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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Zápisnica z online zasadnutia pracovnej skupiny  

„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“  

z 29. júna 2022 
 

 

 

Program: 

10:00 – 10:05 h  Otvorenie zasadnutia 

10:05 – 10:15 h Partnerská dohoda SR na roky 2021 - 2027 – aktuálny stav 

10:15 – 10:25 h Program Slovensko 2021 – 2027 – aktuálny stav 

10:25 – 11:00 h Diskusia 

  

 

 

Otvorenie online zasadnutia 
 

Online zasadnutie pracovnej skupiny otvorila p. Jarmila Bruteničová, prvá podpredsedníčka 

pracovnej skupiny. V úvode ospravedlnila neprítomnosť p. Denisy Žilákovej, predsedníčky 

pracovnej skupiny, ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla stretnutia zúčastniť. Cieľom zasadnutia 

bolo informovať členov pracovnej skupiny o aktuálnom stave procesu formálnych negociácií 

s Európskou komisiou (EK) k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 2027 (PD SR) 

a aktuálnom stave prípravy Programu Slovensko 2021 – 2027 (P SK).  

 
 

Návrh Partnerskej dohody SR 2021 - 2027 a Program Slovensko na roky 2021 – 2027 – 

aktuálny stav 
 

Jarmila Bruteničová (odbor politiky súdržnosti, sekcia centrálny koordinačný orgán) prezentovala 

aktuálny stav procesu formálnych negociácií s EK k návrhu PD SR. Návrh PD SR bol od 

posledného zasadnutia pracovnej skupiny predmetom formálneho procesu schvaľovania na 

národnej úrovni, t. j. medzirezortného pripomienkového konania, rokovania Hospodárskej 

a sociálnej rady SR, Rady vlády SR pre politiku súdržnosti a rokovania vlády SR. Schválený návrh 

PD SR bol formálne predložený na oficiálny schvaľovací proces EK prostredníctvom SFC 8. apríla 

2022. Aktuálne prebieha intenzívny proces formálnych diskusií so zástupcami EK k priebežne 

zasielaným pripomienkam, ktorého cieľom je doladenie návrhu PD SR tak, aby mohla byť PD SR 

schválená do konca júla 2022.  

 

Matúš Drotár (odbor tvorby a riadenia operačného programu, sekcia Operačný program 

Slovensko) prezentoval aktuálny stav prípravy P SK. Návrh P SK bol predmetom širokého 

partnerského dialógu (tematické workshopy, MPK), rokovania Hospodárskej a sociálnej rady 

SR, Rady vlády SR pre politiku súdržnosti a schválený vládou SR 28. júna 2022. Následne bude 

návrh P SK zaslaný EK na oficiálny schvaľovací proces prostredníctvom SFC (v termíne do 8. 

júla 2022). V zmysle európskej legislatívy EK rozhodne o schválení P SK najneskôr do 5 
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mesiacov od jeho prvého predloženia. Okrem prípravy samotného dokumentu P SK sa 

intenzívne pracuje na príprave štatútu a rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru P SK, 

ktorý bude zaslaný na diskusiu členom Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, na 

uzatvorení/prerozdelení alokácií pre integrované územné investície v spolupráci s partnermi 

z územnej samosprávy a na indikatívnom harmonograme výziev P SK na min. 1 rok.   
 

 

Diskusia: 
 

Zuzana Lafférsová, Banskobystrický samosprávy kraj – Vzhľadom na prezentované termíny 

a informácie k P SK (možná zmena alokácií pre integrovaný územný rozvoj v priebehu negociácií 

s EK), aký je vhodný termín na schválenie krajských integrovaných územných stratégií? Je potrebné 

čakať na schválenie P SK? 

 

Odpoveď: Nie je potrebné striktne sa viazať na termín schválenia P SK. Pre integrované územné 

stratégie je dôležité si zadefinovať územie, na ktoré sa podpora viaže a vybrať špecifické ciele, 

ktoré sa budú podporovať. V priebehu implementácie je potom možné každý rok integrovanú 

územnú stratégiu doplniť/realizovať prostredníctvom akčného plánu alebo zoznamu investícií, 

ktoré sa predložia na Radu partnerstva. 

  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport – Je v rámci nových podporovaných oblastí 

(športová a kultúrna infraštruktúra) v rámci P SK explicitne zahrnutá aj školská športová 

infraštruktúra? 

 

Odpoveď: P SK obsahuje aj školskú športovú infraštruktúru.  

 

 

Záver 
Informácie k programovému obdobiu 2021 – 2027 a príprave dokumentov PD SR a P SK sú  

zverejňované na webovej stránke www.eurofondy.gov.sk. Na prípadné otázky partnerov k PD SR 

a P SK je stále k dispozícii e-mailová adresa: partnerstvo2020+@mirri.gov.sk. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/priprava-strategickych-a-programovych-dokumentov/index.html
mailto:partnerstvo2020+@mirri.gov.sk

