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Štart

SK PRESS 

2016

Final – formálny 

proces 

schvaľovania

2017 - 2020
• Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020
• Východiskový návrh priorít pre PD SR 2021 – 2027
• Návrh priorít PD SR 2021 – 2027

Podporné dokumenty

apríl až máj 2021
• Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody

Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh
rozdelenia národnej alokácie

• Rada vlády SR pre politiku súdržnosti
• Vláda SR
• PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Ucelený návrh PD SR

október až december 2021
• 10. decembra 2021 – zaslané EK (Interservice

consultations)

Ďalšie neformálne diskusie s EK 

október až december 2020
• Online konzultácie s MNO
• PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+
• 6. kôl online diskusie odbornej a laickej

verejnosti

Národná konzultácia k eurofondom 2021–

2027

• Zaslanie návrhu PD SR na pripomienkovanie EK 12. mája 2021
• Pripomienky EK prijaté 26. júna 2021
• Rokovanie s EK 30. júna 2021
• PS Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ 23. septembra 2021

1. neformálne 

pripomienky EK

Proces prípravy 
Partnerskej 
dohody SR na 
roky 2021-2027
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A

B

C

D

E

C. Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 

A. Medzirezortné 
pripomienkové konanie a 

pripomienkovanie 
partnerov

D. Rokovanie vlády SRB. Hospodárska a sociálna 
rada SR

E. Predloženie PD SR 
schválenie EK 

prostredníctvom SFC

Formálny proces schvaľovania PD SR
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2 Zelenšia

Európa

3 Prepojenejšia 

Európa
4 Sociálnejšia 

Európa

5 Európa bližšie

k občanom
1 Inteligentnejšia 

Európa

Rozvoj a zlepšovanie výskumných a 

inovačných kapacít

Využívanie výhod digitalizácie pre 

občanov, podniky a vlády

Posilnenie rastu a 

konkurencieschopnosti MSP

Rozvoj zručností pre inteligentnú 

špecializáciu, priemyselnú 

transformáciu a podnikanie

Zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti

Podpora energetickej efektívnosti a 

znižovania emisií skleníkových plynov

Podpora energie z obnoviteľných 

zdrojov udržateľným spôsobom 

Vývoj inteligentných energetických 

systémov, sietí a uskladnenia 

Podpora adaptácie na zmenu klímy

Zlepšenie kvality vôd 

Prechod na obehové hospodárstvo

Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, 

biodiverzity a ekosystémových 

služieb 

Zabezpečenie prieskumu, sanácie a 

monitorovania environmentálnych 

záťaží

Zlepšenie kvality ovzdušia

Podpora udržateľnej multimodálnej

mestskej mobility

ENRAF

Cestná doprava 

– rozvoj siete TEN-T a zlepšenie 

regionálnych dopravných spojení

Železničná doprava

– modernizácia železničných tratí 

TEN-T a regionálnej železničnej 

siete 

Vodná doprava, infraštruktúra

Adaptabilný a prístupný trh práce

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a 

inklúziu 

Záruka pre mladých

Aktívne začlenenie a dostupné služby

Aktívne zapojenie rómskych komunít

Sociálne inovácie a experimenty 

Potravinová a materiálna deprivácia 

Budovanie administratívnych, 

analytických a strategických kapacít 

miestnych a regionálnych 

zainteresovaných strán

Kvalitnejšie verejné politiky 

a otvorené vládnutie

Bezpečné fyzické prostredie obcí, 

miest a regiónov 

Regionálna a miestna infraštruktúra 

pre pohybové aktivity a voľný čas 

Zlepšovanie manažmentu, služieb a 

infraštruktúry podporujúcich kultúrne 

dedičstvo, komunitný rozvoj a 

udržateľný cestovný ruch 

Európske hlavné mesto kultúry 2026

Špecifický cieľ Fondu na spravodlivú transformáciu
Hospodárska diverzifikácia území, ktoré sú najviac postihnuté ovplyvnené prechodom ku klimatickej neutralite - produktívne investície do MSP

Udržateľné životné prostredie - investície do regenerácie a dekontaminácie lokalít, projektov obnovy pozemkov, vrátane zelenej infraštruktúry

Kvalita života a sociálna infraštruktúra - rekvalifikácia a aktívne začleňovanie pracovníkov z podnikov zasiahnutých konverziou a uchádzačov o zamestnanie

Alokácia zdrojov EÚ (mil. EUR): 

1 990,2

Alokácia zdrojov EÚ (mil. EUR):

3 923,8

Alokácia zdrojov EÚ (mil. EUR): 

2 188,6

Alokácia zdrojov EÚ (mil. EUR):

2 934,8

Alokácia zdrojov EÚ (mil. EUR): 

702,8

Alokácia zdrojov EÚ (mil. EUR): 440,7
(VFR 2021-27: 193,0; NGEU: 247,7)
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Neformálna komunikácia s EK

5

 december 2021 - návrh PD SR zaslaný na ďalšie neformálne posúdenie EK –
Interservice consultations 

 neočakávame obsahovo závažné pripomienky EK

Na základe neformálnych diskusií so zástupcami EK otvorenými otázkami pre 
Slovensko zostávajú:

 komplexná podpora marginalizovaných rómskych komunít

 výška transferov z ESF+ do KF a ERDF do KF 

 výška transferu do viacrozvinutého regiónu, t. j. Bratislavského regiónu

 mechanizmus implementácie ITI



 Adresnejšie prepojenie s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny (CSR), Annex D

 Zásada „výrazne nenarušiť“ (DNSH) – posúdenie relevantnosti pre všetky špecifické ciele

 Finančné nástroje – využitie aj pre Fond na spravodlivú transformáciu

 Územná dimenzia - integrovaný územný prístup, riešenie demografických výziev, vzťah k CLLD

 Výhrada voči navrhovaným transferom

 Spresnenie využitia technickej pomoci, posilnenie administratívnych kapacít najmä v regiónoch

 Jasnejšie vymedzenie synergií a komplementarít medzi rôznymi zdrojmi financovania,
demarkačné línie najmä vo vzťahu k Plánu obnovy a odolnosti

 Marginalizované rómske komunity

 Zostručnenie textu PD SR
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Diskutované témy s EK - prierezové



 Zameranie na nové alebo modernizované služby pre e-government

 Doplnenie domén dokončenej RIS3 – doplnené a aktualizované (nový slide)

 Digitalizácia v zdravotníctve – potreba budovania kapacít a zriadenie potrebnej

infraštruktúry

 Vyjasnenie špecifického cieľa 1.4 Zručnosti – bez činností financovaných ESF+ (nový

slide)

 Vyjasnenie vymedzenia medzi PO1 a PO4 vo vzťahu k zručnostiam prispievajúcim k

inteligentnej špecializácii detto -

 Digitálna pripojiteľnosť – zahrnúť existujúci rozdiel medzi mestskými a vidieckymi

oblasťami

 Konkretizácia očakávaných výsledkov

CP 1
Inteligentnejšia a 

konkurencieschopnejšia 
Európa

Diskutované témy s EK
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Doplnené domény aktualizovanej stratégie SK RIS3+, ktoré sú v súlade so Súhrnnou správou 

EDP procesu, ktorá bližšie vymedzuje prioritné oblasti jednotlivých domén RIS3:

• Inovatívny priemysel pre 21. storočie,

• Mobilita pre 21. storočie, 

• Digitálna transformácia Slovenska, 

• Zdravá spoločnosť 

• Zdravé potraviny a životné prostredie

Vyjasnenie špecifického cieľa 1.4 Zručnosti – bez činností financovaných ESF+

Vyjasnenie vymedzenia medzi PO1 a PO4 vo vzťahu k zručnostiam prospievajúcim k 

inteligentnej špecializácii 

• Doplnenie textu do časti ŠC 1.4. - špecifikácia zručností súvisiacich s prioritnými oblasťami 

domén RIS3 je definovaná v súbore opatrení v rámci horizontálnych výziev strategického 

dokumentu RIS3 v nadväznosti na zvýšenie kvality a dostupnosti ľudských zdrojov v celom 

inovačnom ekosystéme.

• Súhrnná správa z procesu EDP k Stratégii SK RIS3 2021+, (11.2.22 – bola vzatá na vedomie 

členmi SKS3, predpoklad schválenia na nabližšom zasadnutí RVVTI), v správe sú 

identifikované tematické oblasti, pre ktoré je potrebné v rámci PO 1 zabezpečiť príslušné 

zručnosti; podpora všeobecných zručností v nadväznosti na kvalitu vzdelávania by mala 

byť vymedzená v PO4

CP 1
Inteligentnejšia a 

konkurencieschopnejšia 
Európa
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 Previazanie navrhovaných opatrení s poučeniami z PO 2014-2020 (EE v podnikoch, obnova
verejných budov, investície do CZT, plány dekarbonizácie)

 Striktné hodnotenie dodržiavania DNSH (biomasa, zemný plyn)

 spracovanie pri Programe Slovensko

 Hĺbková obnova budov – ísť nad rámec min. požiadaviek, prioritizovať

 vysvetľujúce stanovisko gestora (MDV SR)

 Adaptačné opatrenia – prepojenie s hodnotením rizík, preferencia prírode blízkych riešení

 dopracovanie v rámci návrhu PD SR 21-27

 Výmena kotlov/kotle na zemný plyn – kombinovať s energetickou renováciou, spojitosť s
riešením energetickej chudoby

 konzistentná argumentácia rezortu (MŽP SR), riešenie infringementu – kvalita ovzdušia

 Iné diskutované témy: multimodálna mestská mobilita – prepojenie na PUMM, presun
niektorých aktivít pod iné špecifické ciele, synergie s inými nástrojmi, ENRAF

CP 2
Zelenšia Európa
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Diskutované témy s EK



 Priorizácia – dôležitosť investícií do udržateľných spôsobov dopravy

 Pomer cestnej vs udržateľnej dopravy cca 51:49 %, vr. CEF a RRP až cca 65%

 Silnejšie prepojenie so zásadou DNSH, zabezpečenie klimaticko-environmentálneho
hodnotenia pri predkladaní návrhov

 Bude rešpektované na projektovej úrovni (hodnotenie EIA, monitoring) + úroveň
Programu Slovensko

 Bezpečnosť cestnej premávky – uvedenie konkrétnych opatrení

 Bude podporené v zmysle Stratégie SR pre bezpečnosť cestnej premávky na roky

2021 – 2030 (kapitola 4.3)

 Bližšie objasnenie – využitie ERTMS, alternatívnych palív, ekologizácia vodných ciest,

strediská riadenia a prípravy vozového parku a staníc (nediskriminačný prístup)

CP 3
Prepojenejšia Európa
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Diskutované témy s EK



 Potreba kvantifikácie navrhovaných výsledkov v jednotlivých špecifických cieľoch

 Lepšia prioritizácia investičných potrieb, zosúladenie s prílohou D Správy o krajine

 Lepšia reflexia na dopady pandémie

 Lepšia špecifikácia záväzku SR v otázke riešenia chudoby 

 Marginalizované rómske komunity - nedostatočné územné pokrytie, nízka celková 

alokácia na MRK, nedostatočná administratívna kapacita v obciach a regionálnych 

štruktúrach, nelegálne skládky, vysporiadanie pozemkov

CP 4
Sociálnejšia Európa
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Diskutované témy s EK



 Dôraz na aplikáciu integrovaného prístupu a nie konkrétnych projektov (kultúra,

šport)

 Prepojenie na ostatné ciele politiky (1 – 4), definovanie investícii, ktoré budú

realizované v iných cieľoch politiky

 Detailnejšie rozpracovanie potrieb a regionálnych výziev

 Prepojenie procesov tvorby PHSR a procesov programovania zdrojov EÚ

 Rozdelenie zdrojov pre jednotlivé IÚS – zohľadniť výrazné regionálne rozdiely

 Posilnenie kapacít na regionálnej a miestnej úrovni

 Úprava textu v rámci CP5

CP 5
Európa bližšie k 

občanom
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Diskutované témy s EK



Špecifický cieľ
Fond na spravodlivú 

transformáciu
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Diskutované témy s EK

 Odporúčanie použiť finančné nástroje

 Relatívne nízka alokácia na zručnosti

 Zdravotníctvo ako neoprávnená aktivita

 Viac vyšpecifikovať zvýšenie atraktivity na hornej Nitre v rámci piliera 3 Kvalita života a

sociálna infraštruktúra

 Indikátory – zvýšiť výsledkovú hodnotu pracovných miest vytvorených podporou v

podnikoch a vytvorené výskumné pracovné miesta; Doplniť predpokladaný počet

podporených stredných odborných škôl a akademických inštitúcií

 Doplniť synergie s POO v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej oblasti

 Doplniť synergie s PO4, PO5 a ostatnými politickými cieľmi



 Regionálne rady partnerstva na úrovni VÚC a Kooperačné rady na území UMR

 Oprávnené typy aktivít v rámci jednotlivých cieľov - projektový zásobník IÚS

 Prebiehajúce diskusie

 Integrovaný prístup k riešeniu demografických výziev

 Definovanie územných výziev vychádza z bottom-up prístupu, územné

stratégie sú aktuálne predmetom prípravy

 Nejasnosť navrhovanej koncepcie mechanizmu implementácie ITI

 Pripravený procesný model

 Vyjasnenie procesu tvorby a schvaľovania IÚI

 Prebiehajúce diskusie

Integrované územné 
investície

Diskutované témy s EK
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 vysvetliť, prečo SR zvolila spôsob financovania TP založený na skutočných výdavkoch

 na základe pozitívnych skúseností s implementáciou prostriedkov TP v PO 2014

– 2020 (zapracované do PD)

 v záujme zníženia nárokov na prostriedky štátneho rozpočtu v prvých rokoch

implementácie (zapracované do PD)

 využitie prostriedkov TP je popísané všeobecne, a nie je zrejmé aká podpora

prijímateľov bude financovaná v regiónoch, a tiež nie je zrejmé v akých oblastiach

bude podporené spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi

 budú podporené Regionálne centrá MIRRI SR, technické sekretariáty Rád

partnerstva (ITI), AK UMR, AK MRK (zapracované do PD)

 bude podporená činnosť sociálno-ekonomických partnerov v monitorovacích

výboroch, spolupráca pri príprave výziev, a odbornom hodnotení a hodnotení

Programu Slovensko, zbere údajov a spracovaní podnetov (zapracované do PD)

Technická asistencia / 
Administratívne 

kapacity

Diskutované témy s EK
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 potreba navýšenia AK v regiónoch s dôrazom na podporu prijímateľov a žiadateľov

 podpora kapacít regionálnych centier, technických sekretariátov Rád partnerstva, AK

UMR (zapracované v Cestovnej mape a PD)

 nedostatočný počet AK v oblasti MRK na regionálnej úrovni

 nastavenie implementačného mechanizmu pre riadenie integrácie MRK, posilnenie

kompetencií a postavenia ÚSVRK (SO a implementačná jednotka pre NP), navýšenie

AK v regiónoch na podporu prípravy projektov (zapracované v Cestovnej mape a PD)

 podpora AK občianskej spoločnosti a socio-ekonomických partnerov

 Systém riadenia spolupráce a partnerstva, pokračovanie podpory participatívneho

prístupu pri príprave, implementovaní a monitorovaní fondov EÚ v regiónoch

(zapracované v Cestovnej mape a PD)

 vysvetliť, akým spôsobom dôjde k zlepšeniu AK v oblasti ENRAF – OP RH

 priebežné vzdelávanie AK, vytvorenie motivačného systému odmeňovania, presun

kvalitných externých zamestnancov do interného prostredia (zapracované v Cestovnej

mape a PD)

Technická asistencia / 
Administratívne 

kapacity

Diskutované témy s EK

16



17

Transfery

Presun z kategórie 

regiónu
Podiel alokácie

Presun do kategórie 

regiónu

Menej rozvinuté 

regióny
-10%

Viac rozvinutý 

región (BSK)

 Návrh PD SR z mája 2021
Presun medzi kategóriami regiónov

Presun z fondu Podiel alokácie Presun do fondu

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) -10% Kohézny fond (KF)

Európsky sociálny fond plus (ESF+) -10% Kohézny fond (KF)

Presun medzi fondmi

 Návrh PD SR z decembra 2021

Presun z kategórie 

regiónu
Podiel alokácie

Presun do kategórie 

regiónu

Menej rozvinuté 

regióny
-5%

Viac rozvinutý 

región (BSK)

Presun medzi kategóriami regiónov

Presun z fondu Podiel alokácie Presun do fondu

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) -10% Kohézny fond (KF)

Európsky sociálny fond plus (ESF+) -10% Kohézny fond (KF)

Presun medzi fondmi

 V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s EK (predpoklad zníženia objemov transferov)

Presun z MRR do RR Presun z EFRR do KF Presun z ESF+ do KF
Kompromisný návrh:

Dôvody navrhovaných transferov 

 plnenie záväzkov a riešenie porušení environmentálnej legislatívy EÚ
 potreba budovania transeurópskych koridorov siete TEN-T 

Diskutované témy s EK



Synergie a 
komplementarity

Diskutované témy s EK

1. Podrobnejšie 
rozpracovanie 

synergickej 
tabuľky ...

17. 11.2021-
zaslaná 1. verzia 

excel

Prebehli pracovné 
skupiny s SO/RO a 

NIKA, ktoré 
definovali 

detailnejšiu úroveň 
synergií v rôznych 

oblastiach

obmenená 
štruktúra excel

tabuľky 
zohľadňujúca 

detailnejšiu úroveň 
reforiem a 

investícií POO

MIRRI a NIKA spolupracujú s 
príslušnými SO/RO a 

vykonávateľmi s cieľom 
identifikácie synergií až na 

úroveň opatrení a aktivít v rámci 
ich gestorskej oblasti, ktoré budú 

závislé od finálnej podoby 
schváleného PSK.

2. 
fungovanie/zriad
enie Riadiaceho 

výboru pre 
synergie a

komplementarity
...

Štatút Riadiaceho 
výboru 

Súčasný stav: 
posúdenie 
právnym 

odborom MIRRI 

podpísanie 
ministerkou MIRRI 
a vedúcim ÚV SR

posudzovanie 
výziev/vyzvaní 

z hľadiska synergií 
a komplementarít

3. Ktoré komponenty POO sú navrhnuté tak, aby 
záviseli od dodatočnej podpory EŠIF , ktorá sa má v 

plnej miere implementovať?...

Na základe zadefinovaných deliacich línií na úrovni opatrení a aktivít budú 
aktualizované opatrenia v rámci Programu SK pre relevantné komponenty 

POO so závislosťou  od ďalšej podpory EŠIF. Toto taktiež  bude súčasťou 
osobitného dokumentu  materiálu k základným deliacim líniam medzi POO  

a fonadmi EÚ pre programové obdobie 2021-2027.
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 EK požaduje doplnenie mechanizmu a identifikáciu synergií medzi inými finančnými nástrojmi EÚ

a fondmi EÚ, najmä Horizont Európa, programy INTERREG, JTF, AMIF, DEP, CLLD, EPFRV, Leader

a ALMA:

 Príslušní zástupcovia/koordinátori za uvedené programy boli oslovení s požiadavkou možnosti

identifikácie komplementarít a synergií medzi PD a týmito nástrojmi EÚ. Následne budú

zapracované do PD.

 Mechanizmus implementácie synergií a komplementarít, ktorý bol zaslaný EK sa bude vzťahovať aj

na tieto nástroje, pričom sú zahrnuté aj v štatúte RV pre synergie a komplementarity.

Mechanizmus implementácie synergií a komplementarít medzi 
PD SR, Plánom obnovy a iných fin. nástrojov EÚ
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Program Slovensko

na roky 2021 - 2027



• Pri Programe Slovensko postupujeme tak, aby sa výzvy pre všetkých 
pripravených rozbehli v lete 2022

• Znížili sme počet sprostredkovateľských orgánov na 10

• Znižujeme počet sledovaných ukazovateľov a viac sa sústreďujeme 
na výsledky

• Zákon o Eurofondoch 2021-2027 je prerokovávaný v NR SR

• Stratégia spolufinancovania - zvyšujeme zodpovednosť / finančnú 
spoluúčasť prijímateľa a viac motivujeme investovať v oblastiach  
strategického významu (100 % spolufinancovanie EU a štát)

• Zjednodušujeme Systém riadenia 

• Zjednodušujeme a meníme informačný monitorovací systém 

Princípy reformy 
kohézie 2021-2027
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sekretariát pracovnej skupiny:

partnerstvo2020+@mirri.gov.sk

mailto:Partnerstvo2020+@vicepremier.gov.sk

