
                                                                                                                                                                                                                       
Príloha k Informácii o stave plnenia základných podmienok  
pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 
2020 v podmienkach Slovenskej republiky k 31. 12. 2021 

 

ODPOČET STAVU PLNENIA ZÁKLADNÝCH PODMIENOK 

31. DECEMBER 20211) 

Horizontálne základné podmienky 

 

 

Základná 

podmienka 

(ZP)/ gestor  

 

Splnenie 

základnej 

podmienky 

na 

národnej 

úrovni 

(áno/nie) 

Predpokla

daný 

termín 

splnenia 

základnej 

podmienky 

(ak je 

doposiaľ 

nesplnená) 

 

 

Kritériá splnenia  

základnej podmienky 

 

Splnenie 

kritéria 

na 

národnej 

úrovni 

(áno/nie) 

 

 

Aktuálny stav plnenia kritéria  

 

 

 

 

Informácia  

o komunikácii  

so zástupcami EK 

ohľadom plnenia 

základnej podmienky 

Účinné 

monitorovacie 

mechanizmy 

trhu verejného 

obstarávania  
 

Úrad pre verejné 

obstarávanie 

(ÚVO) 

Áno  Boli zavedené mechanizmy 

monitorovania, ktoré sa vzťahujú na 

všetky verejné zákazky a ich 

obstarávanie v rámci fondov v súlade  

s právnymi predpismi Únie v oblasti 

verejného obstarávania. Uvedená 

požiadavka zahŕňa: 

 

1. Opatrenia na zabezpečenie 

zhromažďovania účinných                      

a spoľahlivých údajov o postupoch 

verejného obstarávania 

presahujúcich prahové hodnoty 

Únie v súlade s oznamovacími 

povinnosťami podľa článkov 83  

a 84 smernice 2014/24/EÚ  

a článkov 99 a 100 smernice 

2014/25/EÚ. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 
 

Opatrenia v zmysle uvedených článkov 

smerníc sú napĺňané prostredníctvom 

nasledujúceho: 

 

 Správ o činnosti úradu 

 Informácií o celkovom štatistickom 

vyhodnotení procesu verejného 

obstarávania za príslušný rok 

 Kontrolných zoznamoch 

 Interného informačného systému ÚVO - 

Procurio, kde si úrad pre jeho potreby 

vie dané údaje vyselektovať 

Na základe komunikácie 

gestora základnej 

podmienky s Európskou 

komisiou (ďalej len „EK“) 

je možné túto základnú 

podmienku považovať na 

neformálnej úrovni za 

splnenú. Konečné 

potvrdenie bude vydané po 

oficiálnom predložení 

Programu Slovensko EK. 

                                                 
1) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky požiadalo 9. februára 2022  gestorov o zaslanie prípadnej aktualizácie odpočtu plnenia základných 

podmienok. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú spracované na základe zaslaných aktualizácií do 21. februára 2022. 
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 Verejne prístupného informačného 

systému - Vestník verejného 

obstarávania 

 

Úrad pre subjekty pôsobiace v procese 

verejného obstarávania poskytuje 

usmernenia, metodiku, analýzy odboru 

dohľadu a vydáva svoje kontrolné výstupy. 

Všetko vyššie uvedené je voľne prístupné. 

Uvedené údaje majú verejní obstarávatelia 

a obstarávatelia za povinnosť zverejňovať 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

a následne splnenie tejto povinnosti 

kontroluje ÚVO. 

 

V zmysle § 24 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní: „Verejný obstarávateľ  

a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať 

celý priebeh verejného obstarávania  

s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí 

prijatých vo všetkých fázach verejného 

obstarávania, bez ohľadu na použité 

prostriedky komunikácie. Na tento účel 

evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú 

uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania 

oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

uchovávajú počas celej doby jej trvania.“ 

   2.  Opatrenia na zabezpečenie toho, aby     

sa údaje vzťahovali aspoň na tieto 

prvky:  

a) kvalita a intenzita súťaže: meno 

víťazného uchádzača, počet 

prvotných uchádzačov a zmluvná 

hodnota;  

b) informácie o konečnej cene po 

dokončení a o účasti MSP ako 

Áno Dáta sa primárne získavajú z oznámení 

použitých vo verejnom obstarávaní. 

Momentálne vieme uvedené dáta poskytnúť  

v prípade nadlimitných a podlimitných 

zákaziek v nasledovnom rozsahu: 

 Identifikačné údaje víťazných 

uchádzačov. 

 Počet predložených ponúk na zmluvu. 
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priamych uchádzačov, ak 

vnútroštátne systémy takéto 

informácie poskytujú. 

 Zmluvnú cenu za oznámenie a zmluvnú 

cenu, uzavretú s konkrétnym 

uchádzačom (v prípade, ak bolo 

uzavretých viacero zmlúv, napr.  

v prípade, ak bola zákazka delená na 

časti alebo v prípade uzavretia rámcovej 

dohody a pod.). 

 Predpokladanú hodnotu za oznámenie 

(z oznámenia o vyhlásení), resp. 

predpokladanú hodnotu, ak bola 

uvedená v oznámení o výsledku pri 

každej uzavretej zmluve (nie je povinný 

údaj). 

 Mená všetkých uchádzačov je možné 

čiastočne získať z IS EVO a to len pre 

zákazky realizované cez uvedený 

systém. 

 

Konkrétny počet pôvodných uchádzačov  

a počet vybraných uchádzačov, nie len počet 

predložených ponúk by malo byť možné 

získať z nových eFormulárov, ktoré by mali 

byť podľa plánu EÚ implementované  

v  októbri 2023 ako povinné. 

 

Účasť MSP monitorujeme a uverejňujeme ju 

v rámci výročných správ. V súvislosti s 

informáciami týkajúcich sa bodu 2, písm. b.,  

tieto údaje sa zverejňujú na profile, sú 

predmetom aj v rámci informácií o výsledku 

a cena je pretavená do zmluvy 

a zverejňovaná v Centrálnom registri zmlúv. 

 1. Opatrenia na zabezpečenie 

monitorovania a analýzu údajov 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

v súlade s článkom 83 ods. 2 

smernice 2014/24/EÚ a článkom 99 

ods. 2 smernice 2014/25/EÚ. 

Áno Opatrenia sú napĺňané prostredníctvom 

vyššie uvedeného v rámci bodu 1. 
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 4. Opatrenia na verejné sprístupnenie 

výsledkov analýzy v súlade                     

s článkom 83 ods. 3 smernice 

2014/24/EÚ a článkom 99 ods. 3 

smernice 2014/25/EÚ. 

Áno Opatrenia sú napĺňané prostredníctvom 

vyššie uvedeného v rámci bodu 1. 

 5.  Opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

sa všetky informácie poukazujúce na 

podozrenie zo situácií, ktoré 

predstavujú kolúziu vo verejnom 

obstarávaní, oznamovali príslušným 

vnútroštátnym orgánom v súlade          

s článkom 83 ods. 2 smernice 

2014/24/EÚ a článkom 99 ods. 2 

smernice 2014/25/EÚ. 

Áno ÚVO v roku 2018 podpísal Memorandum  

o spolupráci s Generálnou prokuratúrou 

Slovenskej republiky a Protimonopolným 

úradom Slovenskej republiky, na základe 

ktorých sú takéto podozrivé situácie 

a súvisiace informácie postupované. 

Hlavným gestorom uvedeného je v zmysle 

kompetenčného zákona Protimonopolný 

úrad Slovenskej republiky. V zákone  

o verejnom obstarávaní je taktiež  

samostatný dôvod na vylúčenie a to v § 40 

ods. 6 písm. g)  kedy v takých prípadoch 

rozhoduje ÚVO v konaní o námietkach vo 

veci kolúzie. Príslušné informácie 

o postúpení sú verejne prístupné 

a zverejnené v jednotlivých správach  

o činnosti úradu za daný rok. 

Nástroje  

a kapacita  

na účinné 

uplatňovanie 

pravidiel štátnej 

pomoci 

 

Protimonopolný 

úrad Slovenskej  

republiky 

(PMÚ SR) 

Áno  Riadiace orgány majú nástroje a 

kapacitu na overovanie dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci: 

 

1.  V prípade podnikov v ťažkostiach a 

podnikov, na ktoré sa vzťahuje 

požiadavka na vymáhanie 

Áno Základná podmienka bola splnená do 31. 

12. 2021. 

 

Podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave 

niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o štátnej 

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej 

pomoci“) možno štátnu pomoc poskytnúť, 

ak je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu 

pomoc. 

 

Ad1 Podnik v ťažkostiach 

Podmienka, že štátna pomoc nesmie byť 

poskytnutá podnikom v ťažkostiach,  

sa overuje pri individuálnych prípadoch  

Splnenie predmetnej 

základnej podmienky bolo 

konzultované so zástupcom 

EK - Generálne riaditeľstvo 

pre regionálnu a mestskú 

politiku (DG REGIO). 

EK - DG REGIO e-mailom 

z 19. 11. 2020 požiadala  

o doplňujúce informácie 

k základnej podmienke 

k bodu 1 dodržiavanie 

pravidiel štátnej pomoci pre 

podniky v ťažkostiach 

a podniky, na ktoré sa 

vzťahuje požiadavka na 

vymáhanie, ako aj k bodu 2 

prístupu k odbornému 
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v rámci schém štátnej pomoci, ako aj pri 

poskytovaní ad hoc štátnej pomoci. 

Na základe výsledkov z monitorovania EK 

je táto podmienka v schémach štátnej 

pomoci upravená z dvoch uhlov pohľadu – 

žiadateľ musí preukázať, že nie je podnikom 

v ťažkostiach (najmä prostredníctvom 

účtovnej závierky, prípadne vybraných 

finančných ukazovateľov) a zároveň musí 

byť v schéme uvedené, že 

poskytovateľ/vykonávateľ splnenie tejto 

podmienky overí.  

 

Riadiace orgány už v súčasnosti disponujú 

konkrétnymi nástrojmi na overenie, 

kontrolu podnikov v ťažkostiach. Pri 

poskytovaní štátnej pomoci z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov majú 

jednotliví poskytovatelia pomoci 

vypracovanú metodiku, resp. test podniku 

v ťažkostiach, ktoré sú k dispozícii pre 

jednotlivé operačné programy na ich 

webových sídlach (prehľadná tabuľka, kde 

sú uvedené odkazy/linky na relevantné 

dokumenty bola odoslaná zástupcovi EK  

e-mailom z 12. 2. 2021). Metodika, resp. 

test podniku v ťažkostiach sa uplatňuje pri 

poskytovaní štátnej pomoci v súlade 

s existujúcimi schémami štátnej pomoci. 

Platnosť a účinnosť metodiky/testu podniku 

v ťažkostiach riadiacich orgánov nie je 

časovo obmedzená, čím je zabezpečená 

kontinuita postupu riadiacich orgánov 

v rámci overenia dodržiavania pravidiel 

štátnej pomoci pre podniky v ťažkostiach aj 

v novom programovom období 2021 – 

2027.  

Ako sme uviedli, štátna pomoc nemôže byť 

poskytnutá podniku v ťažkostiach, pričom 

poradenstvu 

a usmerňovaniu v oblasti 

štátnej pomoci.  

Požadované informácie boli 

zo strany PMÚ SR zaslané 

EK e-mailom z 23. 11. 

2020. 

 

E-mailom z 15. 1. 2021  

zástupca EK informoval, že 

informácie zaslané zo 

strany PMÚ SR boli 

predmetom konzultácie so 

zodpovednými útvarmi EK. 

Vychádzajúc z e-mailu 

z 15. 1. 2021, EK uplatnila 

pripomienky k podmienke 

týkajúcej sa nástrojov  

a kapacít na overenie 

dodržiavania pravidiel 

štátnej pomoci pre podniky 

v ťažkostiach. V rámci 

uvedeného e-mailu nedošlo 

k uplatneniu pripomienok 

EK vo vzťahu k podmienke 

týkajúcej sa podnikov,  

na ktoré sa vzťahuje 

požiadavka na vymáhanie.  

 

E-mailom z 12. 2. 2021 

predložil PMÚ SR 

zástupcom EK doplňujúce 

informácie preukazujúce 

splnenie základnej 

podmienky týkajúcej sa 

nástrojov a kapacít na 

overenie dodržiavania 

pravidiel štátnej pomoci pre 

podniky v ťažkostiach.  
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táto podmienka, ako aj povinnosť jej 

overenia zo strany poskytovateľa, musia byť 

explicitne uvedené v schémach štátnej 

pomoci, ktoré sú záväznými dokumentmi a 

Protimonopolný úrad SR ako koordinátor 

pomoci prostredníctvom svojich záväzných 

stanovísk potvrdzuje ich súlad s pravidlami 

štátnej pomoci. Postup riadiacich orgánov 

v súlade so základnou podmienkou 

týkajúcou sa podniku v ťažkostiach 

v novom programovom období 2021 – 2027 

bude v rámci nových schém štátnej pomoci 

zároveň zabezpečený osobitným overením 

zo strany koordinátora pomoci, či majú 

riadiace orgány k dispozícii aktuálnu 

metodiku/test na overenie podniku 

v ťažkostiach, ako jednej z podmienok pre 

vydanie záväzného stanoviska koordinátora 

pomoci.  

Čo sa týka ad hoc prípadov, poskytovateľ 

štátnej pomoci je povinný pred poskytnutím 

pomoci predložiť žiadosť o stanovisko 

koordinátorovi pomoci (§ 8 zákona o štátnej 

pomoci). V žiadosti musí potvrdiť splnenie 

všetkých podmienok poskytnutia štátnej 

pomoci (vrátane podmienky, že pomoc 

nemôže byť poskytnutá podniku v 

ťažkostiach) a doložiť relevantnú 

dokumentáciu preukazujúcu jeho tvrdenia 

(vo vzťahu k tejto podmienke spôsob, akým 

overil, že žiadateľ nie je podnikom  

v ťažkostiach – napr. vyplnený test podniku 

v ťažkostiach). Bez poskytnutia úplnej 

dokumentácie preukazujúcej súlad  

s pravidlami v oblasti štátnej pomoci 

koordinátor pomoci nemôže vydať 

stanovisko. 

V tomto smere sú teda už v súčasnosti 

súčasťou žiadosti o stanovisko k ad hoc 

E-mailom z 14. 7. 2021 EK 

informovala PMÚ SR, že 

doplňujúce informácie 

ohľadom pomoci podnikom 

v ťažkostiach, ktoré boli 

predložené EK e-mailom z 

12. 2. 2021, sú postačujúce 

pre splnenie horizontálnej 

podmienky vzťahujúcej sa k 

štátnej pomoci. 
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štátnej pomoci, adresovanej koordinátorovi 

pomoci, aj podklady poskytovateľa 

preukazujúce splnenie podmienky, že 

pomoc nebude poskytnutá podniku 

v ťažkostiach (vyplnený test podniku 

v ťažkostiach, resp. informácia o spôsobe 

overenia podniku v ťažkostiach). Uvedené 

bude zo strany koordinátora pomoci 

vyžadované aj v novom programovom 

období 2021 – 2027. 

Zároveň si pre úplnosť dovoľujeme uviesť, 

že ak má akýkoľvek poskytovateľ pomoci 

pochybnosti, resp. otázky týkajúce sa testu 

podniku v ťažkostiach, môže sa kedykoľvek 

obrátiť na koordinátora pomoci, a to v rámci 

metodickej a konzultačnej činnosti 

(prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

alebo pracovného stretnutia). 

 

Ad1 Podniky, ktorých sa týka povinnosť 

vymáhania 

Túto podmienku musia, na základe § 7, ods. 

5, písm. b) a ods. 6, písm. b) zákona o štátnej 

pomoci, obsahovať všetky schémy štátnej 

pomoci aj schémy minimálnej pomoci. Musí 

byť potvrdená aj zo strany príjemcov pomoci 

v rámci príslušnej schémy. 

 

Pri poskytovaní ad hoc štátnej pomoci musí 

splnenie tejto podmienky preukázať 

príjemca pomoci vyhlásením. Podmienka sa 

tiež overuje pri opatreniach ad hoc 

minimálnej pomoci. 

 

Rovnako ako pri podniku v ťažkostiach, 

príjemca pomoci musí splnenie tejto 

podmienky preukázať (napr. formou 

vyhlásenia) a poskytovateľ pomoci overiť. 

Za účelom uľahčenia overenia tejto 
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podmienky vytvoril koordinátor pomoci 

v rámci svojho webového sídla priečinok 

„Rozhodnutia Európskej komisie – vrátenie 

pomoci“ s odkazom na nástroj EK 

obsahujúci pravidelne aktualizované 

informácie o vymáhaní pomoci 

v jednotlivých členských štátoch EÚ.  

Od 1. 1. 2022 je webovým sídlom 

koordinátora pomoci webové sídlo 

Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky www.antimon.gov.sk.  

 2. Prostredníctvom prístupu k 

odbornému poradenstvu a 

usmerneniam v otázkach štátnej 

pomoci, ktoré poskytujú experti 

miestnych alebo vnútroštátnych 

orgánov v oblasti štátnej pomoci. 

Áno Zvyšovanie povedomia o pravidlách 

v oblasti štátnej pomoci dlhodobo patrí 

medzi hlavné ciele PMÚ SR, ako 

koordinátora pomoci. 

 

Ad 2 Prístup k odbornému poradenstvu 

a usmerňovaniu v oblasti štátnej pomoci 

Koordinátor pomoci PMÚ SR považuje 

zvyšovanie povedomia o pravidlách v 

oblasti štátnej pomoci za jednu 

z dlhodobých priorít. Na tento účel využíva 

nasledovné nástroje – stretnutia, školenia, 

webové sídlo koordinátora pomoci, 

kontaktná e-mailová adresa, sieť 

kontaktných osôb. Rovnako koordinátor 

pomoci tiež ponúka svoje odborné 

poradenstvo prostredníctvom metodických 

materiálov uverejňovaných na svojom 

webovom sídle. 

 

Uvedené preukazujú štatistiky (údaje k 20. 

12. 2021): 

 2018 2019 202
0 

2021 

Stretnut
ia 

83 70 26+ 5+133 
online 

Splnenie predmetnej 

základnej podmienky bolo 

konzultované so zástupcom 

EK - DG REGIO. 

Európska komisia, GR pre 

regionálnu a mestskú 

politiku e-mailom z 19. 11. 

2020 požiadala PMÚ SR o 

doplňujúce informácie k 

základnej podmienke 

k bodu 1 dodržiavanie 

pravidiel štátnej pomoci pre 

podniky v ťažkostiach 

a podniky, na ktoré sa 

vzťahuje požiadavka na 

vymáhanie, ako aj k bodu 2 

prístupu k odbornému 

poradenstvu 

a usmerňovaniu v oblasti 

štátnej pomoci.  

Požadované informácie boli 

zo strany PMÚ zaslané 

Komisii e-mailom z 23. 11. 

2020.  

http://www.antimon.gov.sk/
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24 
onli
ne 

Školenia 24 17 3+1 
onli
ne 

1+19 
online 

Info cez 
web 
sídlo 

65 76 117 146 

Cez 
informa
čnú 
adresu  

97 108 57 121 

  

Koordinátor pomoci pravidelne školí aj 

administratívne kapacity – AK, pričom pre 

štandardizované pozície je školenie 

k štátnej pomoci povinné a pre 

neštandardizované je školenie dobrovoľné. 

Okrem týchto školení koordinátor pomoci 

organizuje školenia z vlastnej iniciatívy 

alebo na základe požiadaviek 

poskytovateľov. Informácie o ponúkaných 

školeniach sú vždy zverejňované na 

webovom sídle koordinátora pomoci 

a zároveň zasielané cez sieť kontaktných 

osôb. 

V rámci metodickej činnosti je na webovom 

sídle koordinátora pomoci samostatný 

priečinok „Samospráva“, špeciálne určený 

pre mestá, obce a samosprávne kraje – 

v tomto priečinku boli v roku 2020 

zverejnené prvé dve časti vzdelávacieho 

cyklu „Začíname so štátnou pomocou“, 

v roku 2021 bola doplnená tretia časť 

(schematické znázornenie procesov 

vyplývajúcich zo zákona o štátnej pomoci).  

 

E-mailom z 15. 1. 2021 nás 

EK  informovala, že 

informácie zaslané zo 

strany PMÚ SR boli 

predmetom konzultácie so 

zodpovednými útvarmi EK. 

V rámci e-mailu uviedla, že 

k podmienke prístupu 

riadiacich orgánov 

k odbornému poradenstvu  

a usmerňovaniu v oblasti 

štátnej pomoci nemá EK 

ďalšie pripomienky. 
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Informácie zverejňované na webovom sídle 

koordinátora pomoci sú automaticky 

prenášané aj na webové sídlo Združenia 

miest a obcí Slovenska (ZMOS) a na 

kontaktné adresy, ktoré ZMOS eviduje v 

rámci svojich kontaktov. Koordinátor 

pomoci zároveň pripravuje metodický 

materiál určený špeciálne pre potreby miest 

a obcí, ale aj samospráv, vzhľadom na to, že 

si uvedomuje dôležitosť šírenia znalostí  

o pravidlách v oblasti štátnej pomoci aj na 

tejto úrovni štátnej správy. 

 

Uvedené aktivity koordinátora pomoci 

pokračujú aj napriek pandémii,  

a to prostredníctvom aktívneho 

využívania online priestoru – v roku 2021 sa 

takýmto spôsobom uskutočňujú najmä 

stretnutia s poskytovateľmi. Zároveň 

prostredníctvom online priestoru boli 

obnovené aj možnosti pravidelných školení 

(vrátane úvodného školenia 

a špecializovaného workshopu pre ZMOS). 

Informácie o školeniach sú zverejňované na 

webovom sídle aj zasielané prostredníctvom 

siete kontaktných osôb. 

 

Od 1. 1. 2022 je webovým sídlom 

koordinátora pomoci webové sídlo 

Protimonopolného úradu SR 

www.antimon.gov.sk.  

Účinné 

uplatňovanie  

a vykonávanie 

Charty 

základných 

práv  

 

Áno  Sú zavedené účinné mechanizmy na 

zabezpečenie dodržiavania Charty 

základných práv Európskej únie (ďalej 

len „charta“), ktoré zahŕňajú: 

1. Opatrenia na zabezpečenie súladu 

programov podporovaných z fondov 

a ich vykonanie s príslušnými 

ustanoveniami charty. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

 

Bol vypracovaný účinný mechanizmus na 

zabezpečenie dodržiavania základných 

HP/horizontálnych princípov v PO 2021 – 

2027 dokument s názvom: „Základný 

mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania 

Konzultácie so zástupcom 

EK ohľadom neformálneho 

posúdenia splnenia 

základnej podmienky 

prebieha priebežne od 

novembra 2020, kedy sa 

uskutočnila prvá telefonická 

komunikácia riaditeľky 

http://www.antimon.gov.sk/
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Ministerstvo 

práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Slovenskej  

republiky 

(MPSVR SR) 

Horizontálnych princípov Účinné 

uplatňovanie a vykonávanie Charty 

základných práv Európskej únie a 

Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 2010/48 / ES EÚ v 

Programovom období 2021 – 2027“ 

(základný mechanizmus). Dokument 

obsahuje opatrenia na zabezpečenie súladu 

programov podporovaných z fondov a ich 

implementácie s príslušnými ustanoveniami 

Charty EÚ.  

odboru horizontálnych 

princípov so zástupcom EK.  

11. 12. 2020 - Gestor 

horizontálnych princípov 

(GHP) mailom odoslal 

zástupcovi EK dokument s 

názvom „Základný 

mechanizmus na 

zabezpečenie dodržiavania 

Horizontálnych princípov 

Účinné uplatňovanie  

a vykonávanie Charty 

základných práv Európskej 

únie a Vykonávanie a 

uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím 

(UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 

2010/48/ES EÚ v 

programovom období 2021 

– 2027“. 

 

20. 1. 2021 - online 

konzultácia GHP so 

zástupcom EK, ktorý 

vyjadril svoje pripomienky 

k zaslanému dokumentu a 

navrhol vypracovanie 

ďalšieho dokumentu, ktorý 

by deklaroval splnenie HZP 

podľa jednotlivých kritérií 

a podkritérií. 

 

26. 2. 2021 - GHP mailom 

odoslal zástupcovi EK 

Základný mechanizmus so 

zapracovanými 

odporúčaniami, ako aj nový 

 2. Mechanizmy podávania správ 

monitorovaciemu výboru 

týkajúcich sa prípadov nesúladu 

operácií podporovaných z fondov s 

chartou         a sťažností týkajúcich 

sa charty predložených v súlade s 

opatreniami prijatými podľa článku 

69 ods. 7. 

Áno Základný mechanizmus obsahuje aj 

opatrenia na predkladanie správ 

monitorovaciemu výboru o prípadoch 

nesúladu operácií podporovaných z fondov  

s Chartou EÚ a sťažností týkajúcich sa 

Charty EÚ predložených v súlade  

s opatreniami podľa článku 63 ods. 6 VN. Sú 

v ňom popísané postupy, akým spôsobom 

budú získavané údaje a informácie o 

zistených prípadoch nesúladu s Chartou EU 

a sťažnostiach týkajúcich sa Charty EÚ. 

Tieto informácie bude Gestor HP pravidelne 

predkladať monitorovaciemu výboru.  
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dokument s názvom 

„Plnenie horizontálnych 

základných podmienok v 

pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky 

v programovom období 

2021 – 2027“ a Národný 

program rozvoja životných 

podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na 

roky 2021 – 2030. 

 

27. 4. 2021 - odoslanie 

upravených dokumentov v 

SJ a AJ na schválenie EK. 

 

3. 6. 2021 - online 

konzultácia GHP so 

zástupcom EK, na ktorom 

EK žiadalo podrobnejšie 

informácie k vybraným 

témam, pričom sa s GHP 

dohodli na niektorých  

úpravách a doplneniach v 

dokumentoch a bližšej 

špecifikácii niektorých tém.  

 

Od septembra 2021 

prebiehajú pravidelné 

konzultácie so zástupcom 

EK ohľadom finálneho 

schválenia účinného 

mechanizmu na 

zabezpečenie dodržiavania 

základných horizontálnych 

princípov v PO 2021 – 2027 

a zároveň prebieha finálna 

aktualizácia a posledné 
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úpravy dokumentu 

„Základný mechanizmus na 

zabezpečenie dodržiavania 

Horizontálnych princípov 

Účinné uplatňovanie a 

vykonávanie Charty 

základných práv Európskej 

únie a Vykonávanie a 

uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím 

(UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 2010/48 / 

ES EÚ v Programovom 

období 2021 – 2027“.  

Implementácia 

a uplatňovanie 

Dohovoru OSN 

o právach osôb 

so zdravotným 

postihnutím 

(UNCRPD) v 

súlade s 

rozhodnutím 

Rady 

2010/48/ES 

 

Ministerstvo 

práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Slovenskej 

republiky 

(MPSVR SR) 

Áno  Je zavedený národný rámec na 

zabezpečenie implementácie UNCRPD, 

ktorý zahŕňa: 

1. Merateľné ciele, zber údajov  

a mechanizmy monitorovania. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

 

Vnútroštátnym rámcom na zabezpečenie 

vykonávania UNCRPD je Národný program 

rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2021 – 

2030, ktorý bol schválený uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 109 z 24. 2. 2021.  

 

https://www.mpsvr.sk/files/sk/rodina- 

socialna-pomoc/tazke-zdravotne-

postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-

so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-

3/nprzpozp-2021_2030.docx 

 

Opatrenia/úlohy v Národnom programe 

rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2021 - 

2030 boli zadefinované tak, aby výstupy boli 

merateľné pre účely priebežného 

monitorovania ich plnenia a v dokumente je 

zadefinovaný systém mechanizmu zberu 

Konzultácie so zástupcom 

EK ohľadom neformálneho 

posúdenia splnenia 

základnej podmienky 

prebieha priebežne od 

novembra 2020, kedy sa 

uskutočnila prvá telefonická 

komunikácia riaditeľky 

odboru horizontálnych 

princípov so zástupcom EK.  

 

11. 12. 2020 - GHP mailom 

odoslal zástupcovi EK 

dokument s názvom 

„Základný mechanizmus na 

zabezpečenie dodržiavania 

Horizontálnych princípov 

Účinné uplatňovanie a 

vykonávanie Charty 

základných práv Európskej 

únie a Vykonávanie a 

uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so 

https://www.mpsvr.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-3/nprzpozp-2021_2030.docx
https://www.mpsvr.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-3/nprzpozp-2021_2030.docx
https://www.mpsvr.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-3/nprzpozp-2021_2030.docx
https://www.mpsvr.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-3/nprzpozp-2021_2030.docx
https://www.mpsvr.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dokumenty-3/nprzpozp-2021_2030.docx
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údajov a monitorovania plnenia jednotlivých 

úloh.  

 

zdravotným postihnutím 

(UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 

2010/48/ES EÚ v 

programovom období 2021 

– 2027“.  

 

20. 1. 2021 - online 

konzultácia GHP so 

zástupcom EK, ktorý 

vyjadril svoje pripomienky 

k zaslanému dokumentu  

a navrhol vypracovanie 

ďalšieho dokumentu, ktorý 

by deklaroval splnenie 

horizontálnej základnej 

podmienky podľa 

jednotlivých kritérií 

a podkritérií.  

 

26. 2. 2021 - GHP mailom 

odoslal zástupcovi EK 

Základný mechanizmus so 

zapracovanými 

odporúčaniami, ako aj nový 

dokument s názvom 

„Plnenie horizontálnych 

základných podmienok v 

pôsobnosti Ministerstva.  

práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky 

v programovom období 

2021 – 2027“ a Národný 

program rozvoja životných 

podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na 

roky 2021 – 2030.  

 

 2.  Opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

bola politika v oblasti prístupnosti, 

právne predpisy a normy riadne 

zohľadnené pri príprave  

a vykonávaní programov. 

Áno Garantmi dodržiavania všetkých právnych 

predpisov a noriem SR a všetkých 

medzinárodných záväzkov SR v rámci 

plnenia úloh/opatrení v Národnom programe 

rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2021 – 

2030 budú jednotlivé zodpovedné ústredné 

orgány štátnej správy v rozsahu svojich 

kompetencií.  

 

Opatrenia sú zahrnuté aj v dokumente 

„Základný mechanizmus na zabezpečenie 

dodržiavania Horizontálnych princípov 

Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty 

základných práv Európskej únie a 

Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (UNCRPD) v súlade s 

rozhodnutím Rady 2010/48/ES EÚ v 

Programovom období 2021 – 2027“ 

(základný mechanizmus), na základe 

ktorého sa bude zabezpečovať dodržiavanie 

horizontálnych princípov s ohľadom na 

právne predpisy a normy v oblasti 

prístupnosti.  

 

 3. Mechanizmy podávania správ 

monitorovaciemu výboru týkajúce 

sa prípadov nesúladu operácií 

podporovaných z fondov  

s UNCRPD a sťažnosti týkajúce sa 

UNCRPD predložené v súlade  

s opatreniami prijatými podľa 

článku 69 ods. 7 

Áno Základný mechanizmus obsahuje aj 

opatrenia na predkladanie správ 

monitorovaciemu výboru o prípadoch 

nesúladu operácií podporovaných z fondov s 

Dohovorom OSN a sťažností týkajúcich sa 

Dohovoru OSN predložených v súlade  

s opatreniami podľa článku 63 ods. 6 VN. Sú 

v ňom popísané postupy, akým spôsobom 
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budú získavané údaje a informácie  

o zistených prípadoch nesúladu  

s Dohovorom OSN a sťažnostiach 

týkajúcich sa Dohovoru OSN. Tieto 

informácie bude GHP pravidelne predkladať 

monitorovaciemu výboru.  

2. 3. 2021 - online 

konzultácia GHP, riaditeľa 

OIOZP, v ktorého gescii je 

príprava Národného 

programu rozvoja životných 

podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na 

roky 2021 – 2030 a zástupcu 

CKO so zástupcom EK  

k zaslaným dokumentom 

(zodpovedanie otázok, 

návrhy na ďalšie vhodné 

úpravy a doplnenia).  

 

27. 4. 2021 - odoslanie 

upravených dokumentov  

v SJ a AJ na schválenie EK.  

 

3. 6. 2021 - online 

konzultácia GHP so 

zástupcom EK, na ktorom 

EK žiadalo podrobnejšie 

informácie k vybraným 

témam, pričom sa s GHP 

dohodli na niektorých 

úpravách a doplneniach  

v dokumentoch a bližšej 

špecifikácii niektorých tém.  

Od septembra 2021 

prebiehajú pravidelné 

konzultácie so zástupcom 

EK ohľadom finálneho 

schválenia účinného 

mechanizmu na 

zabezpečenie dodržiavania 

základných horizontálnych 

princípov v programovom 

období 2021 – 2027  

a zároveň prebieha finálna 
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aktualizácia a posledné 

úpravy dokumentu 

„Základný mechanizmus na 

zabezpečenie dodržiavania 

Horizontálnych princípov 

Účinné uplatňovanie  

a vykonávanie Charty 

základných práv Európskej 

únie a Vykonávanie  

a uplatňovanie Dohovoru 

OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím 

(UNCRPD) v súlade  

s rozhodnutím Rady 

2010/48/ES EÚ  

v programovom období 

2021 – 2027“.  

 

Tematické základné podmienky 

 

Základná 

podmienka / 

gestor 

 

Fond / 

Špecifický 

cieľ 

Splnenie 

základnej 

podmien

ky na 

národnej 

úrovni  

 

áno/nie 

 

Predpokla

daný 

termín 

splnenia 

základnej 

podmienky 

(ak je 

nesplnená) 

 

 

Kritériá splnenia základnej 

podmienky 

 

Splnenie 

kritérií 

na 

národnej 

úrovni  

 

áno/nie 

 

 

Aktuálny stav plnenia kritéria  

 

 

Informácia o komunikácii 

so zástupcami EK ohľadom 

plnenia základnej 

podmienky 

1.1 Dobré 

riadenie 

národnej 

alebo 

regionálnej 

stratégie pre 

inteligentnú 

špecializáciu  

 

EFRR:  

Rozvoj 

a rozšírenie 

výskumných 

a inovačných 

kapacít 

a využívanie 

pokročilých 

technológií 

Áno  1. Aktuálna analýza výziev  

v oblasti šírenia inovácií 

a digitalizácie 

Áno Základná podmienka bola splnená na 

národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

 

V úvodnej fáze prípravy aktualizácie 

Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR na roky 

2021 - 2027 (ďalej len „SK RIS3 

2021+“)  boli v rámci projektu „Podpora 

transformácie hospodárstva SR 

Priebežná komunikácia počas 

celého procesu prípravy  

AS-IS aj TO-BE správy s EK 

od novembra 2019 až  

do augusta 2020.  
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Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 

rozvoja a 

informatizácie 

Slovenskej 

republiky 

(MIRRI SR) 

 

Rozvoj 

zručností pre 

inteligentnú 

špecializáciu, 

priemyselnú 

transformáciu 

a podnikanie 

  

zvýšením jeho inovačnej výkonnosti“ 

vypracované dva základné koncepčné 

dokumenty, konkrétne „AS-IS report“ a 

„TO-BE report“. Tieto dokumenty 

predstavujú analytický, ale aj podporný 

metodický a informačný zdroj pre tvorbu 

SK RIS3 2021+ a identifikáciu výziev 

v oblastí rozvoja inovácií na Slovensku 

v piatich doménach vrátane Domény 3: 

Digitálna transformácia Slovenska, ktorá 

pokrýva aj oblasť digitalizácie. 

 

„AS-IS Report“ 

Dokument „AS-IS report“ predstavuje 

analytickú správu o stave systému 

výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len 

„VVaI“) na Slovensku. Cieľom jej 

spracovania bolo vytvorenie informačnej 

a analytickej bázy pre ďalšie fázy 

procesu aktualizácie RIS3. Správa je 

tematicky zameraná na organizáciu  

a doterajšie fungovanie systému VVaI  

na Slovensku, na identifikáciu hybných 

síl a prekážok brániacich inováciám a na 

súčasné politické opatrenia. 

 

Správa AS-IS zahŕňa tri kľúčové oblasti: 

•Analýza slovenského ekosystému VVaI 

•Analýza prekážok rozširovania inovácií 

•Analýza priemyselných prechodných 

opatrení, ktoré sa v slovenskej 

ekonomike realizovali za posledných päť 

rokov 

 

https://www.mirri.gov.sk/wp-

content/uploads/2021/03/RTDI-in-

Slovakia-AS-IS-report.pdf  

 

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/RTDI-in-Slovakia-AS-IS-report.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/RTDI-in-Slovakia-AS-IS-report.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/RTDI-in-Slovakia-AS-IS-report.pdf
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Dokument bol schválený Radou vlády 

SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej 

len „RVVTI“) 7. 9. 2020. 

 

„TO-BE report“ 

Dokument s názvom „TO-BE report“, 

predstavuje návrh odporúčaní na 

zlepšenie VVaI na Slovensku. Obsah  

a štruktúra odporúčaní vychádza  

zo zistení a záverov analýzy spracovanej 

v správe „AS-IS report“. Súčasťou 

návrhu odporúčaní je aj predstavenie 

osvedčených postupov z oblasti VVaI 

uplatňovaných v Európe, ktoré majú 

relevanciu pre proces zlepšovania stavu 

slovenského systému VVaI. 

Odporúčania uvedené v správe „TO-BE 

report“ pokrývajú nasledovné témy: 

• Legislatívny rámec upravujúci VVaI  

na Slovensku 

• Infraštruktúra VVaI 

•Spolupráca medzi výskumnými 

pracovníkmi, tvorcami politík  

a priemyslom v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií 

• Zručnosti a ľudské zdroje 

• Financovanie VVaI 

• Monitorovanie a hodnotenie 

 

https://www.mirri.gov.sk/wp-

content/uploads/2021/03/RTDI-in-

Slovakia-TO-BE-report.pdf 

Dokument schválený RVVTI 7. 9. 2020. 

 

Digitalizácia: 

Analytický podklad pre oblasť  

digitalizácie je uvedený v samostatnej 

časti (kapitola 3.2) v správe „AS-IS 

report“. Špecifiká jednotlivých 

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/RTDI-in-Slovakia-TO-BE-report.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/RTDI-in-Slovakia-TO-BE-report.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/RTDI-in-Slovakia-TO-BE-report.pdf
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prioritných oblastí na ktoré sa musí SR  

v najbližšom období zamerať v oblasti 

digitalizácie dokresľuje Súhrnná správa z 

EDP procesu (entrepreneurial discovery 

process resp. proces podnikateľského 

objavovania), ktorá je aktuálne pred 

procesom schvaľovania.  

 

Výzvy pre oblasť VVaI: 

Veľkú časť analytických vstupov, ktoré 

definujú aktuálne výzvy, ktoré brzdia 

rozvoj VVaI v SR definuje „AS-IS 

report“ a aj samotná SK RIS3 2021+ 

(kapitola 4). 

 2. Existencia príslušnej 

regionálnej alebo 

vnútroštátnej inštitúcie  

alebo orgánu, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie 

stratégie pre inteligentnú 

špecializáciu 

Áno V súčasnom období ako gestor splnenia 

základnej podmienky a riadiaci orgán pre 

SK RIS3 2021+ vystupuje Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR, ktoré SK RIS3 2021+ 

pripravovalo a koordinovalo aj jej 

prípravu. V zmysle systému riadenia 

uvedeného v SK RIS3 2021+ bol v súlade 

s Plánom obnovy a odolnosti SR 

vytvorený vnútroštátny orgán (v gescii 

Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej 

len „ÚV SR“)), ktorý bude po presune 

kompetencií súvisiacich s touto zmenou 

zodpovedný na národnej úrovni za 

riadenie SK RIS3 2021+. V závislosti na 

reformných procesoch pre oblasť VVaI 

súvisiacich s plánovanou „reformou 

riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti 

vedy, výskumu a inovácií“ vyplývajúcou 

z komponentu 9 „Efektívnejšie riadenie  

a posilnenie financovania výskumu, 

vývoja a inovácií“ Plánu obnovy  

a odolnosti SR sa aktuálne realizujú 

kroky pre nastavenie nového systému 

riadenia výskumu, vývoja a inovácií. 

Priebežná komunikácia počas 

celého procesu prípravy SK 

RIS3 2021+ s EK od 

novembra 2019 až do 

decembra 2021 (15. 12. 2021 

zaslaný EK vládou SR prijatý 

dokument na neformálne 

posúdenie splnenia základnej 

podmienky). Posledná 

komunikácia s EK prebehla 

online videohovorom 13. 12. 

2021 a čaká sa na výsledné 

stanovisko neformálneho 

posúdenia. 
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Základné princípy nového systému 

riadenia a základné rámce sú súčasťou 

kapitoly 3. 

 

Súčasný stav reformy: 

Medzi zásadné zmeny systému riadenia, 

ktoré už v súčasnosti prebiehajú,  

je možné uviesť prípravu návrhu štatútu 

RVVTI, ktorým sa zabezpečí posilnenie  

kompetencií RVVTI. Návrh štatútu je  

v súčasnosti pripravený pre ďalšiu 

komunikáciu s partnermi a predpoklad 

jeho schválenia je  plánovaný do konca 

februára 2022.  

 

Ďalším prvkom v rámci reformy systému 

riadenia je novelizácia zákona   

č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 

podpory výskumu a vývoja a o doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa upravuje základná 

štruktúra systému riadenia SR pre oblasť 

VVaI. Uvedený zákon je súčasťou 

schvaľovacieho procesu k zákonu  

č. 131/2002 Z. z., ktorý je v súčasnom 

období v procese schvaľovania na úrovni 

NR SR. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?si

d=zakony/zakon&MasterID=8523  

 

Cieľom reformy systému riadenia je 

minimalizovanie aktuálne 

fragmentovaného systému tvorby  

a riadenia politík výskumu, vývoja  

a inovácií ako aj ich implementácie  

a zabezpečiť koordinovaný prístup  

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8523%20
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8523%20
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k riadeniu. Aktuálne sa pripravuje nová 

štruktúra governance výskumu, vývoja  

a inovácií, ktorá má sprehľadniť 

základné riadiace prvky na úrovni 

verejného a súkromného sektora. 

 

Po vláde SR, ktorá schvaľuje politiky  

a strategické smerovanie výskumu, 

vývoja a inovácií má v rámci nového 

systému riadenia VVaI významné 

postavenie a posilnené kompetencie 

RVVTI ako stály odborný, poradný, 

iniciatívny a centrálny koordinačný 

orgán vlády SR pre oblasť tvorby politík 

v oblasti financovania, riadenia  

a hodnotenia podpory výskumu, vývoja  

a inovácií. 

 

Po prechode kompetencií z MIRRI SR na 

ÚV SR bude RVVTI predsedať premiér. 

Členstvo v RVVTI je kreované na 

princípe partnerstva so zastúpením 

verejného sektora, štátnej správy a 

odborníkov z podnikateľského, 

akademického sektora a občianskej 

spoločnosti. Zmenou oproti 

predchádzajúcemu nastaveniu riadenia 

VVaI je, že členstvo sa nebude riadiť 

príslušnosťou k organizáciám verejného, 

akademického, súkromného a 

neziskového sektora, ale výlučne  

na základe excelentnosti a odbornej 

praxe v oblasti VVaI.   

 

Novo vzniknutá sekcia výskumu, vývoja 

a inovácií vedená Chief Innovation 

Officer (ďalej len „CIO“), menovaného 

premiérom, predstavuje odborný aparát 

pre koordinovanie tvorby a riadenia 
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politík v tejto oblasti. Sekcia plní zároveň 

funkciu sekretariátu RVVTI. Sekretariát 

je odborný útvar s hlavnou 

koordinačnou, analytickou, metodickou 

a komunikačnou kompetenciou pre 

tvorbu politík v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií. Cieľom aktivít sekretariátu je 

zvýšenie výkonnosti domáceho 

výskumného, vývojového a inovačného 

prostredia, jeho potenciálu  

a maximalizácia jeho pozitívnych 

finančných a nefinančných prínosov  

pre udržateľný rast a 

konkurencieschopnosť slovenskej 

ekonomiky. Po prechode kompetencií 

bude aj kontaktným bodom pre SK RIS3 

2021+. 

Cieľom aktivít sekcie/sekretariátu je 

realizácia aktivít iniciatívne a v 

spolupráci s kompetentnými rezortami 

pre postupné plnenie piatich pilierov 

reformy, ktorými sú:  

1.Silná nadrezortná stratégia  

a koordinácia; 

2.Reforma procesov a nastavenie 

efektívnych prierezových štandardov 

podporných nástrojov pri dodržaní 

princípu decentralizácie projektového 

riadenia; 

3.Konsolidácia podporných agentúr  

a budovanie ich odborných kapacít; 

4.Uplatňovanie princípov dobrého 

riadenia a efektívnosti; 

5.Zjednotenie systému inštitucionálneho 

hodnotenia a inštitucionálneho 

financovania vedy, výskumu a inovácií. 

 

Koordinačným a poradným orgánom 

RVVTI, ktorému predsedá CIO bude v 
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novom systéme riadenia Koordinačná 

platforma zložená zo zástupcov 

odborných sekcií relevantných 

ministerstiev s kompetenciami v oblasti 

VVaI, doménových koordinátorov a 

vizionárov, zástupcov MSP, veľkých 

podnikov, zväzov, SAV, vysokých škôl a 

neziskového sektora.  

Koordinačná platforma bude plniť najmä 

tieto úlohy: 

•monitoruje a vyhodnocuje imple-

mentáciu strategických dokumentov v 

oblasti VVaI a navrhuje opatrenia na 

zlepšenie jej implementácie, 

•koordinuje na nadrezortnej prierezovej 

úrovni stratégiu SK RIS3 2021+, ktorá 

predstavuje základnú podmienku pre 

čerpanie podpory z fondov EÚ, 

•vyjadruje sa k previazanosti,  

k časovému a k zdrojovému 

zabezpečeniu výziev a podporných 

schém na podporu VVaI zo všetkých 

zdrojov, vrátane relevantných programov 

a Plánu obnovy a odolnosti SR,  

•posudzuje procesy plánovania, 

implementácie a zabezpečenia 

financovania VVaI najmä prioritných 

tém v rámci domén inteligentnej 

špecializácie a súvisiacich projektov, 

•koordinuje monitorovanie stavu 

investícií do verejnej výskumnej  

a vedeckej infraštruktúry, 

•vyjadruje   sa   k   špecializácii   

verejných   vedeckých   a   výskumných   

inštitúcií a navrhuje odporúčania pre radu 

v tejto oblasti, 

•formuluje návrhy, stanoviská  

k posudzovaným dokumentom  

a odporúčania pre RVVTI. 
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Koordinačná platforma nahradí aktuálne 

existujúcu Stálu komisiu RVVTI pre 

implementáciu SK RIS3 2021+. 

 

Vzhľadom na potrebu zjednodušenia, 

skrátenia schvaľovacích procesov  

a odstránenia duplicitných postupov 

a procesov je ďalšou navrhovanou 

úpravou ukončenie činnosti Rady 

Výskumnej agentúry a Rady 

Technologickej agentúry. Všetky 

aktivity, ktoré zastrešovali tieto subjekty 

boli následne predmetom diskusie  

a rozhodovania Stálej komisie RVVTI 

pre implementáciu SK RIS3 2021+.  

V novom systéme riadenia budú tieto 

aktivity predmetom diskusie na zasadnutí 

Koordinačnej platformy.  

 

Návrh novej štruktúry riadenia 

znázorňujúci postavenie jednotlivých 

subjektov je súčasťou prílohy 

dokumentu.  

 

SK RIS3 2021+ 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-sr/index.html  

 

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 726 z 8. 12. 2021. 

 3. Nástroje monitorovania 

a hodnotenia s cieľom 

merať výkonnosť 

vzhľadom na ciele stratégie 

Áno Návrh systému monitorovania 

a hodnotenia SK RIS3 2021+ bol prijatý 

ako súčasť obsahovej stránky SK RIS3 

2021+ (kapitola 3.5).  

 

V zmysle plnenia Plánu úloh vlády SR je 

plánovaná príprava Akčného plánu 

Priebežná komunikácia počas 

celého procesu prípravy SK 

RIS3 2021+ s EK od 

novembra 2019 až do 

decembra 2021 (15. 12. 2021 

zaslaný EK vládou SR prijatý 

dokument na neformálne 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
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implementácie SK RIS3 2021+.  

V súčasnom období prebiehajú diskusie 

k návrhu koncepcie a kompetencií 

systému riadenia, tak aby tento systém 

rešpektoval zmeny súvisiace  

s legislatívnou úpravou zákona  

č. 172/2005 Z. z. organizácii štátnej 

podpory výskumu a vývoja a o doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších 

predpisov a zmenou štatútu RVVTI. V 

Akčnom pláne budú uvedené aktivity  

a opatrenia, ktoré zabezpečia 

implementáciu kľúčových výziev po 

schválení Programu Slovensko, ktoré je 

potrebné realizovať pre podchytenie 

reformných procesov systému riadenia a 

výzvy, ktoré je nevyhnutné zrealizovať 

ešte pred schválením Národnej stratégie 

výskumu, vývoja a inovácií, ktorá 

predstavuje strešný dokument pre oblasť 

VVaI na národnej úrovni bez ohľadu na 

pôvod zdrojov financovania. Nakoľko 

pre uvedenú stratégiu bude pripravovaný 

Akčný plán implementácie Národnej 

stratégie výskumu, vývoja a inovácií, 

bude Akčný plán SK RIS3 2021+ 

pokrývať len aktivity, ktoré je možné 

realizovať z fondov EÚ tak, aby tieto 

aktivity boli komplementárne  

a synergické a nepredstavovali duplicitné 

financovanie. 

SK RIS3 2021+ 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-sr/index.html  

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 726 z 8. 12. 2021. 

posúdenie splnenia základnej 

podmienky). Posledná 

komunikácia s EK prebehla 

online videohovorom 13. 12. 

2021 a čaká sa na výsledné 

stanovisko neformálneho 

posúdenia. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
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 4. Fungovanie spolupráce 

zainteresovaných strán 

(„proces podnikateľského 

objavovania“) 

Áno Identifikácia Domén inteligentnej 

špecializácie prebiehala v období od 

novembra 2019 - novembra 2020, kde 

prostredníctvom workshopov k EDP 

procesu bolo definovaných 5 domén 

inteligentnej špecializácie, ktoré sú 

súčasťou SK RIS3 2021+ (kapitola 5) a 

detailnejšie popísané v rámci Súhrnnej 

správy z EDP procesu. EDP proces bude 

následne kontinuálne pokračovať zberom 

dát, informácií a komunikáciou  

s aktérmi, pričom aktualizácia 

prioritných oblastí domén inteligentnej 

špecializácie, by mala prebiehať v 

pravidelných 1-2 ročných intervaloch. 

Súhrnná správa z EDP procesu je 

aktuálne pred procesom schvaľovania.  

 

Proces aktualizácie SK RIS3 2021+ je 

uvedený podľa realizovaných krokov 

súvisiacich s EDP procesom na 

nasledujúcom odkaze: 

 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-

sr/aktualizacia-ris3/  

 

SK RIS3 2021+  

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-sr/index.html  

 

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 726 z 8. 12. 2021. 

Priebežná komunikácia s EK 

počas realizácie aktivít 

a workshopov pre 

identifikáciu domén v procese 

EDP od novembra 2019 až do 

novembra 2020 (15. 12. 2021 

zaslaný EK vládou SR prijatý 

dokument na neformálne 

posúdenie splnenia základnej 

podmienky). Posledná 

komunikácia s EK prebehla 

online videohovorom 13. 12. 

2021 a čaká sa na výsledné 

stanovisko neformálneho 

posúdenia. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
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 5. Akcie potrebné na zlepšenie 

vnútroštátnych a 

regionálnych systémov 

výskumu a inovácií, ak je to 

relevantné 

Áno Návrh systémových opatrení, opatrení 

pre riešenie kľúčových horizontálnych 

výziev SR a opatrení pre naplnenie 

strategických cieľov SR v oblasti VVaI je 

súčasťou prijatej SK RIS3 2021+ 

(kapitola 3.4 a 4.2).  

 

SK RIS3 2021+ 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-sr/index.html  

 

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 726 z 8. 12. 2021. 

Priebežná komunikácia počas 

celého procesu prípravy SK 

RIS3 2021+ s EK od 

novembra 2019 až do 

decembra 2021 (15. 12. 2021 

zaslaný EK vládou SR prijatý 

dokument na neformálne 

posúdenie splnenia základnej 

podmienky). Posledná 

komunikácia s EK prebehla 

online videohovorom 13. 12. 

2021 a čaká sa na výsledné 

stanovisko neformálneho 

posúdenia. 

 6. Ak je to relevantné, akcie 

na podporu priemyselnej 

transformácie 

Áno Identifikácia domén inteligentnej 

špecializácie prebiehala v období od 

novembra 2019 - novembra 2020, kde 

prostredníctvom workshopov k EDP 

procesu bola definovaná doména 1 - 
Inovatívny priemysel pre 21. storočie, 

ktorej cieľom je podpora transformácie 

priemyselnej výroby v SR na výrobu 

založenú na inováciách (kapitola 5). 

  

Pre potreby uvedenej transformácie 

priemyselnej výroby boli v SK RIS3 

2021+ špecifikované opatrenia (kapitola 

4.2 Súbor opatrení) na zlepšenie 

dostupnosti a kvality ľudských zdrojov  

v oblastiach prírodných a technických 

vied na všetkých stupňoch vzdelávania, 

opatrenia pre zabezpečenie účinného 

systému predvídania zručností 

požadovaných trhom práce v súvislosti s 

požiadavkami na priemyselnú 

transformáciu ekonomiky, opatrenia na 

zvyšovanie miery zapojenia a spolupráce 

priemyselných podnikov do VVaI, 

podporu v oblasti výskumných  

Priebežná komunikácia počas 

celého procesu prípravy SK 

RIS3 2021+ s EK od 

novembra 2019 až do 

decembra 2021. (15. 12. 2021 

zaslaný EK vládou SR prijatý 

dokument na neformálne 

posúdenie splnenia základnej 

podmienky). Posledná 

komunikácia s EK prebehla 

online videohovorom 13. 12. 

2021 a čaká sa na výsledné 

stanovisko neformálneho 

posúdenia. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
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a inovačných klastrov a špecifických 

nástrojov nepriamej podpory (daňové 

stimuly), pre rozvoj konceptu priemysel 

4.0. 

 

SK RIS3 2021+ 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-sr/index.html  

 

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 726 z 8. 12. 2021. 

 7. Opatrenia na posilnenie 

spolupráce           s partnermi 

mimo daného členského 

štátu v prioritných 

oblastiach       

Áno Opatrenia na posilnenie medzinárodnej 

spolupráce a internacionalizácie  

v doménach inteligentnej špecializácie 

a ich prioritných oblastiach sú súčasťou 

SK RIS3 2021+ (kapitola 3.4 a 4.1).  

Zároveň stratégia definuje aj opatrenia na 

riešenie horizontálnych výziev v oblasti 

spolupráce a internacionalizácie 

(kapitola 3.4 a 4.1).  

 

V oblasti internacionalizácie bude SK 

RIS3 2021+ pripravovať aktivity v 

súlade so Stratégiou internacionalizácie 

vysokého školstva do roku 2030, ktorej 

príprava prebiehala v období prípravy SK 

RIS3 2021+ a bola schválená súbežne so 

stratégiou SK RIS3 2021+  

 

“Stratégia internacionalizácie vysokého 

školstva do roku 2030“ 

https://www.minedu.sk/28846-

sk/strategia-internacionalizacie-

vysokeho-skolstva-do-roku-2030/  

 

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 731 z 8. 12. 2021. 

SK RIS3 2021+ 

Priebežná komunikácia počas 

celého procesu prípravy SK 

RIS3 2021+ s EK od 

novembra 2019 až do 

decembra 2021 (15. 12. 2021 

zaslaný EK vládou SR prijatý 

dokument na neformálne 

posúdenie splnenia základnej 

podmienky). Posledná 

komunikácia s EK prebehla 

online videohovorom 13. 12. 

2021 a čaká sa na výsledné 

stanovisko neformálneho 

posúdenia. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.minedu.sk/28846-sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030/
https://www.minedu.sk/28846-sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030/
https://www.minedu.sk/28846-sk/strategia-internacionalizacie-vysokeho-skolstva-do-roku-2030/
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https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investic

ie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-

inteligentnu-specializaciu-sr/index.html  

 

Dokument schválený uznesením vlády  

č. 726 z 8. 12. 2021. 

1.2 Národný 

alebo 

regionálny 

plán v oblasti 

širokopásmové

ho pripojenia 

 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 

rozvoja                           

a 

informatizácie 

Slovenskej 

republiky 

(MIRRI SR) 

EFRR: 

Posilňovanie 

digitálnej 

prepojenosti  

Áno  

 

 Je zavedený národný alebo 

regionálny plán v oblasti 

širokopásmového pripojenia, 

ktorý zahŕňa:  

     

1. Posúdenie nedostatku 

investícií, ktorý je potrebné 

riešiť s cieľom zabezpečiť, 

aby mali všetci občania Únie 

prístup k sieťam s veľmi 

vysokou kapacitou, a to na 

základe:  

a) nedávneho mapovania 

existujúcej súkromnej a 

verejnej infraštruktúry              

a kvality služby pomocou 

štandardných mapovacích 

ukazovateľov 

širokopásmového 

pripojenia;  

b) konzultácie o plánovaných 

investíciách v súlade  

s požiadavkami týkajúcimi 

sa štátnej pomoci 

Áno Základná podmienka bola splnená na 

národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

 

Národný plán širokopásmového 

pripojenia bol vypracovaný a 17. 3. 2021 

schválený vládou SR. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

5814/1 

 

Národný plán širokopásmového (ďalej 

len „NBP“) pripojenia obsahuje  

aj posúdenie nedostatku investícií 

(investičnú medzeru), ktorý treba riešiť, 

aby sa zabezpečilo, že všetci občania 

Slovenska budú mať prístup k sieťam  

s veľmi vysokou kapacitou. V roku 2019 

bolo realizované mapovanie a verejná 

konzultácia k pokrytiu Slovenska ultra-

rýchlym pripojením internetu na úrovni 

adries. V rámci tohto procesu boli 

požadované od telekomunikačných 

podnikov informácie o aktuálnom 

pokrytí ultra-rýchlym pripojením a tiež 

o ich komerčných plánoch v najbližších 

troch rokoch. Na základe dodaných dát 

od 28 telekomunikačných podnikov bola 

odhadnutá investičná medzera 

(kombinácia súkromných a verejných 

zdrojov) potrebná na odstránenie bielych 

adries/domácností na Slovensku. 

1. rokovanie k NBP prebehlo 

vo februári 2020 v Bruseli 

(zástupcovia MIRRI SR, 

zástupcovia EK – DG 

CNECT, DG COMP, DG 

REGIO). Zástupcom EK boli 

prezentované základne časti 

NBP. Zo strany EK boli 

k NBP pozitívne ohlasy. 

Následne v novembri 2020 

prebehla telefonická diskusia 

s DG REGIO a  zástupcom 

EK - DG CNECT, DG 

COMP, DG REGIO bol 

zaslaný mailom 

aktualizovaný dokument NBP 

(po medzirezortnom 

pripomienkovom konaní), zo 

strany EK sme nedostali 

konkrétne pripomienky. 30. 3. 

2021 sme zaslali mailom na 

EK – DG REGIO vládou 

schválenú verziu NBP, zatiaľ 

sme od EK nedostali žiadne 

formálne vyjadrenie. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25814/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25814/1
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 2. Odôvodnenie plánovanej 

verejnej intervencie  

na základe udržateľných 

investičných modelov, ktoré:  

a) posilňujú cenovú 

dostupnosť a prístup  

k otvorenej, kvalitnej  

a nadčasovej infraštruktúre 

a službám;  

b) prispôsobujú formy 

finančnej pomoci zisteným 

zlyhaniam trhu;  

c) umožňujú komplementárne 

využívanie rôznych foriem 

financovania zo zdrojov 

Únie, národných alebo 

regionálnych zdrojov. 

Áno NBP navrhuje investičné modely pre 

plánované verejné intervencie v miestach 

zlyhania trhu, ktoré posilňujú cenovú 

dostupnosť a prístup k otvorenej, 

kvalitnej a nadčasovej infraštruktúre 

a službám a navrhuje formy finančnej 

pomoci (subvencie prevádzkovateľa, 

dopytové výzvy, granty). 

 3. Opatrenia na stimuláciu 

dopytu                a používania 

sietí s veľmi vysokou 

kapacitou vrátane akcií na 

uľahčenie ich zavádzania, 

najmä prostredníctvom 

účinného vykonávania 

smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 

2014/61/EÚ. 

Áno NBP obsahuje aj opatrenia na stimuláciu 

dopytu a používania sietí s veľmi 

vysokou kapacitou (poukážky).  

 

 4. Mechanizmy technickej 

pomoci               a odborného 

poradenstva, ako je úrad pre 

širokopásmové pripojenie, 

s cieľom posilniť kapacitu 

miestnych 

zainteresovaných strán  

a poskytovať poradenstvo 

realizátorom projektu.  

Áno NBP obsahuje aj návrhy technickej 

pomoci a odborného poradenstva – 

vytvorenie a posilnenie Broadband 

Competence Officu, ktorý bude svojimi 

aktivitami prispievať k napĺňaniu cieľov 

NBP. Predstavuje spoluprácu MIRRI SR, 

Úradu pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb 

a Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len „MDV 

SR“). 
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 5. Mechanizmus 

monitorovania založený na 

štandardných mapovacích 

ukazovateľoch 

širokopásmového 

pripojenia. 

Áno NBP popisuje ako vytvoriť mechanizmus 

monitorovania založený na  

štandardných mapovacích 

ukazovateľoch širokopásmového 

pripojenia (monitorovací portál). 

2.1 Strategický 

politický 

rámec na 

podporu 

obnovy budov 

na bývanie a 

nebytových 

budov s 

cieľom 

zabezpečiť 

energetickú 

efektívnosť 

 

Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

Slovenskej 

republiky 

(MDV SR) 

EFRR a 

Kohézny 

fond:          

 

2.1. Podpora 

energetickej 

efektívnosti 

a znižovania 

emisií 

skleníkových 

plynov. 

 

Áno  1. V súlade s požiadavkami 

smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 

2010/31/EÚ je prijatá 

vnútroštátna dlhodobá 

stratégia na podporu 

obnovy vnútroštátneho 

fondu budov na bývanie  

a nebytových budov, ktorá:  

a) obsahuje orientačné 

čiastkové ciele na roky 

2030, 2040 a 2050;  

b) poskytuje orientačný 

prehľad finančných 

zdrojov na podporu 

implementácie stratégie;  

c) vymedzuje účinné 

mechanizmy na podporu 

investícií do obnovy budov. 

 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

 

Dokument Dlhodobá stratégia obnovy 

fondu budov bol prijatý na 70. rokovaní 

vlády SR uznesením vlády č. 36/2021  

z 20. 1. 2021. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

5606/3 

 

25. 1. 2021 elektronicky listom  

č. 11122/2021/SBPSMR/07388 zaslaný 

Generálnemu riaditeľstvu pre energetiku 

Európskej komisie (DG ENER). 

EK považuje kritérium 1 

podmienky 2.1 za splnené. 

Hodnotenie je súčasťou 

prílohy elektronickej správy 

zaslanej Európskou Komisiou 

(DG REGIO, Unit F4) 30. 9. 

2021. 

 2. Opatrenia na zvýšenie 

energetickej efektívnosti  

s cieľom dosiahnuť 

požadované úspory energie. 

Áno Prehľad plánovaných finančných zdrojov 

a mechanizmov na opatrenia smerujúce  

k naplneniu politík a cieľov 

Integrovaného národného energetického 

a klimatické plánu na roky 2021 - 2030 

(ďalej len „NECP“) sú uvedené  

v jednotlivých kapitolách NECP 

venovaných jednotlivým dimenziám 

energetickej únie a v jeho prílohe č. 2. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

4390/1 

 

MH SR v marci 2021 oslovilo 

EK so žiadosťou o stanovisko 

k vyhodnoteniu plnenia 

základnej podmienky.  

31. 3. 2021 bola požiadavka 

zaslaná mailom MH SR 

sekcia podporných 

programov na EK - DG 

REGIO. 

 

30. 4. 2021 EK vo svojej 

odpovedi uviedla, že základné 

podmienky považuje za 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25606/3
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25606/3
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
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 splnené čiastočne, pričom 

vzniesla  pripomienky  

k niektorým aspektom 

prípravy a obsahu NECP.  

 

14. 5. 2021 bola zo strany MH 

SR (sekcia podporných 

programov, sekcia 

energetiky) na EK zaslaná 

odpoveď s reakciou na 

jednotlivé pripomienky EK, 

ktorá spočívala najmä  

v klarifikácii a doplnení 

argumentácie. 

 

Odpoveď EK bola doručená 

30. 9. 2021, následne sa 

uskutočnilo stretnutie 

zástupcov EK a gestora, 

sekcie energetiky MH SR. 

Doplňujúce informácie boli 

predložené EK, očakávame 

jej stanovisko. 

2.2 

Spravovanie 

odvetvia 

energetiky  

 

Ministerstvo 

hospodárstva            

Slovenskej  

republiky 

(MH SR) 

 

EFRR a 

Kohézny 

fond: 

 

Podpora 

energetickej 

efektívnosti 

a znižovania 

emisií 

skleníkových 

plynov. 

Podpora 

energie 

z obnoviteľný

ch zdrojov 

v súlade so 

Áno  Integrovaný národný 

energetický a klimatický plán 

je oznámený Komisii        

v súlade s článkom 3 

nariadenia (EÚ) 2018/1999  

a v súlade s dlhodobými 

cieľmi znižovania emisií 

skleníkových plynov podľa 

Parížskej dohody, ktorý 

zahŕňa: 

1. Všetky prvky vyžadované 

vo vzore stanovenom  

v prílohe I k nariadeniu 

(EÚ) 2018/1999. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 
 

Integrovaný národný energetický  

a klimatický plán SR na roky 2021 – 

2030 (ďalej len „NECP“) bol schválený 

vládou SR 11. 12. 2019. NECP bol 

vypracovaný v súlade s  Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady 

2018/1999 o riadení energetickej únie  

a opatrení v oblasti klímy a obsahuje 

všetky požiadavky podľa prílohy I. 

 

NECP bol EK predložený 20. 12. 2019, 

čím bol dodržaný termín podľa 

uvedeného nariadenia. Hodnotenie EK 

MH SR v marci 2021 oslovilo 

EK so žiadosťou o stanovisko 

k vyhodnoteniu plnenia 

základnej podmienky.  

 

31. 3. 2021 bola požiadavka 

zaslaná mailom MH SR 

(sekcia podporných 

programov) na EK - DG 

REGIO. 

 

30. 4. 2021 EK vo svojej 

odpovedi uviedla, že základné 

podmienky považuje za 

splnené čiastočne, pričom 

vzniesla pripomienky 
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smernicou 

(EÚ) 

2018/2001 

vrátane 

kritérií 

udržateľnosti, 

ktoré sú v nej 

stanovené.  

k NECP bolo zverejnené v októbri 2020. 

Odporúčania EK budú zohľadnené 

v najbližšej aktualizácii, ktorá sa má 

v zmysle naradenia vykonať v roku 

2023.  

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

4390/1  

k niektorým aspektom 

prípravy a obsahu NECP.  

 

14. 5. 2021 bola zo strany MH 

(sekcia podporných 

programov, sekcia 

energetiky) na EK zaslaná 

odpoveď s reakciou na 

jednotlivé pripomienky EK, 

ktorá spočívala najmä 

klarifikácii a doplnení 

argumentácie. 

 

Odpoveď EK bola doručená 

30. 9. 2021, následne sa 

uskutočnilo stretnutie 

zástupcov EK a gestora, 

sekcie energetiky MH SR. 

Doplňujúce informácie boli 

predložené EK, očakávame 

jej stanovisko.  

 2. Orientačný prehľad 

plánovaných finančných 

zdrojov a mechanizmov na 

opatrenia podporujúce 

nízkouhlíkovú energiu. 

Áno Prehľad plánovaných finančných zdrojov 

a mechanizmov na opatrenia smerujúce k 

naplneniu politík a cieľov NECP sú 

uvedené v jednotlivých kapitolách NECP 

venovaných jednotlivým dimenziám 

energetickej únie a v jeho prílohe č. 2. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

4390/1  

2.3 Efektívne 

presadzovanie 

využívania 

energie z 

obnoviteľných 

zdrojov  

v jednotlivých 

odvetviach  

a v celej Únii 

 

Ministerstvo 

hospodárstva 

Slovenskej 

republiky  

(MH SR)   

 

EFRR a 

Kohézny 

fond: 

 

Podpora 

energie 

z obnoviteľný

ch zdrojov 

v súlade so 

smernicou 

(EÚ) 

2018/2001 

vrátane 

kritérií 

udržateľnosti, 

ktoré sú v nej 

stanovené.  

Áno  Sú zavedené opatrenia, ktoré 

zabezpečujú: 

1. Súlad so záväzným 

vnútroštátnym cieľom na 

rok 2020 v oblasti energie        

z obnoviteľných zdrojov  

a s týmto podielom energie 

z obnoviteľných zdrojov 

ako východiskom do roku 

2030 alebo prijatie 

dodatočných opatrení  

v prípade, že základný 

scenár sa v ktoromkoľvek 

jednoročnom období 

nedodrží v súlade  

so smernicou (EÚ) 

2018/2001 a nariadením 

(EÚ) 2018/1999. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

do 31. 12. 2021. 

 

Opatrenia na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie (ďalej  

len „OZE“) a zabezpečenie dodržania 

záväzného cieľa sú  zavedené v zákone  

č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnej kombinovanej výroby a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2009/309/20210801 

 

Keďže SR v každom roku splnila 

minimálnu trajektóriu, ktorá bola 

MH SR v marci 2021 oslovilo 

EK so žiadosťou o stanovisko 

k vyhodnoteniu plnenia 

základnej podmienky.  

 

31. 3. 2021 bola požiadavka 

zaslaná mailom MH SR 

(sekcia podporných 

programov) na EK - DG 

REGIO. 

 

30. 4. 2021 EK vo svojej 

odpovedi uviedla, že základné 

podmienky považuje za 

splnené čiastočne, pričom 

vzniesla  pripomienky 

k niektorým aspektom 

prípravy a obsahu NECP.  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20210801
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20210801
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vyžadovaná pre OZE nebolo potrebné 

prijímať dodatočné opatrenia. 

14. 5. 2021 bola zo strany MH 

(sekcia podporných 

programov, sekcia 

energetiky) na EK zaslaná 

odpoveď s reakciou na 

jednotlivé pripomienky EK, 

ktorá spočívala najmä 

klarifikácii a doplnení 

argumentácie. 

 

Odpoveď EK bola doručená 

30. 9. 2021, predmetná ZP 

bola vyhodnotená ako 

splnená. 

 2. V súlade s požiadavkami 

smernice (EÚ) 2018/2001 a 

nariadenia (EÚ) 2018/1999 

zvýšenie podielu energie       

z obnoviteľných zdrojov  

v odvetví vykurovania  

a chladenia v súlade            

s článkom 23 smernice 

(EÚ) 2018/2001. 

Áno Opatrenia zabezpečujúce zvýšenie 

podielu obnoviteľnej energie v sektore 

vykurovania a chladenia sú uvedené 

v NECP. Finančné opatrenia sú 

zamerané na investičnú pomoc 

(financovanie sa predpokladá aj z fondov 

EÚ v programovom období 2021 – 

2027). Legislatívne opatrenia budú 

zavedené pri transpozícii smernice (EÚ) 

2018/2001.   

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

4390/1  

2.4 Účinný 

rámec na 

riadenie rizika 

katastrof 

 

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej  

republiky 

(MV SR) 

 

EFRR a 

Kohézny 

fond: 

 

Podpora 

adaptácie 

na zmenu 

klímy 

a predchádza

nia rizikám 

katastrof, ako 

aj podpora 

odolnosti, 

a to 

s prihliadnutí

m 

na ekosystém

ové prístupy. 

Áno  Je zavedený národný alebo 

regionálny plán riadenia 

rizika katastrof vypracovaný 

na základe posúdenia rizika  

s náležitým ohľadom na 

pravdepodobné vplyvy zmeny 

klímy a existujúce stratégie 

adaptácie na zmenu klímy, 

ktorý zahŕňa: 

1. Opis kľúčových rizík, ktoré 

sú posúdené v súlade  

s článkom 6 ods. 1 

rozhodnutia Európskeho 

parlamentu           a Rady  

1313/2013/EÚ a ktoré 

odrážajú aktuálne  

a vyvíjajúce sa hrozby  

v časovom rozmedzí 25  

až 35 rokov. Pokiaľ ide  

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni. 
 

V roku 2021 bol vypracovaný strategický 

dokument „Národná stratégia riadenia 

rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej 

republiky“. Predmetný dokument bol 

vypracovaný za rešpektovania 

najnovších stratégií a smerovania 

v oblasti manažovania rizík 

bezpečnostných hrozieb, v jeho 

prílohách obsahuje všetky časti uvedenej 

podmienky. Národná stratégia riadenia 

rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej 

republiky bola schválená vládou SR.  

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6865/1 

 

30. 6. 2021 bola aktualizácia 

strategického dokumentu 

„Národná stratégia riadenia 

rizík bezpečnostných hrozieb 

Slovenskej republiky“ 

predložená na posúdenie EK, 

s pozitívnou spätnou väzbou. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24390/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26865/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26865/1
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o riziká súvisiace s klímou, 

posúdenie sa zakladá na 

prognózach a scenároch 

týkajúcich sa zmeny klímy. 

 

 2. Opis opatrení v oblasti 

prevencie katastrof, 

pripravenosti a reakcie na       

ne s cieľom riešiť 

identifikované kľúčové 

riziká. Týmto opatreniam sa 

prisudzuje priorita úmerne 

rizikám a ich 

hospodárskemu vplyvu, 

výpadkom kapacity, 

účinnosti a efektívnosti  

s prihliadnutím na možné 

alternatívy. 

Áno 

 3. Informácie o finančných 

zdrojoch a mechanizmoch, 

ktoré sú k dispozícii na 

pokrytie nákladov na 

prevádzku            a údržbu 

týkajúce sa prevencie, 

pripravenosti a reakcie. 

Áno 

2.5 

Aktualizované 

plánovanie 

potrebných 

investícií do 

odvetvia 

vodohospodár

stva a 

odpadových 

vôd 

 

Ministerstvo 

životného 

prostredia  

EFRR a 

Kohézny 

fond: 

 

Podpora 

prístupu 

k vode 

a udržateľnéh

o vodného 

hospodárstva. 

Áno  

 

 Pre každé z odvetví alebo pre 

obe odvetvia je zavedený 

národný investičný plán, ktorý 

zahŕňa: 

 

1. Posúdenie súčasného stavu 

vykonávania smernice 

Rady 91/271/EHS  

a smernice Rady 98/83/ES 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

Splnenie kritérií je zabezpečené v rámci 

národného koncepčného dokumentu - 

Plán rozvoja verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií pre územie SR na 

roky 2021 – 2027 (ďalej len „Plán 

rozvoja VK a VK“)  platného od  22. 3. 

2021, čo je v niekoľkomesačnom 

predstihu oproti termínu (31. 12. 2021) 

vyplývajúceho z Rámcovej smernice  

o vode pre 3. cyklus prípravy plánov 

manažmentu povodí (t. j. Vodného plánu 

Slovenska), ktorý sa vzťahuje na obdobie 

Návrh Plánu rozvoja VV 

a VK bol zaslaný na 

neformálne predbežné 

posúdenie EK  - Generálnemu 

riaditeľstvu EK pre životné 

prostredie DG ENV 23. 11. 

2020 elektronicky z úrovne 

MŽP SR. Návrh dokumentu 

bol zároveň zaslaný  

zástupkyni EK - DG REGIO, 

prostredníctvom ktorej bol 

dokument postúpený tiež DG 

ENV. 



36 

 

Slovenskej 

republiky 

(MŽP SR) 

2022 – 2027).  

Proces posudzovania návrhu daného 

strategického dokumentu (ďalej len 

„proces SEA“) v súlade so zákonom 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov bol ukončený 18. 1. 

2021 vydaním Záverečného stanoviska.  

22. 3. 2021 bol Plán rozvoja VV a VK 

schválený na úrovni MŽP SR, čím je 

predmetná základná podmienka na 

národnej úrovni splnená. 

Plán rozvoja VV a VK je zverejnený  

na webovom sídle MŽP SR: 

https://www.minzp.sk/voda/verejne-

vodovody-verejne-kanalizacie/  

Stav plnenia jednotlivých kritérií  

je nasledovný:  

1. Posúdenie vykonávania smernice 

Rady 91/271/EHS o čistení 

komunálnych odpadových vôd (ďalej len 

„smernica 91/271/EHS“) je uvedené 

v kapitole 3.5 a v prílohe č. 6 v časti 

návrhu Plánu rozvoja verejných 

kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 

2027. 

Posúdenie vykonávania smernice Rady  

98/83/ES o kvalite vody určenej  

na ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica 

98/83/ES“) je uvedené najmä v kapitole 2 

a 3 v časti návrh Plánu rozvoja verejných 

vodovodov pre územie SR na roky 2021 

– 2027. 

23. 12. 2020 boli zo strany 

zástupkyne EK - DG REGIO 

zaslané MŽP SR pripomienky 

a komentáre k návrhu Plánu 

rozvoja VV a VK, ktoré boli 

spoločne vznesené zo strany 

zástupcov EK - DG ENV  

a  DG REGIO. 

 

MŽP SR v spolupráci 

s Výskumným ústavom 

vodného hospodárstva návrh 

Plánu rozvoja VV a VK 

dopracovala v súlade s pripo-

mienkami a požiadavkami EK 

a 2. 2. 2021 bol elektronicky 

návrh Plánu rozvoja VV a VK 

opätovne zaslaný EK – DG 

REGIO na pripomienkovanie. 

 

22. 3. 2021 bol Plán rozvoja  

VV a VK schválený na úrovni 

MŽP SR, čím je predmetná 

základná podmienka  

na národnej úrovni splnená.  

 

1. 4. 2021 boli zo strany EK - 

DG REGIO elektronicky  

MŽP SR dodatočné 

požiadavky na doplnenie, 

spresnenie informácii najmä  

k prílohám Plánu rozvoja VV 

a VK. Plán rozvoja VV a VK 

bol dopracovaný o doplňujúce 

požiadavky na doplnenia 

a spresnenia EK a 30. 4. 2021 

bol zaslaný z  MŽP SR, EK - 

https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
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 2. Identifikáciu a plánovanie 

všetkých verejných 

investícií vrátane 

orientačného finančného 

odhadu:  

a)potrebné na vykonávanie 

smernice 91/271/EHS 

vrátane stanovenia priorít, 

pokiaľ ide o veľkosť 

aglomerácií             a vplyvu 

na životné prostredie, 

pričom sa investície 

rozčlenia na každú 

aglomeráciu odpadových 

vôd;  

b)potrebné na vykonávanie 

smernice 98/83/ES;  

c)potrebné na pokrytie potrieb 

vyplývajúcich zo smernice 

(EÚ) 2020/21843, najmä v 

súvislosti s revidovanými 

parametrami kvality, ktoré 

sú stanovené v prílohe I 

uvedenej smernice. 

Áno 2a) príloha č. 6 časti Plánu rozvoja 

verejných kanalizácií pre územie SR  

na roky 2021 – 2027. 

 

2b) kapitola 4.5 a 4.6 časti Plánu rozvoja 

verejných vodovodov pre územie SR  

na roky 2021 – 2027. 

 

2c) príloha č. 12 časti Plánu rozvoja 

verejných vodovodov pre územie SR  

na roky 2021 – 2027. 

DG REGIO so žiadosťou 

o opätovné posúdenie.  

 

Na online technickom 

stretnutí, ktoré sa konalo  

12. 7. 2021  EK - DG REGIO 

informovalo o zásadnej 

požiadavke týkajúcej sa 

decentralizovaných riešení 

prístupu k vode a k 

odvádzaniu a čisteniu 

odpadových vôd. Bez jasnej 

stratégie, ktorá bude takéto 

riešenia obsahovať, EK 

nebude považovať ZP za 

splnenú. V nadväznosti na 

uvedenú požiadavku EK,  

v rámci prípravy nového 

programového obdobia 2021 

– 2027 bola v gescii MŽP SR 

vypracovaná príloha č. 1 k 

Partnerskej dohode SR 

„Individuálne systémy čiste-

nia odpadových vôd alebo iné 

primerané systémy (IPS)  

v SR“, v ktorej je spôsob 

uplatňovania decentralizova-

ných riešení v SR uvedený. 

 

22. 7. 2021 boli zo strany EK 

DG REGIO elektronicky 

MŽP SR zaslané doplňujúce 

otázky k predloženému Plánu 

rozvoja VV a VK najmä ku 

kritériám 1, 2 a 4, v prípade 

ktorých bolo uvedené, že sú 

považované za čiastočne 

splnené. Z  MŽP SR boli 

odpovede na doplňujúce 

 3.Odhad investícií potrebných 

na obnovenie existujúcej 

infraštruktúry odpadových 

vôd a zásobovania vodou 

vrátane sietí, na základe 

dĺžky ich existencie a 

plánov odpisu. 

Áno Príloha č. 7 časti Plánu rozvoja verejných 

kanalizácií pre územie SR na roky 2021 

– 2027. 

 4. Uvedenie potenciálnych 

zdrojov verejného 

financovania, ak je to 

potrebné ako doplnok k 

používateľským 

poplatkom. 

Áno Kapitola 4.5 a 4.6 časti Plánu rozvoja   

verejných vodovodov pre územie SR  

na roky 2021 – 2027 a v kapitole č. 8  

časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií 

pre územie SR na roky 2021 – 2027. 
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otázky zaslané EK 30. 9. 

2021.  

2.6 

Aktualizované 

plánovanie 

odpadového 

hospodárstva  

 

Ministerstvo 

životného 

prostredia  

Slovenskej 

republiky 

(MŽP SR) 

EFRR a 

Kohézny 

fond: 

 

Podpora 

prechodu 

na obehové 

hospodárstvo, 

ktoré 

efektívne 

využíva 

zdroje. 

Áno  

 

 Jeden alebo viacero 

programov odpadového 

hospodárstva uvedených         

v článku 28 smernice 

Európskeho parlamentu  

a Rady 2008/98/ES sú 

zavedené, vzťahujú sa na celé 

územie členského štátu  

a zahŕňajú:  

1. Analýzu súčasného stavu 

odpadového hospodárstva v 

dotknutej geografickej 

oblasti vrátane druhu, 

množstva a zdroja 

vyprodukovaného odpadu  

a hodnotenia ich budúceho 

vývoja, pričom sa 

zohľadnia očakávané 

vplyvy opatrení 

stanovených v programoch 

predchádzania vzniku 

odpadu, ktoré sa 

vypracovali v súlade  

s článkom 29 smernice 

2008/98/ES. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

do 31. 12. 2021. 

 

Pre splnenie kritérií sa vypracúva 

dokument Program odpadového 

hospodárstva Slovenskej republiky na 

roky 2021 – 2025 (ďalej len „POH“)  

v súlade s čl. 28 rámcovej smernice  

o odpade v znení smernice 2018/851/EÚ. 

POH s  platnosťou od 24. 11. 2021 sa  

vzťahuje na celé územie SR. Novelou 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov sa 

zabezpečila transpozícia smernice 

2018/851/EÚ a tým aj zapracovanie 

požiadaviek týkajúcich sa programu 

odpadového hospodárstva, ktoré 

vyplývajú z novely rámcovej smernice  

o odpade. 

 

18. 12. 2020 bol návrh POH na rezortnej 

úrovni schválený Poradou vedenia MŽP 

SR.  

 

9. 4. 2021 bol návrh POH predložený na 

medzirezortné pripomienkové konanie 

(ďalej len „MPK“), ktoré bolo ukončené 

24. 5. 2021. Po vyhodnotení MPK 

a odstránení rozporov, vrátane 

zapracovania pripomienok EK bol 

materiál predložený na rokovanie 

Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR, 

ktorá ho prerokovala na zasadnutí 23. 8. 

22. 12. 2020 bol návrh POH 

MŽP SR zaslaný Stálemu 

zastúpeniu SR pri EU, 

prostredníctvom ktorého bol 

predložený na predbežné 

posúdenie EK - DG ENV  

a následne 23. 12. 2020 bol 

MŽP SR dokument postúpený 

EK - DG REGIO.  

 

15. 2. 2021 Stále zastúpenie 

SR v Bruseli opätovne 

požiadalo DG ENV  

o stanovisko k návrhu POH 

a následne 26. 2. 2021 sekcia 

environmentálnych 

programov a projektov MŽP 

SR požiadala DG REGIO  

o zabezpečenie súčinnosti pri 

zabezpečení vyjadrenia DG 

ENV. 

 

7. 4. 2021 boli zo strany EK  

k návrhu POH SR 2021 – 

2025 zaslané pripomienky.  

Odpovede a návrhy 

zapracovania pripomienok 

EK do návrhu POH  

ku kritériám 1 a 2 základnej 

podmienky boli EK zaslané 

18. 6. 2021 a ku kritériám 3 

a 4 základnej podmienky  boli 

zaslané EK 2. 7. 2021. 
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2021 a odporučila predmetný materiál  

na ďalšie konanie. V nadväznosti na 

záver Hospodárskej a sociálnej rady 

vlády SR bol návrh POH predložený  

na rokovanie vlády SR. 

 

24. 11. 2021 bol návrh POH uznesením  

vlády SR č. 676 z 24. 11. 2021 schválený. 

  

Po schválení POH vládou SR bol 29. 11. 

2021 strategický dokument zverejnený 

vo Vestníku MŽP SR na webovom 

odkaze:  
https://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-

2021-3.pdf  

 

13. 12. 2021 bolo prijatie POH oficiálne 

notifikované na EK prostredníctvom 

Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, 

v zmysle vykonávacieho rozhodnutia 

2013/727/EÚ, ktorým EÚ stanovila 

formát na oznamovanie informácií  

o prijímaní a podstatných revíziách 

programov odpadového hospodárstva  

a programov predchádzania vzniku 

odpadu. 

15. 7. 2021 EK - DG ENV 

poslala MŽP SR vyjadrenie 

ku kritériám 3 a 4 a 20. 7. 

2021 MŽP SR poslala reakciu 

EK na ich pripomienky 

zaslané ku kritériám 3 a 4.  

 

6. 8. 2021 EK - DG REGIO 

zaslala časť predbežných 

vyjadrení  ku kritériám 3 a 4 

základnej podmienky.  

 

22. 9. 2021 EK - DG REGIO 

zaslala informáciu, že už 

nemá v súvislosti s plnením 

kritérií základnej podmienky 

2.6 žiadne ďalšie 

pripomienky/otázky 

predloženému návrhu POH.  

Z tohto dôvodu považujeme 

kritériá 1. – 4. za splnené.  

 2. Posúdenie existujúcich 

systémov zberu odpadu 

vrátane materiálov  

a územného pokrytia 

triedeného zberu a opatrení 

na zlepšenie jeho 

fungovania, ako aj potreby 

nových systémov zberu. 

Áno Predmetné posúdenie je v rámci  návrhu 

POH súčasťou kapitoly 5.4 Posúdenie 

existujúcich systémov zberu odpadu 

a posúdenie potreby budovania nových 

systémov zberu odpadov. 

 3. Posúdenie nedostatku 

investícií,               v ktorom 

sa odôvodňuje potreba 

uzavretia existujúcich 

zariadení na spracovanie 

Áno Predmetné posúdenie je v rámci návrhu 

POH súčasťou kapitoly 5.6 Potreby 

investícií vrátane finančných 

prostriedkov určených miestnym 

orgánom nevyhnutných na splnenie 

https://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2021-3.pdf
https://www.minzp.sk/files/vestniky/vestnik-2021-3.pdf
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odpadu a dodatočnej alebo 

modernizovanej 

infraštruktúry na 

nakladanie s odpadom, 

spolu s informáciami  

o zdrojoch príjmov, ktoré sú 

k dispozícii na pokrytie 

nákladov na prevádzku 

a údržbu. 

uvedených potrieb a kapitoly 5.7 

Základné zdroje príjmov, ktoré sú  

k dispozícii na pokrytie nákladov  

na prevádzku a údržbu, na základe 

súčasnej právnej úpravy. 

 4. Informácie o lokalizačných 

kritériách pre určenie 

lokalizácie budúcich miest  

a o kapacite budúcich 

zariadení na spracovanie 

odpadu. 

Áno Požiadavky týkajúce sa umiestnenia 

budúcich zariadení na nakladanie  

s odpadmi sú v rámci návrhu POH 

uvedené v kapitole 5.8 Informácie o tom, 

ako sa určia miesta a o kapacite budúcich 

zariadení na nakladanie s odpadmi. 

2.7 Prioritný 

akčný rámec 

potrebných 

ochranných 

opatrení, 

ktorého 

súčasťou je 

spolufinancov

anie zo strany 

Únie 
 

Ministerstvo 

životného 

prostredia  

Slovenskej 

republiky 

(MŽP SR) 

 

 

EFRR 

a Kohézny 

fond: 

 

Posilnenie 

ochrany 

a zachovania 

prírody, 

biodiverzity 

a zelenej 

infraštruktúry

, a to aj 

v mestských 

oblastiach, 

a zníženie 

všetkých 

foriem 

znečistenia. 

Áno 

 V prípade intervencií 

podporujúcich opatrenia na 

ochranu prírody v súvislosti   

s oblasťami sústavy Natura 

2000 v rozsahu pôsobnosti 

smernice Rady 92/43/EHS: 

Je zavedený prioritný akčný 

rámec podľa článku 8 

smernice 92/43/EHS, ktorý 

zahŕňa všetky prvky uvedené 

vo vzore prioritného akčného 

rámca na obdobie 2021 – 

2027, na ktorom sa dohodla 

Komisia a členské štáty, 

vrátane určenia prioritných 

opatrení a odhadu potrieb 

financovania. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

do 31. 12. 2021. 

 

Pre splnenie kritéria základnej 

podmienky 2.7 vypracovala v roku 2019 

Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky dokument s názvom „Prioritný 

akčný rámec (PAF) pre sústavu Natura 

2000 v Slovenskej republike podľa 

článku 8 smernice Rady 92/43/EHS 

o ochrane prirodzených biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín (smernica 

o biotopoch) vo viacročnom finančnom 

rámci na roky 2021 – 2027“ (ďalej len 

„PAF“). 

Návrh PAF bol schválený na úrovni MŽP 

SR 6. 2. 2020. PAF schválený v rámci 

MŽP SR v roku 2020 bol upravený  

v zmysle pripomienok EK a vzhľadom 

na novo schválené dokumenty, 

legislatívu, ako aj nové správy 

(reporting) o stave biotopov a druhov 

európskeho významu, došlo k celkovej 

aktualizácii dokumentu, a to vrátane 

27. 2. 2020 bol návrh PAF 

prostredníctvom Stáleho 

zastúpenia SR pri EÚ 

predložený EK - DG ENV, 

ktorá 31. 3. 2020 zaslala MŽP 

SR k predmetnému 

dokumentu pripomienky. 

 

EK – DG ENV bola zo strany 

MŽP SR informovaná, že 

dopracovanie PAF bude 

vyžadovať dlhšie obdobie, aj 

vzhľadom na prebiehajúce 

zmeny v oblasti ochrany 

prírody a krajiny.  

Väčšina z pripomienok  EK 

bola už v dokumente PAF 

zohľadnená a z nich 

vyplývajúce úpravy 

zapracované už v roku 2020, 

avšak niektoré vyžadovali 

ešte ďalšie konzultácie  

v rámci i mimo MŽP SR 

(napr. s Ministerstvom 



41 

 

údajov k využitým finančným 

prostriedkom v období od 1. 1. 2014 do 

1. 4. 2021, ako aj v odhadovaných 

potrebách v programovom období 2021 – 

2027.  

Návrh PAF bol schválený ministrom 

životného prostredia Slovenskej 

republiky 28. 5. 2021, čím je predmetná 

základná podmienka na národnej úrovni 

splnená. 

 

Dokument spolu s 3 prílohami je 

dostupný na webovom sídle MŽP SR:  

https://www.minzp.sk/natura2000/priorit

ny-akcny-ramec-financovania-natura-

2000-slovenskej-republike/ 

 

Prostredníctvom schváleného  PAF je 

zabezpečené plnenie kritéria základnej 

podmienky 2.7, v súlade s ktorým PAF 

zahŕňa  všetky prvky uvedené vo vzore 

prioritného akčného rámca na obdobie 

2021 – 2027 vrátane prioritných opatrení 

a odhadu potrieb financovania. 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, MIRRI SR, 

Štátnou ochranou prírody SR, 

Slovenskou agentúrou 

životného prostredia, 

Environmentálnym fondom   

a i.).  

 

Návrh PAF bol schválený 

ministrom životného 

prostredia SR 28. 5. 2021, čím 

je predmetná základná 

podmienka na národnej 

úrovni splnená. 

 

PAF upravený aj v zmysle 

pripomienok EK bol zaslaný 

Stálemu zastúpeniu SR pri 

EÚ, prostredníctvom ktorého 

bol 31. 5. 2021 oficiálne 

predložený na EK – DG ENV. 

Pred týmto krokom MŽP SR 

konzultovalo s EK 

aktualizáciu dokumentu. 

 

21. 9. 2021 EK - DG REGIO 

zaslala informáciu, že 

základnú podmienku 

považuje za splnenú, avšak 

splnenie základnej 

podmienky 2.7 bude 

potvrdené až po prijatí 

Programu Slovensko.   

3. Komplexné 

plánovanie 

dopravy na 

primeranej 

úrovni 

 

EFRR a 

Kohézny 

fond: 

 

Rozvoj 

udržateľnej, 

Áno  Je zavedené multimodálne 

mapovanie existujúcich  

a plánovaných infraštruktúr,  

s výnimkou miestnej úrovne, 

v perspektíve do roku 2030, 

ktoré:  

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 
 

V podmienkach Slovenskej republiky 

existuje platný a aktuálny dlhodobý 

strategický dokument – Strategický plán 

23. 1. 2020 – rokovanie s EK 

- DG REGIO o téme plnenia 

základných podmienok pre 

čerpanie prostriedkov EÚ 

v programovom období 2021 

– 2027. EK pozitívne 

https://www.minzp.sk/natura2000/prioritny-akcny-ramec-financovania-natura-2000-slovenskej-republike/
https://www.minzp.sk/natura2000/prioritny-akcny-ramec-financovania-natura-2000-slovenskej-republike/
https://www.minzp.sk/natura2000/prioritny-akcny-ramec-financovania-natura-2000-slovenskej-republike/
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Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

Slovenskej  

republiky 

(MDV SR) 

 

inteligentnej, 

bezpečnej a 

intermodálnej 

siete TEN-T 

odolnej proti 

zmene klímy. 

Rozvoj 

a zlepšovanie 

udržateľnej, 

inteligentnej 

a  

intermodálnej 

vnútroštátnej, 

regionálnej 

a miestnej 

mobility 

odolnej proti 

zmene klímy 

vrátane 

zlepšeného 

prístupu 

k TEN-T a 

cezhraničnej 

mobility 

1. Zahŕňa ekonomické 

posúdenie plánovaných 

investícií, ktoré sa opiera  

o analýzu dopytu a 

modelovanie dopravy a ktoré 

by malo zohľadniť 

očakávaný vplyv otvorenia 

trhov so železničnými 

dopravnými službami. 

rozvoja dopravy SR do roku 2030 (ďalej 

len „Stratégia“) schválený vládou SR. 

Ide o dokument, ktorý bol spracovaný  

s cieľom splniť ex-ante podmienky 

v programovom období 2014 – 2020. Zo 

strany JASPERS a EK bol považovaný 

za best practises. (dokument na 

stiahnutie). Stratégia stanovuje vízie 

a ciele dopravného sektora. Na Slovenku 

bol vypracovaný  národný dopravný 

model, ktorý je priebežne aktualizovaný. 

Spracovala sa metodika priorizácie 

výstavby cestnej infraštruktúry 

(dokument na stiahnutie), harmonogram 

prípravy a výstavby projektov cestnej 

infraštruktúry  (dokument na stiahnutie),  

ako aj metodika prioritizácie 

železničných projektov (dokument na 

stiahnutie) a harmonogram prípravy 

a výstavby projektov železničnej 

infraštruktúry ((dokument na stiahnutie). 

Pre plánované investície sú spracovávané 

štúdie realizovateľnosti, cieľom ktorých 

je posúdiť možné varianty riešení 

projektu a následne odporučiť 

ekonomicky, environmentálne 

a technicky najvhodnejší variant na 

realizáciu. V rámci verejnej osobnej 

dopravy boli vypracované Plány 

udržateľnej mobility samosprávnych 

krajov a krajských miest, ktoré  poskytnú 

vo svojej návrhovej časti zoznam 

odporúčaných dopravných projektov 

na realizáciu s cieľom zabezpečiť 

efektívne fungovanie dopravného 

systému daného regiónu. 

vyhodnotila konštruktívny 

a proaktívny prístup MDV SR 

pri procese nastavenia 

systému strategického 

plánovania a aktualizácií 

Dopravného modelu SR. Na 

základe tohto rokovania 

MDV SR vypracovalo 

rozsiahly samohodnotiaci 

dokument o splnení kritérií 

základnej podmienky, ktorý 

bol EK zaslaný 11. 3. 2020. 

 

Október 2020 – V rámci 

odpovede EK na 

samohodnotenie, EK 

konštatovala, že SR k nemu 

pristúpila zodpovedne 

a pozitívne hodnotí kroky 

MDV SR smerujúce 

k zlepšeniu strategického 

plánovania dopravy v SR. 

Zároveň zaslala niekoľko 

doplňujúcich otázok.  

 

November 2021 – Na základe 

komentárov a pripomienok 

EK bol samohodnotiaci 

dokument o splnení kritérií 

základnej podmienky 

aktualizovaný a 26.11.2021 

zaslaný EK. V tejto súvislosti 

prebehla aj telefonická 

diskusia so zástupcom EK.  

Na základe doterajšej diskusie 

s EK je predpoklad 

pozitívneho stanoviska EK 

k splneniu základnej 

podmienky. Aktualizovaný 

 2. Je konzistentné s prvkami 

integrovaného národného 

energetického a 

Áno Stratégia je v súlade s Integrovaným 

národným energetickým a klimatickým 

plánom (NECP), keďže aspekty 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21699/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21699/1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMxLG-xPT0AhUug_0HHbBJDowQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mindop.sk%2Fuploads%2FPRIORITY_MATERIAL_FINAL.pdf&usg=AOvVaw2Lu0jmMulaVus1_7RXi7g9
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25933/3
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26665/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26665/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26917/1
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klimatického plánu 

súvisiacimi s dopravou. 

životného prostredia boli pri príprave 

stratégie brané do úvahy a následne aj 

premietnuté do NECP z pohľadu 

dopravy. 

dokument preukazujúci 

plnenie kritérií základnej 

podmienky bude zaslaný EK 

po ukončení rokovaní  

o transferoch fondov EÚ 

v programovom období  2021 

- 2027. 

 3. Zahŕňa investície do 

koridorov základnej siete 

TEN-T, ktoré sú 

vymedzené v nariadení, 

ktorým sa zriaďuje Nástroj 

na prepájanie Európy, v 

súlade s príslušnými 

pracovnými plánmi pre 

koridory základnej siete 

TEN-T. 

Áno Dopravná stratégia a investičné priority 

SR sa prioritne orientujú na výstavbu a 

modernizáciu dopravnej infraštruktúry v 

schválených trasách základnej 

transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) 

a na podporu dobudovania dopravnej 

infraštruktúry medzinárodného 

významu. Cieľom týchto aktivít  

je zabezpečiť napojenie národnej 

infraštruktúry na európsku dopravnú 

sieť, a tým zlepšiť dostupnosť  

a konkurencieschopnosť regiónov SR. 

Proces priorizácie investičných 

projektov železničnej a cestnej 

infraštruktúry, ktorý je uvedený v kritériu 

č. 1, je zameraný na identifikáciu 

prioritných projektov lokalizovaných aj  

v sieti TEN-T. 

 4. Pre investície nad rámec 

koridorov základnej siete 

TEN-T vrátane investícií do 

cezhraničných úsekov 

zabezpečuje 

komplementárnosť tým,  že 

poskytuje dostatočnú 

prepojenosť mestských 

sietí, regiónov a miestnych 

komunít so základnou 

sieťou TEN-T       a jej 

uzlami. 

Áno Opatrenia v tejto oblasti patriace do 

kompetencie štátu budú realizované na 

základe zoznamu priorít stanovených 

MDV SR v spolupráci s Útvarom 

hodnoty za peniaze. Priorizácie projektov 

navrhujú analyticky podložený zoznam 

priorít s cieľom stanoviť plán prípravy, 

výstavby a modernizácie projektov 

železničnej a cestnej dopravy do roku 

2030. Výber priorít zohľadňuje dopravné 

hľadisko, spoločenský prínos projektov, 

kapacity štátu pripraviť projekty, 

rozpočtové obmedzenia a kapacitu 

stavebného sektora. Pre každý región na 

úrovni NUTS3 bude zároveň k dispozícii 

strategický dokument (Plán udržateľnej 
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mobility) vrátane zoznamu 

odporúčaných projektov. 

 5. Zabezpečuje interoperabilitu 

železničnej siete a v 

relevantných prípadoch aj 

správy  

o zavádzaní ERTMS podľa 

vykonávacieho nariadenia 

Komisie (EÚ) 2017/61. 

Áno Podľa Strategického plánu rozvoja 

dopravy SR do roku 2030 je podmienkou 

modernizácie železničných tratí na 

Slovensku aj zaistenie ich 

interoperability. Cieľom SR je zvýšiť 

konkurencieschopnosť železničnej 

dopravy prostredníctvom investícií do 

infraštruktúry, mobilného parku  

a formou integrácie rôznych typov 

dopravy (intermodálna doprava). 

Aplikujú sa také typy železničných 

zabezpečovacích systémov a zariadení, 

ktoré technicky neobmedzujú jazdu 

interoperabilných vozidiel ľubovoľného 

železničného operátora. Obdobné 

technické špecifikácie interoperability  

sú definované aj pre komponenty 

vozidlového parku a dodávky energie. 

Na modernizovaných koridorových 

tratiach a ostatných tratiach v správe 

ŽSR sa implementuje subsystém ETCS 

L1, resp. L2 doplnený rádiovou sieťou 

GSM-R. SR pri zavádzaní systému 

ERTMS postupuje v súlade s národným 

plánom, ktorý bol predložený Komisii v 

zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 

2016/919. (dokument na stiahnutie). 

 6. Podporuje multimodalitu, 

identifikáciu potrieb pre 

multimodálne alebo 

prekladacie nákladné 

terminály a terminály pre 

cestujúcich. 

Áno V rámci Stratégie sú pre podporu 

multimodality v oblasti osobnej dopravy 

riešené opatrenia: výstavba prestupných 

terminálov intermodálnej prepravy, 

budovanie parkovacích plôch v okolí 

železničných staníc a terminálov, 

revitalizácia železničných staníc  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfxNX8xPT0AhW__rsIHXTvDDcQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mindop.sk%2Fuploads%2Fextfilesnew%2Fdoprava%2Fzeleznica%2FNIP%2FNIP_CCS_SK.PDF&usg=AOvVaw16FKjFmgaaKuW--ele9OKf


45 

 

a zastávok a podpora infraštruktúry  

v oblasti mestskej hromadnej dopravy. 

Z hľadiska nákladnej dopravy je 

multimodalita riešená napr. podporou 

rozvoja kombinovanej dopravy, 

podporou terminálov intermodálnej 

prepravy, podporou zaistenia 

interoperability hnacích vozidiel  

a obnovy vozidiel, čím sa okrem iného 

sleduje aj zvýšenie podielu ekologickej 

železničnej nákladnej dopravy  

na celkovom dopravnom výkone. 

Podpora intermodálnej dopravy je 

riešená aj v rámci podporovaných 

investícií z Plánu obnovy a odolnosti. 

Cieľom je okrem iného podporiť nákup 

technológií pre intermodálnu dopravu 

(manipulovateľné návesy, výmenné 

nadstavby, dvojpaletové kontinentálne 

kontajnery, cestné nosiče výmenných 

nadstavieb, atď.), intermodálnych 

železničných vozňov či rozbeh nových 

pravidelných liniek vlakov intermodálnej 

dopravy, ktoré umožnia prevedenie 

cestnej prepravy na železničnú 

(intermodálnu) pri tovaroch 

importovaných na Slovensko  

a exportovaných zo Slovenska. MDV SR 

tiež spracovalo Koncepciu rozvoja 

intermodálnej dopravy (dokument na 

stiahnutie).  

Z prevádzkových opatrení ide napr.  

o zlepšenie koordinácie grafikonov  

a cestovných poriadkov medzi 

železničnou a autobusovou dopravou, 

úprava taktu a počtu spojov na vybraných 

tratiach, ale aj racionalizácia prevádzky 

na ostatných tratiach a pod. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/646
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/646


46 

 

 7. Zahŕňa opatrenia relevantné 

pre plánovanie 

infraštruktúry zamerané  

na podporu alternatívnych 

palív v súlade s príslušnými 

národnými politickými 

rámcami. 

Áno Na národnej úrovni boli spracované  

a schválené súvisiace strategické 

dokumenty a transponovaná legislatíva 

EÚ, prostredníctvom ktorých bol 

vytvorený priestor pre rozvoj trhu s 

alternatívnymi palivami. V zmysle 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy (kompetenčný zákon) 

v znení neskorších predpisov patrí 

agenda rozvoja priemyslu a energetiky 

vrátane segmentu alternatívnych palív 

pod MH SR, s ktorým MDV SR úzko 

spolupracuje.  

MDV SR sa ako kontaktný orgán pre 

súkromný a verejný sektor podieľa na 

rozvoji nabíjacej infraštruktúry 

prostredníctvom európskej finančnej 

schémy Nástroja na prepájanie Európy. 

Prostredníctvom tejto schémy sa na 

Slovensku inštalujú rýchlo nabíjacie 

stanice pozdĺž základnej siete TEN-T  

a koridorov základnej siete TEN-T 

relevantných pre SR. MDV SR zároveň 

vytvorilo podmienky na využitie 

prostriedkov EŠIF alokovaných v OP II 

na podporu rozvoja infraštruktúry pre 

nabíjanie elektrických vozidiel. Podpora 

je plánovaná cez finančné nástroje, t. j. 

návratnou formou. 

 8. Prezentuje výsledky 

posúdenia rizík pre 

bezpečnosť cestnej 

premávky v súlade   s 

existujúcimi národnými 

stratégiami bezpečnosti 

cestnej premávky, spolu s 

mapovaním príslušných 

ciest a úsekov a stanovením 

Áno Snaha o kontinuálne zlepšovanie 

bezpečnosti dopravy je viditeľnou 

politikou všetkých subjektov 

zodpovedných za správu dopravnej 

infraštruktúry a prevádzku dopravy. SR 

vykonáva pravidelné bezpečnostné 

audity a realizuje nevyhnutné opatrenia 

na zvyšovanie bezpečnosti dopravy vo 

všetkých dopravných módoch. Bola 
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priorít zodpovedajúcich 

investícií  

vypracovaná a schválená Národná 

stratégia Slovenskej republiky pre 

bezpečnosť cestnej premávky na roky 

2021 – 2030. (Dokument na stiahnutie) 

 9. Poskytuje informácie o 

finančných zdrojoch, ktoré 

zodpovedajú plánovaným 

investíciám a sú potrebné 

na pokrytie nákladov na 

prevádzku a údržbu 

existujúcej a plánovanej 

infraštruktúry  

Áno Návrh indikatívneho finančného rámca 

pre oblasť dopravnej infraštruktúry bol 

spracovaný v súlade s harmonogramom 

investičných projektov železničnej 

a cestnej infraštruktúry a zároveň 

v súlade s predbežnými alokáciami v 

rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. 

Aktualizovaný dokument preukazujúci 

splnenie základnej podmienky bude 

spolu  s dokumentom venujúcim sa 

finančnému rámcu rozvoja  a prevádzky 

a údržby dopravnej infraštruktúry 

zaslaný na EK po ukončení rokovaní 

o finančných transferoch fondov EÚ 

programového obdobia 2021 – 2027.  

4.1 Strategický 

politický 

rámec 

aktívnej 

politiky trhu 

práce 

 

Ministerstvo 

práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny  

Slovenskej 

republiky 

(MPSVR SR) 

 

EFRR: 

Zvyšovanie 

účinnosti a  

inkluzívnosti 

trhov práce 

a prístupu ku 

kvalitnému 

zamestnaniu 

rozvíjaním 

sociálnej 

infraštruktúry 

a podporou 

sociálneho 

hospodárstva.  

 

ESF+: 

Zlepšovanie 

prístupu  k 

zamestnaniu 

Áno  Je zavedený strategický 

politický rámec pre aktívne 

politiky trhu práce so 

zreteľom na usmernenia 

politík zamestnanosti, ktorý 

zahŕňa:  

1. Opatrenia na vykonávanie 

profilovania uchádzačov 

o zamestnanie a posúdenia 

ich potrieb. 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021 

(kritérium č. 2 bolo neformálne 

schválené EK). 

 

Zásadným rámcom pre toto kritérium je 

Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 – 2030 

schválená uznesením vlády SR č. 678 z 

24. 11. 2021. V časti Rozvoj systému 

odborných poradenských služieb 

obsahuje opatrenia na zavedenie 

funkčných nástrojov profilácie klientov 

pre efektívnejšie využívanie 

poskytovaných služieb. Zavádza 

profiláciu uchádzačov o zamestnanie 

(ďalej len “UoZ“) postavenú na 

kombinácii kvantitatívneho empirického 

modelu a expertného posúdenia.  

December 2020 – EK zaslala 

svoje pripomienky, 

komentáre k odpočtu plnenia 

tejto základnej podmienky za 

posledný štvrťrok 2020. 

MPSVR SR  vo februári 2021 

v odpovedi, vysvetlila, 

doplnila chýbajúce 

informácie k plneniu 

jednotlivých kritérií a zriadila 

pracovnú skupinu, ktorej 

úlohou je zabezpečiť, aby sa 

kritéria tejto podmienky plnili 

v súlade s požiadavkami EK.  

Január a júl 2021 - EK zaslala 

doplňujúce otázky k 

strategickému rámcu aktívnej 

politiky trhu práce, na ktoré 

MPSVR SR obratom dvakrát 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26646/1


48 

 

a aktivačným 

opatreniam 

pre všetkých 

uchádzačov 

o zamestnani

e, najmä 

mladých ľudí 

– osobitne 

prostredníctv

om 

implementáci

e záruky pre 

mladých ľudí 

– a dlhodobo 

nezamestnaný

ch osôb 

a znevýhodne

ných skupín 

na trhu práce, 

a pre 

neaktívne 

osoby ako aj 

podporovaní

m 

samostatnej 

zárobkovej 

činnosti 

a sociálneho 

hospodárstva. 

Modernizácia 

inštitúcií 

a služieb trhu 

práce 

s cieľom 

posúdiť 

a predvídať 

potreby 

zručností 

a zabezpečiť 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6635/1  

Plnenie úloh stratégie sa aktívne 

naštartovalo už v januári 2022 

vypracovaním návrhu Akčného plánu 

celoživotného vzdelávania a poradenstva 

na roky 2022 – 2024, ktorý bude v súlade 

s bodom B.2. cit. uznesenia vlády SR  

finalizovaný  už v marci 2022. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolutio

n/19662/1 

Návrh obsahuje detailný popis zavedenia 

funkčného nástroja na profiláciu UoZ  

tak, aby profilácia  zahŕňala kvantifikáciu 

rizikovosti daného UoZ  z hľadiska 

dlhodobého neuplatnenia sa na trhu 

práce, ako aj zadefinovanie potrieb 

rozvoja, silných stránok a prekážok 

uplatnenia sa na trhu práce, ktoré by 

identifikoval kvantitatívny empirický 

model (model odhadovaný metódami 

strojového učenia) ako faktory najviac 

ovplyvňujúce rizikovosť UoZ. 

Zamestnanec úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny na základe odborného 

posúdenia (poradenskej intervencie) 

potvrdí alebo modifikuje zaradenie UoZ 

do jednej zo skupín rizikovosti. 

Modifikácia zaradenia je možná najmä  

v závislosti od dosiahnutého vzdelania, 

dĺžky/počtu predchádzajúcich evidencií, 

regionálneho aspektu dostupnosti 

pracovných miest, možností mobility, 

znevýhodnenia občana a pod. Výstupom 

profilácie je podklad do akčného plánu 

klienta a do kompetenčného profilu UoZ, 

ktorý následne tvorí podklad pre 

prepájanie voľných pracovných pozícií 

reagovalo podrobným 

písomným vysvetlením.  

September a október 2021 – 

MPSVR SR na základe 

podkladov vypracovala 

komplexné samohodnotenie 

plnenia tejto základnej 

podmienky, ktoré zaslala EK - 

DG EMPL 14. 9. 2021. Po 

vyhodnotení samohodnotenia 

poslala EK - DG EMPL 15. 

10. 2021 doplňujúce otázky 

a komentáre. Odpovede na 

otázky boli vypracované  

v súčinnosti s relevantnými 

útvarmi MPSVR SR, 

zapracované do textu a znovu 

odoslané EK - DG EMPL  

na zhodnotenie 2. 11. 2021. 

Otázky EK sa týkali najmä 

spôsobu práce s UoZ v rámci 

včasnej profilácie UoZ a 

poskytovaní odborných a 

individualizovaných 

poradenských služieb, 

zefektívňovania 

personalizovaných služieb, 

vyhodnocovania nástrojov 

aktívnych politík, ktoré sa 

zabezpečujú prostredníctvom 

hĺbkových analýz (ISP); 

naďalej zostáva osobitné 

zameranie na dlhodobo 

nezamestnaných –

individuálny prístup a 

uzatváranie Dohôd o 

pracovnej integrácii 

(individuálne posudzovanie  

a vykonávané aktivity v rámci 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19662/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19662/1
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včasnú 

a cielenú 

pomoc 

a podporu pre 

zosúladenie 

ponuky 

s potrebami 

trhu práce, 

prechody 

a mobilitu. 

so schopnosťami a záujmami klienta  

u osôb v rizikových skupinách. 

Národným rámcom pre plnenie tohto 

kritéria sú „Strategické priority rozvoja 

zamestnanosti v SR s výhľadom do roku 

2030“ schválené 30. 6. 2021 Pracovnou 

skupinou pre oblasť zamestnanosti, 

aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre 

mladých a sociálnej ekonomiky (PS). V 

časti Zlepšenie služieb zamestnanosti 

deklarujú priority zabezpečovania 

personalizovaných služieb poskytovaním 

špecializovaného poradenstva, 

identifikáciou kompetencií 

znevýhodnených UoZ a zavádzanie 

systému profilácie klientov.  
Strategický rámec predstavuje aj Akčný 

plán na ďalšie posilnenie integrácie 

dlhodobo nezamestnaných na trh práce v 

SR s výhľadom do roku 2030 schválený 

30. 6. 2021 na rokovaní PS. Obsahuje 

výzvy na posilnenie profilovacích 

systémov, opatrenia a iniciatívy na 

poskytovanie individualizovaných 

služieb založených na segmentácii  

a profilácii UoZ.  

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030 schválená 

uznesením vlády SR č. 181 zo 7. 4. 2021.  

Strategický rámec pre oblasť 

zamestnávania Rómov -  aktuálne je v 

procese vyhodnotenia MPK Akčný plán 

pre prioritnú oblasť zamestnanosť pre 

roky 2022 - 2024 (MRK).  

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o službách 

zamestnanosti“) (§ 43) obsahuje 

dohody na základe hĺbkového 

posúdenia dlhodobo 

nezamestnaných. 

19. 11. 2021 sa konala 

videokonferencia, na ktorej sa 

zúčastnili zástupcovia EK - 

DG EMPL, MPSVR SR 

a  členovia pracovnej 

skupiny. Účelom konferencie 

bolo prerokovať otvorené 

otázky. Počas diskusie boli 

poskytnuté na dožiadanie 

ďalšie podrobnejšie 

vyjadrenia k otázke do akej 

miery je individuálne 

profilovanie citlivé na rôzne 

cieľové skupiny (nízko 

kvalifikovaných, dlhodobo 

nezamestnaných a Rómov). 

MPSVR SR vysvetlilo, že čo 

sa týka právneho rámca 

Rómovia sa v súlade s 

uplatnením práva na prístup k 

zamestnaniu v rámci 

poskytovania služieb 

zamestnanosti osobitne 

neevidujú, spravidla patria k 

znevýhodneným skupinám 

UoZ, kde patria aj dlhodobo 

nezamestnaní a 

nízkokvalifikovaní; 

znevýhodneným UoZ  

sa venuje zvýšená pozornosť 

pri uplatnení na trhu práce.  

Poskytnuté boli aj spresnenia 

na otázky EK týkajúce sa:  

- segmentácie UoZ - 

základom pre výber balíka 

poskytovaných služieb je 
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osobnostný profil UoZ na určenie aktivít, 

opatrení a služieb potrebných na jeho 

začlenenie na trh práce  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301    

profilovanie UoZ cez 4 

kategórie;  

- k ukončeniu aktivačných 

prác – toto úzko súvisí s 

revíziou poskytovania 

finančných príspevkov v 

rámci aktívnych opatrení trhu 

práce (bude vykonaná v rámci 

novelizácie zákona o službách 

zamestnanosti), plnením 

programového vyhlásenia 

vlády (zlepšovať možnosti 

vytvárania rôznorodých 

pracovných miest v AP s 

dôrazom na budovanie 

zručností) a analýzou a 

zvážením aj legislatívnych 

úprav výkonu aktivačných 

prác na účely poskytovania 

pomoci v hmotnej núdzi;  

Deklarovaný bol rozvoj 

sociálnej ekonomiky ako 

dlhodobej priority SR a 

poskytnutý aktuálny stav 

o počte sociálnych podnikov 

vrátane počtu zamestnancov 

sociálnych podnikov zo 

znevýhodnených a 

zraniteľných skupín 

a občanov so zdravotným 

postihnutím.  

EK deklarovala, že neočakáva 

problémy s plnením tohto 

kritéria a predbežne ho 

pokladá za čiastočne splnené.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301


51 

 

 2. Informácie o nových 

pracovných miestach a 

príležitostiach na 

zamestnanie, pričom sa 

zohľadnia potreby trhu 

práce 

Áno Kritérium č. 2 základnej podmienky 

bolo splnené do 31. 12. 2021. 

 

Opatrenia sú uvedené v dokumentoch:  

Zákon o službách zamestnanosti (§62): 

povinnosť pre zamestnávateľa nahlásiť 

voľné pracovné miesto na úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny s cieľom 

jednoduchšej identifikácie zamestnaní  

s nedostatkom pracovnej sily.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301   

 
V januári 2022 bol dokončený nový 

informačný portál Služby zamestnanosti 

– zamestnávatelia môžu nahlasovať 

voľné pracovné miesta a UoZ. Široká 

verejnosť môže nájsť informácie 

o voľných pracovných miestach.   

Webová stránka bola spustená dňa 1. 2. 

2022: 

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

/  a nahradila doteraz používaný portál 

Internetový sprievodca trhom práce. 

 
Národný projekt - Spoločne hľadáme 

prácu prostredníctvom 2 aktivít: Veľtrh 

práce a Podpora rozvoja siete EURES  

a poradenstvo v oblasti mobility 

pracovnej sily v rámci EÚ/EHP. 

Neustály vývoj informačných  

a komunikačných technológii si vyžaduje 

tvorbu/úpravu dizajnu webového portálu 

siete EURES - túto funkciu bude plniť 

Národný projekt Spoločne hľadáme 

prácu II.  

Tiež boli zavedené webové platformy: 

www.trendyprace.sk -komplexné 

informácie o trhu práce; 

V rámci doterajšej 

komunikácie boli EK 

poskytnuté detailné 

spresnenia strategického 

vzťahu a synergií medzi 

jednotlivými 

kanálmi/portálmi, tiež bližšie 

vysvetlenie, akým spôsobom 

sú v nich zohľadňované 

potreby trhu práce.  

15. 10. 2021 písomne EK - 

DG EMPL deklarovala, že 

kritérium považuje za 

splnené.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/
http://www.trendyprace.sk/
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www.uplatnenie.sk  -uplatniteľnosť 

absolventov škôl na trhu práce; 

www.istp.sk  - Integrovaný sprievodca 

trhom práce www.sustavapovolani.sk - 

opis štandardných nárokov na jednotlivé 

pracovné miesta (požiadavky na odborné 

vedomosti, zručnosti a schopnosti 

kladené na kvalifikovaný výkon 

zamestnaní).      
 3. Opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby sa navrhovanie, 

implementácia, 

monitorovanie 

a preskúmanie vykonávali 

v úzkej spolupráci 

s príslušnými 

zainteresovanými stranami  

Áno MPSVR SR zriadilo vo februári 2021 

„Pracovnú skupinu pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky“.  

V súlade so Štatútom a rokovacím 

poriadkom sa pracovná skupina v rámci 

svojej činnosti zameriava najmä na 

vytváranie podmienok úzkej spolupráce 

so zainteresovanými stranami v oblasti 

navrhovania, implementácie, 

monitorovania a preskúmania oblasti 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky. Pracovná skupina sa schádza 

podľa potreby, spravidla dvakrát ročne.  

Od jej ustanovenia sa uskutočnili dve 

pracovné rokovania: 18. 5. 2021 a 30. 6. 

2021, ktoré súviseli s prerokovaním  

a schválením strategických dokumentov 

v oblasti aktívnej politiky trhu práce.  

Spolupráca s relevantnými 

zainteresovanými aktérmi je okrem toho 

zabezpečená aj prostredníctvom:  

spolupráce úradov práce, sociálmych 

vecí a rodiny so zainteresovanými 

stranami v súlade s ustanoveniami 

zákona o službách zamestnanosti a to na 

dennej báze 

Opatrenia na plnenie kritéria 

sú v súlade s komunikáciou s 

EK. Pripomienky EK boli 

zapracované.  

Plnenie kritéria je 

zabezpečené vytvorením 

pracovnej skupiny.  

V septembri a októbri 2021 

prebiehala písomná 

komunikácia s EK, v ktorej 

bolo EK vysvetlené, že 

aktivity, iniciatívy a opatrenia 

vyplývajúce z prijímaných 

strategických dokumentov 

a Akčných plánov sú 

adresované na priamy výkon, 

spoluprácu, resp. úzku 

súčinnosť príslušných 

aktérov, ktorými sú aj 

zástupcovia sociálnych 

partnerov, obcí, tretieho 

sektora, agentúr 

podporovaného 

zamestnávania a pod.  

 

Počas online rokovania s EK 

19. 11. 2021 boli EK 

poskytnuté informácie k 

existencii tzv. „outplacement“ 

schém, ktoré podporujú ľudí, 

http://www.uplatnenie.sk/
http://www.istp.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301   

Výboru pre otázky zamestnanosti (11 

členov), ktorý definuje Zákon o službách 

zamestnanosti (§16) 

https://www.upsvr.gov.sk/kk/sluzby-

zamestnanosti/vybor-pre-otazky-

zamestnanosti.html?page_id=532531   

ktorí sú zamestnaní, ale ich 

práca sa čoskoro skončí, aby 

pracovali v inej oblasti. EK 

bola uistená, že neexistujú 

žiadne legislatívne prekážky 

na podporu ľudí, ktorí sú 

zamestnaní a ktorí by mohli 

byť ohrození stratou 

zamestnania. Príkladom je 

Národná projekt „Nestrať 

prácu vzdelávaj sa,“ ktorý je 

tesne pred spustením.  

EK deklarovala, že neočakáva 

problémy s plnením tohto 

kritéria a v súčasnosti ho 

pokladá za čiastočne splnené.  

 4. Opatrenia na monitorovanie, 

hodnotenie a preskúmanie 

aktívnych politík trhu práce  

Áno MPSVR SR zriadilo vo februári 2021 

„Pracovnú skupinu pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky“. Pracovná skupina plní 

najmä úlohy zamerané na: tvorbu 

rezortných stratégií, akčných plánov  

a plánov implementácie v oblasti 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky so zohľadnením cieľov 

vyplývajúcich z národných alebo 

európskych legislatívnych  

a strategických dokumentov, 

aktualizáciu a dopĺňanie rezortných 

stratégií, akčných plánov a plánov 

implementácie, a to najmä na základe 

odporúčaní a výstupov externých 

hodnotení, monitorovanie, hodnotenie a 

preskúmavanie plnenia cieľov a opatrení 

vyplývajúcich z rezortných stratégií, 

akčných plánov a plánov implementácie, 

konzultovanie obsahu dokumentov 

Opatrenia na plnenie kritéria 

sú v súlade s komunikáciou so 

zástupcami EK. Pripomienky 

EK boli zapracované. 

MVSVR SR pripravuje do 

rezortných strategických 

dokumentov kapitoly o ich 

monitorovaní. 

V septembri a októbri 2021 sa 

uskutočnila písomná 

komunikácia s EK zaslaním 

odpovedí na otázky EK. 

Zároveň bola EK 

informovaná o postupe SR v 

súvislosti s vymedzením 

národných cieľov do roku 

2030 v kontexte akčného 

plánu na realizáciu 

Európskeho piliera 

sociálnych práv.  

EK deklarovala, že neočakáva 

problémy s plnením tohto 

kritéria a v súčasnosti ho 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.upsvr.gov.sk/kk/sluzby-zamestnanosti/vybor-pre-otazky-zamestnanosti.html?page_id=532531
https://www.upsvr.gov.sk/kk/sluzby-zamestnanosti/vybor-pre-otazky-zamestnanosti.html?page_id=532531
https://www.upsvr.gov.sk/kk/sluzby-zamestnanosti/vybor-pre-otazky-zamestnanosti.html?page_id=532531
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súvisiacich s prípravou programového 

obdobia 2021 – 2027, a to v oblasti 

pôsobnosti tejto pracovnej skupiny. 

Pracovná skupina sa bude za účasti a 

aktívneho zapojenia zainteresovaných 

strán zaoberať existenciou 

monitorovacieho aparátu vrátane 

ukazovateľov, míľnikov a cieľov, vopred 

stanoveným systémom hodnotenia  

a revízie a pod.  

Bol vypracovaný materiál „Vymedzenie 

národných cieľov do roku 2030  

v kontexte Akčného plánu na realizáciu 

Európskeho piliera sociálnych práv“. 

Zadefinované boli indikátory a ich 

hodnoty tak, aby boli merateľné pre účely 

priebežného monitorovania a ich plnenia.  

Uvedený strategický dokument bol 

schválený uznesením vlády SR č. 13 zo 

dňa  12.01.2022.  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolutio

n/19795/1 

Vymedzuje národný cieľ zvýšiť mieru 

zamestnanosti žien a mužov vo veku od 

20 do 64 rokov na 76,5 %, najmä 

zvýšením zamestnanosti mladých ľudí,  

žien, starších pracovníkov a pracovníkov 

s nízkou kvalifikáciou. Obsahuje aj 

strategický rámec pre vyhodnocovanie 

plnenia národných cieľov. Čo sa týka 

strategických dokumentov aktívnej 

politiky trhu práce, ktoré prispejú 

k plneniu týchto cieľov,  pripravené sú tri 

úrovne monitorovania a hodnotenia, 

ktorými sú ročná správa o pokroku 

v implementácii, strednodobé 

hodnotenie, ktoré bude uskutočnené 

v roku 2025, finálne hodnotenie v roku 

2030 a taktiež aj ad-hoc hodnotenia 

považuje za čiastočne 

splnené.  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19795/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19795/1
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dopadov konkrétnych opatrení. 

Monitorovacie a hodnotiace 

mechanizmy budú aj naďalej klásť dôraz 

na dodržiavanie partnerského princípu.  

Hodnotenie Aktívnych opatrení trhu 

práce  

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/akti

vne-opatrenia-tp-

statistiky.html?page_id=1248  

Externé hodnotenie vybraných aktívnych 

opatrení trhu práce (Hodnotiaca správa) 

 5. Pokiaľ ide o intervencie v 

oblasti zamestnanosti 

mladých ľudí, cielené 

prístupy založené na 

dôkazoch zamerané na 

mladých ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v 

procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy, vrátane 

osvetových opatrení a na 

základe požiadaviek na 

kvalitu, pri zohľadnení 

kritérií kvalitnej učňovskej 

prípravy a odbornej stáže, a 

to aj v kontexte 

implementácie systémov 

záruky pre mladých ľudí. 

Áno Za účelom splnenia kritéria bol 

vypracovaný nový strategický dokument 

Národný plán posilnenia Záruky pre 

mladých ľudí v SR s výhľadom do roku 

2030 na základe odporúčania Rady (EÚ) 

z 30. 10. 2020 o moste k pracovným 

miestam – posilnení Záruky pre mladých 

ľudí v spolupráci s relevantnými 

subjektmi z oblasti vzdelávania, sociálnej 

sféry, verejných služieb zamestnanosti, 

sociálnej ekonomiky, implementačnej 

oblasti a ÚSVRM.  

 

Národný plán posilnenia Záruky pre 

mladých ľudí v SR s výhľadom do roku 

2030 bol 30. 6. 2021 prerokovaný a 

schválený na Pracovnej skupine pre 

oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky 

trhu práce, Záruky pre mladých a 

sociálnej ekonomiky.  

Komunikácia so zástupcami 

EK ohľadne neformálneho 

posúdenia splnenia 

predmetného kritéria sa 

uskutočňuje v rámci 

pravidelných seminárov, 

pracovných skupín 

organizovaných z pozície EK 

a jej štruktúr k problematike 

NEET.  

Zatiaľ posledná konzultácia s 

EK ohľadne splnenia 

predmetného kritéria sa 

uskutočnila 19. 11. 2021 

prostredníctvom 

videokonferencie za účasti 

zástupcov DG EMPL, 

MPSVR SR, Ústredia práce, 

sociálynch vecí a rodiny a 

členov pracovnej skupiny. Pri 

hodnotení kritéria vychádzala 

EK zo záverov EMCO Youth 

Guarantee review, ktoré sa 

konalo v polovici októbra 

2021. EK položila doplňujúce 

otázky týkajúce sa podpory 

nízkokvalifikovaných 

mladých ľudí v súvislosti s 

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/aktivne-opatrenia-tp-statistiky.html?page_id=1248
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/aktivne-opatrenia-tp-statistiky.html?page_id=1248
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/aktivne-opatrenia-tp-statistiky.html?page_id=1248
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predčasným ukončením 

školskej dochádzky, 

zamestnanosti žien a Rómov. 

MPSVR SR obratom doplnilo 

požadované informácie a 

písomne ich zaslalo 

zástupcom EK.  

EK deklarovala, že neočakáva 

problémy s plnením tohto 

kritéria a v súčasnosti ho 

pokladá za čiastočne splnené.   

Začiatkom februára 2022 

MPSVR SR zaslalo  update 

samohodnotenia tejto 

základnej podmienky, s 

doplnenými informáciami  a 

odpoveďami, ktoré vyplynuli 

z videokonferencie z 

novembra 2021. MPSVR SR 

čaká na reakciu EK. Následne 

plánuje zorganizovanie 

videokonferencie k tejto 

tematickej základnej 

podmienke. 

4.2 Národný 

strategický 

rámec pre 

rodovú 

rovnosť2 

 

Ministerstvo 

práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Slovenskej 

republiky 

EFRR: 

Zvyšovanie 

účinnosti 

trhov práce 

a prístupu ku 

kvalitnému 

zamestnaniu 

rozvíjaním 

sociálnej infr

aštruktúry 

a podporou 

sociálneho 

Áno  Je zavedený národný 

strategický politický rámec 

pre rodovú rovnosť2, ktorý 

zahŕňa: 

Áno Základná podmienka bola splnená na 

národnej úrovni do 31. 12. 2021 

(kritérium 1 a 3 bolo neformálne 

schválené EK). 
 

Vláda SR v apríli 2021 schválila 

Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí a príslušný 

akčný plán.  

 

EK vzniesla tri kľúčové problémy: 

Proces konzultácii s EK začal 

17. 12. 2020 keď boli odboru 

rovnosti žien a mužov a 

rovnosti príležitostí 

predložené otázky EK k 

zabezpečeniu plnenia tejto 

tematickej základnej 

podmienky. Odpovede na 

uvedené otázky boli zaslané  

EK v januári 2021 a  návrhy 

súvisiacich strategických 

dokumentov v marci 2021. 

                                                 
2 Pojem "gender equality" v Medziinštitucionálnej databáze IATE zodpovedá trom rovnocenným prekladom ako "rodová rovnosť", "rovnosť medzi mužmi a ženami" alebo "rovnosť žien a mužov". 

Rovnako tak sa uvedené pojmy nachádzajú aj v oficiálnom preklade legislatívnych aktov EÚ. 
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(MPSVR SR) 

 

hospodárstva. 

 

ESF+: 

Podpora 

rodovo 

vyváženej 

účasti na trhu 

práce, 

rovných 

pracovných 

podmienok 

a lepšej 

rovnováhy 

medzi 

pracovným 

a súkromným 

životom 

vrátane 

prístupu 

k cenovo 

dostupnej 

starostlivosti 

o deti 

a odkázané 

osoby. 

1. v otázke zamestnanosti žien vo 

vekovej skupine 25-49 chýbajú 

konkrétne a cielené opatrenia a zjavná 

spolupráca so sociálnymi partnermi; 

2. pri nedostatku predškolských zariadení 

je potrebné mať k dispozícií mapovanie 

dostupnosti, bez ktorého nie je možný 

strategický prístup a odhad investícií; 

3. chýbajúce opatrenia zamerané na 

zamestnanosť, inklúziu a predchádzanie 

chudoby rómskych žien. 

 

Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti 

príležitostí (ORŽMRP) pracuje na 

splnení  pripomienky EK č. 1 účasťou na 

Pracovnej skupine pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu 

práce, Záruky pre mladých a sociálnej 

ekonomiky. Pracovná skupina pripravuje 

opatrenia na zlepšenie zamestnanosti 

žien.  

V súčasnosti je pripravovaný akčný plán 

pre zamestnanosť žien, ktorý bude 

chýbajúce opatrenia obsahovať. 

Predpokladom je, že na rezortnej úrovni 

bude schválený na konci Q1/2022. 

Pripomienka EK č. 2 je komplexne  

adresovaná v schválenom Pláne obnovy 

a odolnosti. Opatrenia týkajúce sa 

pripomienky EK č. 3 budú  začlenené do 

Národnej stratégie integrácie Rómov do 

roku 2030, ako bolo dohodnuté 

s ÚSVRK. ORŽMRP sa do procesu 

zapája prostredníctvom trvalých 

pracovných skupín, ktoré ÚSVRK 

organizuje. 

 

Splnenie tematickej podmienky 

očakávame po schválení doplnenia 

Dodatočné otázky EK boli 

predmetom diskusie v rámci 

tzv. „Interim Assessment“ v  

máji 2021, na ktorom boli 

tieto otázky čiastočne 

zodpovedané. V komunikácií 

EK zdôraznila, že základná 

tematická podmienka pre 

rodovú rovnosť  je v úzkom 

prepojení so základnou 

tematickou podmienkou 

vzdelávanie, inklúzia Rómov, 

aktívne opatrenia trhu práce, 

zdravie a vyžaduje si 

koordináciu medzi nimi. 

Niektoré otázky zostali 

otvorené. 

Z rokovania  s EK  z mája 

2021 vyplynula potreba 

doplnenia strategických 

dokumentov o dopracovanie 

nových kapitol, ktoré boli  

vypracované  v spolupráci s 

relevantnými partnermi.  V 

júli 2021 zaslalo MPSVR SR  

doplňujúce odpovede EK.  V 

októbri 2021  MPSVR SR 

pristúpilo k vypracovaniu 

samohodnotenia plnenia tejto 

tematickej základnej 

podmienky a zaslalo ho 14. 

10. 2021 EK.  Po  jeho 

preštudovaní EK zaslala 

predbežné vyhodnotenie 

plnenia tejto tematickej 

základnej podmienky spolu 

s pripomienkami 

a odporúčaniami 

podmieňujúcimi úspešné 
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týchto kapitol do národného 

strategického rámca. 

splnenie tejto tematickej 

základnej podmienky. 

Následne prebehlo 

zapracovanie požadovaných 

informácií zo strany EK do 

textu samohodnotenia. Po 

zapracovaní odpovedí 

a doplnení požadovaných 

informácií do 

samohodnotenia bol jeho 

aktualizovaný text opätovne 

zaslaný na posúdenie EK 17. 

12.  2021. Po zaslaní spätnej 

reakcie zo strany EK 

požiadame EK o navrhnutie 

termínu videokonferencie 

k tejto tematickej základnej 

podmienke v I. Q 2022.  

 1. Identifikáciu výziev v 

oblasti rodovej rovnosti1 

založenú na dôkazoch; 

Áno Kritérium č. 1 základnej podmienky 

bolo splnené do 31. 12. 2021. 
 

Na základe komunikácie s EK z 12. 11. 

2021 považujeme kritérium za splnené. 

Chýbajúce dáta ohľadom dostupnosti 

predškolských zariadení boli EK dodané 

v spolupráci s odborom sociálnych 

služieb a MŠVVŠ SR a odkazom na Plán 

obnovy a odolnosti.  

EK považuje toto kritérium za 

splnené. 

 

 2. Opatrenia s cieľovými 

hodnotami na riešenie 

rodových rozdielov v 

oblasti zamestnanosti, 

platov a dôchodkov           a 

podporu rovnováhy medzi 

pracovným  a súkromným 

životom žien a mužov 

vrátane zlepšenia prístupu k 

vzdelávaniu a starostlivosti 

v ranom detstve, pričom sa 

Áno Kritérium považujeme za splnené. EK 

požiadala o doplnenie informácii 

týkajúcich sa  konkrétnych cieľových 

hodnôt a opatrení  oblastí rámcujúcich 

toto kritérium. Plnenie kritéria bude 

pozostávať z doplnenia informácii z už 

existujúcich strategických materiálov, 

ktoré sú súčasťou plnenia tematickej 

základnej podmienky a vypracovaním 

Akčného plánu pre zamestnanosť žien.  

Požadované informácie boli 

doplnené do  textu 

samohodnotenia a odoslané 

EK. 

 

EK považuje toto kritérium za 

čiastočne splnené a 

neočakáva problémy s 

jeho plnením.   
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rešpektuje úloha a 

nezávislosť sociálnych 

partnerov; 

 3. Opatrenia na 

monitorovanie, hodnotenie 

a preskúmanie 

strategického politického 

rámca a metód zberu údajov 

založených na údajoch 

rozčlenených podľa 

pohlavia. 

Áno Kritérium č. 3 základnej podmienky 

bolo splnené do 31. 12. 2021. 

 

Celoštátna stratégia rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí 2021 – 2027 

vychádza podobne ako pri stratégii 

platnej do roku 2019 z dostupných 

údajov členených podľa pohlavia, ktoré 

sú zhromažďované Štatistickým úradom 

SR (ďalej len „ŠÚ SR“), Európskym 

Inštitútom pre rodovú rovnosť a 

Eurostat-om.  

 

Zdrojmi pre monitorovanie, hodnotenie a 

preskúmanie strategického politického 

rámca a dosahovanie pokroku je tiež 

Index rodovej rovnosti, ktorý 

vypracováva a publikuje Európsky 

Inštitút rodovej rovnosti a informácie zo 

ŠÚ SR. ŠÚ SR každoročne vydáva 

ročenku, kde sa jedna kapitola venuje 

dátam z oblasti rovnosti žien a mužov 

a zároveň aj vydáva špecifickú 

publikáciu zameranú len na rovnosť žien 

a mužov. ORŽMRP bude so ŠÚ SR 

spolupracovať na obsahu publikácii na 

nasledujúce roky.  

EK považuje toto kritérium za 

splnené. 

 4. Opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby sa navrhovanie, 

implementácia, 

monitorovanie a 

preskúmanie vykonávali v 

úzkej spolupráci               s 

relevantnými 

zainteresovanými stranami 

vrátane orgánov pre otázky 

Áno ORŽMRP spolupracuje pri tvorbe 

strategických dokumentov s členkami a 

členmi Výboru pre rodovú rovnosť 

a  zástupcami občianskeho sektora. 

Uvedené opatrenie sa už v súčasnosti 

vykonávajú prostredníctvom: 

Výboru pre rodovú rovnosť 

https://www.employment.gov.sk/files/sl

ovensky/ministerstvo/konzultacne-

V rámci písomnej 

komunikácie požiadala EK  

o doplnenie informácie 

o  zapojení občianskej 

spoločnosti a sociálnych 

partnerov do fázy 

implementácie strategického 

rámca. Pripravované 

doplnenie pozostáva 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf
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rovnosti, sociálnych 

partnerov                a 

organizácií občianskej 

spoločnosti. 

organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-

narodnostne-mensiny-rodovu-

rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-

vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf 

 

Monitorovacieho výboru pre OPĽZ 

https://www.employment.gov.sk/files/sl

ovensky/esf/op-ludske-zdroje/mv-op-

lz/dodatky/statut-mvoplz-konsol-znenie-

dodatok-6-03122018.pdf 

 

Čo sa týka monitorovania Celoštátnej 

stratégie na roky 2021 – 2027, zatiaľ nie 

sú vyjasnené požiadavky EK na 

mechanizmus zapojenia sociálnych 

partnerov do tvorby, implementácie, 

monitoringu a hodnotenia strategických 

dokumentov. ORŽMRP  vo svojej 

odpovedi pokladá prácu Výboru pre 

rodovú rovnosť, jeho pracovných skupín, 

každoročné vypracovanie správy o stave 

rovnosti žien a mužov a priebežné 

odpočty za dostatočné a efektívne.  

z vymenovania úloh 

v Akčnom pláne pre rovnosť 

žien a mužov a rovnosť 

príležitostí na roky 2021 – 

2027, v ktorých mimovládne 

neziskové organizácie 

figurujú ako spolupracujúce 

subjekty a explicitne sa tak 

počíta s ich analytickou 

a praktickou expertízou.  

 

Požadované informácie boli 

doplnené do  textu 

samohodnotenia a odoslané 

EK. 

 

EK pokladá toto kritérium za 

čiastočne splnené a 

neočakáva problémy s jeho 

plnením . 

4.3 Strategický 

politický 

rámec pre 

systém 

vzdelávania a 

odbornej 

prípravy na 

všetkých 

stupňoch 

 

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu 

a športu  

EFRR: 

Zlepšovanie 

rovného 

prístupu k 

inkluzívnym 

a kvalitným 

službám 

v oblasti 

vzdelávania, 

odbornej 

prípravy a 

celoživotného 

vzdelávania 

rozvíjaním 

infraštruktúry 

vrátane 

Nie I. štvrťrok 

2022 

Je zavedený národný alebo 

regionálny strategický 

politický rámec pre systém 

vzdelávania a odbornej 

prípravy, ktorý zahŕňa:  

1. Systémy založené na 

dôkazoch na predvídanie a 

predpovedanie zručností. 

Áno Základná podmienka nebola splnená 

do 31. 12. 2021. 

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 – 2030 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6635/1 

 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 

 

Národné projekty OP ĽZ: 

Komunikácia s EK prebieha 

na pravidelnej báze so 

zástupcami DG EMPL, DG 

EAC, DG REGIO a DG 

JUST. 

 

Ostatnú spätnú väzbu z EK 

sme dostali 4. 6. 2021, 

obsahovala vyjadrenie EK 

jednak k samotnému odpočtu 

plnenia základnej podmienky 

k 31. 3. 2021, rovnako aj 

samostatne ku každej zo 

stratégií. V novembri 

a decembri 2021 boli 

schválené vládou SR 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-rodovu-rovnost/statut-vyboru-rodovu-rovnost-16-03-2017.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/mv-op-lz/dodatky/statut-mvoplz-konsol-znenie-dodatok-6-03122018.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/mv-op-lz/dodatky/statut-mvoplz-konsol-znenie-dodatok-6-03122018.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/mv-op-lz/dodatky/statut-mvoplz-konsol-znenie-dodatok-6-03122018.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/mv-op-lz/dodatky/statut-mvoplz-konsol-znenie-dodatok-6-03122018.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
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Slovenskej 

republiky 

(MŠVVŠ SR) 

posilňovania 

odolností pre 

distančné 

a online 

vzdelávanie 

a odbornú 

prípravu 

 

ESF+: 

Zlepšenie 

kvality, 

inkluzívnosti, 

účinnosti 

a relevantnost

i systémov 

vzdelávania 

a odbornej 

prípravy pre 

trh práce, a to 

aj 

prostredníctv

om 

potvrdzovani

a 

neformálneho 

vzdelávania 

a informálneh

o učenia sa, 

podpory 

nadobúdania 

kľúčových 

kompetencií 

vrátane 

podnikateľsk

ých 

a digitálnych 

zručností 

a podpory 

zavádzania 

https://www.employment.gov.sk/sk/prac

a-zamestnanost/podpora-

zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-

inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/ 

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzi

narodne-merania/piaac 

stratégie, ktoré sú prepojené 

na plnenie základnej 

podmienky. V nadväznosti na 

uvedené plánujeme 

zorganizovať v priebehu 

januára/februára 2022 s EK 

ďalšie technické rokovanie. 

 

 2. Mechanizmy sledovania 

uplatnenia absolventov a 

služby zamerané na kvalitu 

a účinné usmerňovanie 

vzdelávajúcich sa osôb 

všetkých vekových skupín. 

Áno Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 – 2030 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6635/1 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2015/61/20180901  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/245/20211119  

Plán obnovy a odolnosti SR, 

komponenty 6  

https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1045/komponent_06_inkluzivne_vzd

elavanie_1.pdf 

Národné projekty OP ĽZ: 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/   

https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat

-pre-prax/ 

 3. Opatrenia na zabezpečenie 

rovného prístupu ku 

kvalitnému, dostupnému, 

relevantnému, 

Áno Stratégia inkluzívneho prístupu vo 

výchove a vzdelávaní 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6706/1  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac
https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20211119
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20211119
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26706/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26706/1
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systémov 

duálnej 

odbornej 

prípravy 

a učňovskej 

prípravy. 

 

Podpora 

celoživotného 

vzdelávania, 

najmä 

pružných 

príležitostí 

na zvyšovani

e úrovne 

zručností 

a získavanie 

nových 

zručností pre 

všetkých 

s prihliadnutí

m 

na podnikateľ

ské 

a digitálne 

zručnosti, 

lepšie 

predvídanie 

zmien 

a nových 

požiadaviek 

na zručnosti 

na základe 

potrieb trhu 

práce, 

uľahčovanie 

zmien 

zamestnania 

a podpora 

nesegregovanému a 

inkluzívnemu vzdelávaniu 

a odbornej príprave a 

nadobudnutiu kľúčových 

kompetencií na všetkých 

stupňoch vrátane 

vysokoškolského 

vzdelávania, ako aj účasti 

na ňom a jeho úspešného 

ukončenia. 

Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho 

prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 

2021 

https://www.minedu.sk/nulty-akcny-

plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-

vychove-a-vzdelavani-na-rok-2021/ 

Plán obnovy a odolnosti SR, 

komponenty 6 a 7 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1045/komponent_06_inkluzivne_vzd

elavanie_1.pdf 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1046/komponent_07_vzdelavanie-

21-storocie_1.pdf  

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030 

https://www.romovia.vlada.gov.sk/strate

gie/strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-

participaciu-romov-do-roku-2030/ 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/245/20211119  

Národné projekty OP ĽZ: 

https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers  

https://mpc-edu.sk/sk/project/pop 

https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/ 

https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat

-pre-prax/ 

 4. Koordinačný mechanizmus 

zahŕňajúci všetky stupne 

vzdelávania a odbornej 

prípravy vrátane 

vysokoškolského 

vzdelávania a jasné 

rozdelenie zodpovednosti 

medzi príslušnými 

Áno Koordinačné mechanizmy naprieč 

stupňami vzdelávania pozostávajú z rady 

nástrojov využívaných v rámci riadenia 

vzdelávacej sústavy a zodpovednosť/ 

kompetencie sú dané právnymi normami. 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej 

https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-rok-2021/
https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-rok-2021/
https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani-na-rok-2021/
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf
https://www.romovia.vlada.gov.sk/strategie/strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/strategie/strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/strategie/strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20211119
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20211119
https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers
https://mpc-edu.sk/sk/project/pop
https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
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pracovnej 

mobility. 

 

Podpora 

rovného 

prístupu, a to 

najmä 

znevýhodnen

ých skupín, 

ku 

kvalitnému 

a inkluzívne

mu 

vzdelávaniu 

a odbornej 

príprave 

a podpora ich 

úspešného 

ukončenia, 

počnúc 

vzdelávaním 

a starostlivos

ťou v ranom 

detstve cez 

všeobecné 

a odborné 

vzdelávanie 

a prípravu až 

po terciárnu 

úroveň 

a vzdelávanie 

a výučbu 

dospelých 

vrátane 

uľahčovania 

vzdelávacej 

mobility pre 

všetkých 

a prístupnosti 

národnými a/alebo 

regionálnymi orgánmi. 

štátnej správy upravuje pôsobnosť 

MŠVVŠ SR.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2001/575/20210601  

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy 

orgánov štátnej správy v školstve, obcí, 

samosprávnych krajov a orgánov 

školskej samosprávy a určuje ich 

pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej 

správy v školstve a školskej samosprávy, 

v oblasti tvorby siete škôl a školských 

zariadení SR, zaraďovania, vyraďovania 

a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a 

zrušovania škôl a školských zariadení. 

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zároveň 

zjednocuje systém riadenia škôl pod 

jeden rezort MŠVVŠ SR.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2021/271/20220101.ht

ml 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení upravuje 

financovanie škôl  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2003/597/20210101 

V zmysle § 28 zákona č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave na 

koordinácii odborného vzdelávania a 

prípravy pre trh práce na celoštátnej 

úrovni sa zúčastňujú ústredné orgány 

štátnej správy, samosprávne kraje, 

stavovské organizácie a profesijné 

organizácie,  združenia odborových 

zväzov.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/271/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/271/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/271/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/597/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/597/20210101
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pre osoby so 

zdravotným 

postihnutím. 

Koordinácia odborného vzdelávania a 

prípravy na národnej úrovni je 

realizovaná prostredníctvom Rady vlády 

pre odborné vzdelávanie a prípravu 

http://radavladyovp.sk/, na regionálnej 

úrovni prostredníctvom Krajských rád 

pre odborné vzdelávanie a prípravu.   

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, ktorý upravuje v §33 službu 

včasnej intervencie  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/448/20200425  

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401 

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2009/568/20150901  

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 

Aliancia sektorových rád 

https://www.sustavapovolani.sk/aliancia

_sr  
I. štvrťrok 

2022 

5. Opatrenia na 

monitorovanie, hodnotenie 

a preskúmanie 

strategického politického 

rámca. 

Nie Kritérium č. 5 základnej podmienky 

nebolo splnené do 31. 12. 2021. 

 

Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania 2018 – 2027 ( ďalej len 

„NPRVaV“)  

https://www.minedu.sk/17786-

file://///net1/empl/Public/!Shared%20folders%20inter%20directorates/E2%20E3%20common/ESF/Council%20Recommendation%20of%2020%20December%202012%20on%20the%20validation%20of%20non-formal%20and%20informal%20learning
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20200425
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20200425
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/568/20150901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/568/20150901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.sustavapovolani.sk/aliancia_sr
https://www.sustavapovolani.sk/aliancia_sr
https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
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sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-

vzdelavania/ bol k 31. 12. 2021 v procese 

aktualizácie  v nadväznosti na reformy v 

Pláne obnovy a odolnosti a strategické 

dokumenty schválené vládou SR 

v novembri a decembri 2021. 

Implementácia NPRVaV sa realizuje 

prostredníctvom dvojročných akčných 

plánov na celé obdobie platnosti 

NPRVaV. Súčasťou aktualizácie bude aj 

vyhodnotenie prvého akčného plánu 

a úprava procesov monitorovania, 

hodnotenia a preskúmavania. 

MŠVVŠ SR predpokladá splnenie 

uvedeného kritéria najneskôr do konca 

1Q 2022. 

 6. Opatrenia zamerané na 

dospelých            s nízkou 

úrovňou zručností alebo 

kvalifikácií, osoby zo 

sociálno-ekonomicky 

znevýhodneného prostredia 

a na cesty zvyšovania 

úrovne zručností. 

Áno Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 – 2030 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6635/1 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 

Národné projekty a výzvy OPĽZ: 

https://www.employment.gov.sk/sk/uvo

dna-stranka/informacie-

media/aktuality/novy-projekt-chyt-

svojej-sance-podporuje-vznik-

pracovnych-miest-rozbeh-

podnikania.html    
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

programove-obdobie-2014-

2020/dopytovo-orientovane-

projekty/react-eu/krok-za-krokom/   
 

REPAS(+) a KOMPAS+ 

https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/novy-projekt-chyt-svojej-sance-podporuje-vznik-pracovnych-miest-rozbeh-podnikania.html
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/novy-projekt-chyt-svojej-sance-podporuje-vznik-pracovnych-miest-rozbeh-podnikania.html
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/novy-projekt-chyt-svojej-sance-podporuje-vznik-pracovnych-miest-rozbeh-podnikania.html
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/novy-projekt-chyt-svojej-sance-podporuje-vznik-pracovnych-miest-rozbeh-podnikania.html
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/novy-projekt-chyt-svojej-sance-podporuje-vznik-pracovnych-miest-rozbeh-podnikania.html
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/novy-projekt-chyt-svojej-sance-podporuje-vznik-pracovnych-miest-rozbeh-podnikania.html
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/krok-za-krokom/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/krok-za-krokom/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/krok-za-krokom/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/krok-za-krokom/
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https://www.upsvr.gov.sk/europsky-

socialny-fond/narodne-projekty-v-

programovom-obdobi-2014-

2020/narodny-projekt-

individualizovane-poradenstvo-pre-

znevyhodnenych-

uoz.html?page_id=1138723  
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-

socialny-fond/narodne-projekty-v-

programovom-obdobi-2014-

2020/narodny-projekt-cesta-na-trh-

prace-3.html?page_id=945444  

 7. Opatrenia na podporu 

učiteľov, školiteľov a 

vysokoškolských 

pracovníkov, pokiaľ ide o 

primerané učebné metódy, 

posudzovanie                    a 

potvrdzovanie kľúčových 

kompetencií. 

Áno Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov upravuje profesijný 

rozvoj pedagogických a odborných 

zamestnancov, kontrolu v profesijnom 

rozvoji a pôsobnosť MŠVVŠ SR.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2019/138/20220101 

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 361/2019 o 

vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115  

Stratégia inkluzívneho prístupu vo 

vzdelávaní  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6706/1 

Plán obnovy a odolnosti SR, 

komponenty 6 a 7 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1045/komponent_06_inkluzivne_vzd

elavanie_1.pdf 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1046/komponent_07_vzdelavanie-

21-storocie_1.pdf  

https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-individualizovane-poradenstvo-pre-znevyhodnenych-uoz.html?page_id=1138723
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-3.html?page_id=945444
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-3.html?page_id=945444
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-3.html?page_id=945444
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-3.html?page_id=945444
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-cesta-na-trh-prace-3.html?page_id=945444
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20220101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20220101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26706/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26706/1
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1045/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf
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Oblasť vysokých škôl – 

kompetencia/zodpovednosť vysokej 

školy podporovať vysokoškolských 

učiteľov pri ich rozvoji (podľa 

štandardov ESG 2015 aj podľa 

štandardov SAAVŠ pre študijný 

program, rok 2020)  

https://saavs.sk/wp-

content/uploads/2020/09/Standardy-pre-

studijny-program-2.pdf  

Národné projekty OPĽZ: 

https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat

-pre-prax/    

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/   

https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers  

https://www.minedu.sk/vysledky-

vyskumu-urovni-klucovych-zrucnosti-

ucitelov-zakladnych-skol/   

https://www.po-

kraj.sk/sk/samosprava/projekty/esf2014-

2020/zlepsenie-so-skolstva-psk.html  

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Re

gion%C3%A1lnyrozvoj/Region%C3%A

1lnaplatformaodborn%C3%A9hovzdel

%C3%A1vania.aspx    

 8. Opatrenia na podporu 

mobility vzdelávajúcich sa 

osôb a zamestnancov a 

nadnárodnej spolupráce 

medzi poskytovateľmi 

vzdelávania a odbornej 

prípravy, a to aj 

prostredníctvom uznávania 

výsledkov vzdelávania 

a kvalifikácií. 

Áno Stratégia celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 – 2030 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/2

6635/1 

Stratégia internacionalizácie vysokého 

školstva do roku 2030 

https://www.minedu.sk/data/att/21457.p

df  

Plán obnovy a odolnosti SR, 

komponenty 8 a 10 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1047/komponent_08_vysoke-

skoly_1.pdf 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers
https://www.minedu.sk/vysledky-vyskumu-urovni-klucovych-zrucnosti-ucitelov-zakladnych-skol/
https://www.minedu.sk/vysledky-vyskumu-urovni-klucovych-zrucnosti-ucitelov-zakladnych-skol/
https://www.minedu.sk/vysledky-vyskumu-urovni-klucovych-zrucnosti-ucitelov-zakladnych-skol/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/esf2014-2020/zlepsenie-so-skolstva-psk.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/esf2014-2020/zlepsenie-so-skolstva-psk.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/esf2014-2020/zlepsenie-so-skolstva-psk.html
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Region%C3%A1lnaplatformaodborn%C3%A9hovzdel%C3%A1vania.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Region%C3%A1lnaplatformaodborn%C3%A9hovzdel%C3%A1vania.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Region%C3%A1lnaplatformaodborn%C3%A9hovzdel%C3%A1vania.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Region%C3%A1lnaplatformaodborn%C3%A9hovzdel%C3%A1vania.aspx
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26635/1
https://www.minedu.sk/data/att/21457.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/21457.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf
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https://www.planobnovy.sk/site/assets/fi

les/1058/komponent_10_lakanie_a_udrz

anie_talentov_1.pdf 

4.4 Národný 

strategický 

politický 

rámec pre 

sociálne 

začlenenie           

a znižovanie 

chudoby 

 

Ministerstvo 

práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Slovenskej 

republiky 

(MPSVR SR) 

 

EFRR: 

Podpora 

sociálno-

ekonomickéh

o začlenenia 

marginalizov

aných 

komunít, 

domácností 

s nízkym 

príjmom 

a znevýhodne

ných skupín 

vrátane osôb 

s osobitnými 

potrebami 

prostredníctv

om 

integrovanýc

h akcií 

vrátane 

bývania 

a sociálnych 

služieb. 

 

ESF+: 

Posilnenie 

aktívneho 

začlenenia 

s cieľom 

podporovať 

rovnosť 

príležitostí, 

nediskriminác

iu a aktívnu 

účasť 

Áno  Je zavedený národný alebo 

regionálny strategický 

politický alebo legislatívny 

rámec pre sociálne začlenenie 

a znižovanie chudoby, ktorý 

zahŕňa:  

 

Áno Základná podmienka bola splnená  

na národnej úrovni do 31. 12. 2021. 
 

Vypracovaný materiál samohodnotenia 

NSPR pre sociálne začlenenie 

a znižovanie chudoby bol spracovaný 

komplexne v reflexií na strategické 

legislatívne a rámcové dokumenty 

relevantné k danej téme. 

Samohodnotenie obsahuje odkazy na 

najaktuálnejšie verzie prijatých ako aj 

pripravovaných strategických 

dokumentov a akčných plánov v ktorých 

je zrejmé, že budú podmieňovať úspešné 

plnenie jednotlivých kritérií ako aj  

úspešné splnenie samotnej tematickej 

základnej podmienky.  Veríme, že 

precíznosť ako aj rozsiahle vecné, 

tematické a obsahové spracovanie textu 

samohodnotenia prispeje, nielen 

k zníženiu potenciálnych pripomienok 

a odporúčaní na prepracovanie zo strany 

EK, ale aj k skoršiemu 

a dynamickejšiemu akceptovaniu  

samohodnotenia zo strany EK a tak aj 

splneniu jednotlivých  kritérií a samotnej 

tematickej základnej podmienky.  

 

Aktualizácia Národnej rámcovej 

stratégie podpory sociálneho začlenenia 

a boja proti chudobe (ďalej len „NRS“) 

bola schválená uznesením vlády SR č.  

736/2020 z 25. 11. 2020. 

 

Špecifické legislatívne a nelegislatívne 

dokumenty, ktoré zastrešujú a 

MPSVR SR po komunikácií 

so zástupcami EK  

v spolupráci s relevantnými 

sekciami MPSVR SR začala  

v septembri vypracovávať   

text samohodnotenia tejto  

tematickej základnej 

podmienky.  Po vypracovaní 

návrhu samohodnotenia, bol 

tento materiál zaslaný na 

pripomienkovanie vecne 

príslušným sekciám 

a odborom. Po zapracovaní 

pripomienok a odporúčaní 

v rámci interného rezortného 

kola pripomienok bolo 

komplexné samohodnotenie 

pre veľmi špecifickú, náročnú 

a tematicky obsiahlu TZP 

zaslané 30. 11. 2021 na 

posúdenie EK. Dokument 

obsahuje argumentáciu 

nevyhnutnú na deklarovanie 

splnenia jednotlivých kritérií  

uvedenej TZP.  Aktuálne sa 

samohodnotenie nachádza 

v procese vyhodnocovania 

EK.  

 

V zmysle štandardných 

postupov očakávame, že po 

preštudovaní samohodnotenia 

požiada  EK o zaslanie 

odpovedí na doplňujúce 

otázky a komentáre, ktoré 

budú vypracované v úzkej 

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1058/komponent_10_lakanie_a_udrzanie_talentov_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1058/komponent_10_lakanie_a_udrzanie_talentov_1.pdf
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1058/komponent_10_lakanie_a_udrzanie_talentov_1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/chudoba/narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/chudoba/narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/chudoba/narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf
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a zlepšenie 

zamestnateľn

osti, najmä 

v prípade 

znevýhodnen

ých skupín. 

rozpracovávajú NRS za oblasť 

sociálnych služieb: 

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220101 

 

Príprava nového zákona o sociálnych 

službách v prepojení s právnou úpravou 

pripravovaného nového zákona o 

dlhodobej starostlivosti   

Účinnosť: do 31. 12. 2025 

 

Stratégia dlhodobej starostlivosti v SR – 
Strategický rámec na riešenie dlhodobej 

sociálno-zdravotnej starostlivosti bol 29. 

9. 2021 schválený vládou SR pod 

názvom Stratégia dlhodobej 

starostlivosti v SR.      

 

Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb na roky 2021 – 2030 - boli 

ministrom práce, sociálnych vecí a 

rodiny  schválené 12. 3. 2021. 

(https://www.employment.gov.sk/files/sl

ovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf) 

 

Národná stratégia deinštitucionalizácie  

systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v SR bola  28. 4. 2021  

schválená uznesením č. 222/2021 

schválená. 

 

spolupráci s vecne 

príslušnými sekciami.  Po 

opätovnom preskúmaní textu 

samohodnotenia v EK 

predpokladáme spoločnú 

video konferenciu k tejto TZP 

v priebehu I. Q 2022.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20220101
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
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Národný akčný plán deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v procese aktualizácie 

Prijatie: koniec II. Q 2022 

V príprave je samostatný strategický 

dokument s názvom Národná koncepcia 

prevencie a ukončovanie 

bezdomovectva. Zriadená bola pracovná 

skupina. Termín predloženia stratégie na 

rokovanie vlády SR je do konca druhého 

kvartálu 2022.  

 

Príprava Národnej stratégie rozvoja 

koordinovaných služieb včasnej 

intervencie a ranej starostlivosti - 

MPSVR SR zriadilo medzirezortnú 

pracovnú skupinu. Termín predloženia 

stratégie na rokovanie a schválenie 

vládou SR je do 28. 2. 2022.    

 1. Analýzu založenú na 

dôkazoch týkajúcu sa 

chudoby a sociálneho 

vylúčenia vrátane chudoby 

detí, najmä pokiaľ ide o rovný 

prístup ku kvalitným službám 

pre deti v zraniteľných 

situáciách, ako aj 

bezdomovectvo, priestorovú 

segregáciu a segregáciu vo 

vzdelávaní, obmedzený 

prístup k základným službám 

a infraštruktúre a špecifické 

potreby zraniteľných osôb 

všetkých vekových skupín. 

Áno V podkapitole 2.1. Situácia a vývoj v 

oblasti chudoby a sociálneho začlenenia 

Národnej rámcovej stratégie podpory 

sociálneho začlenenia a boja proti 

chudobe sa nachádza rozpracovaná 

analýza vývoja chudoby a sociálneho 

vylúčenia celkovo na Slovensku so 

zachytením všetkých rizikových skupín. 

 

Kritérium je v procese 

posudzovania EK. 

SF EÚ  MPSVR SR zatiaľ 

nemá spätnú väzbu a reakciu 

na stav plnenia tohto kritéria. 

 2. Opatrenia na zabránenie a 

boj proti segregácii vo 

všetkých oblastiach vrátane 

sociálnej ochrany, 

inkluzívnych trhov práce a 

prístupu ku kvalitným 

Áno V kapitole 3 Politiky zamerané na 

podporu sociálneho začlenenia a 

znižovanie chudoby Národnej rámcovej 

stratégie podpory sociálneho začlenenia 

a boja proti chudobe najmä časti 3.2. sú 

definované  kľúčové opatrenia zamerané 

Kritérium je v procese 

posudzovania EK. 

SF EÚ  MPSVR SR zatiaľ 

nemá spätnú väzbu a reakciu 

na stav plnenia tohto kritéria. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/chudoba/narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/chudoba/narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/chudoba/narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf
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službám pre zraniteľných 

ľudí vrátane migrantov 

a utečencov. 

na boj proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu, ktoré vychádzajú z ďalších 

strategických alebo koncepčných 

dokumentov v danej oblasti. 

 3. Opatrenia týkajúce sa 

prechodu              od 

inštitucionálnej 

starostlivosti            k 

starostlivosti na úrovni 

rodín a komunít. 

Áno Kritérium je plnené prostredníctvom 

Národnej stratégie deinštitucionalizácie 

systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti v SR 

https://www.employment.gov.sk/files/sl

ovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/narodna-

strategia-deinstitucionalizacie-systemu-

socialnych-sluzieb-nahradnej-

starostlivosti-2021.pdf) 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolutio

n/19194/1).  

 

Doplňujúce opatrenia: 

Konkrétny plánovací dokument Stratégie 

deinštitucionalizácie za oblasť SS je 

Národný akčný plán deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb 

-  v procese aktualizácie 

Prijatie - do konca druhého kvartálu 

2022. 

 

Konkrétnym plánovacím dokumentom v 

oblasti náhradnej starostlivosti je 

Koncepcia zabezpečovania vykonávania 

opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na roky 

2021 – 2025 / Plán deinštitucionalizácie 

https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-

socialnopravnej-ochrany-deti-a-

socialnej-kurately/detske-

domovy/dokumenty.html?page_id=1439

42   

 

Kritérium je v procese 

posudzovania EK. 

SF EÚ  MPSVR SR zatiaľ 

nemá spätnú väzbu a reakciu 

na stav plnenia tohto kritéria. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19194/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19194/1
https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
https://www.upsvr.gov.sk/zariadenia-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
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Národné priority rozvoja sociálnych 

služieb na roky 2021 – 2030  

Schválené ministrom práce, sociálnych 

vecí a rodiny 12. 3. 2021 

https://www.employment.gov.sk/files/sl

ovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf            

 

V súčasnosti platný Zákon č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách  

 

Príprava nového zákona o sociálnych 

službách v prepojení s právnou úpravou 

pripravovaného nového  zákona o 

dlhodobej starostlivosti   

Termín: do 31. 12. 2025 

 

Stratégia dlhodobej starostlivosti v SR – 
Strategický rámec na riešenie dlhodobej 

sociálno-zdravotnej starostlivosti bol 29. 

9. 2021 schválený vládou SR pod 

názvom Stratégia dlhodobej 

starostlivosti v SR.      

 4. Opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby      sa 

navrhovanie, 

implementácia, 

monitorovanie a 

preskúmanie vykonávali v 

úzkej spolupráci               s 

relevantnými 

zainteresovanými stranami 

vrátane sociálnych 

partnerov  a relevantných 

organizácií občianskej 

spoločnosti. 

Áno Spolupráca a komunikácia partnerov v 

sociálnej oblasti sa uplatňuje 

prostredníctvom sociálneho dialógu 

v súlade s princípom partnerstva. 

Medzirezortná spolupráca, koordinačná 

činnosť sa uplatňuje pri príprave 

a monitorovaní plnenia NRS. Zároveň 

súčasná otvorenosť legislatívneho 

procesu zvyšuje transparentnosť a 

prispieva k vyrovnávaniu šancí na 

ovplyvňovanie výslednej podoby 

právnych noriem, čo predstavuje základ, 

na ktorom možno rozvíjať spoluprácu v 

oblasti sociálneho začlenenia a boja proti 

chudobe. 

Kritérium je v procese 

posudzovania EK. 

SF EÚ  MPSVR SR zatiaľ 

nemá spätnú väzbu a reakciu 

na stav plnenia tohto kritéria. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
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4.5 Národný 

strategický 

politický 

rámec 

integrácie 

Rómov 

 

*Úrad 

splnomocnenca 

vlády SR pre 

rómske 

komunity 

(ÚSVRK) 

 

(*Pôsobnosť 

Úradu 

splnomocnenca 

vlády SR pre 

rómske 

komunity 

prešla 1. 6. 

2021 z MV SR 

pod Úrad vlády 

SR v zmysle 

uznesenia 

vlády SR č. 

60/2021) 

ESF+: 

Podpora 

sociálno-

ekonomickej 

integrácie 

marginalizov

aných 

komunít, ako 

sú napríklad 

Rómovia. 

Áno  Zavedený je národný 

strategický politický rámec 

integrácie Rómov, ktorý 

zahŕňa:  

1. Opatrenia na urýchlenie 

integrácie Rómov, a 

zabránenie segregácii a jej 

odstránenie, pričom sa 

zohľadní rodová dimenzia a 

situácia mladých Rómov, a 

stanovia sa východiskové 

hodnoty, merateľné 

čiastkové ciele a cieľové 

hodnoty. 

Áno Základná podmienka bola splnená na 

národnej úrovni do 31. 12. 2021. 

  

Uznesením vlády SR č. 181 z 7. 4. 2021 

vláda Slovenskej republiky schválila 

Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030. Stratégia spĺňa 

kritéria 1 až 4, prílohy IV uvedeného N 

EPa R č. 2021/1060. 

 

Prebehlo technické rokovanie s EK k 

jednotlivým tematickým oblastiam 

Akčných plánov (bývanie, zdravie, 

vzdelávanie a zamestnanosť) v dňoch 9. 

a 10. 12. 2021. Po technických 

rokovaniach, boli zo strany EK zaslané 

dodatočné otázky. Na tieto otázky boli 7. 

1. 2022 zaslané odpovede (vypracované 

spoločne s príslušnými rezortami).  

Verejné pripomienkové konanie bolo 

ukončené 14. 12. 2021. Relevantné 

pripomienky boli zapracované do 

Akčných plánov. 

 

Podrobnejšie informácie aj s návrhmi 

akčných plánov sú zverejnené na 

https://www.romovia.vlada.gov.sk/archi

v-tlacovych-sprav/verejne-

pripomienkovanie-akcne-plany-na-

obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-

rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-

do-roku-2031/ 

 

Vedúci úradu vlády SR osobným listom 

č. p. 5840/2021/USVRK požiadal pána 

predsedu vlády SR o odklad úlohy B.1. 

uvedeného uznesenia vlády č. 0181/2021 

k termínu 31. 3. 2022 (v spolupráci s 

jednotlivými rezortmi vypracovať a 

Prebieha pravidelná 

komunikácia s EK - DG 

EMPL, DG REGIO, DG 

JUST. 

 

V zmysle záverov z VTC 9. 7. 

2021, EK v tom čase 

nepovažovala základnú 

podmienku za splnenú. 

 

September-október 2021 – 

zaslanie Akčných plánov za 

jednotlivé oblasti EK. 

Pripomienky EK budú 

zohľadnené pri tvorbe 

Akčných plánov Stratégie 

2030. 

 

Prebehlo technické rokovanie 

s EK k jednotlivým 

tematickým oblastiam 

Akčných plánov (bývanie, 

zdravie, vzdelávanie  

a zamestnanosť) v dňoch 9. a 

10. 12. 2021. Po technických 

rokovaniach, boli zo strany 

EK zaslané dodatočné otázky. 

Na tieto otázky boli 7. 1. 2022 

zaslané odpovede 

(vypracované spoločne  

s príslušnými rezortami). 

2.Opatrenia na 

monitorovanie, hodnotenie 

a preskúmanie opatrení        

na integráciu Rómov. 

Áno 

3. Opatrenia na uplatňovanie 

inklúzie Rómov na 

regionálnej a miestnej 

úrovni. 

Áno 

4. Opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby sa navrhovanie, 

implementácia, 

monitorovanie a 

preskúmanie vykonávali v 

úzkej spolupráci                     s 

rómskou občianskou 

spoločnosťou         a ďalšími 

príslušnými 

zainteresovanými stranami, 

a to na regionálnej aj 

miestnej úrovni. 

Áno 

https://www.romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/verejne-pripomienkovanie-akcne-plany-na-obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2031/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/verejne-pripomienkovanie-akcne-plany-na-obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2031/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/verejne-pripomienkovanie-akcne-plany-na-obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2031/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/verejne-pripomienkovanie-akcne-plany-na-obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2031/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/verejne-pripomienkovanie-akcne-plany-na-obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2031/
https://www.romovia.vlada.gov.sk/archiv-tlacovych-sprav/verejne-pripomienkovanie-akcne-plany-na-obdobie-rokov-2022-2024-k-strategii-rovnosti-inkluzie-a-participacie-romov-do-roku-2031/
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predložiť na rokovanie vlády akčné plány 

Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie 

Rómov do roku 2030, pre oblasti: Oblasť 

vzdelávania, Oblasť bývania, Oblasť 

zamestnanosti, Oblasť zdravia, Oblasť 

boja s protirómskym rasizmom a 

podpory participácie). 

 

Kritérium č. 4 bolo navyše zabezpečené 

vydaním interného predpisu - Opatrenia 

splnomocnenkyne vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity č. 1/2021 

ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie 

splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky č. 6/2014 pre rómske komunity 

ktorým sa zriaďuje poradná komisia 

splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity pre 

prípravu revízie a aktualizácie Stratégie 

Slovenskej republiky pre integráciu 

Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných 

plánov a pre implementáciu, evaluáciu, 

monitorovanie a hodnotenie a ktorým sa 

vydáva štatút poradnej komisie 

splnomocnenca vlády. 

4.6  

Strategický 

politický 

rámec pre 

zdravie a 

dlhodobú 

starostlivosť 

 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Slovenskej 

republiky 

(MZ SR) 

EFRR: 

Zabezpečenie 

rovného 

prístupu          

k zdravotnej 

starostlivosti  

a zvýšenie 

odolnosti 

systémov 

zdravotnej 

starostlivosti 

vrátane 

primárnej 

Nie II. štvrťrok 

2022 

Je zavedený národný alebo 

regionálny strategický 

politický rámec pre zdravie, 

ktorý zahŕňa:  

1. Mapovanie potrieb 

zdravotnej                 a 

dlhodobej starostlivosti 

vrátane zdravotníckeho a 

ošetrovateľského personálu 

s cieľom zabezpečiť 

udržateľné a koordinované 

opatrenia. 

 

Nie Základná podmienka nebola splnená 

do 31. 12. 2021. 

 

Kritériá základnej podmienky boli 

zapracované do aktualizácie 

Strategického rámca pre zdravie na roky            

2014 – 2030. Materiál však zatiaľ nebol 

schválený, nakoľko zo strany DG vznikla 

požiadavka zapracovať odporúčania EK 

z dokumentu „EU State of Health“ 

(správy pre jednotlivé členské štáty boli 

zverejnené 13. 12. 2021, technicky 

nebolo možné zapracovať odporúčania 

Priebežne. Po zapracovaní 

pripomienok EK bude 

materiál v rámci 

medzirezortného 

pripomienkového konania 

predložený opäť jednotlivým 

direktoriátom EK na 

posúdenie. V mesiaci 

december 2021 a január 2022 

sa uskutočnili dve 

vysvetľovacie stretnutie  

s DG. Materiál prechádza 

zásadnou zmenou. Preto MZ 
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starostlivosti 

a podpory 

prechodu 

z inštitucionál

nej 

starostlivosti 

na rodinnú 

a komunitnú 

starostlivosť. 

 

ESF+: 

Zlepšovanie 

rovného a 

včasného 

prístupu ku 

kvalitným, 

udržateľným 

a cenovo 

dostupným 

službám 

vrátane 

služieb, ktoré 

podporujú 

prístup k 

bývaniu a 

starostlivosti 

orientovanej 

na ľudí 

vrátane 

zdravotnej 

starostlivosti; 

modernizácia 

systémov 

sociálnej 

ochrany 

vrátane 

podpory 

prístupu           

k sociálnej 

2. Opatrenia na zabezpečenie 

efektívnosti, udržateľnosti, 

prístupnosti a cenovej 

dostupnosti služieb 

zdravotnej                   a 

dlhodobej starostlivosti 

vrátane osobitnej 

pozornosti venovanej 

osobám vylúčeným zo 

systémov zdravotnej         a 

dlhodobej starostlivosti a 

osobám, ktoré sú najťažšie 

dosiahnuteľné. 

Nie skôr, preto bol materiál stiahnutý z 

rokovania porady vedenia ministerstva 

(pôvodne zaradený na 16. 12. 2021).  MZ 

SR predpokladá predloženie materiálu na 

rokovanie vlády SR v prvom polroku 

2022. 

SR listom požiadalo predsedu 

vlády SR o predĺženie termínu 

plnenia úlohy do 30. 6. 2022. 

3. Opatrenia na podporu 

služieb na úrovni komunít a 

rodín prostredníctvom 

deinštitucionalizácie 

vrátane prevencie a 

primárnej starostlivosti a 

služieb domácej 

starostlivosti a služieb na 

úrovni komunít.  

Nie 
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ochrane           

s osobitným 

zameraním  

na deti a 

znevýhodnen

é skupiny; 

zlepšovanie 

prístupnosti,  

a to aj pre 

osoby so 

zdravotným 

postihnutím, 

účinnosti           

a odolnosti 

systémov 

zdravotnej 

starostlivosti 

a služieb 

dlhodobej 

starostlivosti. 

 

Zoznam skratiek: 
CIO Chief Innovation Officer 

DG CNET Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie  
DG COMP Generálne riaditeľstvo Európskej komisie  pre hospodársku súťaž  
DG EAC Generálne riaditeľstvo Európskej komisie  pre vzdelavanie a šport 
DG EMPL Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

DG ENER Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku  
DG ENV Generálne riaditeľstvo Európskej komisie  pre životné prostredie  
DG JUST Generálne riaditeľstvo Európskej komisie  pre spravodlivosť 

DG REGIO Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku  
EDP proces podnikateľského objavovania 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

ERTMS Európsky systém riadenia železničnej dopravy 

ESF+ Európsky sociálny fond plus 

ETCS Európsky systém riadenia vlakov 
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EÚ Európska únia 

GHP gestor horizontálneho princípu 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MSP mikro, malé a stredné podniky 

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NBP Národný plán širokopásmového pripojenia (National Broadband Plan) 
NECP Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030 

NEET “Not in Education, Employment or Training” (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) 
NPRVaV Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NUTS Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OZE obnoviteľné zdroje energie 

PAF Prioritný akčný rámec pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike podľa článku 8 smernice Rady 92/43/EHS  
o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 
2027 

POH Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 

PMÚ SR Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

RVVTI Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie 

SK RIS3 2021+ Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021-2027 

SR Slovenská republika 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TEN-T Transeurópska dopravná sieť 

UNCRPD Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

UoZ uchádzač o zamestnanie 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VN všeobecné nariadenie 

VVaI výskum, vývoj a inovácie 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 

ZP Základná podmienka 

 


