Informácia o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu
politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach
Slovenskej republiky k 31. 12. 2021
Úvod – legislatívne východiská
Legislatíva Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pre politiku súdržnosti EÚ na programové obdobie
2021 – 2027 definuje základnú podmienku (enabling condition) ako preddefinované
nevyhnutné kritérium, ktoré má priamu a bezprostrednú súvislosť, ako aj vplyv na účinné
a efektívne dosiahnutie špecifického cieľa, definovaného v rámci politiky súdržnosti EÚ.
Základné podmienky sú podľa čl. 15 ods. 1 a prílohy III a IV nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde,
Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom
fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu,
Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú
politiku1) (ďalej len „všeobecné nariadenie EÚ“) rozdelené na horizontálne základné
podmienky a tematické základné podmienky. Pre každú základnú podmienku je definovaný
súbor kritérií, ktorých naplnenie je predpokladom splnenia danej základnej podmienky.
Celkovo je pre programové obdobie 2021 – 2027 potrebné splniť 20 základných podmienok
- 4 horizontálne základné podmienky a 16 tematických základných podmienok.
Splnenie základných podmienok bude vplývať nielen na predvídateľnosť a kvalitu
investícií a pravidiel v Slovenskej republike, ale aj na hotovostný tok finančných zdrojov
z rozpočtu EÚ do štátneho rozpočtu.
Podľa všeobecného nariadenia EÚ v prípade, ak nebude splnená tematická základná
podmienka najneskôr v čase schválenia programu, Európska komisia nebude uhrádzať
výdavky deklarované členským štátom EÚ viažuce sa k Európskemu fondu regionálneho
rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu plus a Kohéznemu fondu na obdobie 2021 – 2027
v súvislosti s podporou príslušného špecifického cieľa. V prípade nesplnenia niektorej
z horizontálnych základných podmienok, Európska komisia neuhradí žiadne výdavky
súvisiace s implementáciou všetkých fondov EÚ, ktoré spadajú pod všeobecné nariadenie EÚ
(vrátane „DG HOME“ fondov2)).

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde
na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá
pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj
finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159 – 706)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC
2
) „DG HOME“ fondy predstavujú: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Nástroj finančnej podpory na
riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF)
1

1

Podľa všeobecného nariadenia EÚ je úlohou členského štátu zabezpečiť, aby boli všetky
základné podmienky splnené a uplatňovali sa počas celého programového obdobia 2021 –
2027. Pre zabezpečenie splnenia každej základnej podmienky je nutné naplnenie všetkých jej
kritérií. Splnenie základných podmienok preukazuje členský štát EÚ v programe.
Informácia o plnení základných podmienok
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019 bol schválený materiál „Spôsob
uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky
súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorého súčasťou bolo
aj určenie zodpovednosti (gestorstva) príslušných ústredných orgánov štátnej správy za plnenie
jednotlivých základných podmienok.
Taktiež bol schválený materiál „Informácia o postupe plnenia základných podmienok pre
implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej
republiky“ uznesením vlády Slovenskej republiky č. 269 z 19. mája 2021. Súčasťou materiálu
bola informácia o stave plnenia základných podmienok k 31. decembru 2020 a následnej
aktualizácie k aprílu 2021 spolu s návrhom ďalšieho postupu a opatrení na zintenzívnenie
procesu plnenia základných podmienok.
Gestori jednotlivých základných podmienok v pravidelných intervaloch informovali o procese
plnenia základných podmienok vo svojej pôsobnosti Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako koordinátora procesu vyhodnocovania
plnenia základných podmienok. Posledné komplexné vyhodnotenie stavu plnenia základných
podmienok bolo zo strany gestorov zaslané k 31. decembru 2021.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
v nadväznosti na vyššie uvedené vládou schválené materiály koordinovalo proces
vyhodnocovania plnenia základných podmienok s cieľom zabezpečenia včasného splnenia
základných podmienok zo strany gestorov. Proces plnenia základných podmienok bol
pravidelne komunikovaný s Európskou komisiou. V rámci tejto komunikácie zorganizovalo
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky aj viacero
videokonferencií so zástupcami Európskej komisie.
Proces plnenia základných podmienok bol pravidelne komunikovaný s EK. V rámci tejto
komunikácie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky zorganizovalo viacero videokonferencií s EK, ktorých prehľad je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
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Videokonferencie k plneniu základných podmienok, ktoré organizačne a technicky
zabezpečovalo/spoluorganizovalo
Ministerstvo
investícií,
regionálneho
rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky
Dátum

Cieľ PS

Zameranie


28. 11.
2019


4



29. 11.
2019

4




9. 12.
2019

2






23. 1.
2020

4

11. 9.
2020
1. 10.
2020

4

19. 10.
2020

všetky

Strategický politický rámec aktívnej
politiky trhu práce
Národný alebo regionálny strategický
politický
rámec
pre
sociálne
začlenenie a znižovanie chudoby
Národný strategický politický rámec
pre rodovú rovnosť7
Strategický politický rámec pre systém
vzdelávania a odbornej prípravy na
všetkých stupňoch
Strategický politický rámec na
podporu obnovy budov na bývanie a
nebytových
budov
s
cieľom
zabezpečiť energetickú efektívnosť
Spravovanie odvetvia energetiky
Efektívne presadzovanie využívania
energie z obnoviteľných zdrojov v
jednotlivých odvetviach a v celej EÚ
Účinný rámec na riadenie rizika
katastrof
Aktualizované plánovanie potrebných
investícií
do
odvetvia
vodohospodárstva a odpadových vôd
Aktualizované plánovanie odpadového
hospodárstva

Účasť EK (DG),
rezortov SR
a socioekonomických
partnerov
DG EMPL, DG REGIO,
DG EAC, DG JUST,
ÚPVII, MPSVR SR,
MH SR, MV SR,
MŠVVŠ SR, ÚSVRK,
socioekonomickí
partneri
DG EMPL, DG REGIO,
DG
EAC,
ÚPVII,
MŠVVŠ SR, ÚSVRK,
MPSVR SR, MH SR,
MV SR, ÚSVROS
DG REGIO, DG ENV,
DG CLIMA, ÚPVII,
MŽP SR, MH SR,
MŠVVŠ SR, MV SR,
ÚSVROS,
socioekonomickí
partneri

Strategický politický rámec
zdravie a dlhodobú starostlivosť

pre DG EMPL, DG REGIO,
MZ SR, MPSVR SR,
socioekonomickí
partneri
 videokonferencia ÚVO so zástupcami DG REGIO, DG GROW
Európskej
komisie
k
plneniu ÚVO
základných podmienok
 Strategický politický rámec pre DG EMPL, DG REGIO
MZ SR, MIRRI SR
zdravie a dlhodobú starostlivosť
 Technický
webinár
k
plneniu DG REGIO
gestorov
jednotlivých kritérií horizontálnych zástupcovia
plnenia horizontálnych
základných podmienok:
o účinné monitorovacie mechanizmy základných podmienok
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9. 11.
2020

11. 11.
2020

10. 12.
2020
14. 1.
2021

20. 1.
2021

1

4

trhu verejného obstarávania;
o nástroje a kapacita na účinné
uplatňovanie pravidiel štátnej
pomoci;
o účinné uplatňovanie a vykonávanie
Charty základných práv EÚ;
o vykonávanie
a
uplatňovanie
Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným
postihnutím
(UNCRPD) v súlade s rozhodnutím
Rady 2010/48/ES
 Dobrá správa stratégie pre inteligentnú
špecializáciu na národnej alebo
regionálnej úrovni
 Strategický politický rámec pre systém
vzdelávania a odbornej prípravy na
všetkých stupňoch


Strategický politický rámec
zdravie a dlhodobú starostlivosť



videokonferencia
ÚSVRK
so
zástupcami
Európskej
komisie
k plneniu základných podmienok



videokonferencia MPSVR SR so
zástupcami
Európskej
komisie
k plneniu horizontálnych základných
podmienok
Videokonferencia MPSVR SR so
zástupcami Európskej komisie k
plneniu horizontálnych základných
podmienok
Videokonferencia
ÚSVRK
so
zástupcami Európskej komisie k
plneniu
tematickej
základnej
podmienky
Stretnutie zamerané na aktuálny stav
plnenia základných podmienok

4

4

všetky


2. 3.
2021

všetky


26. 3.
2021

4

10. 6.
2021

1




17. 6.
2021

4


22. 6.
2021

všetky

pre

z jednotlivých ČŠ
MIRRI SR

DG REGIO, DG JRC,
MIRRI SR
DG EMPL, DG REGIO
MIRRI SR, MŠVVŠ
SR,
MPSVR
SR,
socioekonomickí
partneri
DG EMPL, DG
REGIO, MZ SR,
MIRRI SR
DG EMPL, DG REGIO,
ÚSVRK, MIRRI SR,
MŠVVŠ SR, MPSVR
SR, MZ SR
DG REGIO, DG EMPL,
MPSVR SR

DG REGIO, DG EMPL,
MPSVR SR, MIRRI SR
DG EMPL, ÚSVRK,
MPSVR SR

DG REGIO,
DG CONNECT,
MIRRI SR
Videokonferencia MŠVVŠ SR so DG EMPL,
zástupcami Európskej komisie k MŠVVŠ SR, MIRRI SR
plneniu
tematickej
základnej
podmienky za oblasť vzdelávania
Stretnutie zamerané na aktuálny stav DG REGIO, DG EMPL,
zástupcovia gestorov
plnenia základných podmienok
plnenia základných
podmienok na

4

druhý
polrok
2021


všetky

jednotlivých rezortoch
MIRRI SR
Priebežné konzultácie gestorov plnenia DG REGIO, DG EMPL
GROW,
DG
základných
podmienok
na DG
jednotlivých rezortoch s Európskou CONNECT, DG JRC
komisiou

Odpočet plnenia základných podmienok k 31. decembru 2021
(aktualizovaný vo februári 2022)3)
Na základe odpočtu plnenia základných podmienok k 31. decembru 2021 (s aktualizáciou
vo februári 2022)3) možno konštatovať nasledovný stav plnenia základných podmienok:
- horizontálne základné podmienky



všetky 4 základné podmienky deklarované zo strany gestorov ako splnené
na národnej úrovni
2 základné podmienky deklarované ako splnené na národnej úrovni a neformálne
predbežne odsúhlasené Európskou komisiou
- Účinné monitorovacie mechanizmy trhu verejného obstarávania
- Nástroje a kapacita na účinné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci

- tematické základné podmienky


3 základné podmienky deklarované zo strany gestorov ako splnené na národnej
úrovni a neformálne predbežne odsúhlasené Európskou komisiou
- 2.3 Efektívne presadzovanie využívania energie z obnoviteľných zdrojov
v jednotlivých odvetviach a v celej Únii
- 2.6 Aktualizované plánovanie odpadového hospodárstva
- 2.7 Prioritný akčný rámec potrebných ochranných opatrení, ktorého súčasťou
je spolufinancovanie zo strany Únie
 11 základných podmienok deklarovaných zo strany gestorov ako splnené
na národnej úrovni (bez neformálneho predbežného odsúhlasenia Európskou
komisiou)
 2 základné podmienky deklarované ako nesplnené
- 4.3 Strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy
na všetkých stupňoch
- 4.6 Strategický politický rámec pre zdravie a dlhodobú starostlivosť

Porovnanie odpočtov
a k 31. decembru 2021

plnenia

základných

podmienok

k

31.

decembru

2020

V sledovanom období od 31. decembra 2020 do 31. decembra 2021 nastal výrazný pokrok pri
plnení základných podmienok nielen na národnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ. Za posledný rok
) 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.
3

5

došlo z pohľadu národnej úrovne k naplneniu ďalších 5 tematických základných
podmienok, pričom zo strany Európskej komisie bolo potvrdených 2 horizontálne a 3
tematické základné podmienky tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
Základné podmienky

Horizontálne základné podmienky
Tematické základné podmienky
Celkový počet

Celkový Splnenie
na Splnenie
na
počet
národnej
národnej
úrovni/úrovni EÚ úrovni/úrovni EÚ
(k 31. 12. 2020)
(k 31. 12. 2021)
4/0
4
4/2
9/0
16
14/3
13/0
20
18/5

Z uvedeného porovnania vyplýva, že vďaka prijatým opatreniam na nápravu bolo z celkového
počtu 20 základných podmienok deklarovaných ako splnených zo strany gestorov
18
základných podmienok na národnej úrovni a 5 základných podmienok bolo neformálne
predbežne odsúhlasených Európskou komisiou k 31. decembru 2021. V rámci odpočtu
základných podmienok bolo k 31. decembru 2020 splnených len 13 základných podmienok na
národnej úrovni a žiadna základná podmienka nebola neformálne predbežne odsúhlasená
Európskou komisiou.
Ako už bolo uvedené vyššie pre dosiahnutie splnenia každej základnej podmienky je potrebné
naplnenie všetkých jej kritérií, pričom ich splnenie musí byť odsúhlasené zo strany
Európskej komisie.
Prehľad plnenia základných podmienok a jednotlivých kritérií – spracované podľa odpočtu
rezortov k 31. decembru 2021 (s aktualizáciou vo februári 2022)3)
Základná podmienka

Splnenie
na
národnej
úrovni

Kritériá plnenia

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

áno

áno

áno

Horizontálne základné podmienky
Účinné monitorovacie mechanizmy trhu
verejného obstarávania
Gestor:
Úrad pre verejné obstarávanie

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.
2. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby
sa údaje vzťahovali aspoň na tieto prvky:
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Základná podmienka

Splnenie
na
národnej
úrovni

Kritériá plnenia

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

a) kvalita a intenzita súťaže: meno
víťazného uchádzača, počet prvotných
uchádzačov a zmluvná hodnota;

Nástroje
a kapacita
na
účinné
uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci

áno

Gestor:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Účinné uplatňovanie a
Charty základných práv

vykonávanie

áno

Gestor:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

Implementácia a uplatňovanie Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným

áno

b) informácie o konečnej cene po
dokončení a o účasti MSP ako priamych
uchádzačov, ak vnútroštátne systémy
takéto informácie poskytujú.
3.
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.
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.
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.
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.
2.Prostredníctvom prístupu k odbornému
poradenstvu a usmerneniam v otázkach
štátnej pomoci, ktoré poskytujú experti
miestnych alebo vnútroštátnych orgánov
v oblasti štátnej pomoci.
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.
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.
Je zavedený národný rámec na
zabezpečenie implementácie UNCRPD,
ktorý zahŕňa:
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Splnenie
na
národnej
úrovni

Základná podmienka
postihnutím (UNCRPD) v
s rozhodnutím Rady 2010/48/ES

Kritériá plnenia
1. Merateľné ciele, zber údajov
a mechanizmy monitorovania,
2. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby
bola politika v oblasti prístupnosti,
právne predpisy a normy riadne
zohľadnené pri príprave a vykonávaní
programov,
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.

súlade

Gestor:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

Tematické základné podmienky
1.1 Dobré riadenie národnej alebo
regionálnej stratégie pre inteligentnú
špecializáciu

áno

Gestor:
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

1.2 Národný alebo regionálny plán
v oblasti širokopásmového pripojenia
Gestor:
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

áno

1. Aktuálna analýza výziev v oblasti
šírenia inovácií a digitalizácie.
2. Existencia príslušnej regionálnej alebo
vnútroštátnej inštitúcie alebo orgánu,
ktoré sú zodpovedné za riadenie stratégie
pre inteligentnú špecializáciu.
3. Nástroje monitorovania a hodnotenia
s cieľom merať výkonnosť vzhľadom na
ciele stratégie.
4. Fungovanie
spolupráce
zainteresovaných
strán
(„proces
podnikateľského objavovania“).
5. Akcie potrebné na zlepšenie
vnútroštátnych a regionálnych systémov
výskumu a inovácií, ak je to relevantné.
6. Ak je to relevantné, akcie na podporu
priemyselnej transformácie.
7. Opatrenia na posilnenie spolupráce
s partnermi mimo daného členského
štátu v prioritných oblastiach.
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.
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Splnenie
na
národnej
úrovni

Kritériá plnenia

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

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;

2.1. Strategický politický rámec na
podporu obnovy budov na bývanie a
nebytových budov s cieľom zabezpečiť
energetickú efektívnosť

áno

Gestor:
Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

2.2 Spravovanie odvetvia energetiky
Gestor:
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

áno

c)
umožňujú
komplementárne
využívanie rôznych foriem financovania
zo zdrojov Únie, národných alebo
regionálnych zdrojov.
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.
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.
5. Mechanizmus monitorovania založený
na
štandardných
mapovacích
ukazovateľoch
širokopásmového
pripojenia.
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.
2. Opatrenia na zvýšenie energetickej
efektívnosti s cieľom dosiahnuť
požadované úspory energie.
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:

áno

áno

áno

nie

áno

nie
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2.3 Efektívne presadzovanie využívania
energie
z
obnoviteľných
zdrojov
v jednotlivých odvetviach a v celej Únii

Splnenie
na
národnej
úrovni

áno

Gestor:
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

2.4 Účinný rámec na riadenie rizika
katastrof
Gestor:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

áno

Kritériá plnenia
1. Všetky prvky vyžadované vo vzore
stanovenom v prílohe I k nariadeniu
(EÚ) 2018/1999.
2. Orientačný prehľad plánovaných
finančných zdrojov a mechanizmov na
opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú
energiu.
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;
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.
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 č. 1313/2013/EÚ a ktoré odrážajú
aktuálne a vyvíjajúce sa hrozby v
časovom rozmedzí 25 až 35 rokov.
Pokiaľ ide 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.
3. Informácie o finančných zdrojoch
a mechanizmoch, ktoré sú k dispozícii na
pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu
týkajúce sa prevencie, pripravenosti
a reakcie.

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

10

Splnenie
Kritériá plnenia
na
Základná podmienka
národnej
úrovni
Pre každé z odvetví alebo pre obe
2.5 Aktualizované plánovanie potrebných
áno
odvetvia je zavedený národný investičný
investícií do odvetvia vodohospodárstva
plán, ktorý zahŕňa:
a odpadových vôd
Gestor:
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

2.6
Aktualizované
odpadového hospodárstva

plánovanie

Gestor:
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

áno

1.
Posúdenie
súčasného
stavu
vykonávania
smernice
Rady
91/271/EHS a smernice Rady 98/83/ES.
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.
3. Odhad investícií potrebných na
obnovenie existujúcej infraštruktúry
odpadových vôd a zásobovania vodou
vrátane sietí, na základe dĺžky ich
existencie a plánov odpisu.
4. Uvedenie potenciálnych zdrojov
verejného financovania, ak je to potrebné
ako
doplnok
k
používateľským
poplatkom.
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.
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.
3. Posúdenie nedostatku investícií,
v ktorom sa odôvodňuje potreba

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

nie

áno

áno

nie
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
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2.7 Prioritný akčný rámec potrebných
ochranných opatrení, ktorého súčasťou je
spolufinancovanie zo strany Únie

Splnenie
na
národnej
úrovni

áno

Gestor:
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

3. Komplexné plánovanie dopravy na
primeranej úrovni
Gestor:
Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

áno

Kritériá plnenia
uzavretia existujúcich zariadení na
spracovanie 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.
4. Informácie o lokalizačných kritériách
pre určenie lokalizácie budúcich miest
a o kapacite budúcich zariadení
na spracovanie odpadu.
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.
Je zavedené multimodálne mapovanie
existujúcich a plánovaných infraštruktúr,
s
výnimkou
miestnej
úrovne,
v perspektíve do roku 2030, ktoré:
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.
2. Je konzistentné
s
prvkami
integrovaného národného energetického
a klimatického plánu súvisiacimi
s dopravou.
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.
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.
5.
Zabezpečuje
interoperabilitu
železničnej siete a v relevantných
prípadoch aj správy o zavádzaní ERTMS
podľa
vykonávacieho
nariadenia
Komisie (EÚ) 2017/61.

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

áno

áno

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie
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4.1 Strategický politický rámec aktívnej
politiky trhu práce

Splnenie
na
národnej
úrovni

áno

Gestor:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

áno

Kritériá plnenia

6.
Podporuje
multimodalitu,
identifikáciu potrieb pre multimodálne
alebo prekladacie nákladné terminály
a terminály pre cestujúcich.
7. Zahŕňa opatrenia relevantné pre
plánovanie infraštruktúry zamerané na
podporu alternatívnych palív v súlade
s príslušnými národnými politickými
rámcami.
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
priorít zodpovedajúcich investícií.
9. Poskytuje informácie o finančných
zdrojoch,
ktoré
zodpovedajú
plánovaným investíciám a sú potrebné na
pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu
existujúcej a plánovanej infraštruktúry.
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.
2. Informácie o nových pracovných
miestach
a
príležitostiach
na
zamestnanie, pričom sa zohľadnia
potreby trhu práce.
3. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby
sa
navrhovanie,
implementácia,
monitorovanie
a
preskúmanie
vykonávali
v
úzkej
spolupráci
s príslušnými
zainteresovanými
stranami.
4.
Opatrenia
na
monitorovanie,
hodnotenie a preskúmanie aktívnych
politík trhu práce.
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.
Je zavedený národný strategický
politický rámec pre rodovú rovnosť4,
ktorý zahŕňa:

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

áno
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4.2 Národný strategický rámec pre
rodovú rovnosť4)
Gestor:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

4.3 Strategický politický rámec pre
systém vzdelávania a odbornej prípravy
na všetkých stupňoch
Gestor:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky

Splnenie
na
národnej
úrovni

Kritériá plnenia

1. Identifikáciu výziev v oblasti rodovej
rovnosti4 založenú na dôkazoch.
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 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.
4. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby
sa
navrhovanie,
implementácia,
monitorovanie
a
preskúmanie
vykonávali
v
úzkej
spolupráci
s
relevantnými
zainteresovanými
stranami vrátane orgánov pre otázky
rovnosti,
sociálnych
partnerov
a organizácií občianskej spoločnosti.
Je zavedený národný alebo regionálny
nie
(I.
strategický politický rámec pre systém
štvrťrok vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý
2022)
zahŕňa:
1. Systémy založené na dôkazoch na
predvídanie a predpovedanie zručností.
2. Mechanizmy sledovania uplatnenia
absolventov a služby zamerané na
kvalitu
a
účinné
usmerňovanie
vzdelávajúcich sa osôb všetkých
vekových skupín.
3. Opatrenia na zabezpečenie rovného
prístupu ku kvalitnému, dostupnému,
relevantnému,
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.
4. Koordinačný mechanizmus zahŕňajúci
všetky stupne vzdelávania a odbornej
prípravy
vrátane
vysokoškolského
vzdelávania
a
jasné
rozdelenie
zodpovednosti
medzi
príslušnými

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

áno

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

) 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.
4
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4.4 Národný strategický politický rámec
pre sociálne začlenenie a znižovanie
chudoby
Gestor:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

Splnenie
na
národnej
úrovni

áno

Kritériá plnenia
národnými
a/alebo
regionálnymi
orgánmi.
5.
Opatrenia
na
monitorovanie,
hodnotenie a preskúmanie strategického
politického rámca.
6. Opatrenia zamerané na dospelých
s nízkou úrovňou zručností alebo
kvalifikácií,
osoby zo
sociálnoekonomicky znevýhodneného prostredia
a na cesty zvyšovania úrovne zručností.
7. Opatrenia na podporu učiteľov,
školiteľov
a
vysokoškolských
pracovníkov, pokiaľ ide o primerané
učebné
metódy,
posudzovanie
a potvrdzovanie kľúčových kompetencií.
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.
Je zavedený národný alebo regionálny
strategický politický alebo legislatívny
rámec
pre
sociálne
začlenenie
a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa:
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.
2. Opatrenia na zabránenie a boj proti
segregácii vo všetkých oblastiach
vrátane sociálnej ochrany, inkluzívnych
trhov práce a prístupu ku kvalitným
službám pre zraniteľných ľudí vrátane
migrantov a utečencov.
3. Opatrenia týkajúce sa prechodu
od
inštitucionálnej
starostlivosti
k starostlivosti na úrovni rodín
a komunít.
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.

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

nie

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie
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Základná podmienka
4.5 Národný strategický politický rámec
integrácie Rómov
Gestor:
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity
(Úrad vlády Slovenskej republiky)

4.6 Strategický politický rámec pre
zdravie a dlhodobú starostlivosť
Gestor:
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Splnenie
na
národnej
úrovni

Kritériá plnenia

Splnenie
na národnej
úrovni

Neformálne
splnenie na
úrovni EÚ

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

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.
2.
Opatrenia
na
monitorovanie,
hodnotenie a preskúmanie opatrení na
integráciu Rómov.
3. Opatrenia na uplatňovanie inklúzie
Rómov na regionálnej a miestnej úrovni.
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.
Je zavedený národný alebo regionálny
Nie
(II.
strategický politický rámec pre zdravie,
štvrťrok ktorý zahŕňa:
2022)
1. Mapovanie potrieb zdravotnej
a dlhodobej starostlivosti vrátane
zdravotníckeho a ošetrovateľského
personálu
s
cieľom
zabezpečiť
udržateľné a koordinované opatrenia.
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.
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.

Podrobnejšie informácie o stave plnenia základných podmienok a ich jednotlivých kritérií
sú uvedené v prílohe.
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Záver
Vzhľadom na to, že splnenie základných podmienok je predpokladom uhrádzania
výdavkov z fondov politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, priamo
ovplyvňuje možnosť efektívneho využitia týchto zdrojov a rýchly nábeh ich čerpania. V záujme
Slovenskej republiky je preto dosiahnuť splnenie základných podmienok v čo najskoršom
termíne. Znamená to, môcť deklarovať na národnej úrovni splnenie všetkých základných
podmienok a získať súhlasné stanovisko Európskej komisie pri schvaľovaní Programu
Slovensko.
V tejto súvislosti je nutné, aby gestori zodpovední za plnenie jednotlivých základných
podmienok, v prípade ktorých nebolo doposiaľ deklarované na národnej úrovni ich splnenie,
zintenzívnili proces napĺňania zostávajúcich nesplnených kritérií základných podmienok
a viedli aktívnu komunikáciu s Európskou komisiou.
Ide o nasledujúce nesplnené základné podmienky:


tematická základná podmienka 4.3 Strategický politický rámec pre systém vzdelávania
a odbornej prípravy na všetkých stupňoch
gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky



tematická základná podmienka 4.6 Strategický politický rámec pre zdravie a dlhodobú
starostlivosť
gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Rovnako je potrebné, aby aj v prípade základných podmienok, pri ktorých bolo na národnej
úrovni už deklarované ich splnenie, príslušní gestori intenzívne komunikovali s Európskou
komisiou, a to s cieľom uistiť sa o správnosti vyhodnotenia splnenia jednotlivých kritérií
základných podmienok.
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