivej transformácie územia (PST) --> stratégia, ktorej schválenie zo strany EK je podmienkou pre čerpanie z FST

• Potvrdené oprávnené územia pre čerpanie --> TSK (horná Nitra), KSK (BSK – vylúčený z podpory; BBSK – bude predmetom diskusií s EK)

• Príprava na čerpanie bola zahájená vyhlásením nezáväznej online výzvy na predkladanie projektových zámerov v marci 2021

Účel vyhlásenia nezáväznej online výzvy:

1. Identifikácia strategických flagshipových zámerov, ktoré by mohli byť pripravené na financovanie už v druhej polovici roka 2022

--> aktuálne identifikovaných 15 flagshipových zámerov z verejného a akademického sektora a 30 zo súkromného sektora.

2. Zabezpečenie zvýšenia pripravenosti projektov pri zahájení čerpania OP SK

3. Analýza oblastí podpory pre definovanie aktivít v rámci špecifického cieľa OP SK a absorpčnej schopnosti regiónov.

• Predpokladaný timeline implementácie FST:

Do 3Q 2022 2023 2026 2027 

Zvyšovanie 
pripravenosti 

projektov

Zazmluvnenie
60 % zdrojov 

FST

2030 

Implementácia 
I. časti 

zazmluvnených
projektov

Zazmluvnenie
40 % zdrojov 

FST

Implementácia 
II. časti 

zazmluvnených
projektov
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Finančné nástroje

Všeobecná pripomienka

Všeobecná pripomienka EK

 EK očakáva vo väčšom rozsahu využívanie finančných nástrojov (FN), ako aj kombináciu FN a grantov

 FN by sa mali predvolene využívať na priority podporujúce projekty vytvárajúce príjmy alebo šetriace náklady, potreba grantov by 
mala byť odôvodnená (napr. pre sektory, ako všeobecná podpora MSP, digitalizácia spoločností alebo energetická účinnosť, príp. aj v 
oblasti výskumu, vývoja a inovácií)

Aktualizovaná verzia PD SR – predpokladané využitie FN

Cieľ 1 - produktívne investície v podnikoch, vrátane digitalizácie podnikov, v menšom rozsahu oblasť výskumu a vývoja, vrátane transferu 
technológií, ako aj oblasť rozvoja mestskej infraštruktúry v rámci konceptu Smart Cities.

Cieľ 2 - oblasť energetickej efektívnosti, vrátane obnovy verejných budov, súkromných domov a verejného osvetlenia, ako aj podpora 
obnoviteľných zdrojov energie, v menšom rozsahu aj v oblasti spracovania pevného odpadu. 

Cieľ 3 - budovanie/ rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry, vrátane intermodálnych terminálov, ako aj obnova vozového parku.

Cieľ 4 - podpora sociálnej ekonomiky, vrátane podpory sociálnych podnikov a sociálnych služieb, študentské pôžičky a vytvorenie 
podmienok na dostupné bývanie.

Cieľ 5 – rekonštrukcia/ budovanie kultúrnej a športovej infraštruktúry, ako aj infraštruktúry ochrany prírody s cieľom rozvoja udržateľného 
cestovného ruchu.
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Technická pomoc v PO 2021-2027

 Špecifikácia jednotlivých podporovaných aktivít je bližšie upravená v OP SK a zahŕňa nasledovné ciele:

o zabezpečenie kvalitných, odborne zdatných administratívnych kapacít (AK) a ich stability na všetkých úrovniach 

riadenia a implementácie EÚ fondov (predpokladá sa zavedenie jednotného systému finančného ohodnotenia)

o posilnenie kapacít v regiónoch – regionálne centrá MIRRI SR, technické sekretariáty Rád Partnerstva pri VÚC na 

zabezpečenie spolupráce s kapacitami na území UMR

o zabezpečenie viditeľnej a otvorenej komunikácie na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o možnostiach 

podpory, vrátane komunikácie dobrých príkladov z praxe a výmeny skúseností

o rozvoj centrálneho plánu vzdelávania vrátane IS CPV 

o jednotný IT monitorovací systém a ostatné súvisiace IS na podporu implementácie, elektronizácia 

implementačných procesov v čo najvyššej možnej miere

o zabezpečenie vybraného materiálno-technického vybavenia adekvátneho materiálno-technického, 

prevádzkového vybavenia, režijných výdavkov a mobility s ohľadom na ich hospodárnosť a ekologický aspekt.

o podpora partnerstva s občianskou spoločnosťou a socio-ekonomickými partnermi (podpora participatívneho

prístupu pri príprave riadiacej dokumentácie a implementácii projektov, účasť zástupcov v monitorovacom výbore 

a pracovných skupinách)
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Cestovná mapa budovania administratívnych kapacít 2020+

 Dokument zameraný na budovanie a posilnenie administratívnych a ďalších kapacít v PO 2021-2027 vypracovávaný 

paralelne s PD a OP SK

 Živý dokument, priebežne aktualizovaný na základe vývoja prípravy nového PO 2021 – 2027

o v 4Q 2021 budú po schválení implementačných štruktúr vo vláde SR prebiehať stretnutia za účelom identifikácie 

ďalších potrieb na posilnenie potrieb kapacít

o následne sa aktualizácia predpokladá na základe identifikovaných rizík a slabých miest v implementácii doplnením 

nových konkrétnych opatrení na posilnenie kapacít

 Podpora AK v regiónoch prostredníctvom budovania RC a TS

 Model financovania AK partnerov a AK v regiónoch závisí od rozdelenia finančnej alokácie na jednotlivé prioritné osi  a 

schválenie implementačných štruktúr

 Opatrenia v Cestovnej mape sú zamerané najmä na:

o zvýšenie úrovne administratívnych kapacít (plánovanie, vzdelávanie)

o zjednodušovanie implementačných procesov

o podporu ostatných AK (regióny, občianska spoločnosť, výskum a vývoj)
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Harmonogram ďalších krokov

Proces SEA
Proces posudzovania vplyvu 
strategického dokumentu na 
životného prostredie

Medzirezortné pripomienkové konanie

Interservice consultations

Hospodárska a sociálna rada SR

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027

Rokovanie vlády 

Oficiálne doručenie EK

OKT – NOV Pokračovanie v 
neformálnom rokovaní s Európskou 
komisiou a ich generálnymi 
riaditeľstvami

Po ukončení neformálnych 
rokovaní a procesu SEA 
Medzirezortné pripomienkové 
konanie prostredníctvom Slov-lex Predloženie PD SR na roky  

2021 – 2027 na rokovanie 
poradných orgánov vlády SR

Predloženie na schválenie 
vláde Slovenskej republikyOficiálne predloženie na proces 

schválenia Európskej komisii
prostredníctvom  SFC2021

31

30/9 zaslanie upraveného návrhu PD 
SR na 2. neformálne posúdenie  EK



sekretariát pracovnej skupiny:

partnerstvo2020+@mirri.gov.sk
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