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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 18. 7. 2022 

ktorým sa schvaľuje partnerská dohoda so Slovenskou republikou 

 

CCI 2021SK16FFPA001 

(IBA SLOVENSKÉ ZNENIE JE AUTENTICKÉ) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na 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 politiku1, a najmä na jeho 

článok 12 ods. 4, 

keďže: 

(1) Slovensko predložilo 8. apríla 2022 prostredníctvom systému Komisie na elektronickú 

výmenu údajov partnerskú dohodu, ktorá obsahuje prvky uvedené v článku 11 

nariadenia (EÚ) 2021/1060. Predmetná partnerská dohoda bola vypracovaná 

v spolupráci s príslušnými partnermi uvedenými v článku 8 ods. 1 uvedeného 

nariadenia.  

(2) Komisia posúdila partnerskú dohodu a 1. júna 2022 vzniesla pripomienky podľa 

článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060. Slovensko zohľadnilo pripomienky 

a 11. júla 2022 predložilo revidovanú partnerskú dohodu. 

(3) Partnerská dohoda sa vzťahuje na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(EFRR), Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), Fondu na 

spravodlivú transformáciu (FST) a Európskeho námorného, rybolovného 

a akvakultúrneho fondu (ENRAF) na Slovensku na obdobie od 1. januára 2021 do 

31. decembra 2027. 

(4) V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2021/10582 sa Slovensko rozhodlo v prípade zdrojov EFRR, okrem zdrojov na 

technickú pomoc, dodržiavať tematickú koncentráciu na úrovni kategórie regiónov a 

na celé programové obdobie. 

(5) V súlade s článkom 11 ods. 1 prvým odsekom písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/1060 a 

článkom 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1058 sa v partnerskej dohode stanovujú 

predbežné minimálne sumy, ktoré sa majú alokovať z celkových zdrojov EFRR, 

okrem zdrojov na technickú pomoc, na úrovni kategórie regiónov na ciele politiky 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159. 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 zo 24. júna 2021, o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 60). 
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uvedené v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2021/1060, 

zoskupené spolu pre všetky regióny patriace do príslušnej kategórie regiónov. 

(6) V súlade s článkom 11 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/1058 sa v 

partnerskej dohode stanovuje predbežná minimálna suma, ktorá sa má alokovať zo 

zdrojov EFRR na národnej úrovni, okrem zdrojov na technickú pomoc, v rámci cieľa 

Investovanie do zamestnanosti a rastu na udržateľný rozvoj miest. 

(7) Podľa článku 11 ods. 1 prvého odseku písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/1060 a v súlade 

s článkami 7 a 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/10573 sa 

v partnerskej dohode stanovujú minimálne sumy, ktoré sa majú na národnej úrovni 

alokovať z celkových zdrojov ESF+ na špecifické ciele uvedené v článku 4 ods. 1 

nariadenia (EÚ) 2021/1057. 

(8) Podľa článku 11 ods. 1 prvého odseku písm. e) a článku 26 ods. 1 štvrtého pododseku 

nariadenia (EÚ) 2021/1060 Slovensko požiadalo o presun častí zdrojov EFRR a ESF+ 

do Kohézneho fondu a tento presun odôvodnilo. 

(9) Podľa článku 11 ods. 1 prvého odseku písm. e) a článku 111 ods. 1 nariadenia 

(EÚ) 2021/1060 Slovensko požiadalo o presun alokácií určených pre menej rozvinuté 

regióny na najrozvinutejší región a tento presun odôvodnilo. 

(10) V súlade s článkom 11 ods. 1 prvého odseku písm. f) a článkom 36 ods. 3 druhým 

pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/1060 a s prihliadnutím na požiadavky stanovené v 

článku 36 ods. 4 sa Slovensko rozhodlo, že príspevok Únie na technickú pomoc by sa 

mal poskytnúť v súlade s článkom 51 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.  

(11) V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060 Slovensko predbežne 

stanovilo cieľovú hodnotu príspevku z EFRR a Kohézneho fondu určeného na svoje 

ciele v oblasti klímy a životného prostredia. 

(12) Partnerská dohoda je v súlade s nariadením (EÚ) 2021/1060 a príslušnými 

špecifickými pravidlami pre jednotlivé fondy. 

(13) Partnerská dohoda by sa preto mala schváliť, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Partnerská dohoda so Slovenskom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 

predložená v konečnom znení 11. júla 2022 sa týmto schvaľuje. 

Článok 2  

1. V súlade s článkom 4 ods. 6 druhým pododsekom a článkom 4 ods. 6 prvým 

pododsekom písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2021/1058 a na základe informácií, ktoré 

poskytol členský štát v partnerskej dohode, celkové súhrnné zdroje EFRR pre všetky 

regióny patriace do príslušnej kategórie regiónov alokované na cieľ politiky uvedený 

v článku 5 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2021/1060, okrem 

zdrojov na technickú pomoc, dosahujú aspoň: 

                                                 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 zo 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 231, 

30.6.2021, s. 21). 
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(a) v prípade kategórie rozvinutejších regiónov 419 455 039 EUR na ciele politiky 

1 a 2 a 148 042 955 EUR na cieľ politiky 2; 

(b) v prípade kategórie menej rozvinutých regiónov 1 639 109 050 EUR na cieľ 

politiky 1 a 1 966 930 859 EUR na cieľ politiky 2. 

2. V súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/1057 celkové zdroje ESF+ v 

rámci zdieľaného riadenia, okrem zdrojov na technickú pomoc, ktoré má Slovensko 

alokovať na špecifické ciele v oblasti politiky sociálneho začlenenia uvedené v 

článku 4 ods. 1 písm. h) až l) nariadenia (EÚ) 2021/1057, dosahujú aspoň 

567 938 584 EUR. 

3. V súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/1057 celkové zdroje ESF+ v 

rámci zdieľaného riadenia, okrem zdrojov na technickú pomoc, ktoré má Slovensko 

alokovať na špecifický cieľ uvedený v článku 4 ods. 1 písm. m) nariadenia (EÚ) 

2021/1057, alebo v riadne odôvodnených prípadoch na špecifický cieľ stanovený v 

článku 4 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) 2021/1057, dosahujú aspoň 

68 152 630 EUR. 

4. V súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1057 celkové zdroje ESF+ v 

rámci zdieľaného riadenia, okrem zdrojov na technickú pomoc, ktoré má Slovensko 

alokovať na podporu zamestnanosti a odborného vzdelávania a prípravy mladých 

ľudí, najmä učňovskej prípravy, a ich prechodu zo školy do zamestnania, spôsobov 

opätovného začlenenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy a druhošancového 

vzdelávania, dosahujú aspoň 283 969 292 EUR. 

Článok 3 

V súlade s článkom 11 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2021/1058 dosahujú 

predbežné celkové zdroje EFRR alokované na národnej úrovni v rámci cieľa Investovanie do 

zamestnanosti a rastu (okrem zdrojov na technickú pomoc) na udržateľný rozvoj miest v 

jednej alebo vo viacerých formách uvedených v článku 28 nariadenia (EÚ) 2021/1060 aspoň 

563 993 017 EUR. 

Článok 4  

Týmto sa schvaľuje presun tejto časti celkových rozpočtových prostriedkov z ESF+ a EFRR 

alokovaných pre Slovensko do Kohézneho fondu: 

(a) 47 996 185 EUR z kategórie menej rozvinutých regiónov ESF+ do Kohézneho 

fondu; 

(b) 91 535 EUR z kategórie rozvinutejších regiónov ESF+ do Kohézneho fondu; 

(c) 810 189 199 EUR z kategórie menej rozvinutých regiónov EFRR do Kohézneho 

fondu; 

(d) 1 545 139 EUR z kategórie rozvinutejších regiónov EFRR do Kohézneho fondu. 

Článok 5  

Týmto sa schvaľuje prevod tejto časti celkových rozpočtových prostriedkov pridelených 

Slovensku medzi jednotlivými kategóriami regiónov: 525 085 064 EUR určených pre 

kategóriu menej rozvinutých regiónov do kategórie rozvinutejších regiónov. 
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Článok 6  

Predbežná cieľová hodnota príspevku na opatrenia v oblasti klímy pre Slovensko je stanovená 

na 31% jeho celkovej alokácie z EFRR a 43% jeho celkovej alokácie z Kohézneho fondu. 

Článok 7  

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike. 

V Bruseli 18. 7. 2022 

 Za Komisiu 

 Elisa FERREIRA 

 členka Komisie 

 

 

 


