Návrhy/pripomienky partnerov
Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027 - verzia zo 16. septembra 2021
P. Pripomienkujúci
Dotknutá časť v
č.
subjekt
Partnerskej dohode
1 Futuristiq o.z.
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
(príloha –
doplnkovosť
pripomienky
(komplementarita),
formou SZ)
CIEĽ 1

2 Futuristiq o.z.

3 Futuristiq o.z.

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Rozvoj a
zlepšovanie
výskumných a
inovačných kapacít a
využívanie pokročilých
technológií
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Podpora
spolupráce

Znenie pripomienky/návrhu na doplnenie

Vyhodnotenie/stanovisko

Vecné a obsahové námety pre špecifické určenie
podporovaných oblastí budú zabezpečované prostredníctvom
národnej aktualizovanej RIS3 stratégie, jej akčných plánov a s
ňou spojených procesov.

Čiastočne akceptované. Väzba na Stratégiu
digitálnej transformácie Slovenska doplnená
do ŠC 1.2, v ŠC 1.1 nerelevantné nakoľko
tento cieľ prispieva k plneniu RIS3.

Odporúčame vychádzať aj zo Stratégie digitálnej transformácie
Slovenska 2030 a jej akčných plánov
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalnatransformacia/strategia-digitalnej-transformacie-slovenska2030/index.html
doplnenie verejnej správy/sektora

Čiastočne zapracované

doplnenie novej odrážky v znení: • posilnenie spolupráce medzi
domácimi a zahraničnými inovatívnymi podnikmi a verejným
sektorom s cieľom podporiť škálovanie inovatívnych technológií
a prístupov s merateľným prínosom pre spoločnosť a
hospodárstvo,

Príliš veľká úroveň detailu, z dôvodu limitov
textu nie je možné zapracovať na úrovni PD,
v rámci OP SK je priestor na detailnejšiu
špecifikáciu opatrení.
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4 Futuristiq o.z.

5 Futuristiq o.z.

výskumných inštitúcií a
vysokých škôl,
podnikov a verejnej
správy a zvyšovanie
výskumných a
inovačných kapacít v
podnikoch
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Podpora v
oblasti informatizácie
a digitálnej
transformácie
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Podpora
malého a stredného
podnikania

doplnenie textu odrážky v znení: decentralizovanej digitálnej
ekonomiky (hlavne dátového hospodárstva)

Čiastočne zapracované

doplnenie novej odrážky v znení: • zvýšenie účasti MSP na
inovatívnom verejnom obstarávaní,

Príliš veľká úroveň detailu, z dôvodu limitov
textu nie je možné zapracovať na úrovni PD,
v rámci OP SK je priestor na detailnejšiu
špecifikáciu opatrení.
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6 NSK

Časť 10. Integrovaný
prístup k riešeniu
demografických výziev
a / alebo osobitných
potrieb regiónov
a oblastí (ak je to
relevantné)

Kľúčové výzvy jednotlivých regiónov
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) – pôvodný text:
• pripojenie k verejnému vodovodu, čistenie odpadových vôd,
nízky podiel obyvateľov s prístupom k verejnej kanalizácii,. V
okrese Komárno podiel pripojených obyvateľov ku kanalizácii
nedosahuje ani 40 %;
• dobudovanie systému obsluhy obyvateľstva smart
technickou, dopravnou a sociálnou infraštruktúrou,
zabezpečenie a zvýšenie dostupnosti zdravotných, sociálnych a
ošetrovateľských služieb a vzdelávania na všetkých stupňoch,
podpora aktívneho starnutia, , inovatívne a inkluzívne
vzdelávanie v prepojení na prax;

Obsolentné k upravenému návrhu PD SR,
nie je súčasťou aktualizovaného textu PD
SR.
Viac – v OPSK

Znenie pripomienky/návrhu na doplnenie:
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) – nový text:
• pripojenie k verejnému vodovodu, čistenie odpadových vôd,
nízky podiel obyvateľov s prístupom k verejnej kanalizácii, v
jednotlivých obciach Nitrianskeho samosprávneho kraja chýba
vodohospodárska infraštruktúra; prístup k pitnej vode z
verejných vodovodov má približne 91,7% jeho obyvateľov,
pripojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu v Nitrianskom kraji
je 58 %; nevyhnutnosť dobudovania chýbajúcej
vodohospodárskej infraštruktúry; najmenší podiel obyvateľov
napojených na kanalizáciu je v okresoch Komárno (38,7%),
Nové Zámky (47,3%), Levice (50,6%), Topoľčany (56.6%) a Zlaté
Moravce (57,4%);
• riešenie pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou a
plynulosťou dopravnej premávky vo vybraných obciach, cez
ktoré prechádzajú cesty I., II. a III. triedy;
• dobudovanie systému obsluhy obyvateľstva smart
technickou, dopravnou a sociálnou infraštruktúrou,
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7 INEKO
(príloha –
pripomienky
formou SZ)
8 INEKO

9 INEKO

10 INEKO

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 3

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 3
Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, FST

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),

zabezpečenie a zvýšenie dostupnosti zdravotných, sociálnych a
ošetrovateľských služieb a vzdelávania na všetkých stupňoch,
podpora aktívneho starnutia, inovatívne a inkluzívne
vzdelávanie v prepojení na prax;
• využitie potenciálu modrej a zelenej infraštruktúry v
cestovnom ruchu, kreovanie komplexnej ponuky cestovného
ruchu, zlepšenie technického stavu infraštruktúry a materiálnotechnického vybavenia, udržateľné využitie pamiatkových a
historických objektov s prepojením na cestovný ruch, kultúrny a
kreatívny priemysel, ale aj iné ekonomické aktivity, zlepšenie
dostupnosti kultúrnej, športovej infraštruktúry a kultúrneho
dedičstva pre všetkých, zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie
zabezpečenie verejných služieb;
Úprava textu v odseku Cestná doprava
Zapracované

Úprava textu v odseku Železničná doprava

Zapracované

Nahradenie pôvodného textu: Ochrana pracovných miest
pracovníkov, ktoré sú v ohrození v dôsledku transformačných
procesov;

Prvá časť požiadavky - potreba nahradiť
zanikajúce pracovné miesta – zapracovaná.

Zlepšenie podmienok na dochádzanie za
novým textom: •
Potreba nahradiť zanikajúce pracovné
prácou nerieši vzniknutý dopad v území
miesta novými pracovnými príležitosťami v regióne a zlepšením postihnutom transformáciou, ale zároveň sa
podmienok na dochádzanie za prácou do susedných regiónov; táto podpora nezapracovaním pripomienky
nevylučuje.
Chýba poznámka pod čiarou č. 21.
Zapracované
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11 INEKO

12 INEKO

CIEĽ 2 - Zlepšenie
kvality vôd a stavu v
zásobovaní vodou a
čistení odpadových
vôd
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Zlepšenie
ochrany prírody,
krajiny, biodiverzity a
ekosystémových
služieb
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility

Navrhujem zvážiť vypustenie časti vety "pri zachovaní pravidla,
že obnovené objekty a územia budú využité vo verejnom
záujme" (neobmedzovať podporu revitalizácie zanedbaných
území v intravilánoch na využitie objektov vo verejnom
záujme).
Zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch je priveľa
na to, aby sa dali všetky po obnove využívať vo verejnom
záujme. Príklady ako Solivar v Prešove a podobné, kde
priemysel nahradila kultúra, sú skvelé, ale takto sa dá oživiť len
veľmi málo zanedbaných areálov.
Doplniť v znení:
• zvýšený podiel cyklistickej a inej nemotorovej dopravy na
celkovej deľbe prepravnej práce v mestskej a prímestskej
doprave.

Zapracované

Zapracované
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13 INEKO

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3- Cestná doprava

Navrhujem nepísať o výstavbe rýchlostných ciest, ale o nových
cestách mimo obcí v trase plánovaných RC. Pretože fixácia na
parametre rýchlocesty mnohé potrebné úseky zabíja, keďže
náklady na takto veľkorysé riešenie sú výrazne vyššie ako
spoločenské prínosy. Tomu zodpovedá aj aktuálne poradie
úsekov (doterajších riešení) R2 na Hornú Nitru vo vládnom
dokumente Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry – zo 100
hodnotených projektov majú č. 48, 68, 90 a 97.
Pomoc regiónu teda vedie cez nové, menej veľkorysé zadanie,
ktoré prevedie dopravu mimo obcí ale bez zbytočne drahej
rýchlocesty.

Neakceptované
Uvedená textácia musí zostať nakoľko sú
diaľnice a RC súčasťou špecifického cieľa
zameraného na budovanie siete TEN-T, zatiaľ
čo aktivita na budovanie a modernizáciu
ciest I. triedy sú súčasťou ŠC mimo TEN-T.
Vynechaná zmienka o konkrétnych ťahoch
RC.

14 INEKO

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3- Cestná doprava

"Zlepšenie vertikálneho a horizontálneho zarovnania trasy" nezmyselná formulácia! Zarovnať sa dá terén pred výstavbou
novej cesty, ale o to tu zjavne nejde.
Možno sa mysleli priečne a pozdĺžne nerovnosti vozovky, ale
uvedená formulácia vyjadruje niečo úplne iné. Navrhujem text
v zátvorke upraviť v zmysle návrhu, prípadne úplne vypustiť.

Upravené

15 INEKO

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3- Cestná doprava
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3- Železničná
doprava

Navrhujem doplniť obdobnú vetu ako je nižšie pri železničných
projektoch, aby sa predišlo tlakom na uprednostnenie takých
projektov, ktoré sú veľmi nízko vo vládou schválenom zozname
priorít.

Zapracované

"(plánované na financovanie z CEF)" - Zátvorka v zátvorke –
zhoršená prehľadnosť textu. Zvážte vypustenie. Financovanie
iných úsekov z plánu obnovy sa tu neuvádza, nemusí sa ani CEF

Zapracované

16 INEKO
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17 INEKO

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3- Železničná
doprava

"Konkrétne projekty v oblasti regionálnej železničnej dopravy
budú stanovené na základe výsledkov štúdií realizovateľnosti a
budú odrážať zoznam priorít stanovených v spolupráci s
útvarom hodnoty za peniaze." - Táto veta by sa nemala týkať
iba regionálnej žel dopravy, navrhujem vypustiť slovo
“regionálnej” a vetu odsadiť do nového odseku.

Zapracované

18 MPSVR SR

Časť 2.2 Koordinácia,
vymedzenie a
komplementárnosť
medzi fondmi, v
prípade relevantnosti
koordinácia medzi
národnými a
regionálnymi
programami - čl.11
ods. 1, písm. b) bod (ii)
VN

Nahradenie pôvodného textu horizontálneho princípu
Čiastočne zapracované
nasledovným textom:
„Za účelom zabezpečenia súladu operácií podporovaných z
fondov EÚ s Chartou základných práv EÚ a dodržiavania
povinností vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a prístupnosti v súlade s jeho čl. 9,
bude mechanizmus horizontálnych princípov (ďalej HP)
koordinovaný na národnej úrovni. Orgánom pre uplatňovanie
HP bude v zmysle kompetenčného zákona príslušné MPSVR SR,
prostredníctvom vecne príslušného útvaru (gestor HP).
Rozdelenie kompetencií a spôsob realizácie HP obsiahnutý v
mechanizme HP, bude súčasťou operačného programu, záväzný
pre všetky subjekty zodpovedné za implementáciu fondov EÚ.
Gestor HP bude metodicky usmerňovať subjekty fondov EÚ a
zároveň bude vstupovať do všetkých procesov za účelom
správnej implementácie a dodržiavania HP, ktoré budú
zabezpečené diskvalifikačnými kritériami. Všetky oprávnené
operácie v rámci procesu prípravy, hodnotenia a realizácie
musia vykazovať súlad Chartou základných práv EÚ a
Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s
ohľadom na podporu udržateľného rozvoja podľa článku 11
ZFEÚ, ktorý súvisí s ochranou životného prostredia.“
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19 MŠVVŠ SR

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 1 zručnosti

V návrhu PD SR na roky 2021-2027, tabuľka 1 (strana 3),
Zapracované
MŠVVaŠ SR identifikovalo, že úpravy zdôvodnenia výberu
špecifického cieľa 1.4 „Rozvoj zručností pre inteligentnú
špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské
zdroje pre inovatívne Slovensko“, ktoré boli na MIRRI SR
zaslané 20.8.2021 (text PD), neboli vôbec zapracované a
reflektované. MŠVVaŠ SR pritom nové zdôvodnenie
formulovalo tak, aby na jednej strane bolo prepojené s novými
očakávanými výsledkami v časti 2 PD SR na roky 2021-2027 a
upravenými aktivitami OP SK, a na strane druhej reflektovali
pripomienky EK pre túto sekciu (Given that the priorities in
Annex D place focus on enterprises, and the draft PA is centred
on the education system, better understanding of how the
expected results in the education sector translate in Annex D
priorities would be welcome). V nadväznosti na uvedené teraz
text PD nekorešponduje ani s vyhodnotením pripomienok,
ktoré sme Vám dňa 20/8/2021 zaslali. Pôvodné zdôvodnenie,
ktoré bolo ponechané, sa viac zameriava na problémy
vzdelávacieho systému a kvality vzdelávania vo všeobecnej
rovine, čo je skôr téma cieľa politiky 4. MŠVVaŠ SR sa pre
zdôraznenie témy zručností v Cieli 1 rozhodlo prezentovať
problémy z opačného pohľadu, z pohľadu podnikov
(vychádzajúc z národných stratégií a akčných plánov ako aj z
nastavenia MU v Cieli 1 v zmysle nariadenia) – čo sme sa snažili
zachytiť v úpravách z 20.8.2021, ktoré ale boli bez vysvetlenia
neakceptované/nezapracované.

8

20 MŠVVŠ SR

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1

Zároveň v návrhu PD SR na roky 2021-2027, časť 2 (strana 15),
boli vykonané doplnenia nad rámec úprav, ktoré zaslalo
MŠVVaŠ SR 20.8.2021 a ktoré boli MŠVVaŠ SR oznámené
telefonicky (p. riaditeľ Šimko):

Zapracované



úprava názvu opatrenia na „Zručnosti na posilnenie
konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a
budovanie kapacít pre RIS3“
Stanovisko MŠVVaŠ SR: Ak ide o ľudské zdroje pre RIS3,
hlavným cieľom podpory opatrenia je budovanie a ďalší rozvoj
ľudských zdrojov pre RIS3 (sú nositeľmi zručností) a z tohto
pohľadu považujeme dodatok v názve opatrenia, ktorý navrhlo
MŠVVaŠ SR, za nadbytočný. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že
je gestorom Cieľa 1 MIRRI SR, ponechávame zváženie úpravy vo
Vašej kompetencii, ako aj zodpovedanie prípadných otázok
a pripomienok EK k budovaniu kapacít v rámci zručností.


doplnenie spojenia „aj prostredníctvom modernizácie
vzdelávacej infraštruktúry“ do hlavného cieľa podpory
zručností
Stanovisko MŠVVaŠ SR: V rámci upravených a doplnených
aktivít v OP SK bude možné modernizovať alebo zaobstarať
infraštruktúru pre praktickú výučbu, ale ide iba o prostriedok
pre dosiahnutie cieľa opatrenia – poskytovanie a rozvoj
zručností a kompetencií pre inteligentnú špecializáciu
a priemyselnú transformáciu – nie prioritu. Avšak vzhľadom na
skutočnosť, že je gestorom Cieľa 1 MIRRI SR, ponechávame
zváženie úpravy vo Vašej kompetencii, ako aj zodpovedanie
prípadných otázok a pripomienok EK k budovaniu kapacít
v rámci zručností.


opätovné zaradenie dvoch očakávaných výsledkov
„zlepšené kompetencie a vytváranie stáleho
9

inovatívneho ekosystému objavovania podnikov s
cieľom zvýšiť budovanie kapacít na základe vysokej
adaptability a flexibility v transformačných procesoch“
a „vytváranie inovačných konzorcií v regiónoch
Slovenska vo vybraných sektoroch hospodárstva s
prihliadnutím na regionálne špecifiká a priority RIS3 SK
na základe projektov kvality definovaných prístupom
zdola nahor“
Stanovisko MŠVVaŠ SR: MŠVVaŠ SR nemá vedomosť s akými
aktivitami, činnosťami a ukazovateľmi MIRRI SR tieto
očakávané výsledky prepája. V tejto súvislosti uvádzame, že
pri návrhu OP Slovensko za MŠVVaŠ SR a MU na základe
uvedeného tieto výsledky nezohľadňujeme.
Zároveň by sme chceli požiadať o zaslanie návrhu odpovede
MIRRI SR na pripomienku EK spojenú s očakávaným výsledkom:
-

Could you please clarify this measure:
‘improved competence and creation of
permanent innovative ecosystem of business
discovery to increase capacity building on high
adaptability and flexibility in transformation
processes’
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21 MŠVVŠ SR

22 MŠVVŠ SR

23 BSK

Časť 2.2 Koordinácia,
vymedzenie a
komplementárnosť
medzi fondmi, v
prípade relevantnosti
koordinácia medzi
národnými a
regionálnymi
programami - čl.11
ods. 1, písm. b) bod (ii)
VN - Finančné nástroje
Časť 2.3.
Komplementárnosť a
synergie medzi
fondmi, na ktoré sa
vzťahuje Partnerská
dohoda, AMIF, ISF,
BMVI, a inými
nástrojmi Únie – čl.11
ods. 1, písm. b) bod iii)
VN - CIEĽ 4

•
str. 30, kapitola 2.2, Finančné nástroje – uvádza sa
Nie je v kompetencii MIRRI SR, je potrebné
využívanie finančných nástrojov na študentské pôžičky „V rámci obrátiť sa na MF SR, ktoré vykonáva
cieľa 4 sa predpokladá zameranie FN predovšetkým na podporu koordináciu FN.
sociálnej ekonomiky, vrátane podpory sociálnych podnikov a
sociálnych služieb, študentské pôžičky, ako aj na vytvorenie
podmienok na dostupné bývanie.“ Poprosíme o zaslanie
dokumentu/analýzy, z ktorej vyplýva poskytovanie
študentských nástrojov cez študentské pôžičky. Sporadicky
prebiehala komunikácia s MF SR/EY (ostatne jar 2021), ale
odvtedy nás nikto nekontaktoval.

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 1

Doplnenie odrážok v častiach: Rozšírenie výskumných a
inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií a
Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú

•
Str. 34, kapitola 2.3 – v rámci cieľa 4 sa uvádzajú len
Zapracované
synergie s komponentami Plánu obnovy a odolnosti 6,7;
žiadame o doplnenie komponentov 6 a 7 s textom (možné ho
po vzájomnej komunikácii upraviť, skrátiť):
Cieľom komponentu 6 je zabezpečiť rovný prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu. V rámci komponentu budú podporené
aktivity na zlepšovanie kvality a inkluzívnosti vzdelávania na
všetkých úrovniach, orientácia na individuálne potreby dieťaťa
s dôrazom na inklúziu detí vyrastajúcich v generačnej chudobe,
ale aj zabezpečenie dostatku kapacít materských a základných
škôl a debarierizácia stredných škôl.
Cieľom komponentu 7 je poskytnúť žiakom vzdelanie,
prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti orientované na
zvyšovanie gramotností, kritického myslenia a digitálnych
zručností a učiteľom podporu pri zlepšovaní ich zručností
vzhľadom na nové požiadavky a trendy vo vzdelávaní. V rámci
komponentu 7 bude zabezpečená postupná digitálna
transformácia a lepšie prepojenie vzdelávania s trhom práce.
Neakceptované.
Príliš veľká úroveň detailu, z dôvodu limitov
textu nie je možné zapracovať na úrovni PD,
11

(príloha –
pripomienky
formou SZ)
24 BSK

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 2

transformáciu a podnikanie – ľudské zdroje pre inovatívne
Slovensko a EÚ

v rámci OP SK je priestor na detailnejšiu
špecifikáciu opatrení.

Úprava a doplnenie textu.

Čiastočne upravené
 Zrážky – neakceptované,
V tomto význame je potrebné ponechať
formuláciu “nedostatok vody” ako jav, ktorý
vzniká, ak požiadavky na množstvo a kvalitu
vody prevyšujú disponibilné vodné zdroje.
Následkom nedostatku zrážok, ale aj napr.
zvýšenej evapotranspirácie v dôsledku
zvyšovania priemernej teploty vzduchu
dochádza k poklesu prietokov v povrchových
tokoch, poklesu hladín podzemných vôd, v
jazerách, mokradiach a vo vodných
nádržiach.
Pojem “nedostatok vody” sa používa v
spojení “so suchom” aj v strategických
dokumentoch v tejto oblasti (napr.
H2ODNOTA JE VODA Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody).
 Vodovodná a kanalizačná infraštruktúra –
neakceptované
Ponechaný pôvodný text z dôvodu, že
záväzky SR (ktoré sú presne uvedené v
prílohe Zmluvy o pristúpení k EÚ, a teda sú
overiteľné) sa týkajú nedobudovanosti
vodárenskej infraštruktúry, a nie jej obnovy.

12

 podiel aglomerácií pod 2000 EO –
neakceptované
Vysoký podiel aglomerácií pod 2000 EO
nenachádzajúcich sa v chránenom, resp.
vodohospodársky citlivom území rozhodne
nemožno označiť ako problém (naopak, čím
menej by bolo takýchto oblastí, tým menší je
problém so zabezpečením kvality vodných
útvarov)
nachádzajúcich
sa/
nenachádzajúcich
sa
v
chránených
oblastiach nie je relevantné z hľadiska
identifikácie problémov v tejto oblasti.
Navrhované doplnenie “Vysoký podiel
aglomerácií pod 2000 EO nenachádzajúcich
sa v chránenom, resp. vodohospodársky
citlivom území” do nepriaznivých faktorov,
resp. obmedzení je preto neadekvátne.
 Environmentálna výchova – čiastočne
upravené
Aktivity zamerané na výchovu a vzdelávanie
sú podporované v rámci CP 4. Z tohto
dôvodu bol text upravený.
 Environmentálne záťaže – čiastočne
upravené
Text bol upravený v zmysle pripomienky,
avšak s ohľadom na kontext potreby využitia
zdrojov EÚ na zvýšenie investícií do oblasti
prieskumu
a
monitoringu
environmentálnych záťaží.

13
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Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 4

Úprava a doplnenie textu v častiach:
Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Aktívne začlenenie a dostupné služby
 Doplnenie textu - Nedostatočné personálne kapacity
v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, potreba
zatraktívnenia povolania v týchto oblastiach;
 Absentujúce, sociálne a cenovo dostupné zlepšené formy
bývania
Navrhované nové konštatácie východiskového stavu:
 Vysoký modernizačný dlh zdravotníckej infraštruktúry
 Nízka osveta obyvateľstva o zdraví
 Zle nastavené financovanie poskytovateľov dlhodobej
starostlivosti (ADOS, hospice, mobilné hospice) a slabé
finančné ohodnotenie ich personálu
 Nedostatočná podpora štúdia a motivácia zdravotníckych
pracovníkov

Zapracované

V
prvom
prípade
úprava
textu
„Nedostatočné personálne kapacity“ text PD
bol upravený aj v súlade s predmetnou
pripomienkou.
V druhom prípade akceptujeme vypustenie
slova „zlepšené“.
V treťom prípade: Vysoký modernizačný dlh
zdravotníckej infraštruktúry. Doplnenie
konštatácie neakceptujeme. (predmetné
vyplýva
z vyššie
uvedeného
textu
a vymenovaných výziev, PD má deklaratórny
charakter a nemôže vo svojom striktne
limitovanom rozsahu detailne pomenovať
každý problém a výzvu)
V štvrtom
prípade:
Nízka
osveta
obyvateľstva o zdraví
pripomienku
neakceptujeme, máme za to, že predmetné
vyplýva z vyššie uvedených identifikovaných
problémov a výziev a zároveň PD nemôže
exaktne pomenúvať absenciu osvety vo
všetkých oblastiach, nie je to na rozsah PD
možné.
V piatom
prípade:
Zle
financovanie poskytovateľov

nastavené
dlhodobej
14

starostlivosti (ADOS, hospice, mobilné
hospice) a slabé finančné ohodnotenie ich
personálu.
Vetnú
konštatáciu
neakceptujeme.
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Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Podpora
budovania ľudských
zdrojov vo výskume a
vývoji
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Zručnosti na
posilnenie
konkurencieschopnosti
a hospodárskeho rastu
a budovanie kapacít
pre RIS3

Doplnená odrážka - •
zahraničia

zníženie odlivu ľudského kapitálu do

Doplnenie textu v odrážke očakávaných výsledkov:
 posilnené väzby a široká vzájomná spolupráca medzi
podnikmi-zamestnávateľmi , vysokými školami,
poskytovateľmi odborného a všeobecného vzdelávania, a
inými poskytovateľmi zručností;

V šiestom prípade: Nedostatočná podpora
štúdia
a
motivácia
zdravotníckych
pracovníkov.
Vetnú konštatáciu neakceptujeme. Máme za
to, že predmetné vyplýva z vyššie
uvedeného textu a nemusí byť taxatívne
vymedzené z dôvodu deklaratórnej podoby
PD a limitného rozsahu znakov.
Zapracované do textu pôvodnej odrážky –
podpora návratu slovenských výskumníkov
pôsobiacich v zahraničí

Zakomponované

Doplnenie nových odrážok v očakávaných výsledkoch:
 vybudovanie kvalitnej a dostupnej infraštruktúry, ktorá
bude reflektovať potreby a požiadavky 21. storočia;
 zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu
práce;
15
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 vyššia miera zapojenia do odborného vzdelávania a prípravy
a duálneho vzdelávania;
Doplnená modrá infraštruktúra.
Zapracované

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Podpora
adaptácie na zmenu
klímy, prevencie rizík a
odolnosti voči
katastrofám
Časť 2. Výber politík,
Doplnenie textu.
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Zlepšenie
kvality vôd a stavu v
zásobovaní vodou a
čistení odpadových
vôd
Časť 2. Výber politík,
Doplnenie textu - •
energetické využitie odpadov, ktoré sa
koordinácia a
už nedajú druhotne spracovať
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Prechod na
obehové hospodárstvo
s dôrazom na
odpadové
hospodárstvo

Zapracované
Predmetné doplnenie bolo ponechané,
avšak s úpravou v súlade s legislatívne
používanou terminológiou – používa sa
pojem “malé ČOV”, pričom “domové ČOV”
sú iba jednou podmnožinou malých ČOV.

Neakceptované
V rámci ŠC 2.6 je podpora smerovaná na
vyššie stupne hierarchie odpadového
hospodárstva, a to najmä na predchádzanie
vzniku odpadov, prípravu na opätovné
použitie a recykláciu odpadov. MŽP SR
nenavrhuje energetické zhodnocovanie
odpadov na podporu prostredníctvom OP
SK, preto nie je možné ako očakávaný
výsledok uvádzať energetické využitie
odpadov, ktoré sa už nedajú druhotne
spracovať.
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Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Zlepšenie
ochrany prírody,
krajiny, biodiverzity a
ekosystémových
služieb
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Zabezpečenie
prieskumu, sanácie a
monitorovania
environmentálnych
záťaží
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 2 - Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3 – Cestná
doprava

Doplnenie textu - prostredníctvom environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety a budovanie infraštruktúry .

Čiastočne zapracované
Aktivity zamerané na výchovu a vzdelávanie
sú podporované v rámci CP 4. Z tohto
dôvodu bol text upravený.

Doplnenie textu - •
zlepšenie prieskumu a monitoringu
environmentálnych záťaží.

Čiastočne zapracované
Text bol upravený v nadväznosti na
zohľadnenie pripomienky a v zmysle
platných
právnych
predpisov
SR,
ustanovujúcich
postupy
v
oblasti
geologických prác a EZ (zákon č. 569/2007 Z.
z. (geologický zákon) a 409/2011 Z.z. o
niektorých
opatreniach
na
úseku
environmentálnej záťaže)
Zapracované

Úprava textu.

Doplnenie textu:
Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti bude podporené
investíciami do budovania obchvatov miest a obcí s najvyššou
intenzitou dopravy a modernizácie ciest II. a III. triedy,

Zapracované
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Časť 2. Výber politík,
Doplnenie textu.
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 3 – Železničná
doprava
Časť 2. Výber politík,
Doplnenie a úprava textu.
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 4 - Kvalitné
inkluzívne vzdelávanie

Zapracované

Akceptované:
-

-

Odstránenie pojmu „odborných“ vo vete
„zabezpečiť prístup k intervenciám v
ranom detstve, ako aj zdravotné a
sociálne poradenstvo, osvetu a edukáciu
dospelých. Je potrebné stimulovať
záujem žiakov o štúdium na stredných
odborných školách zatraktívnením
podmienok štúdia...“
Návrh na doplnenie „zabezpečenie
dostupnej a kvalitnej infraštruktúry“ –
zapracované
v upravenej
podobe
preformulovaním textu: „Nevyhnutnými
predpokladmi úspešnej implementácie
kvalitného inkluzívneho vzdelávania sú,
zavádzanie systémových opatrení na
predchádzanie
diskriminácii,
pripravenosť
pedagogických
a
odborných zamestnancov (PZ a OZ),
zriaďovateľov a riadiacich zamestnancov
škôl a školských zariadení na pôsobenie
vo výchovno-vzdelávacom systéme,
zabezpečenie dostatočnej kapacity PZ a
OZ v školách a školských zariadeniach,
prístup
ku
kvalitnému
systému
poradenstva a prevencie, odstraňovanie
18

všetkých typov bariér pre znevýhodnené
skupiny
na
všetkých
stupňoch
vzdelávania a lepšia spolupráca všetkých
relevantných aktérov. Súčasťou podpory
musí byť zabezpečenie dostupnej a
kvalitnej
infraštruktúry,
lepšie
priestorové, materiálno-technologické
vybavenie a didaktické prostriedky škôl a
školských zariadení.“

37 BSK
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Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 4 - Záruka pre
mladých
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),

Doplnenie textu – predčasne ukončia povinnú školskú
dochádzku.

Doplnenie a úprava textu.

Neakceptované
- návrh na doplnenie očakávaného
výsledku „vyššia kvalita a dostupnosť
školskej infraštruktúry“, nakoľko v PD už
je zadefinovaný výsledok „Zvýšenie
kvality
vzdelávania
pre
rozvoj
kompetencií, rovnaký prístup ku
kvalitnému, inkluzívnemu vzdelávaniu a
odbornej príprave prostredníctvom
infraštruktúry“ - predposledná odrážka
v danej časti Cieľom podpory nie je
infraštruktúra, tá predstavuje nástroj na
dosiahnutie cieľov a výsledkov.
Zapracované

Neakceptované doplnenie a úpravu textu
v popise Aktívneho začlenenia a dostupných
služieb v časti 2. Text dostatočne identifikuje
riešenú
problematiku
a vo
vzťahu
19

CIEĽ 4 - Aktívne
začlenenie a dostupné
služby

k charakteru a rozsahu PD, nemôže
obsiahnuť všetky konkrétne indikácie. Nie je
to strategický zámer PD.
Akceptované vyňatie textu v časti očakávané
výsledky pri vyššie uvedenej priorite. Text
očakávaného výsledku bol patrične
upravený.
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Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 5 - Zlepšovanie
manažmentu, služieb a
infraštruktúry
podporujúcich
kultúrne dedičstvo,
komunitný rozvoj a
udržateľný cestovný
ruch
Časť 2.2 Koordinácia,
vymedzenie a
komplementárnosť
medzi fondmi, v
prípade relevantnosti
koordinácia medzi
národnými a
regionálnymi
programami - čl.11
ods. 1, písm. b) bod (ii)

Doplnenie a úprava textu.

Upravený a doplnený Cieľ politiky 1 (CP 1).
Upravený a doplnený Cieľ politiky 3 (CP 3).
Upravený a doplnený Cieľ politiky 4 (CP 4)

Nové znenie: Lepšia dostupnosť sociálneho
bývania pre špecifické cieľové skupiny
Čiastočne akceptované.

K Cieľu 1:
Čiastočne upravené
K Cieľu 3:
Neakceptované.
Kohézny fond bol zriadený s cieľom prispieť
k celkovému cieľu spočívajúcemu v posilnení
hospodárskej,
sociálnej
a
územnej
súdržnosti Únie poskytovaním finančných
príspevkov v oblastiach životného prostredia
20

VN - Komplementarity
medzi fondmi

a transeurópskych sietí v oblasti dopravnej
infraštruktúry, ako sa uvádza v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1315/2013.
Zároveň citujeme ustanovenie o rozsahu
podpory z Kohézneho fondu v zmysle
nariadenia č. 2021/1058 platného pre
programové obdobie 2021 - 2027:
Článok 6
1. Kohézny fond podporuje:
a) investície do životného prostredia vrátane
investícií súvisiacich s udržateľným rozvojom
a energetikou, ktoré predstavujú prínos pre
životné prostredie, s osobitným dôrazom na
energiu z obnoviteľných zdrojov;
b) investície do TEN-T;
c) technickú pomoc;
d) poskytovanie informácií, komunikáciu a
štúdie.
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Časť 4.1. Transfer
medzi kategóriami
regiónu – Tabuľka
4.1.2
Časť 10. Integrovaný
prístup k riešeniu
demografických výziev
a / alebo osobitných

Upravený a doplnený text zdôvodnenia.

Doplnený nový text:
IÚS predstavuje multisektorový plánovací a vykonávací
dokument, ktorého úlohou je komplexné riešenie potrieb
rozvoja kraja vrátane všetkých aktérov pôsobiacich na území

K Cieľu 4:
Neakceptované.
Viď. vyhodnotenie pripomienky č. 36.
Zapracované

Viac info v OP Slovensko.

21

potrieb regiónov a
oblastí (ak je to
relevantné)
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Časť 10. Integrovaný
prístup k riešeniu
demografických výziev
a / alebo osobitných
potrieb regiónov a
oblastí (ak je to
relevantné) - Kľúčové
výzvy jednotlivých
regiónov
Časť 10. Integrovaný
prístup k riešeniu
demografických výziev
a / alebo osobitných
potrieb regiónov a
oblastí (ak je to
relevantné)

kraja (štát, akademická obec, samospráva, podnikatelia a tretí
sektor), Jej úlohou je pomenovať štrukturálne problémy kraja a
navrhnúť komplexné riešenia a opatrenia na ich odstránenie
bez rozdielu na kompetenčnú príslušnosť navrhovaných riešení.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) – nový text namiesto
Viac info v OP Slovensko.
pôvodného.

Nový text:
Viac info v OP Slovensko.
Rada partnerstva predstavuje regionálnu platformu územnej
spolupráce sociálno-ekonomických partnerov, ktorá koordinuje
prípravu, spracovanie, realizáciu, monitorovanie a hodnotenie
IÚS vrátane zásobníka projektových zámerov počas celého
programového obdobia 2021-2027. Úlohu gestora prípravy a
implementácie IÚS plní samosprávny kraj. Taktiež vytvorenie,
riadenie a koordinácia Rady partnerstva ako kľúčového
inštitucionálneho mechanizmu pre definovanie územných
cieľov prostredníctvom IÚS a ich realizáciu v Operačnom
programe Slovensko, je v kompetencii VÚC. Súčasťou IÚS bude
aj časť týkajúca sa udržateľného mestského rozvoja (UMR). IÚS
bude zároveň disponovať samostatným zásobníkom
projektových zámerov pre UMR.
Časť 10. Integrovaný
Upravený text v znení:
Viac info v OP Slovensko.
prístup k riešeniu
IÚS budú zároveň vychádzať z programov hospodárskeho
demografických výziev rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC (PHRSR VÚC). IÚS bude
a / alebo osobitných
schvaľovať Rada partnerstva. V Rade partnerstva bude, v súlade
potrieb regiónov a
s princípom partnerstva, zastúpená regionálna úroveň (VÚC) a
miestna úroveň (obce a mestá), štátna správa (ministerstvá) a
22

oblastí (ak je to
relevantné)

46 BSK

47 BSK

48 Klub 500

relevantní socio-ekonomickí partneri, ako aj zástupcovia území
UMR. Rada partnerstva vznikne na každej úrovni NUTS 3, v
koordinácii s MIRRI SR, ktoré zabezpečí záväznú metodiku
tvorby a implementácie IUS a IUI a vzory štatútu Rady
partnerstva, ktoré bude schvaľovať.
Časť 10. Integrovaný
Doplnená nová odrážka:
prístup k riešeniu
metodickú a technickú podporu žiadateľov /
demografických výziev prijímateľov počas celého procesu prípravy, implementácie a
a / alebo osobitných
monitorovania projektov IÚS
potrieb regiónov a
oblastí (ak je to
relevantné)
Časť 10. Integrovaný
Upravená veta:
prístup k riešeniu
Kľúčové aj doplnkové aktivity v rámci územia kraja bude
demografických výziev schvaľovať Rada partnerstva.
a / alebo osobitných
potrieb regiónov a
oblastí (ak je to
relevantné)
Časť 2. Výber politík,
nezapracovanie cieľa politiky a špecifického cieľa FST – tak, ako
koordinácia a
je uvedený v tab. - 1, CP1 – „Posilnenie rastu a
doplnkovosť
konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov,
(komplementarita),
vrátane produktívnych investícií“, konkrétne „Potreba
CIEĽ 1
vytvorenia podmienok na podporu investícií do technológií s
vysokou pridanou hodnotou a uhlíkovo neutrálnych technológií,
najmä takých, ktoré zabezpečia vysokú energetickú efektívnosť,
mieru automatizácie, robotizácie, a pod. vo všetkých
segmentoch podnikateľských subjektov.“

Viac info v OP Slovensko.

Viac info v OP Slovensko.

Čiastočne zohľadnené, avšak príslušný text
PD bol medzičasom upravený

Tento cieľ nie je zapracovaný v časti 2 materiálu – 2.1. Súhrn
politických rozhodnutí a hlavných očakávaných výsledkov pre
každý z fondov, na ktorý sa vzťahuje Partnerská dohoda.
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Žiadame jeho dopracovanie do časti „Posilnenie rastu a
konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov,
vrátane produktívnych investícií“ tak ako je tento cieľ
definovaný v časti 1.
49 Klub 500

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST
a
Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita)

Navrhujeme zmenu cieľa „Podpora budovania a modernizácie
Zapracované
centrálnej a zdieľanej infraštruktúry pre výskum a vývoj“ na
„Podpora rozvoja a modernizácie centrálnej a zdieľanej
infraštruktúry pre výskum a vývoj“
Klub 500 má za to, že diskusia o ďalšom budovaní bola uzavretá
a bolo skonštatované, že SR má centrálnu infraštruktúru
vybudovanú v dostatočnom rozsahu, problém je jej rozvoj
a umožnenie spolupráce so súkromným sektorom.

50 SOCIA

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 4 Zručnosti pre lepšiu
inklúziu a adaptabilitu

•
Slabá finančná podpora pre vzdelávanie dospelých zo
strany štátu. Existuje deficit jednotných nástrojov pre podporu
dospelej populácie v ďalšom vzdelávaní;

(príloha –
pripomienky
formou SZ)

•
Nízka miera dostupnosti celoživotného vzdelávania
(CŽV) a poradenstva, nedostatok záujmu a motivačných
nástrojov na zvýšenie účasti a podpory získavania kompetencií
v oblasti CŽV; absencia systému uznávania výsledkov iného ako
neformálneho vzdelávania.
Komentár: Zdá sa mi, že je tu súvis s poslednou odrážkou –
vzdelávanie dospelých je z môjho pohľadu súčasťou CŽV. Alebo
je to niečo iné?

Akceptované
Text bol tematicky a obsahovo zosúladený.
V prvom prípade, bol text ponechaný
a v druhom prípade došlo k jeho úprave, aby
tematicky súvisel s vyššie uvedeným a aj
s celkovou výrokovou logikou danej časti PD.
Vysvetlenie:
V prvom prípade sa jedná o identifikáciu
slabej a nízkej miery finančnej podpory pre
vzdelávanie dospelých zo strany štátu
a zároveň je konštatovaná absencia
dostatočného
množstva
jednotných
nástrojov pre podporu a poskytovanie
ďalšieho vzdelávania.
V druhom prípade sa jedná o nízku mieru
dostupnosti CŽV, konštatácie nízkeho
spoločenského povedomia o CŽV, nízkej
24

51 SOCIA

52 SOCIA

53 SOCIA

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, CIEĽ 4 Aktívne začlenenie a
dostupné služby

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, FST - Kvalita
života a sociálna
infraštruktúra

Časť 1. Výber cieľov
politiky a špecifického
cieľa FST, FST - Kvalita
života a sociálna
infraštruktúra

•
Absentujúce, sociálne a cenovo dostupné zlepšené
formy bývania;
Komentár: Aké sú to zlepšené formy? Táto formulácia je mi
nezrozumiteľná, navrhujem slovo “zlepšené” vynechať.

miery osvety a zapájania sa dospelej
populácie do systému CŽV. A zároveň o apel
na podporu rozvoja kompetencií a zručností
v súlade a odkaze na Európsky pilier
sociálnych práv.
Akceptované
V textovej formulácii bude slovo zlepšené
vynechané.
Nové znenie: Absentujúce cenovo dostupné
a prístupné sociálne nájomné bývanie

Za problém a výzvu považujem pri bývaní aj fakt, že bývanie nie
je aj prístupné (bezbariérové)
Text bol upravený a slovom „prístupné“ bola
zdôraznená aj otázka bezbarierovosti
v oblasti bývania. Bezbariérovosť bude
súčasťou riešenia otázok bývania v rámci
plánovaného OPSK.
•
Podpora aktivít v oblasti vzdelávania a sociálnej
Zapracované
inklúzie, ako aj sociálnej infraštruktúry pre zariadenia
starostlivosti o deti a staršie osoby, ako aj v strediskách
odbornej prípravy.
Komentár: Nepomenováva “Odôvodnenie výberu cieľa politiky
súdržnosti alebo FST špecifického cieľa”, ale skôr čo sa plánuje
podporiť…. navrhujem (v častiach k FST aj vyššie) slovo
“podpora” “potrebou podpory”…. “nedostatkom podpory”….
•
Podpora aktivít v oblasti vzdelávania a sociálnej
inklúzie, ako aj sociálnej infraštruktúry pre zariadenia
starostlivosti o deti a staršie osoby, ako aj v strediskách
odbornej prípravy.

Zapracované
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Komentár: Zdá sa mi nejasná formulácia (ako aj… ako aj) –
zmiešava to sociálnu inklúziu a vzdelávanie.
S tým, že identifikuje sat u nedostatok podpory pre budovanie
infraštruktúry pre jasle a zariadenia pre seniorov nemôžeme
úplne súhlasiť, lebo v IROP boli špecifické výzvy na podporu
týchto zariadení – ak ich nedokázali využiť, otázkou je prečo….
Preto by som vo formáte PD ostala vo všeobecnejšej rovine.

Navrhujem preformulovať:
-

Nedstatočná podpora aktivít v oblasti sociálnej
inklúzie, špecificky infraštruktúry pre vzdelávanie,
vrátane stredísk odbornej prípravy a sociálnej
infraštruktúry na komunitnej úrovni.

54 SOCIA

Časť 2. Výber politík,
Osoby s vyšším vzdelaním sa zároveň častejšie zapájajú do CŽV.
koordinácia a
doplnkovosť
Komentár: To je fakt, nemalo by byť cieľom, aby sa zapájali tí s
(komplementarita),
nižším až základným?
CIEĽ 4 - Kvalitné
inkluzívne vzdelávanie

55 SOCIA

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 4 - Aktívne
začlenenie a dostupné
služby

•
zavedený funkčný systém hodnotenia podmienok
kvality poskytovaných sociálnych služieb
Komentár: Chcem upozorniť, že v rámci synergie s POO
komponentom 13 by bolo vhodné toto pomenovať ako systém
inšpekcie – je potrebné si to overiť so sekciou sociálnej politiky
MPSVR, ktorá je garantom komp.13.

Akceptované
Uvedená veta bola z textu vypustená a
predchádzajúca veta bola upravená
nasledovne: „Odstraňovaním prekážok pre
znevýhodnené skupiny vo vzdelávaní sa
bude ďalej znižovať miera predčasného
ukončenia školskej dochádzky a zvyšovať
účasť na stredoškolskom, vysokoškolskom i
celoživotnom vzdelávaní.“
Akceptované
Zapracovaná do textu PD v znení:
Zavedený funkčný systém inšpekcie
v sociálnych veciach, ktorého súčasťou je aj
inšpekcia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb
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56 SOCIA

57 SOCIA

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 4 - Aktívne
začlenenie a dostupné
služby

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 4 - Aktívne
začlenenie a dostupné
služby

•
posilnená sieť zariadení poskytujúcich ústavnú
starostlivosť v oblasti dlhodobej starostlivosti, vrátane siete
mobilných zariadení poskytujúcich dlhodobú starostlivosť v
rámci celého územia SR

Akceptované
Bola doplnená konštatácia:
zdravotnú starostlivosť“

„ústavnú

Následné znenie:
Komentár: Myslia sa zdravotnícke? Lebo sociálnu ústavnú
Posilnená sieť zariadení poskytujúcich
starostlivosť chceme deinštitucionalizovať
ústavnú zdravotnú starostlivosť v oblasti
dlhodobej starostlivosti, vrátane siete
mobilných zariadení poskytujúcich dlhodobú
starostlivosť v rámci celého územia SR
 nižší počet dospelých osôb a detí ohrozených rizikom Akceptované
chudoby a sociálneho vylúčenia,
Text PD bol upravený a zosúladení
vypustením predmetného očakávaného
Komentár: Aký je rozdiel s prvým očakávaným výsledkom?
výsledku a úpravou vyššie uvedeného.

58 SOCIA

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
FST

•
ďalšie činnosti v oblasti vzdelávania a sociálneho
začlenenia vrátane infraštruktúry na účely výcvikových stredísk,
zariadení starostlivosti o deti a staršie osoby, ak sú uvedené v
Pláne spravodlivej transformácie územia v súlade s článkom 7
Nariadenia.

59 SOCIA

Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
FST

Komentár: V súlade s NPRSS
• ďalšie činnosti v oblasti vzdelávania a sociálneho začlenenia
vrátane infraštruktúry na účely výcvikových stredísk, zariadení
starostlivosti o deti a staršie osoby, ak sú uvedené v Pláne
spravodlivej transformácie územia v súlade s článkom 7
Nariadenia.

Následné znenie:
Zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou
alebo sociálnym vylúčením do roku 2030
Zapracované

Zapracované

Komentár: Vraciam sa k poznámke k FST v časti výziev – že je to
tu zúžené len na jasle a zariadenia pre seniorov….
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60 SOCIA

61 SOCIA

62 SOCIA

Časť 2.2 Koordinácia,
vymedzenie a
komplementárnosť
medzi fondmi, v
prípade relevantnosti
koordinácia medzi
národnými a
regionálnymi
programami - čl.11
ods. 1, písm. b) bod (ii)
VN
Časť 2.2 Koordinácia,
vymedzenie a
komplementárnosť
medzi fondmi, v
prípade relevantnosti
koordinácia medzi
národnými a
regionálnymi
programami - čl.11
ods. 1, písm. b) bod (ii)
VN
Časť 2.3.
Komplementárnosť a
synergie medzi
fondmi, na ktoré sa
vzťahuje Partnerská
dohoda, AMIF, ISF,

A ak to aj je nejakou analýzou podporené, tak je potrebné
dodať formou poznámky pod čiarou, že “v súlade s Národnými
prioritami rozvoja sociálnych služieb SR do roku 2030 a
relevantnými lokálnymi komunitnými plánmi sociálnych
služieb”.
Pravdepodobne v októbri 2021 rozhodne vláda SR o tom, ktoré
orgány štátnej správy budú určené ako sprostredkovateľské
orgány pre programové obdobie 2021-2027.

Upravené

Komentár: Toto asi vypadne z finálneho textu – alebo sa zmení
dátum

V procese implementácie bude uplatňované diskvalifikačné
Upravené v zmysle pripomienky MPSVR SR
kritérium, ktoré zabezpečí, aby všetky oprávnené operácie
č. 18.
vykazovali súlad s Chartou základných práv EÚ a Dohovorom
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečenia
prístupnosti,...
Komentár: Čo sa týmto myslí? Ak chceme špecificky upozorniť
na jeden z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným
postihnutím, tak navrhujem:
“Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
špecificky napríklad zabezpečenia prístupnosti,“
V rámci textu Plán obnovy a odolnosti SR
Komentár: V rámci POO component 13 ide aj o
komplementaritu v oblasti zavedenia inšpekcie v sociálnej
starostlivosti a hodnotenie štandardov kvality v sociálnych
službách.

Akceptované
Text PD bol upravený,
za slovo
„deinštitucionalizácia“
a čiarku
bolo
doplnené, „vytvorenie systému inšpekcie
v sociálnych veciach“, text bol zosúladený.
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Súhlasíme so zosúladením návrhu OP
Slovensko s POO komponent 13, tak aby boli
obsahovo a aj v rámci demarkačných línii
obed dokumenty zosúladene

BMVI, a inými
nástrojmi Únie – čl.11
ods. 1, písm. b) bod iii)
VN - V rámci Cieľa
politiky 4
63 SOCIA

64 SOCIA

Časť 2.3.
Komplementárnosť a
synergie medzi
fondmi, na ktoré sa
vzťahuje Partnerská
dohoda, AMIF, ISF,
BMVI, a inými
nástrojmi Únie – čl.11
ods. 1, písm. b) bod iii)
VN - V rámci
špecifického cieľa Fond
na spravodlivú
transformáciu
4.2.
Transfery do
nástrojov v rámci
priameho alebo
nepriameho riadenia

V rámci textu Plán obnovy a odolnosti SR

Akceptované

Komentár: Ak sa plánuje niečo budovať - zariadenia ZSS
ambulantné a pobytové pre seniorov - ide aj o
komplementaritu s POO komponent 13.

Je
nevyhnutné,
aby
podpora
odkázanostných sociálnych služieb bola
realizovaná v rámci POO komponent 13 –
boli definované demarkačné línie, ktoré
určujú, že kapitálová podpora do týchto
druhov sociálnych služieb bude realizovaná
do roku 2026 výhradne z POO komponent
13.

a transfer zdrojov z ESF+ vo výške 10 % do KF

Neakceptované.
Viazané na politické rozhodnutie.

Komentár: Nepozdáva sa nám presun 10% z ESF+. Aj keď sa
celková alokácia ESF+ oproti končiacemu programovému
obdobiu príliš neznížila, musíme brať do úvahy, že súčasný ESF
bol navýšený dodatočne na zmierňovanie dopadov pandémie.
Suma 240 miliónov eur v súčasnom programovom období
dokázala pokryť opatrenia terénnej sociálnej práce a iných
opatrení na podporu začleňovania. Sú to presne oblasti, kde
Slovensko nemá pripravené mechanizmy na systémové
financovanie z verejných zdrojov. V tejto súvislosti chceme
podotknúť, že čerpanie z fondu ESF patrí v slovenskom

29

65 SOCIA

66 SOCIA

8. Zoznam
plánovaných
programov v rámci
fondov, na ktoré sa
vzťahuje Partnerská
dohoda, s príslušnými
predbežnými
finančnými
prostriedkami podľa
fondu a
zodpovedajúcim
vnútroštátnym
príspevkom podľa
kategórie regiónu –
poznámka pod čiarou
Časť 9. Súhrn opatrení
plánovaných na
posilnenie
administratívnych
kapacít pri
implementácii
finančných
prostriedkov, na ktoré
sa vzťahuje Partnerská
dohoda

kontexte k tým lepším a v tomto programovom období nehrozil
Slovensku tzv. dekomitment.
*** Až po vypracovaní SWOT analýzy (07/2021) bude možné
Text návrhu PD bol upravený nasledovne:
prideliť finančné prostriedky na jednotlivé opatrenia, ktoré sú
*** Stanovené zatiaľ v zmysle legislatívy ako
spolufinancované rôznymi mierami (80% na 20%, 90% na 10%,
štandard 70%. Až na základe návrhu OP
75% na 25%)
RH ( a konkrétnych opatrení) bude
možné prideliť finančné prostriedky na
Komentár: Už je spracovaná? Nie je potrebné aktualizovať?
jednotlivé
opatrenia,
ktoré
sú
spolufinancované rôznymi mierami
(80% na 20%, 90% na 10%, 75% na 25%)

Cieľ 4: Posilnenie kapacít regionálnej a miestnej samosprávy v
Akceptované
oblasti plánovania, rozvoja a efektívneho využívania fondov EÚ: Názov cieľa 4 bol upravený:
„Posilnenie kapacít regionálnej a miestnej
Komentár: Pomenovanie cieľ je zamerané na samosprávy,
samosprávy a participatívneho prístupu
v oblasti plánovania, rozvoja a efektívneho
jednotlivé activity zahrňajú aj podporu ďalších sociovyužívania fondov EÚ“.
ekonomických parnterov. Je to zmätočné.
Súčasne do cieľa 4 bola doplnená aktivita
Navrhujem premenovať cieľ podľa toho, čo bolo úmyslom
z cieľa 3 týkajúca sa zapojenia sociálnoautora:
ekonomických partnerov do procesu
prípravy a implementácie fondov EÚ.
A “Posilnenie kapacít socio-ekonomických parnterov
regionálneho rozvoja v oblasti plánovania, rozvoja a
efektívneho využívania fondov EÚ”
Alebo
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67 SOCIA

68 ZSK

B: “Posilnenie kapacít regionálnej a miestnej samosprávy na
spoluprácu so socio-ekonomickými parntermi v oblasti
plánovania, rozvoja a efektívneho využívania fondov EÚ“
Za dôležité považujem dve týkajúce sa komplementarity s POO.
o
hodnotenie štandardov kvality sociálnych služieb vs.
inšpekcia v sociálnej starostlivosti
o
V rámci FST sa objavila podpora zariadení sociálnej
starostlivosti pre deti a seniorov – a nikde z PD nie je zrejmé,
ako sa vysporiadať s komplementaritou s POO komponentom
13 (ZSS pre odkázaných, teda aj seniorov).
Časť 10. Integrovaný
V uvedenej časti je nepresné a neúplné vymedzenie kľúčových
prístup k riešeniu
výziev jednotlivých regiónov – ide o textáciu, ktorá nereflektuje
demografických výziev skutočné výzvy v regionálnom rozvoji, ktorý je komplexnou
a / alebo osobitných
problematikou.
potrieb regiónov
a oblastí (ak je to
V prípade ŽSK text
relevantné)
„Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
 emisie z dopravy a lokálneho vykurovania najmä v
mestách Ružomberok a Žilina a ich okolí, obci
Likavka,
 nedostatočné triedenie zberu komunálneho
odpadu, nízke environmentálne povedomie
občanov;
 pripojenie k verejnému vodovodu, , nízky podiel
obyvateľov s prístupom k verejnej kanalizácii,
nedostatočný odvod a čistenie odpadových vôd,
najhoršia zásobovanosť pitnou vodou
najmä okresy Bytča a Námestovo, kde podiel
pripojených obyvateľov ku kanalizácii nedosahuje
ani 40 %;.
 najnižsí podiel pripojenosti obyvateľstva k internetu
v SR;“

Zapracované
Konkrétnejšie bude komplementarita určená
v Pláne spravodlivej transformácie

Viac info v OP Slovensko.
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reflektuje len malú časť problémov a obsahuje aj nepresnosti.
Požadujeme upraviť minimálne nasledovne:
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
 kvalita ovzdušia - znečistenie ovzdušia
predovšetkým lokálnymi zdrojmi a dopravou –
potreba dobudovania infraštruktúry pre udržateľnú
mobilitu, rozvoj IDS a podpora náhrady tuhých palív
v domácnostiach resp. účinnejších systémov
spaľovania.
 absencia obehového hospodárstva, nedostatočná
príprava na plnenie cieľov Európskej únie pri
nakladaní s odpadmi; zlepšenie environmentálneho
povedomia občanov; nakladanie s odpadovými
vodami - nedostatočný odvod a čistenie
odpadových vôd najmä v okresoch Turčianske
Teplice, Čadca a Bytča, rozdiely v zásobovanosti
pitnou vodou (Bytča, Čadca)
 nedostatočné investície do výskumu, vývoja
a inovácií a nízka miera spolupráce kapacít VaVaI
a podnikateľského sektora - aktivácia a rozvoj
výskumných a inovačných kapacít vo väzbe na
potenciál kraja, budovanie kooperačných prepojení
a platforiem, zlepšenie kvality a obsahu
vzdelávania, rozvoj talentov, digitálna
transformácia
 demografický vývoj a s tým súvisiace nároky na
dostupnosť, kapacity a formy poskytovania
sociálnych služieb a služieb zdravotnej
starostlivosti, SMART riešenia v týchto oblastiach;
rozvoj striebornej ekonomiky
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69 ZMOS

70 ZMOS

reagovať na konflikt medzi záujmami ochrany prírody a krajiny
(vysoký, cca 60 %, podiel území s rôznym stupňom ochrany)
a rozvojom cestovného ruchu (vysoká návštevnosť, chýbajúca
verejná infraštruktúra)
Návrh Partnerskej dohody nereflektuje územný rozmer vo
Nerelevantné k návrhu úpravy PD SR
vybraných národných prioritách v rámci jednotlivých politických
cieľov. Ktoré vybrané národné priority budú implementované
na regionálnej úrovni, vychádzajúc z priorít a potrieb
identifikovaných na základe vstupných správ IÚS VÚC a IÚS
UMR?
Návrh aktivít implementovaný na regionálnej úrovni v rámci
jednotlivých politických by mal vychádzať z odovzdaných
vstupných správ IÚS VÚC a IÚS UMR. Sumár z týchto vstupných
správ nebol k dispozícii. Okrem týchto vstupných správ, ktoré
vychádzajú z PHSR na regionálnej a miestnej úrovni, nie je
k dispozícii žiaden koncepčný materiál, ktorý by analyzoval
potreby územia (mestského a vidieckeho).
Návrh Partnerskej dohody nereflektuje na Víziu a stratégiu
Slovenska do roku 2030, v ktorej z jedným zo záverov je
„Premietnuť Slovensko 2030 do programových dokumentov pre
programové obdobie 2021-2027 vrátane Operačného programu
Slovensko“.
Z pozície ZMOS nie je možné dať spätnú väzbu na niečo, čo nie
je špecifikované a uvedené v dokumente. Nebol zverejnený
ani sumár resp. zhrnutie zo všetkých vstupných správ US VÚC
a IÚS UMR. To považujeme aj za základe pri definovaní aktivít
implementovaných cez IÚS (ITI) v OP SK (reagovali sme na tom
aj v návrhu implementačnej štruktúry – OP SK). Požadujeme
doplniť korelácie medzi národnými prioritami a prioritami,
ktoré vzišli zo všetkých vstupných správ a zverejniť výstupy
z týchto správ.
K pripomienke EK „2.2. Coordination, demarcation and
MIRRI SR neplánuje využitie nástroja CLLD vo
complementarities. PO5: SK does not envisage to use CLLD
forme garantovanej alokácie v Operačnom
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under ERDF, but LEADER should contribute to PO 5 within the
EAFRD framework. How the coherence and coordination will be
ensured is not clear from the PA text”.
Navrhujem zaradiť využitie ďalšieho nástroja integrovaného
územného nástroja, ktoré ponúk EK, a to nástroj CLLD
(Miestny rozvoj vedený komunitou) vo všetkých politických
cieľoch Partnerskej dohody, nielen v PO5.
S nástrojom ITI sa počíta v rámci celej PO5 a v rámci
jednotlivých politických cieľov.
Nástroj CLLD by mal byť využitý v rámci politických cieľov 1 a až
4, ale nie na úkor zdrojov pre ITI. Využitie CLLD v PO5 by malo
byť otázkou diskusie medzi partnermi. Nástroj CLLD by mal byť
súčasťou PO5 spolu s nástrojom ITI.
Na Slovensku neexistuje koncepčný materiál týkajúci sa rozvoja
vidieka. ZMOS však disponuje dátami, ktoré preukazujú
skutočnosť, že Slovensko je vidieckou krajinou, čo si vyžaduje
špecifický prístup a podporu k vidieku, a tým aj územiam
mestského rozvoja.
V tejto súvislosti žiadame o vysvetlenie, ktoré by malo byť
súčasťou návrhu Partnerskej dohody ako OP SK bude
kompenzovať nevyužitie nástroja CLLD v novom
programovom období a či nový Program rozvoja vidieka bude
kompenzovať využitie nástroje CLLD v plnom rozsahu, aj za OP
SK, po finančnej a vecnej stránke.
Zároveň Súčasťou Partnerskej dohody by malo byť vysvetlenie,
prečo OP SK nebude podporovať nástroj CLLD – odklon
z multifondovosti k monofondovosti. Nielen z hľadiska
súčasnej skúsenosti čerpania zdrojov EÚ na CLLD, ale hľadiska
vecného (spracované dáta, štúdie, analýzy).
Vízia a stratégia Slovenska do roku 2030 uvádza aj strategickoplánovacie regióny. Tie boli vytvorené v rámci Rád partnerstva.
Ich úloha ako možnej subregionálnej úrovne regionálneho
rozvoja nie je uvedená v Partnerskej dohode, a pri tom sa na

programe Slovensko. MIRRI SR sa kvôli
obmedzeným zdrojom sústreďuje formou
garantovanej alokácie / obálky na regióny
ako celok a 17 jadrových miest. Priority
malých obcí by mali byť zahrnuté do IÚS.
MPRV SR plánuje v programovom období
2021-2027 (krízový rozpočet NGEU aj riadny
rozpočet 2021-2027) vyčleniť MAS vyššiu
sumu ako MPRV SR aj MIRRI SR vyčlenili
spolu v programovom období 2014-2020.

Aktivity v menších obciach by mali byť
podporované v rámci IÚS (napr. podpora
prístupu k vode pre obce do 2 000 EO).
Zástupcovia MAS sú súčasťou viacerých Rád
partnerstva, v rámci členstva odporúčame
presadzovať záujmy menších obcí v rámci
IÚI.

Neakceptované
Podporené budú výhradne administratívne
kapacity na úrovni UMR (ktoré predstavujú
špecifický
typ
strategicko-plánovacích
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základe uvedenej stratégie javí ako možná úroveň rozvíjania
administratívnych a technických kapacít aj pri implementovaní
EŠIF v zmysle podpory administratívnych kapacít (AK), tým by sa
vykryla časť územia, ktorá nie je pokrytá podporou
administratívnych kapacít. t. j.:
- Podpora AK na regionálnej úrovni (Technické
sekretariáty),
- Podpora AK na úrovni UMR,
- Podpora AK na úrovni SPR.
K navrhovaným re-alokáciám z EFRR a ESF do KF
ochudobňujeme územie a nimi identifikované priority
a potreby s cieľom sceľovania územia a odstraňovania
regionálnych rozdielov. Znižujeme zdroje na regionálny rozvoj
a požiadavky, ktoré vzišli zo vstupných správ v sume cca 33 mld.
eur. Navrhovaná alokácia pre ITI v OP SK je na úrovni 1,4 mld.
eur. Iným spôsobom si balík zdrojov EŠIF na ITI nevieme
navýšiť, a preto je v prvom rade na národnej úrovni, aby na
naše národné infraštruktúrne projekty hľadala ďalšie zdroje
financovania a iný spôsob financovania, napríklad PPP
projekty, ktoré sú osvedčeným zdrojom financovania
národných strategických priorít aj v iných krajinách; a neoberala
o možnosť regionálneho rozvoja jednotlivé regióny a územia.

regiónov). Ostatným SPR budú poskytovať
poradenstvo pri implementácii fondov EÚ
Regionálne centrá, zriadené MIRRI. Okrem
toho, SPR môžu mať v zmysle podmienok
konkrétnych výziev vyčlenené finančné
prostriedky na riadenie projektu.

V PD chýba prepojenie aktivít na aktivity budúcich
cezhraničných a nadnárodných programov INTERREG, ako aj
komplementarita s aktivitami Plánu obnovy SR.

Komplementarita s Plánom obnovy bola
zapracovaná.
Template PD SR obsahuje iba zoznam
plánovaných programov Interreg.

Navrhované transfery (re-alokácie) sú
predmetom diskusie s Európskou komisiou,
ich výška nie je v súčasnosti uzavretá. Bez
transferu do Kohézneho fondu by jeho výška
poklesla oproti programovému obdobiu
2014 – 2020 až o 61 %. Investície
z Kohézneho fondu slúžia tým istým 5,5 mil.
obyvateľom SR a nie je možné vnímať presun
prostriedkov do Kohézneho fondu ako
„oberanie o možnosť regionálneho rozvoja
jednotlivé regióny a územia“. Kohézny fond
je možné použiť okrem stavby diaľnic aj na
zlepšenie kvality vôd, ochrany prírody
a biodiverzity,
kvality
ovzdušia,
mulitmodálnu mestskú mobilitu, prechod na
obehové hospodárstvo atď. – všetky tieto
aktivity považujeme za kľúčové pre rozvoj
regiónov.
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Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Podpora v
oblasti informatizácie
a digitálnej
transformácie

Návrh na doplnenie nového očakávaného výsledku v rámci ŠC
1.2 „digitalizácia na zachovanie národného kultúrneho
dedičstva a rozvoja udržateľného kultúrneho cestovného
ruchu“

Príliš veľká úroveň detailu, z dôvodu limitov
textu nie je možné zapracovať na úrovni PD,
v rámci OP SK je priestor na detailnejšiu
špecifikáciu opatrení.

Odôvodnenie MKSR:
Digitalizácia je v súčasnosti neoddeliteľnou časťou života a tým
aj kultúrneho života. Predpokladané zameranie intervencií v
oblasti digitalizácie:
- Pamiatkový fond - prepojenie Pamiatkového fondu SR s
dokumentáciou kultúrnych pamiatok
- Slovenské národné múzeum – digitalizácia výstav a
expozícií;
- Slovenská národná galéria – project Web umenie,
platforma online výtvarného umenia
- Slovenský filmový ústav – digitalizácia filmového fondu
- Slovenská národná knižnica – vytvorenie jednotného
knižného systému prepojeného na mestské, obecné,
školské a národné knižnice.
Dňa 15.07.2021 sa konalo online stretnutie k príprave PD za
účasti EK, ktorá pre oblasť kultúry zdôraznila, že očakáva
synergie v rámci ostatných politických cieľov. Zástupca MK SR
na tomto stretnutí informoval, že prepojenie bude s politickým
cieľom 1 v dvoch oblastiach a to digitalizácia a podpora MSP.
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Časť 2. Výber politík,
koordinácia a
doplnkovosť
(komplementarita),
CIEĽ 1 - Podpora
malého a stredného
podnikania

Návrh na rozšírenie očakávaného výsledku v rámci ŠC 1.3
Príliš veľká úroveň detailu, z dôvodu limitov
„zvýšenie inovačného potenciálu MSP a podpora vo vybraných textu nie je možné zapracovať na úrovni PD,
v rámci OP SK je priestor na detailnejšiu
oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu“
špecifikáciu opatrení.
Odôvodnenie MK SR:
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Podpora MSP v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu sa
plánuje zrealizovať cez podporné programy a podprogramy
dotačných fondov – Audivizuálny fond, Fond na podporu
umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Dňa 15.07.2021 sa konalo online stretnutie k príprave PD za
účasti EK, ktorá pre oblasť kultúry zdôraznila, že očakáva
synergie v rámci ostatných politických cieľov. Zástupca MK SR
na tomto stretnutí informoval, že prepojenie bude s politickým
cieľom 1 v dvoch oblastiach a to digitalizácia a podpora MSP.
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