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míľniky v príprave 
Partnerskej dohody 21 – 27 (PD) a

Programu Slovensko (PSK)

10. december 2021

Predloženie PSK na EK

4. marec 2022

Doručenie pripomienok od EK 

22 a 24. marca 2022

Schválenie PD na HSR 
a následne na Rade vlády SR

6. apríla 2022

Schválenie PD 
vládou SR

PSK musí byť predložený 
cez SFC na EK najneskôr do 
3 mesiacov od predloženia 

PD cez SFC na EK



Metodika, t.j. ako sme priorizovali investície z politiky súdržnosti 21-27

výsledné bodové hodnotenie = 50% bodového hodnotenia MIRRI SR a 50% bodového hodnotenia MF SR 
(bodové hodnotenie MF SR je prepočítané na 17 bodov, aby malo rovnakú váhu ako MIRRI SR)

MIRRI SR znížilo požiadavky všetkých v priemere na 40 % ich deklarovaných potrieb. K dnešnému dňu je jedno, či ich požiadavky boli prehnané alebo veľmi prehnané.
MIRRI SR sa v metodike sústredilo na to, ktoré opatrenia preplatiteľné z EU peňazí najbližšiu dekádu potrebujeme a aký objem investícií je reálny. Nesústreďovali sme sa nato, 
či partneri vyžiadali podhodnotené, nadhodnotené alebo veľmi nadhodnotené sumy. 3

Metodika MIRRI SR 17 

bodov

Metodika MF SR (IFP/ÚHP) 12,5 

bodov

Kritérium 1: Priority Európskej komisie v zmysle prílohy D Špecifických 

odporúčaní Rady pre Slovenskú republiku (de facto mandát EK na vyjednávanie 

o investíciách SR z politiky súdržnosti 2021-2027)

3 Kritérium 1: Výsledok Analytického hierarchického procesu (AHP je technika na 

organizovanie a analýzu zložitých rozhodnutí založená na matematike 

a psychológii)

1,5

Kritérium 2: Priority Národného programu reforiem 2020 3 Kritérium 2: Priority (Národný Program Reforiem, Better Life Index, zdroje 

zaostávanie v ekonomickej výkonnosti) na úrovni tém

3

Kritérium 3: Priority Programového vyhlásenia vlády 3 Kritérium 3: Priority (NPR, Better Life Index, zdroje zaostávanie v ekonomickej 

výkonnosti) na úrovni opatrení

1

Kritérium 4: Priority samosprávy definované organizáciami, ktoré ich 

reprezentujú

3 Kritérium 4: Súlad s prílohou D  Špecifických odporúčaní Rady pre Slovenskú 

republiku (de facto mandát EK na vyjednávanie o investíciách SR z politiky 

súdržnosti 2021-2027) 

3

Kritérium 5: Výsledok  Analytického hierarchického procesu (AHP je technika 

na organizovanie a analýzu zložitých rozhodnutí založená na matematike 

a psychológii)

2 Kritérium 5: Skúsenosti 1,5

Kritérium 6: Opatrenie je nevyhnutné z hľadiska hroziaceho infridgementu 1 Kritérium 6: Strategické ciele EÚ 1,5

Kritérium 7: Absorpčná kapacita - pomer žiadaných EÚ zdrojov voči alokácii na 

kód intervencie

1 Kritérium 7: COVID19 a Plán obnovy 1

Kritérium 8: Implementačná kapacita - pomer čerpaných voči alokácii 1



Hlavné pripomienky EK k návrhu Programu Slovensko 
(80 strán)

indikovaný nízky príspevok 
opatrení k dosahovaniu 
klimatických cieľov

dodržanie princípu „Do No 
Significant Harm (DNSH)“

krízová situácia na Ukrajine

potreba ďalšej priorizázie investícií 

nedostatočná úroveň dátovej 
základne odôvodňujúcej 
potrebu investícií do 
niektorých opatrení



1. zmysluplná pomoc Marginalizovaným rómskym komunitám

2. transfery medzi fondami (10 % presun z ERDF a 2 % z ESF+ do Kohézneho fondu) a regiónmi

(5 % presun do projektov nadregionálneho významu v Bratislavskom kraji)

3. väčší dôraz na kombináciu finančných nástrojov (návratná forma pomoci)

4. riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine (znižovanie energetickej závislosti  EÚ + integrácia 

utečencov)

5. zásadné pripomienky EK k Programu Slovensko týkajúce sa nízkej úrovne alokácie vyčlenenej 

na zelené opatrenia a verejnú dopravu

6. zásadné požiadavky územnej samosprávy vo vzťahu k využitiu nástroja ITI 

Zmeny v alokáciách Programu Slovensko
(december 2021 -->>> marec 2022) 

príčiny zmien
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Zmeny v alokáciách Programu Slovensko
(december 2021 -->>> marec 2022) 

1 990 150 000 EUR -->>> 1 890 150 000 EUR 

Politický cieľ 1: 

Inteligentnejšia Európa

3 909 525 241 EUR  -->>> 4 227 647 279 EUR

Politický cieľ 2: 

Zelenšia Európa

2 188 580 241 EUR  -->>> 1 999 903 170 EUR

Politický cieľ 3: 

Prepojenejšia Európa

2 934 789 538 EUR -->>> 3 251 604 335 EUR

Politický cieľ 4: 

Sociálnejšia Európa

702 787 715 EUR -->>> 403 637 715 EUR 

Politický cieľ 5: 

Európa bližšie k občanom

+ Fond spravodlivej transformácie

440 658 242 EUR



Spolupráca 20 sekcií a 3 nezávislých expertov 

Bol vytvorený systém národných definícií 

merateľných ukazovateľov – východisko z EÚ 

legislatívy. 

Dokument obsahuje karty všetkých 

merateľných ukazovateľov, ktoré zahŕňajú 

transparentné podmienky pre naplnenie 

merateľného ukazovateľa so zapracovaním 

národných špecifík, t.j. jednotné definície na 

jednom mieste pre všetky SO, žiadateľov, 

prijímateľov.

Indikátory 
Programu 
Slovensko

Príprava

štruktúru programu

Intervenčnú logiku

podrobné rozdelenie zdrojov financovania 

podľa aktivít a oprávnených prijímateľov

Jednotný metodický dokument obsahuje

výkonnostný rámec

prognózu uplatňovania výnimiek vyplývajúcich zo 

Stratégie financovania (napr. na podporu aktivít 

so 100%- ným príspevkom ku zmene klímy, MRK, 

materiálnu depriváciu...)



Proces strategického 
environmentálneho hodnotenia (SEA)

Zverejnenie - Oznámenia o strategickom 

dokumente „Program Slovensko 2021 - 2027“–

13.7. 2021

Zverejnenie – Informácie o určenom rozsahu 

hodnotenia strategického dokumentu „Program 

Slovensko 2021 - 2027“– 3.9. 2021

január – apríl 2022 - príprava Správy 

o hodnotení strategického dokumentu 

„Program Slovensko 2021-2027“

máj 2022 – vypracovanie odborného 

posudku určeným spracovateľom

apríl 2022 – Zverejnenie „Správy o hodnotení 

strategického dokumentu a návrhu strategického 

dokumentu „Program Slovensko 2021 – 2027“ 

jún 2022 – vypracovanie stanoviska 

z posúdenia strategického dokumentu 



ĎAKUJEME!


